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APRESENTAÇÃO
O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento
aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam
os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como
cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um
professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.
O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que
possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se
dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de
recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora
das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando
uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de
apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as
apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos
digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e
disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento
(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq.
Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a
partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais.
A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao
submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da
Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa
visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por
soluções para os desafios sociais contemporâneos.
O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da
ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de
publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos;
e, por fim, a popularização da ciência.

Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e
Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017
para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e
tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de
Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica.
Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00
(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos
premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de
concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020.
Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador
Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que
tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida;
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras
e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do
conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição
para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu.
Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do
XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a
contribuição científica oriunda de sua pesquisa.
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TÍTULO: Efeito do consumo de automóveis luxuosos na percepção das estratégias
sexuais.
Resumo

Grupos de pessoas, normalmente, são formados por compartilharem gostos peculiares
como desejo por roupas, objetos, bijouterias e até carros, carros esses de valores
particulamente populares ou tidos como de consumo conspícuo (luxo). O objetivo do
estudo foi investigar se o tipo de consumo realizado por sujeitos-estímulo afetaria a
percepção da sociossexualidade destes sujeitos na visão de terceiros (condição
controle, automóvel popular ou de luxo). Cada participante respondeu a um questionário
anônimo no qual avaliaram seis sujeitos de estímulo (SS), cada um consistindo de uma
figura e uma descrição escrita, de acordo com uma escala Likert de 10 pontos (0 - 9).
Na sequência, os participantes descreveram a faceta atitude dos SS de acordo com o
Inventário de Orientação Sócio-Social revisado (SOI-R). Três itens compõem a faceta
atitude: (1) “Sexo sem amor é OK”, (2) “Eu posso me imaginar sendo confortável e
curtindo sexo 'casual' com parceiros diferentes”, e (3) “Eu não quero ter sexo com uma
pessoa até que eu tenha certeza de que teremos um relacionamento sério e de longo
prazo ”(Penke & Asendorpf, 2008). Os resultados sugerem que mulheres, ao avaliarem
sujeitos-estímulo do sexo masculino, indicaram que esses sujeitos apresentam valores
maiores de sociossexualidade quando apresentavam sua descrição associada a posse
de automóveis de luxo.

Palavras-chave: Palavra-chave: Consumo conspícuo, valor de mercado,escolha de
parceiro
TITLE: Can luxury products affect the perception of sociosexuality?
Abstract

Groups of people are usually formed by sharing peculiar tastes such as desire for
clothes, objects, jewelry and even cars, cars of particularly popular value or considered
conspicuous (luxury). The aim of the study was to investigate whether the type of
consumption performed by stimulus subjects would affect the perception of these
subjects' sociosexuality in the view of third parties (control condition, popular or luxury
car). Each participant answered an anonymous questionnaire in which they evaluated
six stimulus subjects (SS), each consisting of a picture and a written description,
according to a 10-point Likert scale (0 - 9). Next, participants described the facet attitude
of SS according to the revised Socio-Social Orientation Inventory (SOI-R). Three items
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make up the attitude facet: (1) “Sex without love is OK,” (2) “I can imagine myself being
comfortable and enjoying 'casual' sex with different partners,” and (3) “I don't want to
have sex with a person until I am sure that we will have a serious and long-term
relationship ”(Penke & Asendorpf, 2008). The results suggest that women, when
evaluating male stimulus subjects, indicated that these subjects present higher values of
sociosexuality when they presented their description associated with luxury car
ownership.

Keywords: Keyword: Conspicuous Consumption, Market Value, Partner Choice
Introdução
No mundo animal, para conseguir parceiros em prol do acasalamento, machos e fêmeas
por vezes comunicam os atributos que possuem. Amotz & Zahavi (1997) propuseram
que muitos animais utilizam sinais honestos na comunicação, sinais esse que terão
custos significativos para o emissor. Dessa forma, o exemplo clássico da cauda do
pavão demonstra um sinal honesto, pois o pavão possui uma cauda exuberante, no qual
os custos para manutenção da cauda são exacerbados. Quanto maior e mais colorida
é a cauda, maiores são os custos energéticos e maior é a capacidade do predador
encontrá-lo. Ainda assim, o pavão utiliza-se desse seu ornamento (Amotz & Zahavi,
1997).
Sabe-se que, para que haja fidelidade do sinal honesto é necessário comunicação. A
comunicação/sinalização animal auxilia não só na conquista de novos territórios ou
apenas numa interação simplista e enviesada, mas indica melhores características
fisiológicas, permite adquirir mais possíveis parceiros reprodutivos, caracteriza uma
espécie, auxilia na busca por alimentos, afasta predadores ou machos intrusos etc
(Mariappan, Balasundaram, & Schmitz, 2000; McCullough, Miller, & Emlen, 2016;
Vettorazzo, 2007; Alcock, 2011; Buzatto, 2006). Segundo Alcock (2011) para que ocorra
a informação bem sucedida precisa-se que o sinalizador passe a informação de forma
correta, sendo assim, a informação conseguirá ser confirmada e, se necessário,
executada pelo receptor; caso contrário, se o sinal, que já tende a ter uma alta relação
de custo para o sinalizador e benefício para o receptor, for feito de maneira que não dê
para o receptor entender, terá tido seu custo de ser produzido em vão.
Logo, para os humanos, existe uma forma importante de se comunicar suas várias
características, o consumo (Bauman, 2008; Sundie et al., 2011; Veblen, 1965). A
literatura demonstra que homens e mulheres diferem na busca por parceiros (Buss &
Schmitt, 1993), dessa forma, normalmente, a comunicação de suas aptidões serão
passadas, de forma diferente no ambiente. Homens consomem produtos de luxo para
competição intersexual, mas também pode ser intrasexual (Hennighausen, Hudders,
Lange, & Fink, 2016), já mulheres, por vezes, competem entre si (intraespecifica) para
retenção de parceiros (Griskevicius & Wang, 2013). Percebe-se também que o consumo
empreendido pelo inividuo pode ocasionar uma flutuação nos hormônios (Saad &
Vongas, 2009); torná-lo mais visivel aos outros (Steg, 2003), permite aumentar o bem
estar subjetivo econômico da parte com menos oportunidade na sociedade (Jaikumar,
Singh, & Sarin, 2018).
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Por meio desses dados, o presente estudo deseja avaliar se a percepção da
sociossexualidade do indivíduo pode ser influenciada pelo tipo de consumo que ele
realiza (controle, popular ou luxo).

Metodologia

Participantes
Um total de 203 voluntários brasileiros de graduação participaram do estudo atual. A
amostra foi composta por 101 homens (M = 25,05, DP = 6,82) e 102 mulheres (M =
25,65, DP = 6,52). De acordo com os padrões brasileiros de classificação da cor da pele
(IBGE, 2010), 42,9% da nossa amostra era branca, 40,9% eram pardos (pardos ou
pardos), 10,3% eram pretos e 4,9% eram amarelos (indivíduos asiáticos): Japonês,
chinês e coreano) e 1,0% foram considerados indígenas. Na amostra, 93,6% dos
participantes relataram ser atraídos pelo sexo oposto, 4,0% para ambos os sexos e
2,4% para o mesmo sexo. Como a pesquisa enfoca o efeito do consumo, acreditamos
que é importante caracterizar algumas variáveis econômicas dos participantes. Com
base no Critério Brasileiro de Classificação Econômica (ABEP, 2014), 6,9% de nossa
amostra foi Classe A, 48,8% Classe B, 37,9% Classe C e 6,4% foram considerados
Classe D ou Classe E. Entre os participantes, 39,1% possui um veículo particular para
transporte (30,2% possui carro e 8,9% motocicleta) e 60,9% são transportados de outras
formas (transporte público ou passeio).
Instrumentos
Os participantes, livremente assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE) no qual é apresentado procedimentos e objetivos da pesquisa, mostrando
também o caráter anônimo e individual de suas respostas. Também expos que o
participante a qualquer momento poderá se negar a participar da pesquisa. Em
concordância, eles assinaram o TCLE.
Procedimentos
Cada participante recebeu um envelope com descrição de seis sujeitos estímulos do
sexo oposto composto por três questionários; (1) Sobre sujeitos estímulo (2)
sociosexualidade e (3) Sociodemográfico. O primeiro questionário são especificações
sobre os sujeitos estímulo e suas variáveis descritivas de empresários locais como
Hobbies, profissão e tipo de consumo (Carro de luxo, popular ou situação controle). O
segundo era o inventário de orientação sociosexual revisado (SOI-R) foi desenvolvida
por (Penke & Asendorpf, 2008) sendo utilizada para identificar a estratégia sexual do
sujeito estimulo. O terceiro questionário era o sociodemográfico que continha perguntas
como: sexo, idade, raça e características sociais e demográficas do indivíduo segundo
a (Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) de 2014.
Análise estatística
O efeito das condições nas avaliações dos participantes foi determinado por meio de
testes de Modelos Lineares Gerais (GLM) - Medidas Repetidas. Em todas as análises
realizadas, as avaliações de cada característica foram designadas como variáveis
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dependentes. Tratamento (controle, popular e luxo) foi usado como fator dentro dos
sujeitos e sexo (feminino e masculino) como fator entre os sujeitos.

Resultados e Discussões

Para a faceta SS (sociosexualidade) SOI-R, um efeito significativo para o tratamento (F
(2, 402) = 9,72, p <0,001, Parcial-ƞ2 = 0,046) foi encontrado. Os testes de Bonferroni
Post-Hoc revelaram que a condição SS-Luxo foi descrita com maior sociosexualidade
que SS-Control (Mluxury = 5,17, DP = 1,82; Mcontrol = 4,70, DP = 1,83; p <0,001) e SSPopular (Mpopular = 4,85; DP = 1,78; p = 0,012); A condição SS-Control e SS-Popular
não revelou diferença (p = 0,473). Nenhum efeito foi encontrado para Sexo (F (1, 201)
= 0,09, p = 0,761, Parcial-ƞ2 <0,001) ou Tratamento × Sexo (F (2, 402) = 2,34, p = 0,098,
Parcial-ƞ2 = 0,011). Embora a interação não tenha sido significativa a 5%, consideramos
este efeito como marginal e resolvemos detalhá-lo através da análise Post-hoc para
entender melhor o efeito significativo observado para o Tratamento (descrito acima). Os
testes de Bonferroni Post-Hoc revelaram que as diferenças entre SS-Luxury condition e
SS-Control (Mluxury = 5,30, DP = 1,96; Mcontrol = 4,61, SD = 2,04; p <0,001) e SSPopular (Mpopular = 4,93, DP = 2,06; p = 0,047) foram consistentes apenas para
participantes do sexo feminino. Não foram encontradas diferenças nas avaliações dos
participantes do sexo masculino (p> 0,283) (Figura 1).
Percebemos que houve uma diferença entre SS luxo e controle e que tal condição foi
evidenciada nas mulheres. É de notório saber que, ambos os sexos, masculino e
feminino, tendem a se comportar de forma diferente no ambiente quando relacionado a
busca por parceiros românticos, seja para relacionamentos de curto ou longo prazo
(Buss & Schmitt, 1993). Dessa forma, os resultados encontrados corroboram com a
ideia proposta por Buss & Schmitt (1993) de que mulheres tendem buscar parceiros que
exibam renda elevada baseado no tipo de consumo do sujeito, status social elevado
entre outros. Sendo assim, percebe-se que, para mulheres, a busca por alguém que
possua status social elevado é mais importante, em termos de indicadores econômicos,
do que para homens que, segundo a teoria das estratégias sexuais, tendem a busca
mais por caracteristicas indicadoras de fertilidade e de boa provedora de prole.

Conclusão
Uma das limitações do estudo se refere ao tamanho da amostra, o que pode ter sido
responsável pela ausência de efeito observado na análise principal. Apesas disso, o
estudo traz informações interessantes sobre o efeito do consumo na percepção de
terceiros e que isso pode ser utilizado pelas pessoas em geral, para avaliar as
implicações do consumo que realizaram e para profissionais do marketing, que podem
usar essas informações em campanhas de divulgação.
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Anexos

Figure 1. Média e Intervalo de Confiança (95%). Atitude Sociossexual de acordo com o
consumo (sem carro, carro popular e de luxo) e sexo dos participantes.
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TÍTULO: MOSTRE-ME O QUE COMPRAS E EU TE DIREI QUEM ÉS: efeito do
consumo na percepção da dominância social
Resumo
A utilização da perspectiva evolutiva na compreensão dos efeitos do consumo de
produtos e serviços permite formular novas questões de pesquisa, o que pode contribuir
para ampliar a compreensão das escolhas de consumo. O objetivo do trabalho foi avaliar
se as pessoas expressam a tendência de atribuir diferentes níveis de dominância social
para indivíduos do sexo oposto em razão das escolhas de consumo realizadas por
esses indivíduos. Para isso, 171 participantes (93 mulheres) avaliaram quatro sujeitosestímulo pertencentes a uma de duas condições experimentais: consumo popular ou
consumo de luxo. Os participantes avaliaram o nível de dominância social esperado
para esses sujeitos. Os resultados indicaram que, independente do sexo, pessoas que
consomem automóveis de luxo foram consideradas com maior dominância social. O
presente trabalho sugere que as escolhas de consumo podem influenciar a percepção
dos níveis de dominância social, esse conhecimento é importante para informar as
pessoas sobre as consequências de suas escolhas de consumo e para o
desenvolvimento de novas práticas profissionais para a divulgação de ofertas no
mercado.
Palavras-chave:

Escolhas

de

consumo;

Dominância

social;

Percepção;

Comportamento.
TITLE: SHOW ME WHAT YOU'RE BUYING AND I'LL TELL YOU WHO YOU ARE: effect
of consumption on the social dominance percepition
Abstract

Using the evolutionary perspective to understand the effects of consumption of products
and services allows us to formulate new research questions, which may contribute to
broaden the understanding of consumption choices. The objective of this study was to
evaluate if people change their perception about the social dominance of individuals of
the opposite sex due to the consumption choices made by these individuals. For this,
171 participants (93 women) evaluated four stimulus subjects belonging to one of two
experimental conditions: popular consumption or luxury consumption. Participants
evaluated the level of social dominance expected for these subjects. The results
indicated that, regardless of gender, people who consume luxury cars were considered
with greater social dominance. The present work suggests that consumer choices may
influence the perception of social dominance levels, this knowledge is important for
informing people about the consequences of their consumption choices and for the
development of new professional practices for publicizing offers in the market.
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Introdução
Diversos trabalhos indicam que o consumo de produtos e serviços podem afetar a
autopercepção das características individuais e a avaliação dos traços de terceiros. Por
esse viés homens e mulheres podem ter seus hábitos modificados para uso de
acessórios, cortes de cabelo, roupas advindas da cultura midiática, por acharem que
obtendo ou possuindo tais objetos dos “famosos” eles serão e terão o mesmo status
(Goldenberg, 2011). Taschner (1997) afirma que o consumo não são os bens, mas a
imagem desses bens que se torna acessível à sociedade. Décadas depois, Bauman
(2008) descreve que o consumo serve para aumentar o valor social e a autoestima do
indivíduo e que é a qualidade de ter uma mercadoria que os torna membros verdadeiros
da sociedade consumista. O Norte americano Veblen (1965), em seu livro A teoria da
classe ociosa, foi o primeiro a explicar o consumo conspícuo como: compra de artigos
de luxos e de gastos ostensivos, que por sua vez eram gastos desnecessários para
sobrevivência do ser humano. Com isso observa-se o comportamento de um sujeito que
por vezes utiliza-se de um material luxuoso não pelos benefícios físicos e cômodos que
determinado consumo possa lhes oferecer, mas sim pelo status que o mesmo lhes
possa proporcionar dentro de seu grupo social. Segundo a Teoria de Orientação à
Dominância Social (Fernandes, Santos, & Almeida, 2008; SIDANIUS, J. & PRATTO,
1999), todas as sociedades humanas se estruturam em grupos baseados sistemas
hierárquicos sociais, compostas por uma minoria de grupos dominante no topo e grupos
subordinados na parte inferior. Aliado a isso, Hyman (1942), define “status” como uma
posição mais alta em comparação com outras em alguma dimensão considerada
importante pela sociedade: habilidade acadêmica, atratividade física, riqueza financeira
ou posse de recursos em geral (Godoy et al., 2007). Quando se aplica o consumo
conspícuo vinculado aos automóveis, percebe-se que o mercado automobilístico
apresenta uma ampla diversidade de categorias automobilísticas que podem variar em
função do potencial de exibição e dos preços. Steg (2003) em sua pesquisa percebeu
que o uso do carro particular ao invés do transporte público é bem mais visível,
importante e necessário para maioria dos entrevistados. Percebeu-se que o carro
representa valores culturais e psicológicos no qual torna-se um símbolo de liberdade,
independência, status, de condução agradável e conforto comparando com o transporte
público. A escolha de um carro e a sua utilização no dirigir pode causar sentimento de
controle ou até sentimento de superioridade sobre os outros, bem como pode fazer com
que a percepção e o comportamento de terceiros em interações sociais sejam alterados.
Algumas pesquisas sugerem que as pessoas mostram maior contenção social ou
modificam seu comportamento quando enfrentam outras pessoas que possuem
produtos de luxo quando comparados a pessoas que não possuem. Doob & Gross, 1968
mostraram que as pessoas não buzinam tão rápido quando o semáforo fica verde se o
carro à sua frente é mais caro, pois é possível que pessoas em carros caros também
sejam mais propensas a responder agressivamente quando são buzinadas (Diekmann
et al.,1996). Fennis (2008), por sua vez, revela em seu trabalho que as pessoas
assumiam posturas submissas frente a pessoas que exibiam itens de marcas de luxo.
A investigação da função desse comportamento indica que o ser humano pode consumir
objetos ou artefatos não só pela utilidade dos objetos, mas, também para impressionar
terceiros (Miller, 2012). O objetivo do trabalho foi avaliar se mulheres e homens
expressam a tendência de atribuir diferentes níveis de dominância social para indivíduos
do sexo oposto em razão das escolhas de consumo realizadas por esses indivíduos.
Foi investigado se a escolha de consumo de produtos populares ou luxuosos
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(automóveis) influencia a do nível de dominância social de indivíduos do sexo oposto
que realizaram este tipo de consumo.
Metodologia

Participantes
Participaram da pesquisa 171 indivíduos voluntários, sendo 93 mulheres e 78 homens
na faixa etária entre 18 e 35 anos, com diferentes níveis de escolaridade, residentes nas
cidades de Natal e São Gonçalo do Amarante, do estado do Rio Grande do Norte.
Segundo a classificação de cor da pele proposta pelo IBGE (2010), a amostra foi
composta por 51,5% indivíduos autoconsiderados pardos (mestiços ou negros), 36,3%
brancos, 8,8% negros, 2,2% indivíduos autoconsiderados amarelos (asiáticos: japonês,
chinês e coreano) e 1,2% indígenas. Na amostra, 85,3% dos participantes declararam
ser atraídos pelo sexo oposto, 8,8% para ambos os sexos e 3,5% para o mesmo sexo.
A caracterização de algumas variáveis econômicas dos participantes foram
consideradas importantes para o presente trabalho. Dessa forma, a amostra era
composta de 15,2% indivíduos pertencentes a Classe A, 41,5% a Classe B, 36,3% a
Classe C e 7,0% a Classe D ou Classe E, baseado no Critério Brasileiro de Classificação
Econômica (ABEP, 2016). Entre os participantes, 16,4% possuíam um veículo particular
para o transporte (14,0% possuíam um carro e 2,4% uma motocicleta) e 83,6%
utilizavam outras formas de transporte (transporte público ou carona).
Delineamento e instrumentos
Após serem abordados pelos pesquisadores responsáveis, os participantes deveriam
assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, um questionário com a descrição
de quatro sujeitos estímulo, elaborados previamente. A cada participante solicitou-se a
leitura dos perfis apresentados e posteriormente a avaliação da percepção da
dominância social desses sujeitos estímulos.
Os instrumentos utilizados no estudo foram: (1) questionário sociodemográfico e (2)
formulário para avaliação dos sujeitos estímulos. O questionário sociodemográfico
continha questões acerca de características dos participantes, a saber: o sexo, idade,
cor da pele, orientação sexual, escolaridade, estado civil, tipo de meio de transporte
utilizado e poder aquisitivo mensurado através do instrumento Critério Brasil (ABEP,
2016), visando caracterizar e categorizar os participantes da pesquisa. Já o formulário
para a avaliação dos sujeitos estímulo consistiu na apresentação dos perfis dos sujeito
estímulo, para a avaliação dos participantes sobre a percepção da dominância social
desses sujeitos estímulo. Cada perfil era composto por uma descrição de profissão,
hobbie e automóvel de luxo ou popular, previamente selecionados por um Júri, visando
a imparcialidade dos resultados. A percepção do nível de dominância social foi
mensurada através do Índice de Orientação de Dominância Social (ODS), instrumento
proposto por Sidanius e Pratto (1999) que consiste em 16 itens, oito referentes a
igualdade (Ex.: “Nenhum grupo deve dominar na sociedade.”) e oito referentes a
dominância (Ex.: “Alguns grupos têm, simplesmente, mais valor do que outros.”). Os
enunciados foram adaptados e os participantes foram orientados a ler as afirmações
condidas na escala e marcar o quanto ele imaginava que o sujeito estímulo concordava
ou discordava das sentenças.
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Resultados e Discussões

Para ODS, foi encontrado um efeito significativo do tratamento (F(1, 169) = 22,18, p <
0,001, parcial-ƞ2 = 0,116; poder observado = 0,997), sujeitos estímulo (SE) em condição
de luxo foram avaliados com escores mais elevados do que SE na condição popular
(Mluxo = 3,31, DP = 1,16; Mpopular = 2,92, DP = 0,94). Nenhum efeito foi encontrado
para Sexo (F(1, 169) = 0,78, p = 0,377, Parcial-ƞ2 = 0,005; Poder observado = 0,142),
ou Tratamento × Sexo (F(1, 169) = 0,36, p = 0,551, Parcial-ƞ2 = 0,002; Poder observado
= 0,091). Os resultados indicaram que independente do sexo, pessoas que consomem
produtos de luxo são avaliadas com maior dominância social.
O estudo buscou investigar se a escolha de consumo de produtos populares ou
luxuosos influencia a percepção do nível de dominância social nos indivíduos do sexo
oposto. O consumo por status pode ser definido como o interesse do consumidor em
melhorar seu status social através do consumo de produtos – que podem ser
conspícuos - que conferem e simbolizam status individual significativo para ele e para
os outros (Eastman & Eastman, 2015). Esse status, reflete-se na sinalização de riqueza
(O’Cass & McEwen, 2006; Nelissen & Meijers, 2010), ganho de prestígio e sucesso
social percebido por outros (O’Cass & Frost, 2002) e ascensão ou manutenção de uma
hierarquia social (Ko & Megehee, 2012). O monopólio de produtos de luxo pode ser,
portanto, indicativo de status, pois indica a posse de recursos abundantes, necessários
para adquirir e manter esses produtos (Nelissen & Meijers, 2010). Nessa linha de
raciocínio, a posição dos indivíduos na hierarquia pode ser julgada, dentre outras
formas, pelo tipo de produto consumido. O reconhecimento de pistas utilizadas como
indicadores indiretos de características apresentadas pelos indivíduos exercem
influencias decisivas nas interações sociais. Em suma, nossos resultados corroboram
com a literatura existente, sugerindo que os símbolos de status exercem influência no
julgamento de terceiros e que perceber esses símbolos de status é importante, pois
pode vir a afetar a tomada de decisões dos indivíduos perante interações sociais.

Conclusão

É importante salientar que o presente trabalho possui limitações, sendo as principais: o
marcador de status utilizado; o tempo gasto para o preenchimento dos instrumentos e
a classe econômica dos participantes. Trabalhos futuros devem utilizar marcadores de
status mais comuns aos participantes, bem como procedimentos de coleta mais rápidos,
a fim de evitar o efeito fadiga. Além disso, é interessante investigar os efeitos do
consumo de produtos de luxo na percepção de indivíduos de classes sociais mais altas
e mais vulneráveis, visando a comparação entre os resultados. Em conclusão, nossos
resultados, juntamente com os encontrados na literatura (Hennighausen, Hudders,
Lange, & Fink, 2016; Dunn & Searle, 2010; Shuler & McCord, 2010; Saad & Vongas,
2009) indicam que a posse de automóveis luxuosos funciona como uma sinalização de
status, interferindo na percepção da posição hierárquica dos indivíduos, refletida numa
maior percepção de dominância social.
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TÍTULO: Amar e viver na rua: riscos e desafios.
Resumo
O constante aumento no número de pessoas em situação de rua tem requerido mais
pesquisas e atenção para esta população. Partindo das características
sociodemográficas, da exposição aos riscos e as preferências por parceiros(as)
românticos(as), nós investigamos os aspectos mais significativos sobre a vivência na
rua e descrevemos os perfis dos homens em situação de rua de Natal/RN. A pesquisa
foi realizada no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua
de Natal/RN. Os dados foram coletados com o uso de questionários sobre informações
sociodemográficas; comportamentos de risco no que se refere ao uso de álcool, cigarro,
drogas ilícitas, saúde sexual e reprodutiva e cuidados com a própria segurança; e a
trajetória dos participantes relacionada à situação de rua. Para a análise dos dados,
usamos estatística descritiva. A nossa amostra de 136 participantes foi caracterizada
por baixa escolaridade, mais de quatros anos em situação de rua, com a presença de
contato familiar, uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, e a ausência do uso de
preservativo em relações sexuais mesmo com acesso às informações acerca dos riscos.
Palavras-chave: situação de rua; comportamento sexual; comportamento de risco
TITLE: Love and live on the streets: risks and challenges
Abstract
The constant increase in the number of homeless people has required more research
and attention for this population. Based on sociodemographic characteristics, risks
exposure, and preferences for romantic partners, we investigated the most significant
aspects about the street experience and we described the profiles of homeless men in
Natal/RN. The data were collect at the Centro de Referência Especializado para
Pessoas em Situação de Rua de Natal/RN. We collect the data using questionnaires
about sociodemographic information; risks behavior regarding alcohol, cigarettes, illicit
drugs, sexual and reproductive health and self-care; and the trajectory of the participants
related to street situation. For data analysis, we used descriptive statistic. Our sample of
136 participants was characterized by low education, more than four years in street
situation, the presence of family contact, use of licit and ilicit psychoactive substances
and the lack of condom use in sexual relation even with access to information about the
risks.
Keywords: street situation; sexual behavior; risk behavior
Introdução
O número de pessoas em situação de rua vem aumentando por diversos fatores, desde
desemprego até problemas familiares. As pessoas em situação de rua, segundo o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), são caracterizadas
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por formarem um grupo populacional heterogêneo, extrema pobreza, vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a falta de moradia convencional regular (Brasil, 2009).
Por não possuírem residência convencional (Rosa, Cavichiolli, & Brêtas, 2005), e por
isso não serem incluídos nos censos demográficos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IGBE), se torna um desafio precisar o número de pessoas em situação de
rua no Brasil atualmente. Entretanto, em uma pesquisa realizada aqui no Brasil pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), estimou-se 101.854 pessoas em
situação de rua. Atualmente, com o aumento do desemprego e dificuldades que
milhares de pessoas enfrentam, presume-se que o número de pessoas em situação de
rua seja maior no momento atual. Apesar da falta de acompanhamento do status social
e de dados demográficos dessa população, é notória a importância desses dados ao
encontrarmos pesquisas feitas por áreas como enfermagem, psicologia e serviço social
(Castro, Andrade, & Chernicharo 2018; Cunha, Garcia, Silva, & Pinho 2017; Oliveira et
al., 2018; Santos, 2019; Winkelmann, Lopes, Heidemann Fernandes, & Dalmolin, 2018),
entre outras. No Brasil, apenas há pouco tempo foram estabelecidas políticas públicas
para a população em situação de rua, como no decreto 7.053 (2009), em que é reforçado
a proteção dessa população pelo Estado com base na garantia de seus direitos (Santos,
2018). Segundo o censo realizado em 2017 pelo Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), existem 230 Centros Pop espalhados em 25 Unidades Federativas,
cadastradas no cadastro SUAS (CadSUAS) (Brasil, 2018). Além do Brasil e outros
países subdesenvolvidos, esse problema também está presente em países da Europa
e América do Norte. A European Federation of National Organisations Working with the
Homeless (FEANTSA, n.p) foi criada pela União Europeia para tratar diretamente dessa
problemática, iniciando as discussões na década de 90. O objetivo da instituição é
finalizar com a situação de rua na Europa (FEANTSA, n.p), mesmo com as inúmeras
dificuldades, inclusive dificuldades semelhantes às encontradas aqui no Brasil, como o
desafio em quantificar com exatidão o número de pessoas em situação de rua. Segundo
os estudos, a população em situação de rua é mais caracterizada por crianças e
adolescentes do que adultos. Provavelmente isso é devido à falta de censos atualizados
e acesso aos dados, enquanto há estudos mais consistentes a respeito de crianças e
adolescentes em situação de rua (Alves et al., 2002; Resende, 2017; Santana, Raffaelli,
Koller, & Morais 2018; Silva et al., 1998), incluindo dados provenientes da área de saúde
e políticas públicas relacionados a esta parte da população em situação de rua (Almeida,
2017; Lima et al., 2018; Oliva et al., 2019; Silva, 2018;). Alguns dos problemas
enfrentados por esta população, como marginalização e invisibilidade, podem ser
suavizados com o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, conscientização
social e política. O nosso estudo buscou descrever os perfis dos homens em situação
de rua com o propósito de tornar possível o desenvolvimento dessas estratégias e,
consequentemente, minimizar os problemas enfrentados por essa população.
Metodologia
O estudo foi realizado na cidade de Natal/RN, no Centro de Referência Especializado
para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop). Tivemos a participação de 136 homens
em situação de rua, com idade entre 18 e 59 anos, sem diagnóstico de transtorno mental
persistente ou incapacitante, sem uso abusivo de substâncias a ponto de prejudicar a
cognição, e todos concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). A coleta de dados ocorreu após assinatura do TCLE, ou o uso da impressão
digital para os não alfabetizados. Fizemos o uso do questionário sociodemográfico para
termos acesso aos dados básicos do participante como a escolaridade, idade, renda,
estado civil etc. O segundo instrumento usado foi o PeNSE, desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), para termos os dados referentes aos
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comportamentos de risco, como o uso de cigarro, álcool, saúde sexual e reprodutiva,
drogas ilícitas, e os fatores relacionados à própria segurança, finalizando os fatores
investigados. O instrumento PeNSE foi inicialmente desenvolvido para adolescentes
brasileiros com intenção de dimensionar e conhecer os fatores de risco e proteção à
saúde, sendo adaptado para o uso com as pessoas em situação de rua, devido os
mesmos fatores serem também vivenciados por esta população. Os dados foram
analisados através de estatística descritiva, tendo como objetivo principal investigar as
informações relacionadas à idade, estado civil, nível de escolaridade, o tempo em
situação de rua, uso e abuso de substâncias psicoativas, levando em consideração o
autorrelato e autopercepção como dependentes ou não dessas substâncias. A análise
da renda dos participantes foi excluída devido à grande variação dos dados, indo de
zero até mais de um salário mínimo. O uso de preservativos, infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs) e o relato de conhecer ou não essas infecções, foram os aspectos
investigados em relação à saúde sexual e reprodutiva. O software Excel versão 2019
foi utilizado para a estatística descritiva.
Resultados e Discussões
Os participantes de nosso estudo têm uma média de 37 anos de idade; enquanto que
em um estudo feito por Sousa (2018) em Parnamirim/RN, a maior parte da amostra tinha
entre 44 e 60 anos (47,5%), seguido por adultos maduros entre 32 e 44 anos (34,3%).
O nosso estudo foi de encontro com o que já encontramos na literatura, em que a
população em situação de rua é predominada por pessoas de meia idade (Botti et al.,
2010). O tempo de vivência em situação de rua que encontramos na nossa amostra foi
de 4 anos ou mais, representado por 45,58% da população estudada. Parte da nossa
amostra (23,53%) estava recentemente na rua, 6 meses ou menos. A população que
estava na rua entre seis meses e um ano representa 6,62% da amostra, entre um e dois
anos 8,09%, e 16,8% são aqueles que estão entre dois e quatro anos em situação de
rua. A maior parte da nossa amostra informou que estava até seis meses sem contato
com a família (65,4%), enquanto que 6,62% estavam entre seis meses e um ano.
Tivemos 7,35% representando aqueles que estavam entre um e dois anos sem contato
familiar, e 11,77% de nossa amostra estavam entre dois e quatro anos sem contato com
a família. O estado civil dos participantes foi marcado por grande parte se declarar
solteiro (80,9%), enquanto 5,9% representam os que namoram, 6,6% os casados, 2,2%
em união estável e 4,4% divorciados. Devemos ressaltar que, possivelmente, parte dos
que se declararam casados apenas o fizeram por ainda terem a certidão de casamento,
mesmo sem ter contato com o(a) parceiro(a), o que poderia aumentar ainda mais a
porcentagem dos solteiros. Os participantes do nosso estudo, em sua maioria,
afirmaram ter ensino fundamental completo (63,97%). Somente 13,97% informaram ter
o ensino médio completo, enquanto 9,56% tinham ensino fundamental completo. Parte
da nossa amostra chegou a iniciar um curso superior, 2,21%, mas apenas 1,47%
chegou a concluir. Nenhum dos participantes tinha pós-graduação. Um estudo feito por
Sousa (2018), também com pessoas em situação de rua, encontrou que 51,4% de sua
amostra eram analfabetos ou possuíam ensino fundamental incompleto, indo de
encontro com o que encontramos em nossa amostra. Em relação ao uso e abuso de
substâncias psicoativas, 97,06% afirmaram já ter feito o uso de álcool, 90,44% já
experimentaram o cigarro e 83,82% já fizeram o uso de substâncias ilícitas (maconha,
cocaína, crack, etc.). Sobre a dependência dessas substâncias, 52,2% afirmaram ter
dependência do cigarro, 29,64% do álcool e 45,59% de substâncias psicoativas ilícitas.
Como os dados foram coletados através de autorrelato e na autopercepção do
participante, neste tópico é interessante ressaltar a necessidade do desenvolvimento de
políticas públicas para esta população em relação ao uso e dependência dessas
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substâncias e também voltadas para redução de danos. Também analisamos os
participantes que possuíam mais de uma dependência, em que 27,20% não se
consideravam dependentes em nenhuma das três categorias investigadas (álcool,
cigarro e substâncias ilícitas); 28,68% se consideraram dependentes de pelo menos
uma das categorias; 30,14% de duas categorias; e 13,98% se consideraram
dependentes das três categorias. Já que nós usamos o autorrelato para coletar os
dados, é necessário destacar que apesar do participante não ter se considerado
dependente, ele pode fazer o uso de alguma substância, mas não se reconhecer como
dependente. Em relação a saúde sexual e reprodutiva, a grande maioria se considerava
heterossexual (quase 90%), 2,9% se consideravam gays, 5,1% bissexuais e 2,2%
transexuais. Quase metade dos participantes (49,63%) relataram que sempre fizeram o
uso do preservativo nos últimos doze meses, enquanto que durante o mesmo período,
19,26% tiveram mais de 12 relações sexuais sem preservativo. Apenas uma relação
sem preservativo corresponde a 7,41%, 11,11% duas ou três relações, 7,41% quatro ou
cinco, 2,96% seis ou sete, 0,74% oito ou nove, 1,47% dez ou onze. Sendo assim,
observamos que 50,37% da amostra teve pelo menos uma relação sem preservativo
nos últimos 12 meses. Os participantes também responderam se já tiveram diagnóstico
de alguma infecção sexualmente transmissível (IST) ou não: 72,79% nunca foram
diagnosticados com alguma IST, 27,21% informaram que já tiveram alguma IST, 19,26%
relataram que já fazia mais de um ano desde o diagnóstico. Além disso, também
investigamos há quanto tempo os participantes não faziam exames relacionados às
ISTs, em que 57,35% da amostra não realizou nenhum exame há mais de 12 meses,
indicando que os dados anteriores podem ser diferentes por falta de diagnóstico. Esses
dados nos mostram a grande necessidade do desenvolvimento de projetos de
intervenção voltados para conscientização e prevenção das ISTs. Embora 77,94% dos
participantes afirmem já terem recebido orientações sobre as ISTs, e 84,56% também
relatem que já foram instruídos sobre onde conseguir preservativos gratuitamente, o uso
de preservativo ainda é abaixo do esperado. Sendo assim, espera-se que novos estudos
sejam feitos para contribuir com o desenvolvimento de novos métodos que busquem
minimizar o contágio das ISTs.
Conclusão
Nos dados que investigamos, podemos destacar alguns aspectos, como a facilidade de
obtenção e uso de substâncias ilícitas. Esse tema também é abordado em outros
estudos encontrados na literatura e, apesar de já ser estudada, a drogadição ainda é
uma problemática presente na população em situação de rua (Lima, Valentim, Rocha,
& Rodrigues, 2016; Oliveira, Ricci, & Pereira, 2018; Oliveira et al., 2016; Rodrigues,
Lima, & Holanda, 2018). Uma medida interessante seria trabalhar na prevenção para
aqueles que nunca usaram, ao mesmo tempo em que se reduz os danos daqueles que
já fazem o uso. Parte de nossa amostra já havia tido contato com alguma IST, e mesmo
assim, mais da metade dos entrevistados estava há mais de um ano sem realizar
qualquer exame para um possível diagnóstico, o que é preocupante. Um fator agravante
seria o uso de substâncias ilícitas, que afeta o pensamento racional e cognição,
facilitando a exposição dos usuários e outras pessoas às situações de risco, como a
relação sexual sem preservativo. Apesar da maioria já relatar ter conhecimento sobre
ISTs e o uso de preservativo, uma parte da população entrevistada ainda tem relações
sexuais sem preservativo, indicando uma maior necessidade de projetos de intervenção
para intensificar a orientação e evitar que o sexo sem preservativo se torne habitual.
Sobre a saúde sexual de nossos participantes, que em sua maioria são solteiros,
observamos que fazem pouco uso do preservativo, demonstrando pouco cuidado
consigo e com os seus parceiros(as). Na literatura (Leite et al., 2016) encontramos que
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os homens são negligentes quando se trata da própria saúde, nos levando a voltar uma
maior atenção para os nossos entrevistados, em especial por se tratar de uma
população com baixo acesso à informação e políticas públicas. Sabemos o quão
desafiador é a resolução das problemáticas que essa população enfrenta. A
necessidade de políticas públicas voltadas, por exemplo, para a saúde e redução de
danos da drogadição, bem como a conscientização de toda a sociedade a fim de
diminuir o estigma enfrentado pela população em situação de rua. A asseguração de
acesso à educação, ao SUS e às clínicas de reabilitação são essenciais para minimizar
os problemas enfrentados por essa população. Por fim, esperamos que nosso estudo
contribua positivamente com a ciência, e que chame a atenção para esta população tão
necessitada de cuidados. Mais estudos precisam ser feitos, tanto para alcançar um
maior número de pessoas em situação de rua, como também contribuir para o
desenvolvimento de novas estratégias de intervenção para minimizar as problemáticas
vividas por essa população.
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Anexos

O gráfico 1 mostra a divisão dos participantes, representada em porcentagem, em
relação ao tempo que estão em situação de rua.
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O gráfico 2 mostra a divisão dos participantes, representada em porcentagem, em
relação ao tempo sem contato com a família.

O gráfico 3 mostra a divisão dos participantes, representada em porcentagem, em
relação ao estado civil.
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O gráfico 4 mostra a divisão dos participantes, representada em porcentagem, em
relação à escolaridade.

O gráfico 5 mostra divisão dos participantes, representada em porcentagem, em relação
à dependência química.
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O gráfico 6 mostra a divisão dos participantes, representada em porcentagem, em
relação à frequência do uso do preservativo nos últimos 12 meses.
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TÍTULO: Compreendendo a empatia em crianças
Resumo

Para os seres humanos, a primeira relação emocional estabelecida ocorre entre o bebê
e o seu cuidador principal, reforçando e aprimorando essa relação, assim como com os
outros integrantes do núcleo familiar, ao longo do desenvolvimento. A partir dessa
relação se desenvolve a empatia. O objetivo principal deste trabalho foi compreender o
desenvolvimento da empatia na infância. A coleta de dados foi realizada no município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A amostra teve 153 crianças distribuídas em três
grupos etários (grupo 1: 5 e 6 anos, grupo 2: 7 e 8 anos e grupo 3: 9 e 10 anos), entre
indivíduos do sexo masculino e feminino, estudantes de uma escola municipal e uma
escola particular. Os resultados nos mostraram que não há uma influência do sexo da
criança na empatia em nenhum dos três grupos, porém, que a idade é um fator
importante na habilidade empática das crianças.

Palavras-chave: Emoções; Desenvolvimento, Habilidades empáticas
TITLE: Understanding Empathy in Children
Abstract

For humans, the first established emotional relationship occurs between the baby and
his primary caregiver, reinforcing and enhancing this relationship, as well as with other
family members, throughout development. From this relationship empathy develops. The
main objective of this study was to understand the development of empathy in childhood
and the parents' perception of their children's empathy. Data collection was carried out
in the city of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. The sample had a total of which 153
children were divided into three age groups (1: 5 and 6 years, group 2: 7 and 8 years
and group 3: 9 and 10 years), among males and females, students of a municipal school
and a private school and their parents. The results showed that there is no influence of
the sex of the child on empathy in any of the three groups, however, that age is an
important factor in children's empathic ability.

Keywords: Emotions; Development; Empathic skill
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Introdução
Empatia
Para os seres humanos, a primeira relação afetiva estabelecida ocorre entre o bebê e o
seu cuidador principal. A partir dessa relação se desenvolve a empatia (Parreira, 2013).
Diversas definições existem sobre empatia no meio científico; aqui, consideramos
empatia como a percepção emocional e comportamental diante das emoções dos outros
(Azevedo, 2014; Eisenberg & Strayer, 1987; Kirst-Conceição, 2014; Parreira, 2013;
Rodrigues et al., 2011; Rogers, 1975). A empatia pode apresentar três fases: a fase
cognitiva, a fase afetiva e a fase comportamental (Barrett-Lennard, 1993). A fase
cognitiva é o momento em que há o reconhecimento do estado emocional do outro, a
partir de pistas faciais e comportamentais. Em seguida é a fase afetiva, em que após o
reconhecimento do estado emocional, se instala o compartilhamento do estado
emocional do outro, sendo possível sentir o que o outro está sentindo sem ter vivenciado
a situação pela qual o indivíduo passou. A última fase é a fase comportamental, em que,
após sentir o que o outro sentiu, há a expressão verbal ou não-verbal da empatia
(Barrett-Lennard, 1993).
Desenvolvimento da empatia
Precedentemente às primeiras experiências fidedignamente empáticas, os bebês,
comumente, passam por um fenômeno precursor da empatia e que explicaria a atuação
dos neurônios-espelho nessa capacidade emocional (Castro, Gaspar, & Vicente, 2010).
O contágio emocional é observado em situações em um local com vários bebês, um
indivíduo chora e todos os outros começam a chorar também, mesmo que nenhum dos
outros consiga inferir o real desencadear do choro do primeiro bebê e, ainda mais, sem
que nenhum esteja experimentando desconforto ou motivo real (além do choro inicial)
para que haja a manifestação desse comportamento. Isso acontece pois os neurôniosespelho atuam de forma a copiar mimicamente as ações percebidas de outrem; assim,
os neurônios são ativados quando ações são observadas ou percebidas e há alteração
de áreas visuais, mas também das áreas motoras relacionadas àquele movimento que
está sendo apresentado, ou seja, há uma simulação no nosso cérebro, por mais que
não haja a movimentação em si (Gallese, 2001).
Diante disso, é importante pontuar que reações empáticas e reações desencadeadas
via neurônios-espelhos não são iguais. Apesar de ambas serem automáticas, a primeira
trata de percepção e compartilhamento de estágios emocionais e a segunda apenas da
reprodução ou simulação dos mesmos (Vignemont & Singer, 2006).
Prejuízos no desenvolvimento empático
Deve ser levado em consideração que não existe uma obrigatoriedade de passar por
todas as três fases da empatia nas experiências que se tem; é possível que existam
situações em que apenas uma ou duas das três fases empáticas seja explorada. Porém,
a dificuldade ou incapacidade de se passar por uma e/ou todas as três fases pode ser
um indicativo de falta ou deficiência em habilidades sociais, como é o caso dos
pacientes que se enquadram no Espectro Autista (EA) e até mesmo psicopatas (Jones,
2010; Motta et al., 2006).
Pessoas no EA pontuam baixo quando se consideram empatia como um só constructo;
já quando se considera os três componentes da empatia, há a baixa pontuação apenas
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na fase cognitiva, como é o caso dos indivíduos acometidos com a Síndrome de
Asperger, sendo essa, enquadrada no EA (APA, 2013). Esses indivíduos costumam
pontuar mais baixo também no reconhecimento de emoções, principalmente em
emoções como alegria e surpresa, sendo questionável a afirmação de que não são
indivíduos empáticos (Jones, 2010; Lamm, 2015).
Considerando as informações anteriores, o objetivo principal desse trabalho foi
compreender o desenvolvimento da empatia em crianças. Ainda, verificamos a
influência da faixa etária no desenvolvimento da empatia, bem como a influência dos
sexos no grau de empatia dos indivíduos.

Metodologia

A coleta de dados foi realizada no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A
amostra teve um total de 153 participantes. As crianças foram distribuídas em três
grupos etários, conforme a Tabela 1.
Os participantes foram recrutados, após autorização da direção das escolas, bem como
dos responsáveis pelas crianças, através da apresentação do projeto nas salas de aula.
A coleta foi realizada individualmente a partir da utilização de questionários e um teste
empírico.
Instrumentos:
Para a realização da nossa pesquisa, utilizamos os seguintes instrumentos:
Termo de consentimento livre e esclarecido 1: Este termo solicitava a autorização dos
pais da participação de seus filhos. No mesmo, havia o objetivo principal da pesquisa e
a explicação dos procedimentos aos quais a criança seria submetida. Havia também a
solicitação da autorização para a coleta de dados e divulgação científica dos mesmos,
sem que haja a identificação dos participantes.
Termo de assentimento livre e esclarecido 2: Este termo convidava as crianças a
participarem da pesquisa, evidenciando que os seus pais a autorizaram a participar da
mesma, ou seja, ele só seria apresentado caso a criança tivesse sido autorizada
previamente pelos pais a participarem do estudo. No mesmo, há uma breve descrição
do objetivo da pesquisa e dos procedimentos que seriam feitos.
Questionário sociodemográfico: Este questionário tratava de questões sobre o nível
socioeconômico da família da criança, a sua condição de moradia e histórico de saúde
familiar, além de questões sobre a escolaridade dos pais e situações críticas às quais
as crianças podem ter passado nos últimos tempos. Esses pontos foram postos a fim
de estabelecer um perfil do contexto de criação e educação familiar em que a criança
se encontra.
Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes (EECA) (Bryant, 1987). Avaliava a
responsividade emocional dos indivíduos estudados, nesse caso, o instrumento será
respondido pelas crianças. A EECA é constituída por 22 itens, sendo cada um
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respondido por “sim” ou “não”. A uma versão em português foi validada para o Brasil por
Koller, Camino e Ribeiro (2001).
Análise de dados
Todos os dados foram analisados com a utilização do software SPSS 20. Para testar as
hipóteses, foram realizados testes de Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados
assumiram uma distribuição normal. Como os dados não tiveram uma distribuição
normal foram realizados testes não paraméticos de Kruskal-Wallis (quando comparados
os três grupos) e Mann-Whitney (quando comparados com a idade e o sexo - em
crianças da mesma idade). Para todos os testes assumiu-se o valor de significância p <
0,05.

Resultados e Discussões

Ao comparar os três grupos de diferentes faixas etárias observou-se, de uma forma
geral, uma diferença significativa na empatia (χ2(2) = 19,695; p < 0,05). Quando
comparados os grupos mais próximos de idade, a diferença também foi observada,
como o grupo 1 (5 e 6 anos) e o grupo 2 (7 e 8 anos) (U= 703,000; p < 0,05) e o grupo
2 e o grupo 3 (9 e 10 anos) (U= 1157,500; p < 0,05), e ainda, nos grupos de idades mais
distantes (grupo 1 e grupo 3), também observamos a diferença (U= 661,500; p < 0,05)
(Figura 1). (χ2(2) = 19,695; p < 0,05).
No que se refere à comparação entre os sexos, não foi observada diferença na empatia
de meninos e meninas, da mesma idade em nenhum dos 3 grupos (grupo 1: U= 199,000;
p > 0,05; grupo 2: U= 255,500; p > 0,05; grupo 3: U= 416,500; p > 0,05) (Figura 2).
O fato de observarmos que a idade influencia no nível empático das crianças se mostra
de maneira curiosa: observamos que crianças mais novas pontuam mais alto que
crianças mais velhas no nível empático. Naturalmente, o esperado seria que crianças
mais velhas pontuassem mais alto, já que essa é uma habilidade social com grande
influência da aprendizagem e, ao longo do crescimento, as interações sociais aumentam
em quantidade e profundidade, o que poderia levar ao aperfeiçoamento dessa
habilidade (Anastacio, 2013; Anastacio & Lima, 2015; Bianchin & Gomes, 2018;
Coutinho, 2018; Decety, 2015; Figueiredo, 2018; Morris et al, 2017; Motta et al., 2017;
Oliveira, 2017).
Porém, é interessante lembrar que ao longo do desenvolvimento outras características
sociais se apresentam como, por exemplo, a competição. É possível que a diminuição
do grau empático das crianças se dê, pois, estando imersa em um ambiente competitivo
como é o ambiente escolar, empatizar com o outro pode não ser vantajoso (Pavarino,
Del Prette, & Del Prette, 2005). Além disso, as crianças passam por uma fase importante
por volta dos 7 anos de idade (a partir do grupo 2 do nosso estudo), chamada fase da
oposição (Wallon, 1975), em que o indivíduo firma a sua posição e suas vontades, pois
começa a entender a diferença entre o “eu” e o “outro”. É nessa fase que as crianças
utilizam de mentira, persuasão e competição para exigir que suas vontades sejam
aceitas, dessa forma, empatizar não parece se apresentar como uma estratégia
primariamente escolhida (Andrade, 2013; Bullock & Russel, 1984).
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Existem diferentes papéis sexuais que foram apresentados ao longo da evolução.
Esses, atuaram influenciando de forma distinta cada um dos sexos em diferentes
âmbitos: comportamental, cognitivo, hormonal, dentre outros. Essas características
aparentam estar atreladas à maturação sexual e seriam apresentadas apenas no início
da puberdade (Menezes et al., 2010). Dessa forma, hipotetizamos que, evolutivamente,
ambos os sexos serem igualmente empáticos, para crianças, traria vantagens sociais,
tais quais: aumento do vínculo e a diluição da competição entre irmãos, o que teria
influência na sua sobrevivência e coalizão de grupo, assim como, diminuiria pressões
agonistas como agressões entre irmãos (Almeida, 2017; Pavarino, Del Prette, & Del
Prette, 2005).

Conclusão
Nosso estudo teve como objetivo compreender o desenvolvimento da empatia na
infância. Tendo como resultado, o nível empático aumenta ao longo da infância e o sexo
não influencia o nível empático de crianças da mesma idade. A empatia é uma
ferramenta social para o melhoramento das relações, aumento do vínculo, coesão entre
grupos, aumento de comportamentos pró-sociais e diminuição de comportamentos
agressivos e de enfrentamento. É por isso que o estudo de como se dá o
desenvolvimento da empatia é importante, principalmente para as crianças. Sendo
assim, é necessário mais estudos para aprofundar a relação entre os sexos no
desenvolvimento da empatia incluindo faixa etária posteriores às trabalhadas em nosso
estudo para ter uma contribuição mais robusta.
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Tabela 1: Distribuição da Amostra por Grupo Etário, Sexo e Tipo de Escola.
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Figura 1: Box-plots comparando o nível empático das crianças através do EECA nos
diferentes grupos: os grupos de idade mais próximas (Grupo 1 e Grupo 2 e Grupo 2 e
Grupo 3) e os grupos de idade mais distantes (Grupo 1 e Grupo 3).
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Figura 2: Box-plots comparando o nível empático das crianças através do EECA nos
diferentes sexos, em função de cada grupo: Grupo 1 (5 e 6 anos), Grupo 2 (7 e 8 anos)
e Grupo 3 (9 e 10 anos).
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TÍTULO: Perfil de exposição à luz pela manhã, padrões temporais de sono e
componentes da atenção em adolescentes do turno matutino em Natal/RN
Resumo

Na adolescência ocorrem várias mudanças de caráter biológico, psicológico e social.
Dentre as quais, há um atraso nos horários de sono, que é potencializado pelo aumento
da exposição à luz artificial à noite relacionado às mídias eletrônicas. Nos estudantes
do turno matutino isto leva a uma redução na duração do sono, gerando problemas no
desempenho cognitivo. Por outro lado, a luz pela manhã pode avançar os horários de
sono, reduzir a sonolência e aumentar o alerta dos indivíduos. Portanto, avaliamos a
relação entre a intensidade da exposição à luz pela manhã no trajeto de casa à escola
e os hábitos de sono, sonolência ao acordar e os componentes da atenção em
adolescentes do turno matutino. Foram recrutados 200 adolescentes matriculados em
escolas privadas de ensino médio de Natal/RN, resultando numa amostra final de 48
indivíduos. Os participantes preencheram o diário de sono associado à actimetria por
10 dias para registrar a intensidade de luz, padrões temporais de sono e sonolência ao
acordar. Além disso, os componentes da atenção (atenção seletiva e sustentada, alerta
tônico e fásico) foram avaliados pela tarefa de execução contínua. A média semanal da
intensidade de luz apresentou correlação apenas com a duração do sono (r= 0,29; p <
0,05), indicando que maiores médias de intensidades de luz estão associadas a maior
duração do sono. Estudos com um maior número de participantes se fazem necessários
para avaliar esta relação.

Palavras-chave: Sono. Duração do sono. Exposição a luz. Componentes da atenção.
TITLE: LIGHT EXPOSURE PROFILE IN THE MORNING, SLEEP TEMPORAL
PATTERNS AND ATTENCION COMPONENTS IN MATUTINE TURNAL TEENAGERS
IN NATAL/RN
Abstract
In adolescence there are several biological, psychological and social changes. Among
which, there is delay in sleep schedule , which is enhanced by increased exposure to
artificial light at night related to electronic media. In morning shift students this leads to
a reduction in sleep timing, causing problems in cognitive performance. On the other
hand, morning light can advance sleep schedule, reduce sleepiness and increase
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alertness. Therefore we evaluated the relationship between the intensity of morning light
exposure on the way home from school and sleep habits, waking sleepiness and the
components of attention in morning shift adolescents. 200 adolescents enrolled in private
high school in Natal/RN were recruited, resulting in a final sample of 48 individuals.
Participants completed the 10 days sleep diary associated with actimetry to record light
intensity, temporal sleep patterns, and waking sleepiness. In addition, the attention
components (selective and sustained attencion, tonic and phasic alertness) were
evaluated by the continuous execution task. The weekly average light intensity correlated
only with sleep timing (r= 0,29; p < 0,05), indicating that higher mean light intensities are
associated with longer sleep timing. Studies with a larger number of participants are
necessary to evaluate this relationship.
Keywords: Sleep. Sleep timing. Light exposure. Attention components.
Introdução
A adolescência é um período entre a infância e a idade adulta, no qual importantes
mudanças de caráter biológico, psicológico e social acontecem (Moraes, 2011). Dentre
essas mudanças podemos destacar o atraso nos horários de sono (Carskadon et al.,
1993), principalmente em adolescentes mais velhos (Carskadon, 2011), que pode ser
potencializado pelo aumento da demanda acadêmica (Carskadon, 1993), pelo uso de
estimulantes como a cafeína (Owens, 2004) e pelo álcool (Tynjala et al.,1993). Além
disso, o uso de mídias eletrônicas antes de dormir possui papel de destaque (Cain e
Grandisar, 2010), estando associado a um aumento na exposição à luz artificial à noite
(Mistlberger e Skeene, 2004). Os altos níveis da iluminação ambiental noturna estão
associados a horários mais tardios de sono (Louzada & Menna-Barreto, 2003; Pereira
et al., 2010; Vollmer et al., 2012), exacerbando o atraso da fase de sono.
Proporcionalmente, o sono é encurtado devido ao horário de início aulas pela manhã
(Carskadon et al., 1993), principalmente no Brasil, onde as aulas se iniciam por volta
das 7h (Sousa et al,. 2007).
Dentre as consequências da restrição prolongada de sono, está o prejuízo no
desempenho cognitivo relacionado à pouca capacidade de reter informações para a
realização de atividades (Minges, 2016). Dentre os processos cognitivos, destacamos a
atenção, que segundo Cohen (1993), é um processo multifatorial, que seleciona
informações às quais o indivíduo é apresentado e processa de forma rápida a
informação gerando uma resposta adequada, podendo se manter ao longo de um
determinado período de tempo. Neste estudo, utilizamos o modelo proposto por Valdez
et al (2005), que relata quatro componentes da atenção: alerta tônico e fásico, e atenção
seletiva e sustentada.
Embora a exposição à luz a noite tenha efeitos negativos atrasando os horários de sono,
Teixeira et al. (2012) mostraram a eficácia da utilização da luz brilhante como redutor
da sonolência, melhorando a atenção dos indivíduos à noite. Pela manhã, alguns
estudos mostraram um menor impacto da privação de sono e melhora no desempenho
cognitivo quando indivíduos eram expostos à luz forte durante os primeiros horários da
manhã (Phipps-Nelson et al., 2003). Além destes efeitos imediatos da exposição à luz,
recomenda-se aos indivíduos a manterem uma regularidade na exposição à luz durante
a vigília dia-a-dia com o intuito de manter a regularidade do ciclo sono-vigília, evitando
problemas como a sonolência diurna excessiva. Portanto, a luz tem um papel regulador
dos ritmos do ser humano, podendo ter consequências negativas e positivas em função
da intensidade, duração e horário da exposição. Neste contexto, nosso objetivo é avaliar
a relação entre a intensidade da exposição a luz pela manhã no trajeto de casa à escola
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e os hábitos de sono, sonolência ao acordar e componentes da atenção em
adolescentes que estudam no turno matutino em Natal/RN.

Metodologia
Participantes e procedimento experimental:
Foram recrutados 200 adolescentes, de ambos os sexos, matriculados no primeiro e
segundo ano do ensino médio de escolas privadas de Natal/RN (média de idade: 16
anos, DP: 0,610). Os padrões temporais de sono foram registrados por meio do
preenchimento do diário de sono, no qual os mesmos descreviam comportamentos
prévios e após o sono, com destaque para os horários de deitar, de levantar e ao tempo
na cama nos dias da semana. A sonolência ao despertar foi avaliada por meio da Escala
de sonolência de Maldonado (2004) adaptada por Belísio (2014). Além disso, a
intensidade de luz à qual os participantes foram expostos foi registrada por meio de
actímetros, com destaque para o período entre o acordar e o horário de início das aulas.
Estes registros foram feitos durante 10 dias consecutivos, incluindo dias de semana e
fim de semana. Dentro desses 10 dias, os participantes foram submetidos à realização
da tarefa de execução contínua (TEC), proposta por Valdez, et al. (2005), em que foram
coletados dados referentes a atenção sustentada e seletiva, além do alerta tônico e
fásico. A tarefa foi aplicada entre 3ª e 6ª feira entre 7:30 e 9:30h.
Descrição dos instrumentos utilizados:
Foram levados em conta os componentes básicos da atenção, descritos por Valdez, et
al. (2005) como sendo: 1) Alerta tônico como a capacidade de responder a mudanças
no meio; 2) Alerta fásico como a capacidade para responder, precedido por um sinal de
advertência; 3) Atenção seletiva como a habilidade de processar uma informação
sensorial enquanto se ignora as demais e 4) Atenção sustentada como a capacidade de
manter a atenção ao longo do tempo de uma tarefa.
Por meio de uma adaptação realizada por Andrade (1997) e por Louzada (2000), o diário
de sono propõe questões a respeito dos horários de dormir e de acordar e a motivação
deles acontecerem, horários e frequência de cochilos durante o dia, despertares
noturnos e o grau de sonolência do indivíduo ao acordar em escala desenvolvida por
Maldonado (2004) e adaptada por Belísio (2014).
Foram utilizados actímetros do modelo ActTrust da Condor, que são equipamentos
semelhantes a um relógio de pulso, no braço não dominante do indivíduo. O
equipamento registra a movimentação do indivíduo e a duração, intensidade e horário
aos quais os usuários estão expostos à luz. Os dados foram utilizados para verificar o
perfil de exposição a luz do indivíduo do momento em que acorda, durante o caminho
até a escola até o momento em que está em sala de aula, observando-se assim o padrão
de exposição dos mesmos.
Análise dos dados:
Dos 200 estudantes recrutados, apenas 64 participantes concluíram as etapas do
estudo. Destes, catorze foram excluídos devido a presença de dados incompletos no
que se refere aos horários de deitar e levantar da cama ou a não comprovação de que
o indivíduo frequentou algum dia de aula durante a semana de realização dos testes.
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Além destes, um participante não realizou a tarefa da atenção e outro participante, teve
problemas referentes à análise de dados pelo software.
Os 48 participantes restantes tiveram seus dados obtidos por meio de diário de sono e
por actímetro, no qual foi analisada a intensidade luminosa no momento em que o
indivíduo acorda até o início das aulas no turno matutino. As informações foram
correlacionadas com dados de atenção, obtidos por meio da tarefa de execução
contínua, no que se refere ao tempo de reação, percentual de respostas corretas e
omissões nos componentes da atenção; horários de deitar, levantar, duração do tempo
de cama e sonolência obtidas por meio do diário de sono. Os dados foram tratados por
meio do programa Statistica 8, utilizando-se da correlação de Spearman, com um nível
de significância de 5%.

Resultados e Discussões
Dentre as variáveis analisadas, verificou-se uma correlação positiva entre a média
semanal da intensidade de luz e o tempo na cama durante a semana (r= 0,29; p < 0,05
- Gráfico 1).
Não houve correlação estatisticamente significativa entre a média semanal de
intensidade de luz durante a semana e as variáveis referentes aos componentes da
atenção (alerta tônico, fásico, atenção seletiva e sustentada) no que diz respeito aos
critérios analisados: o tempo de reação, o percentual de respostas corretas e as
omissões (Gráficos de 2 a 15). Também não houve significância nas correlações entre
a média semanal de intensidade de luz e os horários de deitar, levantar e com o índice
de sonolência de Maldonado (Gráficos 17 a 19).
Este trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre a intensidade da exposição à
luz pela manhã no trajeto de casa à escola e os hábitos de sono, sonolência ao acordar
e componentes da atenção em adolescentes que estudam no turno matutino em
Natal/RN. Como esperado, os alunos obtiveram uma maior duração do tempo de cama
em situações em que eram expostos a maiores intensidades médias semanais de luz
pela manhã. Ressaltamos o poder ativador da luz sobre o alerta quando Teixeira et al.
(2013) verificaram um maior estado de alerta em jovens estudantes quando submetidos
a uma maior intensidade de luz a noite. Phipps-Nelson et al. (2003) mostraram que
ocorre um menor impacto da privação do sono quando indivíduos eram expostos à luz
forte durante os primeiros horários da manhã. Sobre isso, Crowley et al. (2018) afirmam
que se a exposição à luz ocorre na segunda metade do sono ou logo após ao acordar,
os ritmos circadianos irão se modificar, fazendo com que os horários de sono ocorram
mais cedo, ou seja, há um avanço de fase. Com isso, os indivíduos tendem a dormir
mais cedo, e consequentemente, a aumentar o tempo na cama, visto que a pressão
social ocasionada pelos horários escolares precoces (Crowley et al. 2018) faz com que
eles não consigam acordar mais tarde durante a semana. Portanto, o aumento na
exposição à luz pela manhã poderia contribuir para o aumento na duração do sono, que
nesta faixa etária deve ocorrer entre 8h e 10h por dia para que não haja prejuízos a
saúde e desempenho cognitivo (Associação Brasileira de Sono, 2018). Entretanto, não
houve correlação entre a intensidade de luz e os horários de deitar. Além disso, não
foram observadas correlações entre a média semanal da intensidade de luz e os
componentes da atenção e sonolência ao acordar. Em novos estudos, propõe-se um
aumento da amostra para se avaliar a relação entre a média de intensidade de luz e os
horários de dormir e os componentes da atenção e sonolência ao acordar.
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Conclusão
Com este trabalho, foi possível observar que indivíduos com maiores exposições a luz
pela manhã possuem um maior tempo de cama e, consequentemente, aumentem o seu
estado de alerta durante os horários matutinos. Entretanto, não conseguimos afirmar
efetivamente uma melhora na atenção e na sonolência ao acordar, provavelmente
devido ao pequeno número de participantes na amostra. Em novos estudos, propõe-se
um aumento da amostra para se avaliar a relação entre a média de intensidade de luz
e os horários de dormir e os componentes da atenção e sonolência ao acordar. Apesar
disso, sugerimos que os indivíduos procurem se expor a luz após o despertar e que as
escolas invistam em boas iluminações nas salas de aula a fim de se evitar queda de
atenção e prováveis cochilos durante o horário escolar.
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Gráfico 1: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o tempo na cama em minutos dos indivíduos da amostra

Gráfico 2: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual do tempo de reação dos indivíduos da amostra para o alerta tônico.
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Gráfico 3: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual de respostas corretas dos indivíduos da amostra para o alerta tônico.

Gráfico 4: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual de omissões dos indivíduos da amostra para o alerta tônico.
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Gráfico 5: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual do tempo de reação dos indivíduos da amostra para a atenção seletiva.

Gráfico 6: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual de respostas corretas dos indivíduos da amostra para a atenção seletiva.
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Gráfico 7: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual de omissões dos indivíduos da amostra para a atenção seletiva.

Gráfico 8: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual do tempo de reação dos indivíduos da amostra para o alerta fásico.
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Gráfico 9: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana e
o percentual de respostas corretas dos indivíduos da amostra para o alerta fásico.

Gráfico 10: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o percentual de omissões dos indivíduos da amostra para o alerta fásico.
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Gráfico 11: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o percentual médio das respostas em geral dos indivíduos da amostra para a atenção
sustentada.
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Gráfico 12: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o percentual médio de respostas corretas dos indivíduos da amostra para a atenção
sustentada.

Gráfico 13: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o percentual médio de omissão de respostas dos indivíduos da amostra para a
atenção sustentada.
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Gráfico 14: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e a estabilidade das respostas dos indivíduos da amostra.

Gráfico 15: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e a regressão de respostas corretas dos indivíduos da amostra.
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Gráfico 16: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e a regressão do tempo de reação dos indivíduos da amostra.

Gráfico 17: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o horário de deitar dos indivíduos da amostra.
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Gráfico 18: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e o horário de levantar dos indivíduos da amostra.

Gráfico 19: Correlação entre a média de intensidade de luz durante os dias de semana
e a sonolência ao acordar pela Escala de Sonolência de Maldonado dos indivíduos da
amostra.
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TÍTULO: Análise dos comportamentos agonístico, afiliativo e deslocamento intra-colônia
de Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae)
Resumo

Insetos sociais realizam processos adaptativos refinados como regular a atividade da
colônia de acordo com as características do ambiente. Este estudo busca avaliar a
variação no número de comportamentos afiliativos, agonísticos e deslocamentos
intercâmaras e para fora do ninho ao longo do dia em uma colônia de Neoponera villosa.
Esperava-se que houvesse maior número de interações e deslocamentos no início da
manhã e ao anoitecer. O experimento foi realizado no Laboratório de Biologia
Comportamental - CB - UFRN. O registro e análise de dados comportamentais foram
feitos por meio de gravações do interior de um ninho artificial em ambiente controlado
ao longo de um dia em três intervalos: 07h30-08h30, 12h00-13h00, 16h30-17h30. O
método utilizado foi de amostragem por escaneamento com registro de todas as
ocorrências das interações e deslocamento no interior e para fora do ninho. Os
resultados obtidos indicam que o número de interações agonísticas e afiliativas não
varia significativamente durante o dia, o que nos leva a crer que os comportamentos
observados podem sofrer pouca influência de pressões externas como temperatura e
luminosidade. Também verificamos que o padrão de deslocamento observado em N.
villosa em laboratório, onde as operárias são mais ativas no início da manhã, pouco
ativas entorno do meio-dia e apresentam atividade moderada próximo ao fim do dia,
é similar aos observados nas formigas poneromorfas N. apicalis e Dinoponera
quadriceps em ambiente natural.
Palavras-chave: Formigas. Ponerinae. Agonismo. Interação afiliativa. Locomoção.
TITLE: Analysis of agonistic and affiliative behaviors as well as locomotion inside a
colony of Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae)
Abstract
Social insects are capable of realizing complex behaviors and refined adaptive
processes such as regulation of colony’s activity depending on various environmental
characteristics. Our study intended to evaluate the variation on the number of affiliative
and agonistic behaviors as well as wandering inside a colony of Neoponera villosa. We
expected that the number of interactions and locomotion would be higher at morning and
dawn. The experiment occurred on the Behavior Biology Lab – CB – UFRN. Register
and analysis of behavior data was mad via recording of the inside of artificial nest on a
controlled environment in the span of a day in three distinctive intervals: 07:30-08:30,
12:00-13:00, 16:30-17:30. The method used was by scan sampling with record of all
occurrences of agonistic or affiliative interactions as well as locomotion on the inside or
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to the outside of the nest. The results indicate that the number of interactions does not
vary significantly throughout the day, what lead us to believe that those behaviors suffer
from little influence of external conditions such as temperature and luminosity. We
verified as well that the locomotion pattern observed on N. villosa, where workers are
more active at the beginning of morning, less active at mid-day and exhibit moderate
activity at dawn, is similar to those observed on the ponerine ants N. apicalis and
Dinoponera quadriceps in their natural habitats.
Keywords: Ants. Ponerinae. Agonism. Affiliative interaction. Locomotion.
Introdução
Interações entre animais são processos dinâmicos nos quais eles podem modificar as
interações sociais em resposta a mudanças nas condições locais (PINTER-WOLLMAN
et al., 2014). Colônias de insetos sociais como formigas, abelhas e cupins mostram
resolução de problemas bastante sofisticada ante variadas condições. Essa
adaptabilidade é a fonte dos mecanismos pelos quais insetos alcançam
comportamentos coletivos complexos (CHARBOUNNEAU et al. 2013). Medeiros et al.
(2014) demonstraram que Dinoponera quadriceps modifica o padrão de atividade da
colônia a depender da estação do ano, tendo dois picos de atividade ao longo do dia na
estação seca.
As formigas pertencem a uma única família da ordem Hymenoptera, Formicidae. Dentre
suas subfamílias está a Ponerinae, que são abundantes nas regiões tropicais. As
formigas desta subfamília são predadoras, mas também alimentam-se de néctar
extrafloral, secreções de lepidópteros, substância doce secretada por homópteros e
sementes ricas em lipídios em alguns casos (SCHMIDT & SHATTUCK 2014). Para este
estudo foi escolhida a espécie Neoponera villosa (Fabricius 1804), que tem colônias
fundadas por até cinco rainhas. Rainhas jovens se engajam em interações agonísticas
no início da fundação e estabelecem uma ordem hierárquica (D’ETTORRE et al. 2005).
Esta espécie tem hábito arborícola, nidificando comumente dentro dos troncos ocos no
dossel das árvores (DEJEAN 1990). As operárias coletam gotículas de líquido e
pedaços de alimento entre as mandíbulas para distribuir entre as companheiras de ninho
(HÖLLDOBLER & WILSON 1990).
Estudos comportamentais relacionados às interações entre operárias de N. villosa, em
geral, se dão por meio de comparações indiretas. Por consequência, observações
diretas de comportamentos afiliativos e agonísticos em N. villosa são raros (BATISTA
FILHO et al. 2018). No intuito de expandir o conhecimento da espécie, este estudo
preliminar busca analisar as interações afiliativas, agonísticas e o deslocamento
intercâmaras e para fora do ninho em uma colônia de N. villosa. Esperamos que haja
variação no número de interações e movimentação durante a fase de claro do dia e
prevemos que N. villosa realiza mais interações e deslocamento no início da manhã e
fim da tarde.

Metodologia
Uma colônia de N. villosa (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) foi coletada na
Floresta Nacional de Nísia Floresta (FLONA) do Instituto Chico Mendes de Conservação
e Biodiversidade (ICMBio), localizada a 2 km da sede do município de Nísia Floresta,
Rio Grande do Norte, Brasil e levada às instalações do Laboratório de Biologia
Comportamental (CB-UFRN). O laboratório foi mantido em temperatura de 24±2°,

CIÊNCIAS DA VIDA

56

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

umidade 68±4, ciclo de 12h12 de claro e 12h12 escuro. As formigas foram alocadas em
um ninho artificial de gesso com quatro repartições que seguem um trajeto único (à
exceção de um atalho entre as câmaras 1 e 3 escavado pelas formigas) e uma tampa
de vidro para facilitar a visualização (24 cm x 14 cm x 6 cm) (Figura 1). Além do ninho,
também foi disponibilizado acesso a uma arena de forrageio (38 cm x 24 cm x 7cm)
(Figura 1) onde era fornecido alimento a base de Tenebrio molitor e mel diluído (1:10)
três vezes por semana e água ad libitum.
A colônia foi gravada em três janelas de observação: 7h30-8h30, 12h-13h e 16h3017h30. Previamente à gravação, as operárias foram marcadas com uma etiqueta
alfanumérica plastificada, colada na região do tórax (CORBARA et al., 1986). A
observação das gravações foi feita pelo método de amostragem por escaneamento com
registro de todas as ocorrências dos seguintes comportamentos:
•
•
•

Afiliativo - comportamentos interativos realizados através do contato antenal
frontal recíproco entre duas ou mais formigas;
Agonístico - ação que ocorre entre dois, ou mais, indivíduos podendo envolver
agressão real ou comportamentos ritualizados (BATISTA FILHO et al. 2018);
Deslocamento - movimentação das formigas entre as câmaras do ninho e para
fora do mesmo.

Durante a análise do vídeo também registramos as ocorrências de cuidado com
imaturos, autolimpeza e transporte de alimento.
Os dados coletados não apresentaram distribuição normal. Assim, foram realizados
testes não-paramétricos. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar o número
de operárias realizando interações agonísticas e afiliativas entre as janelas de
observação. Para esse teste utilizou-se o programa IBM SPSS Statistics 21. O teste
considerou o nível de significância de 5% bicaudal. A movimentação das formigas entre
as câmaras do ninho e a arena de forrageio foi utilizada para a construção da rede de
deslocamento. O peso das linhas de deslocamento representa os fluxos de tráfego. As
redes foram construídas com o programa Netdraw.

Resultados e Discussões

Neste estudo registramos uma média de 2,1 ± 0,6 interações agonísticas e de 2,1 ± 0,4
interações afiliativas por janela de observação. Não houve diferença significativa no
número de interações afiliativas (H=1,2, gl=2, N=146, p=0,6) e agonísticas (H=0,5, gl=2,
N=67, p=0,8) entre as janelas de observação (Figura 2). Os dados obtidos indicam que
as atividades registradas ocorrem em proporções iguais ao longo do dia na colônia de
N. villosa. Além dos resultados acima foram registradas também as ocorrências dos
comportamentos de cuidado com imaturo (29), de autolimpeza (312) e de transporte de
alimento (18).
No que se refere ao deslocamento intercâmaras, a frequência observada foi diferente
da esperada nas três janelas de observação (07:30 - 08:30: x2=249,9, gl=4, p<0,001;
12:00 – 13:00: x2=143,2, gl=4, p<0,001; 16:30 - 17:30: x2=122,1, gl=4, p<0,001). Na
figura 3 é possível observar que houve maior movimentação entre a Arena (A) e C1,
onde o alimento trazido de fora é depositado pelas forrageadoras e entre C1 e C2, onde
a grande maioria dos imaturos e cuidadoras está localizada, nas três janelas de
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observação. Em C3 havia apenas algumas cuidadoras e poucos imaturos e C4 esteve
boa parte do tempo vazia ou com apenas uma formiga em seu interior, à exceção de
ocasionais entradas e saídas.
A maior quantidade de deslocamentos na passagem A-C1 foi registrada na janela de
observação que iniciava às 07:30 da manhã. Já nas outras duas janelas, foram
encontrados resultados similares entre si. Essa disparidade nos permite inferir que N.
villosa realiza atividades extra-colônia (p.e. forrageio) primariamente no período da
manhã, similarmente ao averiguado por Fresneau (1985) em N. apicalis no ambiente
natural. Na passagem C1-C2, foi registrado um total de 123 deslocamentos na janela
de observação 1, 80 na janela de observação 3 e apenas 51 na janela de observação
2, que começava ao meio-dia. Com base nesses resultados, podemos concluir que,
assim como na passagem A-C1, as formigas são muito ativas no período da manhã,
bem pouco no período próximo ao meio-dia e diferentemente de A-C1, voltam a realizar
mais deslocamentos no fim da tarde.
O padrão de deslocamento em ambiente de laboratório, onde não há pressão da
temperatura ou da luminosidade (que é constante durante as 12h12 de claro), é similar
ao encontrado em outras formigas poneromorfas em ambiente natural (FRESNEAU
1985; MEDEIROS et al. 2012). Isso parece indicar que os comportamentos observados
neste trabalho são muito pouco dependentes de pressões externas ao ninho. No
entanto, devido à natureza preliminar deste estudo, essa conclusão pode sofrer
alterações a partir da realização de futuras observações de maior duração tanto em
ambiente natural como em laboratório.

Conclusão
Este estudo nos permitiu averiguar que N. villosa não apresenta variação significativa
no número de interações agonísticas ou afiliativas em decorrência da hora do dia. No
entanto, foi possível constatar que há um maior número de deslocamentos intercâmaras
e para fora do ninho no período do início da manhã, que se assemelha aos padrões
observados nas formigas poneromorfas N. apicalis e D. quadriceps em ambiente
natural. Esse padrão em ambiente natural está associado a regulação para evitar
estresse térmico em estações mais quentes.
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Figura 1: Ilustração esquemática do ninho e arena de forrageio de N. villosa.

Figura 2. Comparação do número de formigas envolvidas nos comportamentos
afiliativos (AF) e agonísticos (IA) entre as janelas de observação. Os resultados estão
representados pela média. A barra de erro representa o intervalo de confiança de 95%.
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Figura 3. Rede de deslocamentos entre câmaras nas três janelas de observação, onde
a espessura das linhas e os valores a elas associados indicam o número de
deslocamento e a direção do movimento das operárias. a. janela de observação 07:30
– 08:30; b. ja
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TÍTULO: Relação entre o Cronotipo e a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em
estudantes durante o Repouso e o Pedalar
Resumo
A espécie humana pode ser classificada como uma espécie diurna, contudo, existem
variações individuais no que diz respeito à preferência de horário que os indivíduos de
nossa espécie dormem e exercem suas atividades. A essas variações damos o nome
de cronotipo, o qual sofre regulação pelo relógio biológico e pode ser classificado, de
modo geral, em matutino, vespertino, intermediário e bimodal. Logo, a preferência de
um sujeito para fazer uma atividade física e o seu desempenho cardíaco podem ter
relação com o cronotipo. Esse desempenho pode ser avaliado através de alguns
parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca.O objetivo deste trabalho foi avaliar
se o cronotipo influencia os marcadores cardíacos em estudantes de graduação. A
amostra foi composta por 10 alunos de graduação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), de ambos os sexos, os quais responderam o questionário
para identificação de indivíduos matutinos e vespertinos de Horne e Ostberg (MEQ ou
HO) e foram submetidos a uma tarefa de repouso e pedalar, enquanto passavam por
um Eletrocardiograma (ECG). Essa tarefa foi realizada em uma bicicleta ergométrica
horizontal e em duas diferentes condições: com a presença da estimulação visual e com
a redução da estimulação visual. Nossos resultados sugerem que a resposta
autonômica durante o pedalar depende do cronotipo.

Palavras-chave: Eletrocardiograma (ECG); Cronotipo; Bicicleta; Pedalar
TITLE: Relationship Between Chronotype and Heart Rate Variation (HRV) in Students
During Rest and Pedal
Abstract
The human species can be classified as a unique daytime species, independent of
people who are not respected and have their own functions. The year changes than the
name of cronotype in the morning, afternoon, intermediate and bimodal. Therefore, the
logo of the following are the part in the physical activity and schedule. This performance
can be assessed through some parameters of heart rate variability. The action of the
action of the evaluation of the cardiac programs the informants in undergraduate
students. The sample was taken by 10 UFRN undergraduate students, both sexes, who
were submitted to the questionnaire for the identification of the morning and afternoon
staff of Horne and Ostberg (MEQ or HO) and underwent a resting and cycling task while
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passing by. an electrocardiogram (ECG). This task was performed on a horizontal
exercise bike and under two different conditions: presenting visual stimulation and
reducing visual stimulation. Results from such links that the response is autonomic
during pedaling depends on the chronotype.
Keywords: Electrocardiogram; Chronotype; Bike; Ride.
Introdução
A análise de parâmetros fisiológicos constitui ferramenta essencial para a compreensão
dos mais diversos processos relacionados aos seres vivos. Isso não se faz diferente
quando relacionado à avaliação cardiovascular de indivíduos que exercem algum tipo
de atividade física como andar de bicicleta, que possibilita o entendimento sobre
alterações autonômicas do sistema nervoso que é responsável por várias funções
homeostáticas, incluindo modulação da pressão arterial (PA) e frequência cardíaca
(Lunz, 2013).
O eletrocardiograma (ECG) pode ser descrito como o registro gráfico da atividade
elétrica do coração durante o seu funcionamento (Vieira, 2008) a qual é registrada a
partir de eletrodos colocados na superfície do corpo que registram a diferença elétrica
entre pontos específicos. Os sinais eletrofisiológicos são vistos como ondas, pois as
movimentações que ocorrem em todo o coração são registradas no papel
eletrocardiográfico como um conjunto de ondulações iniciadas pela automaticidade
espontânea do nódulo sinoatrial (marca-passo sinusal) (Vieira, 2008).
A análise da variabilidade cardiovascular é importante quando se estuda o sistema
nervoso autônomo porque ajuda a avaliar o equilíbrio entre as influências simpática e
parassimpática no ritmo cardíaco. O ramo simpático do sistema nervoso aumenta o
ritmo cardíaco, resultando em intervalos de batimentos mais curtos. O ramo
parassimpático desacelera o ritmo cardíaco, resultando em intervalos de batimentos
mais longos. Assim, a variabilidade da frequência cardíaca pode ser medida com base
nos intervalos de batimento, que são mais facilmente observados como intervalos RR
(Carvalho et al 2002).
Outra consideração relevante está relacionada com a principal atividade sensorial
humana: a visão. Dessa forma, pode-se considerar a resposta autonômica em uma
atividade física de forma que seja possível associar à um aumento ou diminuição da
mesma atividade dependendo da abertura e fechamento dos olhos em dados
momentos.
Além disso, apesar da espécie humana ser diurna, existem variações individuais na
preferência por horários de dormir e realização de atividades. Essas variações são
influenciadas pelo “relógio” biológico e podem ser agrupadas nos cronotipos matutino,
vespertino, intermediário ou bimodal. A atividade cardíaca também é influenciada pela
ritmicidade biológica e pode, então, estar relacionada com o cronotipo. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho é avaliar se o cronotipo influencia a variabilidade da frequência
cardíaca, tanto no domínio de tempo quanto no de frequência.

Metodologia
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2.1 Caracterização da amostra
A amostra foi constituída por 11 estudantes, de ambos os sexos, da graduação da
Universidade Federal do Rio Grande (UFRN). Os experimentos foram realizados no
Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do Departamento de Fisiologia no
Centro de Biociências da UFRN. Os sujeitos foram avaliados conforme os critérios
abaixo: (1) Critérios de inclusão: indivíduos adultos com idade entre 18 e 28 anos (2)
Critérios de exclusão: indivíduos com doenças cardiovasculares, respiratória,
neurológica ou alterações nos músculos inferiores.
2.2 Procedimentos
Os participantes receberam orientação sobre os objetivos do estudo e procedimentos
para a coleta de dados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Todos os voluntários foram submetidos a um exame físico prévio, no qual foram
aferidos: pressão, peso e altura. Após isso, responderam o questionário de
matutinidade-vespertinidade Horne e Östberg (Ceolim & Menna-Barreto, 2000).
A partir disso, foram colocados os eletrodos descartáveis (Eletrodo ECG Solidor) nos
voluntários e depois foram posicionados na bicicleta horizontal estacionária onde foi
realizado um registro de linha de base por 4 minutos, sendo 2 minutos de olhos abertos
e 2 minutos de olhos fechados (inicial e final). Posteriormente os voluntários foram
submetidos a um padrão de registro durante o movimento de pedalar com uma
sequência de 10s segundos com os olhos abertos e 10s segundos com olhos fechados
em uma cadência de aproximadamente 40 pedaladas por minuto. Esta sequência foi
repetida 50 vezes.
2.3 Análise dos dados
A análise dos parâmetros cardiovasculares estudados foi por meio do programa
LabChart e do Software IBM SPSS Statistics.

Resultados e Discussões

A amostra foi constituída por 10 voluntários, sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo
feminino, com idades variando entre 19 e 25 anos (média = 21 ± 1,88).
Nas duas condições de estimulação visual (olho aberto/fechado), observa-se uma
diferença entre cronotipos e entre etapas, sendo que: os vespertinos apresentaram
maior FC que os matutinos; e na etapa 3 os participantes apresentaram maior FC que
na etapa 1. Nenhuma interação cronotipo x etapa foi observada.
Em ambas as condições, foi observada uma diferença entre cronotipos, com os
matutinos apresentando maiores valores de SDSD que vespertinos e bimodais.
Nenhuma diferença significativa entre etapas foi encontrada. Nenhuma interação
cronotipo x etapa foi observada.
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Em nenhuma das duas condições de estimulação visual foi encontrada diferença
significativa entre cronotipos ou entre etapas. Nenhuma interação cronotipo x etapa foi
observada.

Conclusão

Nossos resultados sugerem que a resposta autonômica durante o pedalar tem relação
com o cronotipo tanto para a variável no domínio do tempo SDSD e frequência cardíaca
e não apresentou relação com nenhuma variável no domínio da frequência. Apesar
disso, é necessário que o experimento seja realizado com um número amostral maior
para que se confirme a sugestão.
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Anexos

Est. visual: Olho Aberto

CIÊNCIAS DA VIDA

66

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Est. visual: Olho Fechado

Est. visual: Olho Aberto
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Est. visual: Olho Fechado
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TÍTULO: Causas e consequências do comportamento agonístico intragrupo em
Callithrix jacchus em ambiente natural.
Resumo
Callithrix jacchus é uma espécie de primata endêmica do brasil, classificada como
reprodutor cooperativo, que possui uma baixa frequência de agressão intragrupo e uma
alta frequência de comportamentos afiliativos, principalmente entre machos da espécie.
No nosso trabalho, buscamos analisar quais as causas que poderiam levar indivíduos a
agredir membros de seu próprio grupo, para isso, realizamos um experimento com dois
grupos de C. jacchus habitantes da FLONA de Assu-RN. Utilizamos uma arena de
madeira e grade de ferro, onde era colocado alimento. Os testes tinham início quando
o primeiro indivíduo subia na arena e terminava quando não havia mais alimento. Todos
os testes foram registrados em vídeos que posteriormente foram assistidos para
identificação de indivíduos, contagem de agonismos e resgistro de comportamento pré
e pós agressão. Um total de 131 registros foram obtidos, nossos resultados mostraram
que a maioria do agonismo foi realizado por fêmeas, sendo a dominante a com maior
frequência. Indivíduos agredidos tendiam a se afastar da comida independente do posto
hierárquico do agressor. curiosamente, 16% das agressões registradas vieram de
indivíduos terceiros, algo que não encontramos na literatura. Com base nos nossos
resultados, vimos que o agonismo intragrupo em C.jacchus pode ser usado não só para
estabelecer uma hierarquia de dominância mas também para outros fins, como garantir
a alimentação dos filhotes.
Palavras-chave: Alimento. Agressão. Caatinga
TITLE: Causes and consequences of intragroup agonistic behavior in Callithrix jacchus
in natural environment.
Abstract

Callithrix jacchus is an endemic primate from Brazil, classified as a cooperative breeder,
which has a low frequency of intragroup aggression and a high frequency of affiliation
behaviors, mainly among males of the species. In our work, we sought to analyze the
causes that could lead individuals to commit intragroup agonism. For this, we conducted
an experiment with two groups of C. jacchus inhabitants of FLONA de Assu-RN. We
used a wood arena and iron grid where food was placed. Testing began when the first
individual climbed into the arena and ended when there was no food left. All tests were
recorded in videos that were later watched to identify individuals, count agonism
occurrences and record behavior pre and post aggression. A total of 131 registers were
obtained, our results showed that most of the agonism was performed by females, the
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most frequent being the breeder. Individuals that suffered agonism tended to shy away
from food regardless of the aggressor's hierarchical rank. Interestingly, 16% of the
reported aggressions came from third parties, something not found in the literature.
Based on our results, we have seen that intragroup agonism in C.jacchus can be used
not only to establish a dominance hierarchy but also for other purposes, such as ensuring
pup feeding.

Keywords: Food. Agression. Caatinga
Introdução
Callithrix jacchus (Sagui-de-tufo-branco) é uma espécie de primata endêmica do Brasil,
encontrada na mata atlântica e caatinga (Yamamoto et al, 2010). São classificados
como reprodutores cooperativos (Burkart, 2015; de Oliveira Terceiro & Burkart 2019) e
sua estrutura social é dividida entre reprodutores e subordinados. Geralmente
reprodutores são um casal em que a fêmea é dominante, entretanto, variações dessa
estrutura, como a ocorrência de poliginia já foram registrados anteriormente (Digby &
Ferrari, 1994; Arruda et al 2005). Já os indivíduos subordinados não reproduzem, mas
contribuem no cuidado da prole, sendo os machos os mais engajados nessa atividade
(Araújo, 1996).
Em outras espécies de reprodutores cooperativos, como Saguinus oedipus (Saguicabeça-de-algodão), foi observado que subordinados podem perder até 11% de seu
peso devido ao cuidado aloparental (Lazaro-Perea, 2001). Isto mostra que esse
comportamento acarreta em custos energéticos para os mesmos, implicando na
necessidade de um ganho que estimule a manutenção desse comportamento. Os
reprodutores, por sua vez tem de garantir a ajuda de um número suficiente de indivíduos
para garantir o sucesso reprodutivo (Yamamoto et al, 2010). Baseando-se em
Yamamoto (2005), de Oliveira terceiro (2006), delineou uma razão de 2,5 cuidadores
por filhote como limite mínimo para sobrevivência da prole de um grupo de C. jacchus
que possui uma única fêmea reprodutora (2,25 para grupos com duas fêmeas
reprodutoras). Esses fatores acabam por estimular o comportamento cooperativo
(Yamamoto et al, 2010). Portanto, é de se esperar que uma espécie de reprodutores
cooperativos como C. jacchus, apresente baixos níveis de agressão intragrupo (Araújo,
1996), e possua uma alta frequência de partilha de alimento, comportamento comum
em calitriquídeos (Burkart, 2015).
Esse estudo tem como objetivo analisar o comportamento agonístico intragrupo de C.
jacchus no contexto alimentar e sua relação com a hierarquia e sexo dos indivíduos.
Esperamos que membros subordinados reajam com mais frequência (agredindo,
vocalizando ou fugindo com o alimento) quando agredidos por outros subordinados.
Também é esperado que as fêmeas sejam mais agressivas, pois isso já foi registrado
anteriormente na literatura. Além disso, observaremos a intervenção de terceiros, na
qual um indivíduo, geralmente dominante, intervém numa interação entre dois outros
membros, impedindo de aproximar-se do alimento ou mesmo roubá-lo.
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Local de estudo e sujeitos
O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Assu (FLONA Assu, ICMBio) (5° 34’ 20’’
S e 36° 54’ 33’’ O), localizada no município de Assu, Rio Grande do Norte. A FLONA é
uma área remanescente de Caatinga de 518 hectares, com formação vegetal do tipo
arbóreo-arbustiva. Os índices pluviométricos da região são irregulares, seguindo o
padrão de regiões semiáridas, em geral, com três a quatro meses de chuva (fevereiro a
maio) e estiagem no restante do ano.
Para o presente estudo, foram observados dois grupos de C. jacchus (Quadro 1), O
grupo Bosque vem sendo acompanhado desde 2004 pelo Laboratório de Biologia
Comportamental da UFRN e até o presente estudo era configurado como poligínico,
enquanto o Torre é considerado monogâmico, e está sendo acompanhado desde 2017.
Captura e Marcação:
Para identificar os membros dos grupos, realizamos um processo de captura, utilizando
uma armadilha de prensa (1,0m x 2m x 0,4m) (Figura 2) acionada manualmente à
distância, para atração dos animais, alimentos de alta preferência foram dispostos
dentro de cada compartimento (Figura 2). Após a captura, foi aplicada Cetamina na dose
de 10 mg/kg, via intramuscular, a fim de promover a sedação dos indivíduos.
Com o animal devidamente anestesiado, realizamos os processos de pesagem,
medição, identificação do sexo e marcação, utilizando solução de ácido pícrico
(1g/100ml) em regiões diferentes da pelagem (Figura 3). Os indivíduos foram
classificados em faixas etárias baseado em Yamamoto (1993): Infante (0-5 meses),
juvenil (6-10 meses) subadulto (11-18 meses) e adulto (acima de 18 meses).
Experimento
Os experimentos foram realizados entre março e agosto de 2018, sendo realizados duas
vezes por dia, em diferentes turnos (manhã e tarde). As arenas foram construídas
utilizando madeira para a moldura e uma grade de ferro para a parte interior, possuindo
a área interna de 1m2 (Figura 4). Utilizamos duas arenas, uma para cada grupo, para
evitar interferências por odor. Para cada indivíduo não-infante do grupo era posto um
pedaço de banana na arena, os pedaços possuíam aproximadamente 2cm de tamanho
e eram distribuídos de forma homogênea pela arena (fig 5). O experimento era iniciado
quando o primeiro indivíduo entrava na arena e era considerado encerrado quando não
havia mais pedaços de banana disponíveis na plataforma. Todos os testes foram
gravados por uma câmera de vídeo (Sony HDR-HC9E), os quais já haviam sido
habituados à presença da câmera.
Durante a análise dos vídeos, foram contabilizadas todas as ocorrências de agressão e
ameaça, bem como a identidade dos indivíduos agressores. Também se observou os
30 segundos que antecederam e sucederam o agonismo, com o intuito de identificar o
contexto de pré-agressão e se ocorreu mudança de posse do alimento. Durante as
observações, verificou-se diferentes contextos, os quais foram classificados da seguinte
forma:
•
•
•

1 = a comida estava em posse do indivíduo agredido
2 = a comida estava em posse do indivíduo agressor
3 = a comida estava em posse de terceiros
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Também realizamos diferentes classificações para a mudança de posse do alimento
pós-agressão, descritas abaixo:

•
•
•
•

•
•

•

0 = não houve mudança de posse
Foi utilizado quando a comida permanecia em posse do indivíduo que a tinha
originalmente no momento da agressão.
1 = a posse mudou para o indivíduo agressor: foi utilizado quando o alimento foi
cedido ao agressor.
2 = a posse mudou para o indivíduo agredido: foi utilizado quando um indivíduo,
apesar de agredido, ainda assim roubou o alimento ou não o cedeu para o
agressor.
3 = a posse mudou para um indivíduo oportunista: foi utilizado quando, durante
o conflito, um terceiro indivíduo pegou a comida e a levou para longe.
4 = a posse mudou para um terceiro indivíduo: foi utilizado quando dois
indivíduos se aproximavam de um alimento, um deles era agredido enquanto o
outro não.
5 = os indivíduos partilharam o alimento: foi utilizado quando, após a agressão,
ambos os indivíduos partilharam o pedaço de banana.

Classificamos como ‘terceiro’, um indivíduo que não foi o agressor nem o agredido, mas
que ainda assim participou indiretamente da ocorrência. Por exemplo: um filhote e um
juvenil se aproximam de um pedaço de alimento, um adulto (agressor) agride o juvenil
(agredido), mas permite que o filhote (terceiro) coma o alimento sozinho.

Análise Estatística

CIÊNCIAS DA VIDA

72

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Para a verificação da normalidade dos dados foi realizado o teste Kolmogorov-Sminorv,
que mostrou não apresentarem distribuição normal, optando-se por testes nãoparamétricos. Escolhemos o teste qui-quadrado para verificar as diferenças nos dados
relativos a agressão por manipulação inicial do alimento, para qual foi feito o quiquadrado de independência e mudança de posse pós agressão, para qual foi feito o quiquadrado de aderência. Os testes foram realizados no programa IBM SPSS Statistics
20.

Resultados e Discussões
Foram registrados 131 casos de agonismo, sendo 99 agressões e 32 ameaças. Destes,
59 foram realizados por subordinados e 72 foram feitos por dominantes, sendo que 35
das realizadas por subordinados tinham fêmeas como agressoras e 61 das agressões
executadas por reprodutores foram efetuadas pelas fêmeas. Nossos resultados
corroboram com o conhecimento geral da espécie, em que fêmeas, são mais agressivas
que os machos (Yamamoto et al, 2014). em especial a reprodutora, que além de
defender seu posto, precisa garantir acesso ao alimento para poder arcar com os custos
de gestação e amamentação. (LaFuente et al, 2019).
Além disso, como visto na figura 7, a frequência em que qualquer reação a agressão
diferente de ceder ou desistir do alimento foi baixa, mostrando que indivíduos de C.
jacchus dificilmente realizam objeções a comportamentos agonísticos (X²=102,071;
gl=10; p<0,01), independente do agressor ser ou não reprodutor. não corroborando com
nossa hipótese de que haveria mais resistência quando o agressor fosse subordinado.
C. jacchus possui uma hierarquia bem evidente em sua sociedade (Santos, 2018), o
que pode ser uma das razões para baixa frequência de objeções a agressões, além
disso, conflitos contra outros membros podem gerar estresse dentro do grupo, afetando
a sobrevivência como um todo. A quantidade de bananas na arena e a estação do ano
podem ser variáveis importantes a serem analisadas futuramente.
A respeito da relação da posição hierárquica com a posse inicial do alimento, vimos que
os subordinados tendem a manipular primeiro o alimento (X²=4,846; gl=1; p=0,028). Em
aproximadamente 61% dos registros o indivíduo que estava manipulando o alimento
primeiro era subordinado (Figura 6).
Já comportamento de agressão por terceiros (Third party aggression) foi observado em
aproximadamente 16% dos casos. Ocorrendo geralmente quando um indivíduo tentou
se aproximar da comida de um filhote. Esse comportamento já foi registrado em outras
espécies de primatas, como lêmures (Eulemur fulvus rufus) (Pereira & Kappeler, 1996),
macaco-rhesus (Macaca mulatta) e Macaca arctoides (Bernstein et al, 1982). A
intervenção de terceiros de forma afiliativa e não agressiva também foi vista em
chimpanzés (Riedl et al, 2012) e orangotangos (Tajima & Kurotori, 2010). Nosso
resultado indicou a ocorrência desse comportamento em C. jacchus, o que não foi
encontrado na literatura, validando nossa hipótese de que esse comportamento está
presente na espécie.
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Conclusão

Podemos concluir que a agressão intragrupo em C.jacchus não é utilizada apenas para
estabelecer dominância, mas também possui indícios de que pode ser usada para
garantir que filhotes tenham acesso a comida. Apesar de nossos resultados fornecem
evidências da ocorrência de agressão por terceiros na espécie, não podemos tomar
esse resultado como preciso devido ao curto prazo do estudo. Vimos também que
mesmo quando ocorrem agressões, raramente os indivíduos agredidos revidam a
mesma e que subordinados tendem a manipular o alimento primeiro.
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Figura 1. Imagem de satélite da Floresta Nacional de Assu, Assu-RN. Fonte: Google
Maps

Figura 2. Imagem da gaiola utilizada para captura dos animais. Foto: da Cruz, D. L
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Figura 3. Exemplo de um indivíduo com marcações no braço e perna esquerdos. Foto:
da Cruz, D. L

Quadro 1. Lista dos componentes dos grupos observados, indivíduos com (+) em frente
ao nome são reprodutores.
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Figura 4. Esquema da estrutura usada para a arena de alimentação. Autoria: da Cruz,
D. L.

Figura 5. Imagem da distribuição das bananas na arena de alimentação durante o
experimento. Foto: da Cruz, D. L.
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Figura 6. Frequência de Manipulação inicial do alimento em relação ao posto
hierárquico.
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Figura 7. variação da posse após agressão.
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TÍTULO: Investigação da atenção durante avaliação prática de anatomia através da
variabilidade da frequência cardíaca
Resumo

Elucidar os mecanismos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem é
indubitavelmente uma das principais preocupações das instituições educacionais. É
notório que um dos protagonistas desses processos é a atenção, visto que antes de
aprender efetivamente, os indivíduos estão constantemente selecionando à quais dos
vários estímulos responder e absorver. Tendo em vista que a atenção pode ser
estudada em múltiplas abordagens, há a necessidade de medir objetivamente esse
processo. Consideráveis evidências têm demonstrado que o sistema nervoso autônomo
desempenha um papel central na regulação emocional e cognitiva, e que há uma
associação direta entre variabilidade da frequência cardíaca e o desempenho cognitivo.
Pensando nisso, nesse trabalho nós utilizamos um sistema baseado na plataforma
Arduíno e sensor de pulso para detecção e armazenamento do sinal cardíaco
previamente desenvolvido no nosso laboratório, para avaliar a atenção durante
avaliação prática de anatomia através da variabilidade da frequência cardíaca. Nossos
resultados sugerem que a "gincana" da anatomia é uma metodologia que estimula o
engagamento cognitivo dos estudantes a cada 3 minutos, podendo ser uma metodologia
de ensino que contribui para aprendizagem dos estudantes.

Palavras-chave: variabilidade da frequência cardíaca, avaliação anatomia, atenção
TITLE: Attention investigation during practical assessment of anatomy through heart rate
variability
Abstract
To elucidate the mechanisms involved in the teaching and learning processes is
undoubtedly one of the main concerns of educational institutions. It is notorious that one
of the protagonists of these processes is attention, since before learning effectively,
individuals are constantly selecting which of the various stimuli to respond to and absorb.
Given that attention can be studied in multiple approaches, there is a need to objectively
measure this process. Considerable evidence has shown that the autonomic nervous
system plays a central role in emotional and cognitive regulation, and that there is a
direct association between heart rate variability and cognitive performance. With this in
mind, we used a system based on the Arduino platform and pulse sensor to detect and
store the cardiac signal previously developed in our laboratory, to evaluate the attention
during practical anatomy evaluation through heart rate variability. Our results suggest
that the anatomy "scavenger hunt" is a methodology that stimulates students' cognitive
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engaging every 3 minutes and may be a teaching methodology that contributes to
student learning.
Keywords: heart rate variability, anatomy assessment, attention
Introdução
Compreender os processos de ensino e aprendizagem é uma preocupação constante
nas instituições de ensino, principalmente com a mudança repentina dos métodos de
ensino através da tecnologia. Na era da informação, a reformulação das práticas
pedagógicas se torna um desafio necessário para manutenção da atenção dos
estudantes perante um contexto de fácil distração, como é a ampla utilização dos
smartphones nos diferentes contextos, inclusive em sala de aula (Wei, Wang, and
Klausner, 2012). A atenção é um processo de resposta seletiva a um estímulo ou
variedade de estímulos, crucial para uma aprendizagem efetiva (Onley, Risko, D'mello
& Graesser, 2015). Visto que a atenção é um processo multissensorial e de difícil
mensuração, surge a necessidade de fatores fisiológicos mensuráveis objetivamente.
Nesse contexto, a variabilidade da frequência cardíaca aparece como uma medida
viável, visto que uma série de pesquisas clínicas, fisiológicas e anatômicas identificou e
mapeou hierarquicamente (Oppenheimer and Hopkins, 1994) a regulação cardíaca a
partir de estruturas corticais, subcorticais e bulbares. Os dados sugerem que o córtex
pré-frontal insular e medial são os principais locais envolvidos na modulação do ritmo
do coração, e estão particularmente envolvidos na regulação cognitiva, emocional e
autonômica (Thayer, J.F., et al 2009). Além disso os pesquisadores associam a
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) ao desempenho cognitivo (Lane, R.D., et al
2001).
A VFC pode ser analisada com abordagens analíticas distintas, embora as mais
utilizadas sejam a análise do domínio da frequência (densidade espectral da potência)
e a análise de domínio do tempo. Em ambos os métodos, o primeiro procedimento é
determinar os intervalos de tempo entre cada batimento cardíaco (RR). As interações
entre a atividade neural autônoma, os sistemas de controle respiratório e de nível
superior produzem ritmos de curto e longo prazo nas medições da VFC e são
padronizados (Shaffer et al., 2014), em quatro: High frequency (HF), Low Frequency
(LF), Very low Frequency (VLF) e Ultra Low Frequency (ULF).
Dito isso, num estudo prévio, desenvolvemos um sistema baseado na plataforma
Arduíno para armazenar a variabilidade da frequência cardíaca durante as aulas
teóricas. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, com
uma única placa contendo um microcontrolador com saída e entrada embutida e foi
escolhido devido sua facilidade, prototipagem quanto na linguagem de programação
além do baixo custo, acessibilidade e flexibilidade (Y. A. Badamasi. 2014). Neste novo
projeto, pretendemos utilizar o sistema desenvolvido no contexto das avaliações
práticas no módulo de anatomia nos estudantes de medicina da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.

Metodologia

2. Materiais, técnicas e métodos (ou Metodologia)
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2.1 - Participantes e Avaliação
Neste projeto os participantes do estudo serão estudantes do curso de medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante a avaliação prática do módulo
de Anatomia nas salas de aulas práticas do departamento de Morfologia. As avaliações
práticas seguem o modelo de gincana, no qual os estudantes têm um tempo limitado
para discorrer sobre as funções e características das estruturas anatômicas apontadas.
Neste projeto, durante a avaliação prática os estudantes estarão com o protótipo
acoplado no jaleco e fixado o sensor de pulso no lóbulo da orelha, registrando assim a
variabilidade da frequência cardíaca durante todo o exame. Para participar do estudo,
os estudantes deverão estar cientes dos devidos procedimentos e deverão ter assinado
livremente o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo o estudo devidamente
submetido e aprovado pelo conselho de ética da UFRN.
2.2 - Visão geral do sistema
O protótipo foi desenvolvido utilizando como base a plataforma Arduino, testado e
validado em um estudo prévio em sala de aula. O sistema é composto por apenas 4
componentes: uma placa de prototipagem Arduíno, uma fonte de alimentação, um
sensor de pulso e um módulo cartão micro SD (Figura 1).
Devido ao seu tamanho(a largura e o comprimento máximos do sistema são cerca de
68,58 e 53,34mm)o sistema nos permite coletar os dados durante a avaliação prática
visto que pode permanecer no bolso do jaleco dos estudantes enquanto o sensor
continua registrando o intervalo entre batidas cardíacas através do sensor de pulso
fixado no lobulo da orelha, não atrapalhando os indivíduos por não ser invasivo.
Figura 1. Diagrama do sistema de componentes utilizados no sistema. O LED do sensor
de pulso (fixado no lóbulo da orelha do voluntário) brilha e o sensor capta a luz que
retorna captando o pulso cardíaco enviando-o para o microcontrolador que foi
previamente programado para calcular o intervalo de tempo entre o pico dos pulsos e
registrar isso no cartão SD.
2.3 – Hardware
Microcontrolador. O Arduíno Uno (Figura 2.A) é um microcontrolador de hardware livre
com placa baseada no ATmega328. Possui 14 pinos de entrada / saída digital
(Dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM) e 6 entradas analógicas.
Ele contém tudo o que é necessário para suportar o microcontrolador e pode ser
simplesmente iniciado ao conectá-lo a um computador com um cabo USB.
Sensor de pulso. O sensor (Figura 2.B) é uma pequena placa compacta de hardware
livre com sensor de pulsação óptico com circuitos de amplificação, contando ainda com
recursos de cancelamento de ruídos, o que o torna um equipamento de fácil e rápida
leitura. O sensor funciona com tensão de 3.3V ou 5V e tem cerca de 3g.
Módulo de cartão SD. Esse módulo (Figura 2.C) possibilita que os dados coletados pelo
sensor possam ser gravados em cartão SD suportando formatos de arquivo FAT16 e
FAT32, com fácil conexão ao Arduíno e alimentação de 3.3V ou 5V.
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Fonte de alimentação. Além do cabo USB para conectar o Arduíno ao computador, o
Arduíno possui uma entrada alternativa (Jack de entrada – Power Jack) para fontes
externas, o que possibilita o protótipo a funcionar sem estar conectado ao computador.
Nesse projeto utilizamos uma bateria 9V como fonte de alimentação.
2.4 - Software
Integrated Development Environment (IDE). O Arduino Uno pode ser programado com
o Software IDE, encontrado no site oficial (www.arduino.cc) através de uma linguagem
de programação padrão simplificada, baseada em na linguagem C.
O
código
para
esse
projeto
está
disponível
no
repositório
(github.com/isaacbcampos/hrvproject). O algoritmo foi desenvolvido e testado para
obedecer aos seguintes critérios: 1- Apenas registrar sinal cardíaco compatível com vida
humana, evitando ruídos. 2- Caso detecte um sinal cardíaco, pisque o LED de acordo
com a frequência cardíaca (servindo assim como base para o experimentador perceber
se o dispositivo está funcionando normalmente) 3- Após detectar o sinal cardíaco,
calcule o tempo em milissegundos entre um pico de sinal e outro. 4- Registre no cartão
SD o tempo (ms) entre as os picos do sinal cardíaco, gravando assim o intervalo RR em
sequência em um arquivo de texto (txt).
Compilando esse algoritmo no microcontrolador e realizando as devidas conexões
(Figura 2), o sistema está pronto para utilização.
Figura 2. Esquemática de conexão dos componentes utilizados no sistema.
A – Placa Arduíno com microcontrolador. B – Sensor de pulso com conexão na entrada
analógica A0, Terra (GND) e 5V. C – Módulo de cartão sd com as conexões: MOSI pino 11, MISO - pino 12, SCK - pino 13, CS - pino 10, VCC – 5V, GND – Terra. D. Bateria
9V conectada à entrada “Jack”.
2.5 – Análise da variabilidade da frequência cardíaca
Os dados gravados cartão foram transferidos para um computador através do USB e
são abertos através do software Kubios (Kubios HRV) no qual foi realizado as análises
lineares e não lineares dos intervalos entre picos do sinal cardíaco (RR). O Kubios® é
um software livre amplamente usado para análise de HRV e inclui opções de correção
de artefatos que podem ser usadas para corrigir artefatos de uma série de intervalos RR
corrompidos.

Resultados e Discussões

Os dados gravados cartão foram transferidos para um computador através do USB e
são abertos através do software Kubios (Kubios HRV) no qual foi realizado as análises
lineares e não lineares dos intervalos entre picos do sinal cardíaco (RR). O Kubios® é
um software livre amplamente usado para análise de HRV e inclui opções de correção
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de artefatos que podem ser usadas para corrigir artefatos de uma série de intervalos RR
corrompidos.
3. Resultados e Discussão
3.1 – VFC no domínio do tempo
Figura 3. Médias da Frequência Cardíaca. A figura 3 mostra os valores das médias, em
batidas por minuto, da frequência cardíaca na série temporal a cada minuto.
A partir da média da frequência cardíaca dos alunos durante a avaliação, é possível
perceber a cada 2 minutos, há uma variação que é cíclica ao longo do exame. Essa
variação é um indicativo da modulação dos tônus do sistema nervoso autônomo. Os
picos e vales a cada 2 minutos, revelam que os alunos têm uma variação abrupta entre
o tônus simpático, o que ocasiona no aumento da frequência cardíaca, e o tônus
parassimpático, o que ocasiona a diminuição da frequência cardíaca.
Figura 4. Médias do intervalo RR ao longo da serie temporal, a cada 1 minuto.
O intervalo RR é o intervalo entre uma batida e outra do coração. A partir da média dos
intervalos RR, fica evidente os picos de ativação simpatética caracterizada pela brusca
diminuição do intervalo RR nos vales dos minutos
3, 6, 10, 12, 15, 17 e os picos de ativação parassimpática nos minutos 2, 4, 8, 11, 14,
16 e 18. Importante reparar que durante os 2 primeiros minutos o estudante está no
repouso pre-exame, e a cada 2 minutos uma nova questão é apresentada a ele. Por
esse motivo, ocorre um pico de atividade parassimpática, caraterizada pelo aumento do
engajamento cognitivo e aumento do intervalo RR, diminuição da frequência cardíaca.
Essa ativação do sistema nervoso simpático, ocorre quando o estudante termina o
momento de foco em que estava escrevendo a resposta da questão, e anda em direção
a bancada da questão que deve responder em seguida.
3.2 – VFC no domínio da frequência
Nesta sessão apresenta-se as medidas defrequência muito baixa (VLF), baixa
frequência (LF) e alta frequência (HF), com seus valores em hertz ao longo do tempo e
a razão HF/LF.
Figura 5. Domínio da frequência dos componentes. Na figura as frequências
predominantes de cada componente a cada minuto ao longo da série temporal de 20
minutos.
Figura 6. Razão Alta frequência/Baixa Frequência
A análise da frequência é realizada para estudar a variabilidade de determinadas
bandas de frequência ao longo do tempo. A maior parte dos estudos fazem essa análise
a partir de duas principais bandas de frequência, o componente de alta frequência(HF)
com faixa entre 0.15-0.4 Hz e o componente de baixa frequência(LF) com faixa entre
0.04-0.15 Hz. O componente de alta frequência é fortemente associado a atividade
parassimpática, enquanto o componente de baixa frequência têm sido associado com a
atividade dos barorreceptores durante o repouso(McCraty et al; 2015). Para estudar a
atenção sustentada, a razão LF/HF é uma das chaves para predição de melhor
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performance cognitiva(Griffiths et al; 2017). Os pesquisadores têm demonstrado que
uma diminuição na razão LF/HF está associado com um maior engajamento cognitivo.
No nosso estudo, a figura 6 revela uma variação dessa razão a cada início de questão
que o estudante se propõe a resolver, o que sugere a atenção dirigida dos estudantes
a cada nova questão durante o teste com metodologia ativa.

Conclusão

Os dados coletados da variabilidade da frequência cardíaca dos estudantes de medicina
da UFRN durante uma avaliação ativa na disciplina de anatomia, revela que há uma
variação no período específico que os estudantes estão engajados respondendo a
questão, ou seja, a cada 2 minutos há uma variação detectável no sinal cardíaco,
indicando as bases fisiológicas da atenção dirigida. Pensando que durante o processo
de aprendizagem o engajamento cognitivo dos alunos é essencial, nossos dados
sugerem que existe um forte engajamento cognitivo dirigido durante avaliação prática
de anatomia no formato de gincana, podendo indicar a eficiência dessa metodologia.
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Figura 1

Figura 2

CIÊNCIAS DA VIDA

87

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 3
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TÍTULO: Percepção dos atores envolvidos na formação acadêmica em odontologia
sobre os resíduos gerados no processo
Resumo
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e a geração deles, são problemas a serem
solucionados devido ao grande risco de contaminação da natureza e da população. No
meio odontológico se produz grande quantidade de resíduos com elevada toxicidade,
podendo conter metais pesados e produtos químicos. Urge a necessidade de que sejam
tratados desde sua formação até a disposição em destino final. Estudos sistemáticos de
referências legais e normativas foram realizados, como também a elaboração e
aplicação de um questionário. Sendo assim, este projeto buscou analisar o
conhecimento dos atores imprescindíveis: discentes e docentes do curso de odontologia
e servidores do setor de limpeza acerca dos RSS. No questionário, ao serem
perguntados sobre conhecimento da legislação vigente, 91,7% dos docentes, 91,3%
dos discentes do 5º período e 80% dos discentes do 9º período disseram desconhecêla. Quando questionados se durante os atendimentos se realizava a segregação dos
resíduos gerados, seguindo as normas da legislação, 33,3% dos docentes afirmaram
que sim, enquanto que esse valor foi de 52,2% para os estudantes do 5º período e de
44% para os estudantes do 9º período. O correto descarte desses tipos de materiais
está diretamente relacionado com a responsabilidade dos atores geradores do mesmo,
nesse caso, docentes e discentes da clínica I e VI do curso de odontologia, além dos
encarregados pela limpeza do departamento. É necessário que haja maior abordagem
do tema sobre o manejo dos RSS.
Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde. Percepção ambiental. Resíduos
odontológ
TITLE: Perception of the actors involved in dental education about the residues
generated in the process
Abstract
The healthcare waste and its generation, are problems to be solved because of de big
risk of nature and population contamination. Exists a urgency in they treatment since the
generation until de final destination. Sistematics studies from legal and normativ
referencies has been realized, as the elaboration and aplication of a questionary. So,
this Project has the intuit to analise the knowledge of the inprescindible actors: students
and teachs from odontology course and cleaning servers about the healthcare waste. In
the questionary, when asked if they have knowledge about the vigent legislation, 91,7%
of teachers, 91,3% of students from 5º period and 80% of students from 9º period answer
that they don’t know nothing about it. When asked if when the procediments are realized,
they segregate the waste, following the legislation norms, 33,3% of teachers, 52,2% of
students from 5º period and 44% from 9º period answer that they do it. The correct
descart of this kind of materials is directly related with the generators actors of it, in this
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case, teachers and students from I and IV clinics of odontology course, beyond the
cleaners. Therefore, greater approach to the management of RSS is required in the
academic surroundings.
Keywords: Waste Healthcare. Environmental perception. Waste of dental services.
Introdução
A geração de Resíduos de Serviço de Saúde é atualmente problema a ser sanado.
Na execução de serviços odontológicos se produz uma vasta diversidade de resíduos
que apresentam elevada toxicidade, contendo metais pesados e componentes
químicos, colocando em risco a saúde da população e a integridade do meio ambiente
(CHAVES, 2002; HILTZ, 2007). O correto gerenciamento dos RSS é crucial para evitar
complicações, porém muitas vezes as pessoas que lidam com esse tipo de resíduo
desconhecem as normas vigentes e não possuem conhecimento sobre a literatura de
biossegurança. Existem parâmetros de órgãos oficiais, em forma de resoluções, porém
o manejo dos RSS ainda ocorre de maneira precária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004;
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). Sendo assim, o principal objetivo desse
trabalho é conhecer como ocorre a geração e a destinação de RSS na área de saúde,
com foco na odontologia, conhecendo a percepção dos atores que participam da
formação de odontólogos, discentes e servidores que lidam diretamente com esse tipo
de resíduo.

Metodologia
Foi realizado ensaio para a conduta da aplicação do questionário, portanto feita a
leitura e apresentação de textos normativos e legais, dentre ele a resolução 283, de 29
de abril de 2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2005), a qual dispõe sobre o tratamento de RSS, qual aplica-se a
diversos serviços, cabendo aos geradores de resíduos e ao responsável legal pelo
estabelecimento o destino adequado, citando que o PGRSS deve ser elaborado pro um
profissional de nível superior capacitado, e estabelece que os resíduos devem ser
acondicionados, coletados e transportados seguindo as normas da ABNT. Devendo
haver estações de transferências/ destino final licenciadas pelo órgão ambiental
competente, sendo obrigatória a segregação dos resíduos no momento de sua geração,
afim de diminuir os impactos ambientais. Também foi apreciada a resolução RDC
número 306, de 7 de novembro de 2004 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), que classifica os resíduos em grupos de
menor a maior risco de contaminação e dá diretrizes para acondicionamento de cada
tipo; a PNRSS (Política Nacional dos Resíduos Sólidos); e o PGRSS (Plano de
Gerenciamento
de
Resíduos
dos
Serviços
de
Saúde).
A aplicação do questionário foi feita a docentes, discentes e servidores de limpeza
no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(DOD/UFRN), localizado no município de Natal, de caráter qualitativo, o qual
compreende 3 grupos distintos: estudante de graduação em Odontologia, do 5º e 9º
períodos, que realizam atendimentos nas clínicas integradas I e VI, respectivamente;
professores orientadores destes discentes durante os atendimentos clínicos e a equipe
responsável pela limpeza dos locais onde os procedimentos são realizados.
Os questionários foram elaborados usando a ferramenta Google Forms, questionário
de interface online, específico para cada grupo da amostra de estudantes, os quais
responderam à entrevista acessando um link. Já os docentes e servidores de limpeza
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tiveram os questionários impressos e aplicados pessoalmente. A aplicação dos mesmos
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, de acordo com a Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde e número do parecer 2.803.360/2018.

Resultados e Discussões
A aplicação do questionário foi realizada para 12 docentes engajados na formação
de odontólogos, dos quais 58,3% eram do sexo feminino e 41,7% do sexo masculino;
48 discentes em odontologia, deste total 23 cursavam o 5º período, sendo 78,3% do
sexo feminino e 21,7% do sexo masculino. Dos 25 alunos do 9º período (concluintes),
foram 64% do sexo feminino e 36% do sexo masculino; 4 auxiliares gerais de limpeza
participaram do estudo, dos quais 75% eram do sexo feminino e 25% do sexo
masculino. Quando questionados se sabiam o que são Resíduos de Serviços de Saúde,
83,3% dos docentes responderam que sim e 8,3% não responderam à pergunta.
Enquanto que 100% dos servidores de limpeza disseram saber do que se trata os RSS.
Dos alunos do 5º período, 91,3% respondeu que sim, e no 9º período, o percentual foi
de
96%.
Dos docentes em odontologia 58,3% responderam que não sabiam quando
questionados sobre como ocorre o transporte dos resíduos de serviços em saúde
gerados no departamento. 50% dos servidores de limpeza, 95,7% dos estudantes do 5º
período e 96% dos discentes do 9º período afirmaram também desconhecer como se
dá o transporte. Outra pergunta foi se havia interesse dos entrevistados em conhecer
os processos de segregação e destinação de RSS: 25% dos docentes não
responderam, 33,3% disseram não ter interesse e 41, 7% demonstraram interesse; do
setor de limpeza, 75% disseram não ter interesse; dos estudantes do 5º período, 43,5%
disseram ter interesse, já no 9º período esse valor foi de 64% .
Quando perguntados se possuíam conhecimento das legislações vigentes sobre
resíduos e sua aplicação: 91,7% dos docentes, 91,3% dos estudantes do 5º período e
80% para os estudantes do 9º período afirmaram desconhecer. Dos docentes, 91, 7%
afirmaram desconhecer a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esse valor foi de
91,3% para os alunos do 5º período e de 80% para os alunos do 9º período. Quando
questionados se durante os atendimentos se realizava a segregação dos resíduos
gerados, seguindo as normas da legislação, 33,3% dos docentes afirmaram que sim,
enquanto que esse valor foi de 52,2% para os estudantes do 5º período e de 44% para
os
estudantes
do
9º
período.
Sobre o Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde (PGRSS), 41,7% dos
docentes não sabiam que a elaboração desse documento é de responsabilidade do
estabelecimento gerador dos resíduos. Com relação aos discentes, 73,9% dos
estudantes do 5º período e 64% dos estudantes do 9º período também desconheciam
essa informação. Quanto à existência do PGRSS no Departamento de Odontologia,
33,3% dos docentes afirmaram que o DOD apresenta o referido documento, enquanto
que dos discentes participantes, esse número foi de 4,3% para os alunos do 5º período
e 12% para os alunos do 9º período. Também foi questionado se os RSS poderiam ser
acondicionados juntamente com os resíduos comuns. Do total de docentes
participantes, 16,6% responderam que sim e 8,3% deles disseram não saber dessa
informação.
Além das questões objetivas, o questionário apresentou questões abertas. Com relação
às categorias de resíduos de saúde gerados no departamento, os mais lembrados foram
os biológicos e os perfurocortantes. Na pergunta sobre a importância da segregação e
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descarte adequados de RSS, a proteção do meio ambiente e da saúde humana foram
as respostas mais predominantes. Dos docentes, 75% apontaram o meio ambiente e
66,7% apontaram a saúde humana; 50% dos servidores de limpeza citaram o meio
ambiente e 75% a saúde humana. Meio ambiente e saúde humana foram as respostas
de 43,4% dos estudantes do 5º período enquanto que, 52% dos alunos concluintes
apontaram
o
meio
ambiente
e
56%
a
saúde
humana.
Muitos são os desafios para que os RSS deixem de ser um problema de saúde
pública. Para superá-los, é crucial saber o papel de cada ator no controle e tratamento
desses resíduos. A odontologia produz resíduos dos grupos A, B, D e E, portanto o
aumento de profissionais formados trabalhando na área consequentemente aumenta o
quantitativo de resíduos gerados, o que implica muitos riscos se eles não souberem
como os RSS devem ser gerenciados da maneira adequada. Nesse estudo, a
porcentagem de pessoas que não sabiam o que é RSS evidencia as deficiências. A
porcentagem dos que apresentam interesse em adquirir conhecimento sobre o tema foi
insatisfatória. Além disso, o percentual de docentes e discentes que afirmaram
desconhecer as normas legislatórias vigentes foi superior a 80%, mostrando uma
possível falha em seguir as instruções legais. Os resíduos radioativos foram pouco
citados pelos entrevistados, mas estes, presentes nas soluções químicas utilizadas para
realizar exames de imagens radiográficas, são considerados muito tóxicos para os seres
humanos, conforme Bohner e colaboradores (2011), portanto o descarte inadequado
desse resíduo é um risco iminente de contaminação.

Conclusão
Os participantes do estudo reconheceram a importância do gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde, mas não de maneira satisfatória, pois não mostraram
conhecimento de fato sobre as regras, e como deve o correr o manejo desses resíduos.
O correto descarte desse tipo de material começa desde sua geração, passando pela
segregação no momento de sua geração, e do correto acondicionamento no
estabelecimento desses resíduos, até finalmente sua disposição final, e é crucial que
discentes, docentes e servidores de limpeza tenham essa informação para que não haja
contaminação do meio ambiente e da população. Sendo assim, é notório o déficit na
informação sobre legislação, pois existem regras, resoluções, planos de
gerenciamentos que devem ser seguidos por qualquer estabelecimento gerador de
RSS, seja ele público ou privado. Urge a necessidade de abordar enfaticamente e
aprimorar esse conhecimento principalmente nos ambientes de formação acadêmica.
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TÍTULO: PERCEPÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
DURANTE A FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA
Resumo
O seguinte trabalho aborda a percepção acerca da geração de serviços de saúde no
Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do NorteDOD/RN, bem como aos problemas que acabam por gerar no meio ambiente e na saúde
da população se o descarte e o manejo forem inadequados. Sendo assim, uma analise
foi realizada com a participação de docentes, discentes e servidores da limpeza sobre
os resíduos de serviço saúde. Para isto, os participantes foram separados em
categorias, onde questionários online elaborados a partir do Google forms foram
aplicados aos discentes, enquanto que os docentes e servidores foram entrevistados
pessoalmente. Após, com os dados obtidos foi realizada uma análise descritiva,
organizando-os em quatro tabelas referente às categorias participantes, perguntas e
porcentagens das respostas. Posteriormente, as informações foram discutidas.
Concluindo que existe um desconhecimento por parte dos participantes sobre a
legislação pertencente aos resíduos de serviço de saúde. A partir disto, surge a
necessidade de que o conhecimento acerca destes assuntos seja abordado durante a
formação do profissional no ambiente acadêmico.
Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde. Categorias. Descarte. Manejo.
TITLE: PERCEPTION ABOUT GENERATION WASTE PROCESSES DURING
TRAINING IN DENTISTRY
Abstract
The following work addresses the perception about the generation of health services in
the Department of Dentistry of the Federal University of Rio Grande do Norte - DOD /
RN, as well as the problems that eventually generate in the environment and the health
of the population if the disposal and management is inadequate. Thus, an analysis was
performed with the participation of teachers, students and cleaning staff about the health
service waste. For this, the participants were separated into categories, where online
questionnaires prepared from Google forms were applied to students, while teachers
and servers were interviewed in person. Then, with the data obtained, a descriptive
analysis was performed, organizing them into four tables referring to the participating
categories, questions and percentages of answers. Subsequently, the information was
discussed. Concluding that there is a lack of knowledge on the part of participants about
the legislation pertaining to health care waste. From this, the need arises that the
knowledge about these subjects be approached during the professional formation in the
academic environment.
Keywords: Waste from health services. Categories Discard. Management.
Introdução
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Procedimentos realizados por prestadores de serviços da área da saúde, como também
à veterinária, instituições de ensino e de pesquisa acabam gerando rejeitos,
denominados de resíduos de serviços de saúde (RSS). Apesar destes resíduos serem
produzidos em uma pequena parcela, em comparação aos produzidos pela população,
eles podem acabar se tornando fortes transmissores de doenças e contaminação se o
manuseio e o descarte forem realizados de forma inadequada (Silva; Hoppe, 2005).
Causando problemas não só para a saúde da população humana, como também para
o meio ambiente. Estes resíduos de serviço de saúde exigem cuidados em relação a
sua manipulação, pois necessitam de processos que sejam distintos, devido as
características que apresentam. Os quais podem ser exigidos ou não tratamento prévio
à sua disposição final (Brasil, 2006b). Sendo assim, quando não há tratamento correto
ou quando simplesmente são jogados, estes resíduos podem provocar grandes
prejuízos ao meio ambiente, afetando diretamente o homem que depende dos serviços
ofertados pela natureza. (Doi; Moura, 2016). Portanto, foi definida pela resolução da
diretoria colegiada - RDC ANVISA no 306/04 e Resolução CONAMA no 358/05 uma
classificação em cinco grupos com o intuito de verificar e separar os resíduos
produzidos. Sendo classificados em Grupo A: os componentes que podem apresentar
uma possível existência de agentes biológicos contaminantes. Grupo B: resíduos que
apresentam substâncias químicas, que de acordo com suas características podem ser
inflamáveis, corrosivos, tóxicos ou com reatividade. Grupo C: resíduos com
radioatividade. Grupo D: rejeitos que não oferecem a saúde e ao meio ambiente risco
biológico, químico ou radiológico. E por fim o Grupo E: que se encontra os resíduos
perfurocortantes (Brasil, 2006b). A área da Odontologia é responsável por uma
quantidade pequena de material contaminado junto aos resíduos odontológicos, porém
pode ser que devido ao aumento do número de profissionais no mercado de trabalho os
riscos venham a aumentar consideravelmente de infecção cruzada e contaminação,
pelo mal gerenciamento destes resíduos (Leal, 2012). A partir disto, faz se necessário
que medidas de manipulação, segregação eficiente e descarte sejam adotadas para
evitar ou minimizar os problemas relacionadas a geração destes resíduos (Brasil,
2006b). Sendo, imprescindível que os profissionais de saúde sejam capacitados nestas
medidas, para que consigam desempenhar e reconhecer todos estes aspectos
anteriormente mencionados. Com isso, objetivou-se com esse trabalho identificar a
percepção dos processos que os estudantes, docentes e servidores da Odontologia
possuem a respeito dos resíduos que são gerados, desde a geração, manipulação e
descarte. Conduzindo-os ao conhecimento, compreensão e reflexão a respeito de suas
próprias percepções.
Metodologia
LEVANTAMENTO DOS DADOS
Este trabalho possui caráter qualitativo, o qual se constitui de um estudo transversal. A
amostragem foi coletada de três grupos distintos: os alunos de graduação da
Odontologia que realizam consultas nas clínicas integradas nível I correspondente aos
alunos do 5º período e os de nível VI correspondente aos do 9º período. Como também,
dos professores que orientam estes estudantes durante os atendimentos clínicos e o
pessoal da equipe de limpeza, responsáveis pela limpeza dos consultórios do
Departamento de Odontologia -DOD/RN. Antes de tudo, o projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, de acordo com a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde e número do parecer 2.803.360/2018. Sendo assim, foi
utilizado um serviço gratuito para criar questionários online o Google forms, onde
questionários online semiestruturados foram elaborados com especificações para cada
grupo da amostra, servindo de interface para as entrevistas. Os estudantes
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responderam aos questionários pelo link criado, enquanto que os professores e os
servidores da limpeza participaram através de questionários aplicados pessoalmente.
As entrevistas foram aplicadas no mês de agosto de 2018. As informações obtidas foram
tabuladas em planilhas do Excel para a realização da análise descritiva.
Resultados e Discussões
Este trabalho foi constituído da participação de 12 professores do Departamento de
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- DOD/RN, onde 58,3%
foi do sexo feminino e 41,7% do sexo masculino; Em relação aos alunos de Odontologia,
48 participaram do questionário, sendo que 23 destes estudantes cursavam o 5º
período, sendo 78,3% do sexo feminino e 21,7% do sexo masculino e os outros 25
alunos do 9º período (concluintes), sendo 64% do sexo feminino e 36% do sexo
masculino. Como também, quatro auxiliares de serviços gerais participaram do
questionário, os quais compõem as equipes de limpeza das clínicas integradas
envolvidas neste estudo. Onde, 75% são do sexo feminino e 25% do sexo masculino. A
seguir foram sistematizados, todas as questões de múltipla escolha elaboradas, bem
como com as respostas sim, não e não entendeu, apresentadas em porcentagens por
cada categoria. O questionário também foi constituído de questões abertas sobre os
resíduos que eram gerados no DOD/RN, como também sobre a importância que há na
segregação e no descarte de forma correta. Em relação aos tipos de resíduos de serviço
de saúde, no departamento os mais lembrados pelos entrevistados foram os biológicos
e os perfurocortantes, já os radioativos foram citados por 4% dos entrevistados. Os
grupos entrevistados também foram questionados sobre a importância que a
segregação e o descarte adequado possuem, onde em suas respostas os entrevistados
citaram a proteção ao meio ambiente e a saúde humana em maior representação
percentual, frente as outras categorias de resposta. Os RSS representam sem dúvidas
uma fonte de risco ao meio ambiente e a saúde humana, pois tende a ocorrer por falta
de adoção de procedimentos técnicos adequados no manuseio dos diferentes resíduos
como material biológico contaminado, materiais perfurocortantes, substâncias tóxicas,
inflamáveis e radiativas (Cafure e Patriarcha-Graciolli, 2014). Sendo que há várias
dificuldades em relação ao correto gerenciamento dos resíduos nos estabelecimentos
de serviço de saúde. Contudo, faz-se necessário superar essas dificuldades, buscando
uma minimização da geração destes resíduos, a partir de uma segregação adequada e
tratamento que tenham como objetivo diminuir o volume destes materiais antes de
serem dispostos, provendo proteção à saúde e ao meio ambiente (Brasil, 2006b).
Metade ou mais dos participantes de todas as categorias, não sabem como é feito o
transporte dos RSS produzidos pelo DOD/UFRN. Em relação aos estudantes do 9º
período observou-se um percentual de importância em relação a segregação e
destinação dos RSS, superior a 50%. Em um estudo realizado por Souza (2015), no
DOD/RN mostrou que havia limitações em diversas fases do manejo. Notou-se que a
maioria dos participantes afirma saber o que são os RSS. Entretanto, sobre o que a
legislação vigente aborda, possuem dificuldades claras de entendimento sobre o tema
em questão. Estudo semelhante foi encontrado em um trabalho realizado por Pereira et.
al em 2015 no estado de Santa Catarina. Segundo a observação do percentual das
respostas dos professores e estudantes, foi possível analisar que eles afirmam não
conhecer a legislação sobre os resíduos de serviços de saúde, sendo igual ou superior
a 80%. No entanto, há uma contradição referente ao valor do percentual de participantes
que dizem praticar a segregação dos resíduos gerados seguindo as orientações da
legislação. Os autores Cafure e Patriarcha-Graciolli (2014) ao produzirem uma pesquisa
bibliográfica, perceberam que a teoria e prática possuem um distanciamento referente
ao que é realizado nos locais prestadores de serviços de saúde. Ao mencionarem os
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tipos de resíduos produzidos nas clínicas do departamento, os resíduos químicos foram
citados com baixa regularidade pelos professores e estudantes. Já os resíduos
radiológicos foram comentados por apenas um, do total de entrevistados. Vale ressaltar
que se descartado de maneira inadequada este resíduo pode apresentar sérios danos
à saúde humana, mas ainda do meio ambiente. No presente estudo os participantes das
categorias conseguiram reconhecer a necessidade da importância que existe no ato de
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na proteção à saúde humana e do
meio ambiente. Contudo, os participantes não mostraram como que ocorrem os
processos de gerenciamento. Pois no questionário, foi apresentado em forma
discursiva. Gomes e colaboradores (2017), conseguiram resultados parecidos ao
verificaram que os profissionais da odontologia possuem conhecimentos sobre o
manejo adequado dos RSS em pesquisa realizada em UBS no estado de São Paulo.
Além disso, os autores também afirmaram que todos os participantes sabiam o que são
RSS e que acreditam que tais resíduos causam danos à saúde.
Conclusão
Através deste estudo foi possível concluir que existe falta de conhecimento sobre a
legislação a qual está ligada diretamente a situação dos resíduos de serviços de saúde,
como o manejo e o descarte de forma correta, sem que haja ocorrência de danos por
contaminação e infecção. Mostrando a necessidade de que se constitua um passo
inicial, para que se consigam dispor de medidas educativas a respeito da compreensão
e das práticas relativas aos resíduos de saúde. Propondo mudanças de
conscientização, e de conhecimentos significativo a respeito da legislação, buscando
informações úteis para que se torne um complemento na formação do profissional da
área. Além da abordagem desse conhecimento durante a formação do profissional no
ambiente acadêmico.
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TÍTULO: Análise da estrutura de pequenos peptídeos de alanina
Resumo
A alanina é um dos aminoácidos mais importantes, estando presente em grande
quantidade nas proteínas, podendo sua geometria influenciar na estrutura da proteína
em que está presente. Tendo isso em mente, foram analisadas quatro estruturas
formadas exclusivamente por alanina, sendo elas compostas por uma, duas, três e
quatro alaninas. Estas estruturas foram submetidas a um cálculo de DFT para
otimização de sua geometria, a fim de comparar como o aumento da cadeia influenciou
na geometria e na estrutura dos resíduos de alanina. Percebeu-se um alinhamento das
cadeias principais nas estruturas trialanina e tetraalanina, além de um crescimento de
energia a medida em que a cadeia cresce. Observou-se, também, que houve variações
nos ângulos, especialmente nos que estavam envolvidos na formação de ligações de
hidrogênio, devido à não obrigatoriedade de sua formação nas estruturas.
Palavras-chave: Alanina, geometria de aminoácidos, DFT, peptídeos
TITLE: Structural analysis of small alanine peptides
Abstract
Alanine is one of the most important amino acids, being present in large quantities in
proteins, and its geometry can influence the structure of the protein in which it is present.
With this in mind, four structures composed exclusively of alanine were analyzed,
consisting of one, two, three and four alanines. These structures were submitted to a
DFT calculation to optimize their geometry in order to compare how the increase in chain
influenced the geometry and structure of alanine residues. An alignment of the main
chains in the trialanine and tetraalanine structures was noted, as well as an increase in
energy as the chain grows. It was also observed that there were variations in the angles,
especially in those that were involved in the formation of hydrogen bonds, due to the
non-obligation of their formation in the structures.
Keywords: Alanine, amino acids geometry, DFT, peptides
Introdução
Os aminoácidos são moléculas conhecidas como monômeros de proteína, uma vez que
são suas constituintes. Existem 20 aminoácidos naturais, cuja estrutura é composta por
um carbono alfa, ao que se ligam um grupo amino, um grupo carboxila e uma cadeia
lateral, sendo este último o elemento que possibilita diferenciar um aminoácido do outro.
O carbono principal é, também, um carbono quiral, com exceção do caso da glicina, o
aminoácido mais simples, cuja cadeia lateral é um hidrogênio [NELSON, 2014]. A
quantidade de aminoácidos pode parecer insuficiente para formar as mais de 20 mil
proteínas que possuímos [INTERNATIONAL GENOME SEQUENCING CONSORTIUM,
2004], mas isto é explicado pela diversidade de características apresentadas por suas
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cadeias laterais, além da possibilidade de combiná-los em diferentes ordens e
proporções. Sobre as características de cadeia lateral que os diferenciam, encontramos
algumas polares (serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina), outras apolares
(glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina), algumas carregadas
positivamente (lisina, histidina e arginina), outras negativamente (aspartato e glutamato)
e ainda cadeias laterais aromáticas (fenilalanina, tirosina e triptofano) [NELSON, 2014].
Devido à sua característica apolar e por ser o aminoácido com a segunda menor cadeia
lateral (-CH3), sendo o primeiro a glicina (-H) [BERG, 2002], a alanina foi escolhida como
o aminoácido a ser trabalhado. Sua fórmula molecular é e pode ser considerado como
o aminoácido do qual os outros são derivados, a partir da inserção de substituintes ao
seu radical [BHAGAVAN, 2002]. Além disso, é um dos aminoácidos mais encontrados
nas nossas proteínas [NELSON, 2014] e é a um de seus estereoisômeros, a d-alanina,
que a penicilina se liga para realizar sua ação antibiótica, uma vez que a d-alanina é
componente da parede celular de bactérias [BARREIRO, 2015].
A alanina pode ser utilizada, também, para observar as alterações funcionais e
estruturais que a mudança de um aminoácido pode trazer para a proteína da qual faz
parte. No caso, a alanina substitui um aminoácido presente em uma posição específica
da proteína, verificando se há manutenção ou não da função e estrutura da proteína em
questão [MORRISON, 2001]. Além disso, sua substituição em proteínas pode trazer
prejuízos à função e à estrutura, como descrito no trabalho de Guzzi et. al. de 2019, no
qual foi demonstrado que a substituição de alanina por valina na posição 122 de uma
proteína bovina receptora de quimiocina CXC do tipo 1 trouxe alterações que estão
associadas com mudanças conformacionais locais na proteína e a uma maior incidência
de mastite em vacas, uma vez que a proteína não desempenha sua função biológica
corretamente.
Tendo em vista sua importância biológica e computacional, neste trabalho foi estudada
a conformação e geometria da alanina dentro de pequenos peptídeos formados
exclusivamente por ela, observando as alterações que ocorreram com a adição gradual
de aminoácidos, indo de uma estrutura contendo apenas uma alanina para uma que
contém quatro, analisando, também, estruturas com duas e três alaninas. Apesar de
existirem trabalhos que analisam individualmente as estruturas destas moléculas, tal
qual o trabalho de Kang e Park [KANG, 2018], no qual são avaliados os métodos para
obter a melhor conformação da tetraalanina, não existem trabalhos que comparem as
quatro estruturas e avaliem as mudanças ocorridas na molécula a partir da adição de
aminoácidos.
Metodologia
A estrutura da alanina e de seus peptídeos foi obtida por meio do programa Discovery
Studio 3.1 (Accelrys Discovery Studio versão 3.1), aos quais foram adicionados os caps
ACE (C2OH3) e NH2 nas regiões N-terminal e C-terminal, respectivamente. Adicionouse um meio de solvatação com distância de 7,0 Å, em uma célula de formato ortômbico
e, uma vez que este processo estava concluído, realizou-se uma minimização da
energia, na qual utilizou-se o algoritmo smart minimizer, a quantidade máxima de passos
de 200000, o gradiente de RMS de 0,0001 e a variação de energia como o default do
programa.
Em seguida, foi utilizado o módulo Forcite do software Materials Studio 6.0 (Accelrys
Materials Studio versão 6.0) para a realização do cálculo de anneal com qualidade ultra
fine (muito boa). O cálculo foi realizado com os parâmetros de 100 ciclos de
aquecimento, iniciando em 310 K, com temperatura máxima de 1000 K, com 20 ciclos
de aquecimento e 100 passos de dinâmica por ciclo e otimização da geometria ao final
de cada ciclo. O algoritmo utilizado foi o Smart, com qualidade ultra fine e número
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máximo de interações de 50000, combinado ao campo de força COMPASS. Com o
anneal completo, foi escolhido o ponto de menor energia para cada estrutura, do qual
foram removidas as moléculas de água.
A seguir, os arquivos gerados foram abertos no GaussView 5.0.9 (GaussView versão
5.0.9), onde foi aberta a janela para configurar o cálculo. O cálculo foi definido como
otimização e o método como DFT default spin, onde foi utilizado o funcional híbrido
m062x e o basis set 6-31+g(d), com carga zero, uma vez que a Alanina é um aminoácido
não carregado. O limite de memória foi definido como 3072 MB, com o uso de 3 ou 4
núcleos (processadores). Também foi determinado que a simetria seria ignorada e que
haveria escrita da conectividade e uma impressão adicional. Além disso, deve ser
colocadas como palavras-chave adicionais um procedimento quadraticamente
convergente (qc) extra do scf, com quantidade máxima de ciclos de 1024
(scf=(xqc,maxcycles=1024)). Por fim, foi adicionado um meio de solvatação CPCM
usando a água como solvente, salvando, em seguida, o arquivo .gjf e submetendo-o ao
programa g09 (Gaussian 09).
Resultados e Discussões
ANNEAL
O annealing é um processo físico no qual um sólido é colocado em um “banho de calor”,
no qual a temperatura é elevada até um valor no qual as partículas sólidas se rearranjem
no estado líquido, sendo seguida por um resfriamento lento, o que permite que as
partículas se rearranjem num estado de menor energia [LAARHOVEN, 1987]. Com o
fim do processo no Materials Studio, foram obtidos gráficos como o da figura 1, que
relacionam os ciclos realizados (1-100) com as energias obtidas em cada um deles.
Dentre estes ciclos, que já representam energias mínimas, foi selecionado o que gerou
a estrutura mais estável, ou seja, a estrutura de menor energia, para cada molécula,
sendo esta a de número 87 para a alanina, 100 para dialanina e trialanina, e 99 para
tetraalanina.
OTIMIZAÇÃO
As quatro estruturas obtidas do annealing foram submetidas a otimização de geometria
baseada em mecânica quântica, sendo avaliadas as suas características estruturais
após este processo. Como pode ser observado na figura 2, há um alinhamento das
cadeias principais nas estruturas trialanina e tetraalanina, o que não foi observado na
dialanina, além de ter ocorrido o alinhamento das cadeias laterais em um outro eixo. Na
trialanina, o segundo fato ocorreu por completo, enquanto na tetraalanina ocorreu
parcialmente, devido ao cap do resíduo N-terminal, que estava dobrado no mesmo
sentido que as cadeias laterais, e que deveria estar no mesmo eixo das cadeias
principais para que fosse formado completamente.
NÚMERO DE CICLOS
O número de ciclos está relacionado com a quantidade de vezes que foi necessário
realizar o cálculo até que a estrutura atingisse a conformação de maior estabilidade e
está relacionado com o custo computacional. Com isso, observamos que este valor não
estava relacionado com o aumento do número de resíduos de alanina, como é possível
ver na tabela 1, nem com nenhum dos outros fatores observados, apesar de ser possível
notar uma menor quantidade de passos na alanina e trialanina, o que indica que eles
estavam mais próximos da estabilidade do que as estruturas da dialanina e tetraalanina.
Além disso, o número de passos para que se chegasse a uma conformação a partir da
qual fossem feitos apenas ajustes finos, ou seja, quando a estrutura se torna um pouco
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mais estável e passa a fazer apenas pequenas modificações, também não tem relação
com outros fatores estudados aqui.
ENERGIA
Os valores de energia, apresentados na tabela 2, conforme esperado, cresceram
negativamente a medida em que a molécula cresceu, ou seja, a tetraalanina tem um
valor de energia maior do que a trialanina, que tem um maior valor que a dialanina, que
tem um valor maior que a alanina.
DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO
Foram obtidas as distâncias de ligação entre os átomos adjacentes da molécula, cuja
nomenclatura está demonstrada na figura 3, sendo obtidas as médias e desvios padrões
de ligações correspondentes, como demonstrado na tabela 3, e não encontrando
diferenças significativas (DP<1), ou seja, mostrando que não houve grande variação do
comprimento de ligação.
ÂNGULOS
Foram obtidos os valores dos principais ângulos formados em cada molécula, ou seja,
os ângulos formados dentro da cadeia principal, estando eles representados na tabela
4, e foram obtidas suas médias e desvios padrões. Observou-se um maior desvio
padrão nos ângulos que estão ligados à formação de ligações de hidrogênio entre o
hidrogênio ligado a nitrogênio do resíduo de alanina e o oxigênio ligado ao carbono beta.
Estes ângulos são HN-N-CA, N-CA-CR e N-CA-CB. Há uma maior diferença entre os
ângulos quando os comparamos no resíduo N-terminal, que está presente nas quatro
estruturas, porém ela se torna menor no terceiro resíduo a partir deste, quando
passamos a comparar apenas a trialanina e tetraalanina, como está demonstrado na
figura 4. Além disso, ao compararmos ângulos correspondentes dentro de uma mesma
estrutura, como está representado no gráfico da figura 5, encontramos maiores
diferenças na dialanina e tetraalanina do que na trialanina, uma vez que nele há
formação exclusiva de ligações de hidrogênio, o que não ocorre nos dois primeiros. Por
fim, ao compararmos a alanina com a média obtida para os ângulos das outras três
estruturas, percebemos que ela é maior quando comparamos com a trialanina e
tetraalanina, como demonstrado na figura 6, devido, mais uma vez, à formação de
ligações de hidrogênio nestas duas estruturas, que não ocorre na alanina. Em
comparação, a dialanina apresenta uma menor diferença, uma vez que ocorre a
formação de apenas uma ligação de hidrogênio.
LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO
Como visto, a formação de ligações de hidrogênio foi o fator que mais influenciou no
valor dos ângulos, causando variações nestes de acordo com a sua formação ou não.
Tendo isso em mente, foi observada a formação ou não de ligações de hidrogênio nas
estruturas entre o hidrogênio ligado a nitrogênio e o oxigênio ligado ao carbono beta.
Percebemos que não houve a formação desta ligação na alanina nem no resíduo Nterminal da tetraalanina, o que se explica pela repulsão entre o oxigênio do resíduo de
alanina e o oxigênio do cap N-terminal, representado na figura 7, uma vez que ambos
possuem densidades eletrônicas altas. Entretanto, no resíduo N-terminal da dialanina
houve formação de ligação de hidrogênio, assim como em todos os resíduos da
trialanina e nos três mais próximos da extremidade C-terminal da tetraalanina, o que se
deve à atração entre o hidrogênio e o oxigênio, uma vez que o primeiro possui uma
baixa densidade eletrônica e o segundo possui uma alta densidade eletrônica. Também
não houve formação de ligação de hidrogênio no resíduo C-terminal da dialanina, mas
isto se deve a repulsão entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio do resíduo e o hidrogênio

CIÊNCIAS DA VIDA

105

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

do cap, uma vez que ambos possuem baixas densidades eletrônicas, o que está
demonstrado na figura 8.
PERSPECTIVAS
Esperamos realizar um estudo com um maior n amostral, desta vez utilizando 10 valores
mínimos (incluindo o apresentado aqui), 5 médios e 5 máximos de energia para cada
estrutura, obtidos a partir do annealing já realizado, a fim de confirmar o que foi
observado aqui. Além disso, estas mesmas 20 estruturas serão submetidas a outros
métodos de cálculo e estudadas sob outros meios de solvatação, a fim de verificarmos
a semelhança entre os resultados. Espera-se ainda realizar um novo annealing, desta
vez usando um outro campo de força, que poderá gerar outros resultados, repetindo-se,
então, os experimentos realizados com os diversos métodos de cálculo e meios de
solvatação.
Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, observamos que a geometria dos aminoácidos
se altera de acordo com a adição de mais resíduos, sendo isto mais notável pela
formação ou não de ligações de hidrogênio, sendo que estas não necessariamente
aumentam em número de acordo com o crescimento da molécula, uma vez que
trialanina e tetraalanina possuem o mesmo número de ligações de hidrogênio. Outro
fator que demonstra essa alteração da geometria, estando também relacionada com a
formação ou não destas ligações, é a variação dos ângulos que estão envolvidos com
ela (HN-N-CA; N-CA-CB; N-CA-CR). Além disso, como esperado, a energia aumentou
de acordo com a adição de resíduos.
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Anexos

Figura 1: Gráfico de annealing obtido para a dialanina. Em vermelho, o ponto
representativo da estrutura selecionada para a realização do trabalho.

Figura 2: Comparação das estruturas da dialanina, trialanina e tetraalanina, mostrando
o alinhamento das cadeias principais na trialanina e tetraalanina.
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Tabela 1. Número de passos necessários para a otimização de geometria de cada
estrutura.

Tabela 2. Relação das estruturas com suas energias em KJ/mol.
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Figura 3: Nomenclatura dos átomos da alanina. Na imagem, N é o nitrogênio, O
oxigênio, CA carbono alfa, CB carbono beta, CR carbono do radical, HN hidrogênio
ligado a N, HCA hidrogênio ligado a CA e HCRX hidrogênio número X ligado a CR.

Tabela 3. Representação das ligações, suas médias e respectivos desvios padrões.

Tabela 4. Representação dos ângulos, suas médias e desvios padrões.
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Figura 4: Comparação dos ângulos das estruturas por resíduo de aminoácido. O
quadrado verde representa a média encontrada para o ângulo e as linhas vermelhas
representam o desvio padrão encontrado para ele.
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Figura 5: Representação de ângulos correspondentes dentro de uma mesma estrutura,
apresentando maior desvio nos ângulos ligados a formação de ligações de hidrogênio
na dialanina e tetraalanina.
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Figura 6: Gráfico mostrando a comparação dos ângulos da alanina com a média dos
ângulos das outras estruturas. A linha em vermelho mostra a variação, que foi maior nas
comparações com a trialanina e a tetraalanina.
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Figura 7: Mapa de densidade eletrônica da tetraalanina, onde cores de tons quentes
representam altas densidades eletrônicas e as de tons frios representam baixas. A seta
preta indica repulsão e as azuis indicam atração.
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Figura 8: Mapa de densidade eletrônica da dialanina. É possível perceber a repulsão
entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio do resíduo e um dos hidrogênios do cap Cterminal.
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TÍTULO: Otimização de geometria de cadeias crescentes de glicina
Resumo
A simulação computacional é de crescente importância para o estudo da geometria de
biomoléculas, em especial as proteínas. Um dos aminoácidos mais analisados por meio
dessa ferramenta é a glicina, em razão de seu valor biológico e de seu pequeno
tamanho, o que fundamenta esta pesquisa. Dessa forma, quatro moléculas formadas
exclusivamente por glicina (glicina, diglicina, triglicina e tetraglicina) foram submetidas a
cálculos de otimização de geometria baseados em mecânica clássica e mecânica
quântica e tiveram suas conformações e energias potenciais comparadas, com o
objetivo de descrever as influências do acréscimo de resíduos nessas pequenas
cadeias. Como esperado, foi definido que o valor de energia do sistema cresce
negativamente com a adição de resíduos, ou seja, de átomos. As distâncias de ligação
não variam muito de uma molécula para a outra, mas os ângulos de ligação chegaram
a ter desvios padrão de até 3,25°. Tais variações angulares foram explicadas pela
formação ou não de ligações de hidrogênio ao longo das diferentes moléculas, tendo
sido a tetraglicina aquela que formou a maior quantidade de ligações de hidrogênio. Em
decorrência dessas ligações, as extremidades da tetraglicina se tornaram rígidas, mas
essa rigidez foi compensada por uma dobra em seu segundo, onde não ocorreu ligação
de hidrogênio.
Palavras-chave: Glicina. Peptídeos. Simulação computacional. Análise geométrica.
TITLE: Geometry optimization of glycine peptides.
Abstract
Computer simulation is of increasing importance for the geometric characterization of
biomolecules, especially proteins. One of the amino acids that was most studied through
this tool is glycine, due to its biological value and small size, which justifies this research.
Thus, four molecules composed exclusively by glycine (glycine, diglycine, triglycine and
tetraglycine) were submitted to geometry optimization calculations based on classical
mechanics and quantum mechanics and had their conformations and internal energies
compared, in order to describe the influences of the increasing number of residues in
these small peptides. As expected, it was defined that the systems' internal energy value
grows negatively with the addition of residues, ie atoms. Bond lenghts do not vary much
from one molecule to another, but the bond angles show a standard deviation of up to
3.25 °. These angular variations were explained by the occurence or not of hydrogen
bonds along the different molecules. The tetraglycine molecule had the highest
ocurrence of hydrogen bonds and, as a result, it became rigid at the ends, but this rigidity
was balanced by a bend at the second residue, where no hydrogen bond could be found.
Keywords: Glycine. Peptides. Computational Simulation. Geometry analysis.
Introdução
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[NOTA: houve alteração no plano de trabalho referente a este projeto, originalmente
intitulado "Biofísica quântica da interação entre o receptor androgênico e o agente
antiandrogênico". O presente relatório foi feito com base em um novo projeto cujo título
é "Otimização de geometria de cadeias crescentes de glicina".]

A modelagem molecular computacional é um método de crescente interesse científico
e com potencial de aplicação em vários campos do conhecimento. A pesquisa
biomédica, por exemplo, cada vez mais emprega essa ferramenta para orientar e
complementar estudos acerca das propriedades físico-químicas das biomoléculas, a fim
de fornecer informação para o desenvolvimento de terapias e elucidar mecanismos
moleculares antes incompreendidos (VAN DER KAMP, 2008). Estudar a geometria das
biomoléculas é, portanto, de grande auxílio para o entendimento das ciências da vida,
em especial no que diz respeito às proteínas, pois a forma como elas se organizam no
espaço e, consequentemente, interagem com outras moléculas está intimamente
relacionada com sua função biológica.
Nesse contexto, as proteínas são destaque enquanto objeto de estudo da modelagem
molecular por serem compostos essenciais para a existência da vida, principalmente em
virtude de suas funções enquanto enzimas e componentes estruturais. Dessa maneira,
conhecer mais sobre geometria de proteínas é imprescindível para melhor compreender
os seres vivos. Sabendo disso, cientistas se dedicaram a desvendar componentes
essenciais para a determinação do dobramento de proteínas, como é o caso da ligação
peptídica, responsável por unir os aminoácidos, e, por ser uma ligação covalente rígida
e planar, restringir a mobilidade dos átomos nela envolvidos. Essa particularidade foi
uma das informações que tornou possível prever com maior eficiência as diferentes
disposições geométricas de estruturas proteicas, a partir da análise dos ângulos diedros
primários, ϕ (phi) e ψ (psi), confrontados em um gráfico conhecido como diagrama de
Ramachandran (NELSON;COX, 2014).
Tão importante para a descrição da geometria proteica é a caracterização minuciosa
dos aminoácidos em si, pois o dobramento de uma proteína depende, também, da
interação entre as cadeias laterais dos monômeros que as compõem (NELSON;COX,
2014). Por esse motivo, muitas pesquisas recentes se destinaram a descrever as
particularidades dos aminoácidos, sendo a glicina (Gly ou G, de fórmula molecular
C2H5NO2) um dos mais estudados, principalmente por métodos computacionais, vistos
seu pequeno tamanho e carga líquida zero em pH fisiológico (NELSON;COX, 2014), o
que representa um sistema de baixo custo computacional (M.BALABIN, 2009). O estudo
da glicina também se justifica pela sua importância biológica, pois possui presença
marcante em proteínas abundantes como o colágeno, atua como um neurotransmissor
e exibe comportamento flexível, prejudicando, em proteínas solúveis, a formação de
alfa-hélices (JAVADPOUR, 1999), o que a torna ainda mais relevante para a
investigação de estruturas secundárias em proteínas maiores.
É a partir dessa fundamentação teórica que o presente trabalho se propôs a descrever,
também pelo uso de ferramentas computacionais, as propriedades físico-químicas e
geométricas da glicina. Entretanto, diferentemente do que foi feito em outros estudos
sobre a glicina, os quais se detiveram a investigar apenas dipeptídeos ou a própria
glicina isolada (M.BALABIN, 2009; VALVERDE, 2018; CABEZAS, 2017), foi realizada,
em um único projeto, uma análise de geometria não somente da glicina, mas também
de três cadeias crescentes compostas exclusivamente por resíduos desse aminoácido
(diglicina, triglicina e tetraglicina). Assim sendo, o objetivo deste projeto é investigar, por
meio de cálculos de otimização de geometria, as influências estruturais da adição de
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resíduos repetidos de glicina, na esperança de fornecer informações para o estudo de
peptídeos maiores que envolvam esse aminoácido.

Metodologia

Os modelos tridimensionais da glicina e de cada um de seus pequenos homopeptídeos
derivados (GG, GGG e GGGG) foram criados no software Discovery Studio. Às
extremidades amino terminal e carboxi terminal de cada molécula foram adicionados
caps, um grupo acetila (COCH3) e um grupo amino (NH2), respectivamente. Em
seguida, a cada sistema foi agregada uma caixa de solvatação em modelo explícito
(Explicit Periodic Boundary), com dimensões de 7Å e formato (Cell Shape) ortorrômbico.
Ainda no Discovery Studio, foi realizada uma minimização de energia para esses quatro
sistemas, utilizando o algorítmo Smart Minimizer. O máximo de passos especificado foi
200000 e o valor atribuído ao gradiente RMS foi 0,0001. Os demais parâmetros de
cálculo foram mantidos na seleção padrão do programa. Após esse ajuste energético,
as moléculas foram exportadas para o Materials Studio, onde cada uma foi
separadamente submetida a um cálculo de annealing (ou "recozimento"). Aqui, foram
simulados 100 ciclos de annealing, com 20 aquecimentos por ciclo, sendo 1000 o valor
da temperatura máxima permitida. A opção "optimize after each cycle" foi selecionada
e o máximo de interações estipulado para a otimização de geometria foi de 50000. O
campo de força utilizado para o cálculo foi o COMPASS.
Como resultado do annealing, 100 conformações foram obtidas para cada estrutura e,
dentre elas, foi escolhida aquela associada a uma menor energia potencial. Dessa
forma, foi selecionada uma conformação apenas para cada molécula, a qual será
considerada para os cálculos seguintes. Essas 4 estruturas foram, então, exportadas de
volta para o Discovery Studio, onde suas caixas de solvatação explícitas foram
removidas, a fim de otimizar o tempo de cálculo para o próximo passo.
Esses sistemas, agora já desprovidos das moléculas de água, foram submetidos a uma
otimização de geometria no software Gaussian, versão 09. O método de cálculo
empregado foi Ground State, em modelo de Teoria do Funcional da Densidade (DFT),
o funcional utilizado foi m062x, o Basis Set definido foi 6-31+g(d), a multiplicidade
especificada para as estruturas em questão foi singlet e suas cargas consideradas 0. A
opção ignorar simetria foi selecionada e, uma vez que as moléculas de água haviam
sido previamente removidas, foi selecionado Conductor-like Polarizable Continuum
Model (CPCM) como método de solvatação, a fim de representá-las no sistema. Os
demais parâmetros de cálculo foram mantidos de acordo com a seleção padrão do
programa.
Finalizada a otimização das quatro moléculas, seus respectivos arquivos de saída do
Gaussian foram consultados para a coleta dos valores de energia potencial. Depois,
outra ferramenta do mesmo software, o GaussView, foi utilizada para medir as
distâncias e os ângulos referentes às ligações covalentes dessas estruturas, bem como
para investigar a formação ou não de ligações de hidrogênio. Em seguida, os valores
obtidos para as distâncias e para os ângulos de ligação foram submetidos a um
levantamento estatístico básico, envolvendo os cálculos de média, mediana e desvio
padrão.

CIÊNCIAS DA VIDA

117

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Resultados e Discussões

O cálculo de annealing forneceu um gráfico como o representado na figura 1, onde as
conformações geradas ao fim de cada um dos 100 ciclos aparecem associadas a um
valor de energia, dado em kcal/mol. Como o cálculo de annealing foi feito para as 4
moléculas, foram obtidos 4 gráficos como esse, de onde foi selecionada, como sistema
representativo de cada molécula, a conformação que apresentou a menor energia. Para
a glicina, diglicina, triglicina e tetraglicina, as estruturas de menor energia foram obtidas,
respectivamente, dos ciclos 91, 92, 90 e 60.
Após a otimização desses sistemas representativos pelo método de DFT, foram obtidas
novas conformações e novos valores de energia, como referido na tabela 1. De acordo
com o esperado, o valor de energia cresceu negativamente com o aumento do número
de resíduos, o que está de acordo com o aumento do número de átomos nos sistemas.
A quantidade de ligações de hidrogênio formadas em cada molécula foi outro fator
avaliado, pois essa interação acrescenta estabilidade e certa rigidez conformacional ao
resíduos. Não foi identificada, entretanto, relação direta entre o número de ligações de
hidrogênio formadas em cada molécula com o número de passos que foram necessários
para concluir a otimização pelo método de DFT.
A seguir, o estudo comparativo da geometria das quatro moléculas, já otimizadas pelo
método de DFT, foi descrito de acordo com as legendas estabelecidas na figura 2.
Todos os resíduos (que são 10 no total, se contabilizados o resíduo único da glicina, os
2 da diglicina, os 3 da triglicina e os 4 da tetraglicina) tiveram seus átomos legendados
da mesma forma (exemplos: “átomo H3 da glicina”, “átomo H3 do segundo resíduo da
tetraglicina”, etc), a fim de facilitar a descrição dos resultados da análise estatística.
Como as quatro moléculas em questão são formadas por resíduos do mesmo
aminoácido, existem ângulos e ligações equivalentes, que se repetem, em resíduos de
moléculas diferentes, o que tornou possível avaliar o quanto essas medidas variam entre
resíduos de cadeias diferentes e entre resíduos da mesma cadeia, quando esta é
formada por mais de um aminoácido.
No lado esquerdo da tabela 2, então, aparecem listados os desvios padrão calculados
a partir da sobreposição das ligações equivalentes dos 10 resíduos totais, ou seja, com
n=10 para cada ligação considerada. A partir dos valores encontrados para esses
desvios, foi possível concluir que as distâncias de ligação não variam substancialmente
com a adição de resíduos.
Ao avaliar os desvios padrão dos ângulos foram considerados quatro amostras
diferentes. Primeiro, os desvios de cada ângulo foram calculados a partir da
sobreposição dos 10 resíduos totais, assim como foi feito para as ligações. Os
resultados dessa primeira análise estão reunidos na figura 3. Em seguida, os desvios
foram calculados intracadeia, ou seja, sobrepondo apenas os ângulos equivalentes dos
dois resíduos da diglicina, depois somente aqueles dos três resíduos da triglicina e, por
último, os ângulos dos quatro resíduos da tetraglicina. Os desvios encontrados durante
a comparação intracadeia estão dispostos na figura 4.
A partir da observação dos gráficos das figuras 3 e 4, é possível perceber que os dois
ângulos que mais variaram são os ângulos 1 (N-H-C) e 4 (N-C-C2), destacados nos
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gráficos por um retângulo de contorno vermelho. A variação encontrada para esses dois
ângulos pôde ser explicada pela formação ou não de ligações de hidrogênio ao longo
das diferentes moléculas, pois eles envolvem átomos cuja disposição espacial é
diretamente influenciada pelas interações de hidrogênio.
A formação de ligações de hidrogênio entre os resíduos também determinou a
conformação diferenciada encontrada para a molécula de tetraglicina, a qual se mostrou
mais rígida em suas extremidades do que as demais estruturas, que formaram apenas
uma ou nenhuma ligação de hidrogênio. Essa maior rigidez, ou estabilidade, da
tetraglicina foi identificada nos resíduos onde ocorreram as ligações de hidrogênio,
tendo sido o segundo resíduo o único dessa estrutura onde não houve essa interação.
Nesse mesmo resíduo, a ausência da ligação de hidrogênio contribuiu para a ocorrência
de uma curvatura na cadeia e é possível que esse fenômeno se justifique pela
flexibilidade inerente à glicina. Uma dobra compensaria a rigidez das extremidades,
tornando a estrutura energeticamente favorável.
A perspectiva deste projeto é submeter, ao todo, 20 conformações de cada molécula,
dentre as 100 resultantes dos ciclos de annealing, ao cálculo de otimização pelo método
de DFT, e não apenas a conformação de menor energia como foi feito até agora. Essas
20 conformações serão escolhidas com base em seus valores energéticos, da seguinte
forma: 5 de valor energético mais elevado, 5 de valor energético intermediário e 10 de
valor energético reduzido, incluindo aquela já analisada, de menor energia. Em outras
palavras, um total de 80 conformações serão estudadas, se consideradas as 4
moléculas, e o objetivo é realizar uma análise de maior valor estatístico a respeito das
mudanças ocasionadas pela adição de resíduos repetidos de glicina.
Pretende-se, ainda, utilizar neste projeto diferentes funcionais, Basis Sets e modelos de
solvatação na otimização de geometria pelo método de DFT. Será incluído o próprio
CPCM como um dos modelos de solvatação e também o modelo de água explícita, mas
com uma caixa de solvatação com dimensões reduzidas a um total de 4Å, a fim de
otimizar o tempo de cálculo. Em sequência, as mesmas informações coletadas para as
4 conformações de menor energia já analisadas (energia potencial, número de ligações
de hidrogênio, ângulos e distâncias de ligação) também serão comparadas para as
demais moléculas. Adicionalmente, serão examinadas as energias de orbitais como
HOMO e LUMO.
A relevância de se estudar, nesses modelos virtuais, um ambiente de solvatação reside
na interferência que o solvente causa nas interações entre as moléculas nele imersas,
pois a caracterização eletrônica do sistema como um todo é alterada. Ademais, a
presença de um solvente, como a água, aproxima o modelo das circunstâncias naturais
de ocorrência das moléculas biológicas, permitindo uma observação mais criteriosa do
sistema de interesse (VALVERDE, 2018). Nesse quesito, os diferentes métodos de
solvatação e de parâmetros de cálculo aqui mencionados serão testados com a
finalidade de avaliar seus respectivos custos computacionais e sua consonância com
dados advindos de experimentos.

Conclusão

A partir da análise das quatro estruturas, foi possível observar que o aumento da
quantidade de resíduos de glicina gerou diferentes características geométricas. Como
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já exposto, as distâncias de ligação não variaram substancialmente, mas as medidas
dos ângulos de ligação possuem desvios mais expressivos, sendo H-N-C (1) e N-C-C2
(4) os dois ângulos que mais variaram entre os resíduos, observação esta justificada
pela formação ou não de ligações de hidrogênio ao longo das diferentes estruturas.
Ademais, como era esperado, o valor modular da energia de cada sistema foi maior
para as moléculas com mais resíduos e, consequentemente, com maior número de
átomos, mas a quantidade de ligações de hidrogênio formadas não mostrou associação
direta com essa energia. Tanto a diglicina e a triglicina, por exemplo, formaram uma
única ligação de hidrogênio, mas existe um salto entre suas energias associadas. A
formação de ligações de hidrogênio, ainda, teve relação com a estabilização e rigidez
dos resíduos envolvidos, tendo sido a tetraglicina a molécula com o maior número de
ligações de hidrogênio formadas e, portanto, aquela com extremidades mais rígidas.
A rigidez encontrada na molécula de tetraglicina, em razão da formação de três ligações
de hidrogênio, foi compensada por uma dobra no segundo resíduo, onde não ocorreu
esse tipo de interação. Esse último achado é consistente com as características
químicas do aminoácido glicina, o qual, por ser flexível, apresenta uma tendência a
causar dobras em cadeias peptídicas. Essa característica pode explicar porque a
conformação encontrada para a tetraglicina é energeticamente favorável.
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Anexos

Figura 1. Gráfico de energia do annealing obtido para a glicina. O ponto de menor
energia (91) está indicado em vermelho.

Tabela 1. Relação de informações sobre os sistemas obtidos após a otimização pelo
método de DFT.
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Figura 2. Representação da estrutura da glicina e seus caps enquanto ferramenta visual
para o entendimento das nomenclaturas utilizadas para as distâncias e para os ângulos
de ligação. Os átomos dos caps não fazem parte da análise e não receberam legenda.

Tabela 2. Lado esquerdo: desvios dos comprimentos de ligação calculados a partir da
sobreposição de todos os 10 resíduos. Lado direito da tabela: nomenclatura dos ângulos
e numeração correspondente, de acordo com a figura 2.
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Figura 3. Gráfico relacionando as medidas dos ângulos, de acordo com a numeração
trazida na figura 2, com suas médias (quadrado azul) e variações (barras rosas). Para
cada ângulo, é considerado n=10.
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Figura 4. Gráfico relacionando as medidas dos ângulos intracadeia, de acordo com a
numeração trazida na figura 2, com suas médias (quadrado azul) e variações (barras
rosas). Para a diglicina, cada ângulo tem n=2, para a triglicina, n=3 e para a tetraglici

Figura 5. Representação da tetraglicina. O segundo resíduo foi evidenciado por um
contorno vermelho, indicando o local da dobra. As ligações de hidrogênio são mostradas
como linhas azuis tracejadas.
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TÍTULO: OPTIMIZAÇÃO DE GEOMETRIA DA ARGININA
Resumo

A arginina -iupac: 2-amino-5-(diaminomethylidene-amino)pentanoic acid.- é um
aminoácido alifático com característica polar, carregado positivamente, nitrogenado,
alifático, cadeia lateral hidrofóbica e não-essencial, pois é produzido pelo corpo humano
(1). Esse aminoácido possui a maior cadeia lateral entre os vinte que conhecemos,
formada por quatro átomos de carbono, dez de hidrogênio e três de nitrogênio, com
respectiva formula molecular, C6H14N4O2. Tendo, como uma de suas principais
atividades, a de carreadora de hidrogênio nos processos metabólicos em humanos e
mamíferos. Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de estudos relacionados as
suas características físico-químicas, como: o estudo da verificação da eficácia do
peptídeo da octarginina como carreadora intermembranar de proteínas e inibidora de
proteossomas. Sendo assim, definimos a escolha da arginina, pois há poucas pesquisas
acerca da sua natureza físico-química, devido aos custos computacionais para analisar
sua extensa cadeia carregada. Além disso, estabelecemos a extensão de quatro
monômeros de arginina, tendo em vista que as análises de optimização geométrica
crescentes se limitam a diarginina, para a realização desse estudo. Aplicando os passos
de criação de moléculas; simulação de anealing; estabelecimento dos parâmetros de
cálculo. E por fim, após a conclusão dos cálculos de mecânica quânticas foram
realizadas as análises estatística dos dados.

Palavras-chave: Anealing, Optimização, Geometria, Simulação, Mecânica Quântica.
TITLE: ARGININE GEOMETRY OPTIMIZATION
Abstract
Arginine -iupac: 2-amino-5- (diaminomethylidene-amino) pentanoic acid.- is a
positively charged aliphatic amino acid with polar, nitrogenous, aliphatic, hydrophobic
and non-essential side chain, as it is produced by the human body ( 1). This amino acid
has the largest side chain among the twenty we know, made up of four carbon atoms,
ten hydrogen and three nitrogen atoms, with their molecular formula, C6H14N4O2.
Having as one of its main activities, hydrogen carrier in the metabolic processes in
humans and mammals. Thus, the development of studies related to its physicochemical
characteristics is justified, such as: the study of the verification of the efficacy of
octarginine peptide as intermembrane protein carrier and inhibitor of proteosomes.
Therefore, we define the choice of arginine, as there is little research on its
physicochemical nature, due to the computational costs to analyze its extensive loaded
chain. In addition, we have established the extension of four arginine monomers, given
that increasing geometric optimization analyzes are limited to diarginine for this study.
Applying the steps of creating molecules; anealing simulation; establishment of
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calculation parameters. And finally, after the completion of quantum mechanics
calculations, statistical analysis of the data was performed.
Keywords: Anealing, Optimization, Geometry, Simulation, Quantum Mechanics.
Introdução
A arginina -iupac: ácido 2-amino-5- (diaminometilideno-amino) pentanóico.- é um
aminoácido alifático com característica polar, carregado positivamente, nitrogenado,
alifático, cadeia lateral hidrofóbica e não-essencial, pois é produzido pelo corpo humano
(1). Esse aminoácido possui a maior cadeia lateral entre os vinte que conhecemos,
formada por quatro átomos de carbono, dez de hidrogênio e três de nitrogênio, com
respectiva formula molecular, C6H14N4O2. Ademais, possui o papel de principal
carreadora de hidrogênio em humanos e mamíferos, o que justifica a sua participação
na síntese de moléculas elementares para manutenção da vida, como: creatina, óxido
nítrico, ornitina, poliaminas, prolina entre outras (2). Além disso, o monômero de arginina
tem uma participação significativa no estímulo da hipófise para a secreção do hormônio
do crescimento, fato que justifica a utilização deste aminoácido como suplemento
dietético na nutrição muscular, tendo em vista que ele diminui a fadiga por meio do
potencial de desintoxicação da amônia no ciclo da ureia.
Atualmente, há estudos viáveis sobre os potenciais desse aminoácido atuando no
aumento da imunidade através do estímulo do timo à produção de linfócitos; na inibição
do crescimento de tumores cancerígenos, sendo considerado um agente antitumoral;
entre outras pesquisas comprovadas (2). Isso, corrobora com a importância da
realização de um estudo mais aprofundado acerca das características físico-químicas
da arginina, pois com a compreensão do sistema micro teremos uma maior
previsibilidade do seu comportamento em um sistema macro, como: proteínas e
peptídeos (3). Aliás, vale salientar que além dos estudos anteriormente citados, vem
sendo verificado a eficácia da octarginina, um composto de oito monômeros de arginina,
como carreadora intermembranar de proteínas, atuando como um inibidor em potencial
de proteossomas (3).
Além disso, devido à complexidade, extensão e a carga positiva desse aminoácido,
há maiores custos computacionais e analíticos, o que justifica a escassez de trabalhos
que buscam uma melhor compreensão estrutural de pequenos peptídeos baseados em
monômeros de arginina com o método DFT. Portanto, essas pesquisas registram
apenas as modificações estruturais da arginina quando ligada a outro aminoácido, e na
formação de um dipeptídeo de arginina.
Em detrimento disso, esse estudo se propõe a responder a hipótese de uma variação
na geometria do aminoácido com o aumento da cadeia e fornecer uma análise crescente
de até quatro cadeias de arginina, para analisar modificações químicas e geométricas
dessas moléculas; compreendendo a contribuição das forças de van der waals, dipolodipolo, dipolo-induzido e formações de ligações de hidrogênio, nas modificações dos
valores das distâncias e ângulos entre os átomos da molécula, que podem resultar numa
variação geométrica. Dessa forma, apresentando informações para elaboração de
outros estudos acerca do uso terapêutico do peptídeo de arginina e compreensão do
comportamento desse peptídeo em sistemas maiores, proteínas.

Metodologia
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Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicos
para verificar a variedade de estudos de optimização de geometria de aminoácidos,
dessa forma, a partir das informações obtidas, definimos a escolha da arginina. Além
disso, estabelecemos a extensão de três monômeros de arginina, tendo em vista que
as análises de optimização geométrica crescentes se limitam a diarginina, para a
realização desse estudo.
Criação das moléculas
Por conseguinte, foram obtidas as três moléculas de arginina, denominadas de
ARG_1, ARG_2 e ARG_3, de acordo com o número de cadeias dispostas, na plataforma
do Discovery studio, assim como a adição de caps terminais, NH2 e CH3CO, para fechar
a valência das cadeias. A estas estruturas, moléculas de água foram adicionadas,
formando uma caixa de solvatação. Por fim, as cadeias crescentes de aminoácidos
imersas em meio solvente foram submetidas a uma minimização de energia buscando
a estrutura mais estável através da utilização dos parâmetros: Algoritmo - (√)
minimizador inteligente, Máximo de etapas = 200.000, gradiente RMS = 0,0001.
Simulação de anealing
Levamos as quatro moléculas para o Materials Studio, acionando o comando ForciteCalculation-Anneal, que eleva a temperatura gradativamente de cada molécula numa
temperatura que vária de 300 á 1000 °K, aquecendo 20 vezes e optimizando 100 vezes
a estrutura em cada um dos 100 ciclos, com intervalos de resfriamento do sistema, para
promover uma organização aleatória das moléculas na fase líquida, de maneira que elas
se organizem no estado fundamental mínimo de energia, com temperatura máxima e
arrefecimento mais lento possível (4). Após esse processo, obtivemos um gráfico
contendo cada estrutura formada durante os 100 ciclos e suas respectivas energias em
kcal/mol e a partir dele selecionamos o ponto de menor energia.
Parâmetros de cálculo
Retiramos a caixa de solvatação da menor estrutura de energia selecionada que cada
molécula, direcionamos o arquivo para o Gauss view para delimitar o método DFT, o
funcional M062X, o conjunto de bases 6-31G+d -é a organização que o programa faz
para interpretar os spins responsáveis por colocar cada elétron dos átomos dentro dos
orbitais-, e o modelo de solvatação implícita CPCM (modelo de cálculo de condutor
polarizável) WATER que simula a presença de água no sistema. Após essa etapa,
inserimos o texto de entrada no Gaussian 09, para a realização dos cálculos de
mecânica quântica.
Análises estatísticas dos dados
Foi realizada a computação dos dados, distância de ligação e ângulos entre os
átomos, energía em kj/mol de cada molécula, número de passos, quantidade de
ligações de hidrogênio formadas e de cada estrutura de menor energia. Posteriormente,
foi efetuada a média, mediana e desvio padrão de cada um dos dados citados
anteriormente.
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Resultados e Discussões

A partir das demonstrações da importância das interações químicas nos compostos
orgânicos e inorgânicos, surgiram os estudos das modificações das conformações
geométricas de dímeros atómicos a sistemas maiores (8). Essas pesquisas em sua
maioria se utilizaram de métodos computacionais para compreender as modificações
na conformação molecular ocasionadas por uma alteração nos valores das ligações e
ângulos atômicos. Corroborando para a importância dos estudos com aminoácidos e
proteínas, tendo em vista que essas ferramentas possibilitam um simulação aproximada
da realidade biológica
Dessa forma, a diante iremos apresentar os resultados apresentados por este estudo.
Anealing
O primeiro resultado obtido foi o forcite anneal optimization-energy fornecido pelo
materials studio, para cada a aminoácido, demonstrado na figura 1(F1), que indica a
energia das estruturas em kcal/mol. E a partir desses dados selecionamos a estrutura
de menor energia, de cada cadeia, que caracteristicamente se localizava entre os
últimos ciclos, pois o programa busca uma organização eletrônica em que a menor
energia se repete em outros ciclos até alcançar a estabilidade eletrônica da molécula,
ou seja, há uma procura pela convergência do sistema. Além disso, uma das estruturas
de menor energia se encontra demarcada no F1 em vermelho a ARG_1_99.
Optimização – passos
O segundo resultado foi proveniente do gaussian09, que se encontra exposto na
tabela 1(T1), onde visualizamos o aumento expressivo da energia do sistema de acordo
com a repetição do monômero de arginina, não estabelecendo uma relação diretamente
proporcional desses valores com o número de passos realizado por cada estrutura.
Porém podemos perceber a diminuição significativa do número de passos em
ARG_3_98, pois há uma aproximação de grupos com maior povoação eletrônica, o que
dificulta a organização dos elétrons em seus orbitais em dímeros de aminoácidos.
Sendo esses passos, os períodos utilizados pela molécula na busca de uma
conformação com maior estabilidade e menor energia possível. Já os ajustes finos, se
tratam do passo em que se iniciaram pequenas modificações geométricas estruturais.
Portanto, nas figuras 2 de a á f podemos visualizar a modificação estrutural de cada
molécula no primeiro e último passo. No que se referente ao monômero, o átomo de
oxigênio de número 2 e 30, atuam sobre o grupo amino terminal, promovendo a atração
dos átomos de nitrogênio 20, 23 e 26, como também do carbono 22, alterando a
geometricamente a ARG_1_99, já esperada devido as características elétricas dos
grupos envolvidos serem opostas. Entretanto, a modificação na estrutura do dímero
ARG_2_99, em que dois grupos aminos terminais, que deveriam se repelir, se
encontram próximos, produz demasiada surpresa, sendo justificada pela formação de
um dipolo-induzido entre as porções aminas e as águas implícitas no sistema. E
concernente ao trímero Arg_3_98, notamos o direcionamento das terminações aminas
para o centro da cadeia, pois essas se atraem pelos quatro átomos de oxigênio dando
início a formação de eixo intrínseco.
Variação dos ângulos – Resíduo 1
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Observamos na tabela 2 (T2) as principais variações dos ângulos dos átomos do
resíduo 1 que se repete no monômero, dímero e trímero de arginina, isso ocorre em
decorrência das interações eletrostáticas entre os átomos de nitrogênio, oxigênio,
carbono e hidrogênio. No tocante a essas alterações, discorreremos acerca dos fatores
extrínsecos que influenciaram os ângulos nos respectivos átomos, em ARG_1_99: 8H7N-1C, 9C-7N-1C, 10H-9C-7N e 11C-9C-7N, nesses grupos acontece uma maior
afinidade eletrônica em relação ao oxigênio 2 e 30; 14C-11C-9C, 15H-14C-11C, 16H14C-11C e 19H-17C-14C, são atraídos pelo nitrogênio 31, ocorrendo também a
formação de uma ligação de hidrogênio entre 19H e 31N; 20N-17C-14C e 29C-9C-7N,
sofrem influência do oxigênio 30; 22C-20N-17C, são modificados pelo oxigênio 2.

Conclusão

Portanto, concluímos que há de fato uma variação geométrica na estrutura da arginina
de acordo com o aumento da cadeia, provocada pela aproximação de regiões com maior
e menor povoação eletrônica. Dessa forma, a molécula buscou a estrutura que
possibilitou estabilidade energética e convergência elétrica do sistema. Sendo assim,
possuímos a perspectiva futura de analisar 20 estrutura de até 4 cadeias de arginina,
com a utilização de outros métodos de cálculo, campos de força e meios de solvatação.
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Anexos

Figura 1: forcite anneal optimization-energy.

Tabela 1: Estruturas de menor energia.
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Tabela 2: Variação dos ângulos – Resíduo 1

FIGURA 2a: Estrutura geométrica passo 1 arginina_1_99.
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FIGURA 2b: Estrutura geométrica passo 35 arginina_1_99.

FIGURA 2c: Estrutura geométrica passo 1 arginina_2_99.
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FIGURA 2d: Estrutura geométrica passo 91 arginina_2_99.

FIGURA 2e: Estrutura geométrica passo 1 arginina_3_98.
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FIGURA 2f: Estrutura geométrica passo 59 arginina_3_98.
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TÍTULO: Identificação dos Vírus Dengue, Zika e Chikungunya no Estado do Rio Grande
do Norte
Resumo
Os arbovírus causam doenças que são consideradas um sério problema de saúde
pública no estado do Rio Grande do Norte (RN). Os vírus Dengue (DENV) e Zika (ZIKV)
pertencem a família Flaviviridae, gênero Flavivirus, sendo formados por RNA fita simples
com polaridade positiva. Enquanto o vírus Chikungunya (CHIKV) pertence à família
Togaviridae e ao gênero Alphavirus. O objetivo deste trabalho foi pesquisar os casos de
Dengue, Zika e Chikungunya no estado do Rio Grande do Norte identificados por meio
de métodos de detecção molecular. Para a pesquisa, foram processadas amostras de
sangue total, soro e/ou urina de pacientes oriundos de centros de saúde e hospitais de
Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Areia Branca, Currais Novos, Mossoró,
Nísia Floresta, São José do Mipibu e São Paulo do Potengi. O RNA viral das amostras
foi extraído através do Qiamp® Viral Mini Kit, de acordo com o protocolo estabelecido
pelo fabricante. A técnica da transcrição reversa seguida da reação em cadeia da
polimerase em tempo real (qRT-PCR) foi empregada para a detecção dos ZIKV e
CHIKV, estabelecido por Lanciotti e Faye, respectivamente, enquanto que para
pesquisa e tipagem dos DENV, foi utilizado o protocolo de RT-PCR convencional
estabelecido por Lanciotti. Neste trabalho foram estudados 199 casos, destes, 6 casos
foram positivos para os DENV, sendo 2,01% DENV-1 e 1% DENV-3, e 32,6% casos
positivos por infecção do CHIKV. Os casos obtidos mostraram a necessidade de um
monitoramento contínuo.
Palavras-chave: Arboviroses. Detecção molecular. Saúde.
TITLE: Research pf Dengue, Zika and Chikungunya Viruses in the State of Rio Grande
do Norte.
Abstract
Arboviruses are a serious public health problem in the State of Rio Grande do Norte
(RN). The Dengue virus (DENV) and Zika (ZIKV) belong to the family Flaviviridae, genus
Flavivirus, being formed by single strand RNA with positive polarity. Chikungunya
(CHIKV) belongs to the family Togaviridae, genus Alphavirus. The aim of this study is to
research DENV, ZIKV and CHIKV by molecular methods. The total blood, serum and /
or urine of patients was used, from health centers and hospitals in Natal, Parnamirim,
São Gonçalo do Amarante, Areia Branca, Currais Novos, Mossoró, Nísia Floresta, São
José do Mipibu and São Paulo do Potengi. Viral RNA was extracted by Qiamp® Viral
Mini Kit. In this study 199 cases were studied, 6 were positive for dengue virus (4 DENV-
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1 and 2 DENV-3), and 65 cases were positive for Chikungunya. These results showed
the importance of continuous arbovirus monitoring and vector control measures.
Keywords: Arboviruses. Molecular detection. Health.
Introdução
Alguns vírus são transmitidos por alguns vetores artrópodes hematófagos e possuem
como hospedeiros vertebrados, estes vírus são conhecidos como arbovírus (LOPES;
NOZAWA; LINHARES, 2014). Características como mudanças climáticas,
desmatamentos, urbanização não planejada, condições sanitárias insatisfatórias e
migração populacional estão relacionadas com o aumento de casos de arboviroses visto
que contribui para a proliferação dos vetores (MEYER et. al., 2016). Dengue,
Chikungunya e Zika são arboviroses de notificação compulsória e fazem parte da Lista
Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública,
unificada pela Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério
da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Os principais vetores dessas arboviroses
são os mosquitos do gênero Aedes, especialmente, o Aedes aegypti e o vetor
secundário o Aedes albopictus (KRAEMER et al., 2015). Períodos chuvosos favorecem
a proliferação desses vetores, contribuindo para a disseminação dos vírus. O vírus
Dengue (DENV) e Zika (ZIKV) apresentam RNA de fita simples com polaridade positiva,
assim como outros Flavivírus. No caso do Dengue, ele é representado por quatro
sorotipos descritos: DENV 1, 2, 3 e 4; além disso, os aspectos clínicos incluem
principalmente febre, cefaleia, dor retro-orbital e mialgia, no entanto a manifestação
desses sintomas pode variar de indivíduo para indivíduo. A infecção causada pelo DENV
pode causar uma doença que contém apresente infecções inaparentes até quadros de
hemorragia e choque. O ZIKV apresenta um único sorotipo A doença pelo Zika vírus
pode apresentar desenvolvimento de complicações neurológicas, como microcefalia e
Síndrome de Guillain Barré, além de sintomas semelhantes ao Dengue (MALTA, 2017).
O vírus Chikungunya (CHIKV) pertence à família Togaviridae, apresenta uma grave
artralgia que pode persistir por semanas a meses (QUEYRIAUX et. al., 2008). O
diagnóstico na rotina laboratorial dessas doenças é realizado a partir de testes
sorológicos que são responsáveis pela detecção das arboviroses. Esse tipo de técnica
é menos onerosa quando comparado a teste moleculares, os quais normalmente são
utilizados em centros de pesquisas. Por outro lado, os testes sorológicos apresentam
alta possibilidade de reação cruzada como desvantagem. Enquanto que os métodos
moleculares são considerados mais confiáveis e específicos.
Metodologia
1. Amostras clínicas: Foram utilizadas amostras de urina, soro e sangue total de
pacientes oriundos do Laboratório Central do Rio Grande do Norte (LACEN-RN) e pela
Secretaria de Saúde de Natal. As amostras obedeciam ao critério de serem coletadas
durante o período virêmico, ou seja, em até 5 dias após o início dos sintomas. Essas
amostras, acompanhadas com suas respectivas fichas de notificação compulsória,
foram encaminhadas para o Laboratório de Virologia da UFRN, onde o diagnóstico
molecular foi realizado. 2. Extração do RNA viral: O RNA viral das amostras foi extraído
fazendo uso do Kit comercial do QIAmp® Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, EUA),
de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante. 3. Transcrição reversa seguida da
reação em cadeia da polimerase convencional (RT-PCR) para pesquisa do Vírus
Dengue e em tempo real (qRT-PCR) para Chkungunya e Zika: na detecção e tipagem
dos vírus Dengue foi empregada a metodologia de RT-PCR descrita por Lanciotti et al.
(1992). O produto amplificado da RT-PCR foi visualizado a partir de eletroforese em gel
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de agarose. Para a detecção do CHIKV foi realizada a partir da Transcriptase Reversa
Seguida da Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qRT-PCR) respeitando
o protocolo descrito por Lanciotti et. al. (2006), fazendo uso da sonda VCHICK 6919P
(Applied Biosystems™), primer iniciador VCHIKV 6856F e um inverso VCHIK6981R
(Invitrogen). Para detectar o vírus Zika, foi utilizada a metodologia de qRT-PCR descrita
por Faye et al. (2013) a partir do equipamento 7500 Fast da AppliedBiosystems
(ThermoScientific). 4. Análise de dados: Para a construção dos gráficos foi utilizado o
Microsoft Office Excel® 2013, Microsoft Office Word® 2013 e Graphpad prism.
Construção de mapas foi feita com o auxílio do programa QGIS versão 2.18.27.
Resultados e Discussões
Entre o período de 01/07/2018 a 30/06/2019 foram estudados 199 casos de pacientes
com sintomas que normalmente são expressos devido a infecção do DENV, CHIKV ou
ZIKV. Destes 199 casos estudados, 2,01% foram positivos para o vírus Dengue sorotipo
1, e 1% casos do vírus Dengue sorotipo 3 , ou seja, houve circulação de dois sorotipos
dos vírus Dengue no Rio Grande do Norte (RN). Também foram encontrados 32,6%
casos positivos para o vírus CHIKV, estes casos estão representados na figura 1. Todas
essas amostras são oriundas do RN, dos seguintes municípios: 83,41% (65/199) Natal;
2,01% (4/199) Parnamirim; 1% (2/199) São Gonçalo do Amarante; 0,50 % (1/199) Areia
Branca; 0,50% (1/199) Currais Novos; 0,50% (1/199) Mossoró; 0,50% (1/199) Nísia
Floresta; 0,50% (1/199) São José do Mipibu; 0,50% (1/199) São Paulo do Potengi e
10,55% (21/199) de casos sem notificação do município, estas informações estão
representadas na figura 2, apontando os munícipio com os casos identificados de cada
vírus. Os casos positivos para infecção pelos vírus CHIKV neste período, identificados
no Laboratório de Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do Câncer
(LADIC/UFRN), corrobora com os dados do Ministério da Saúde, de acordo com o
Boletim Epidemiológico, referente à Semana Epidemiológica 13 (SE), que contempla de
(30/12/2018 a 23/03/2019) sendo registrados 15.352 casos prováveis de Chikungunya
no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Dados da da Secretaria de Saúde Pública
(SESAP) registrou um aumento dos casos de Chikungunya no Estado quando
comparado ao mesmo período do ano passado, reforçando os dados encontrado no
LADIC/UFRN. O ct dos casos positivos para o CHIKV está representado na figura 3,
sendo possível observar a viremia maior no segundo e quinto dia de doença. Além disso,
assim como a SESAP, o LADIC identificou amostras positivas para a infecção por
Dengue, e a cocirculação de dois sorotipos deste vírus no RN. Em contrapartida, o
LADIC não detectou casos positivos para o vírus Zika. De acordo com os dados da
SESAP, houve um decréscimo dos casos positivos para este arbovírus. Os sintomas e
sinais estão registrados na figura 4 e 5, a qual demostra a frequência de cada sintoma
em pacientes positivos para DENV ou CHIKV, respectivamente. Os sintomas mais
prevalentes registrados neste trabalho são considerados os principais sintomas e sinais
da Dengue (CASALI, et. al., 2004) e Chikungunya (Huits, 2018).
Conclusão
A pesquisa revelou um aumento nos casos de Chikungunya, quando comparado ao
períodos passados e a cocirculação de dois sorotipos do Vírus Dengue-1 e Dengue-3.
Não foi identificado o vírus Zika neste estudo. É relevante mencionar que o
monitoramento contínuo das arboviroses contribui na detecção do agente viral de
maneira precoce, para que dessa maneira o sistema de saúde consiga definir medidas
de controle vetorial cada vez mais efetivas.

CIÊNCIAS DA VIDA

137

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Referências
CASALI, Clarisse Guimarães et al. The epidemic of dengue and hemorrhagic dengue
fever in the city of Rio de Janeiro, 2001/2002. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2004, vol.37,
n.4, pp.296-299.
FAYE, O.; FAYE, O.; DIALLO, D.; DIALLO, M.; WEIDMANN, M.; SALL, A. Quantitative
real-time
PCR
detectionofZikavirusandevaluationwithfieldcaughtMosquitoes.VirologyJournal, [S.l.], v.10, n.1, p. 311, 2013.
Huits R et al. Chikungunya virus infection in Aruba: Diagnosis, clinical features and
predictors of post-chikungunya chronic polyarthralgia. PLoS One. 2018 Apr
30;13(4):e0196630. doi: 10.1371/journal.pone.0196630. eCollection 2018.
KRAEMER, Moritz Ug et al. The global distribution of the arbovirus vectors Aedes
aegypti and Ae. albopictus. Elife, [s.l.], v. 4, p.1-18, 30 jun. 2015. ELife Sciences
Organisation, Ltd. http://dx.doi.org/10.7554/elife.08347.
LANCIOTTI RS, CALISHER CH, GUBLER DJ, CHANG GJ, VORNDAM AV.
Rapiddetectionandtypingof
dengue
virusesfromclinicalsamplesbyusing
reverse
transcriptase-polymerasechainreaction. J Clin Microbiol. 1992; 30(3):545-51.
Lanciotti R.S., Kosoy O.L., Laven J.J., Panella A.J., Velez J.O., Lambert A.J.
Chikungunya virus in US travelers returning from India, 2006. Emerg Infect Dis.
2007;13:764–767.
LOPES, N.; NOZAWA, C.; LINHARES, R. E.C. Características gerais e epidemiologia
dos arbovírus emergentes no Brasil. Revista Pan-Amazõnica de Saúde, v. 5, n. 3, p. 5564, 2014.
MALTA, J. M. A. S. et. al. Síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações
neurológicas possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika em municípios da
Bahia, 2015 Epidemiol. Serv. Saúde 26 (01) Jan-Mar 2017.
Mayer, Sandra V., Tesh, Robert B., Vasilakis, Nikos, THE EMERGENCE OF
ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES: A GLOBAL PROSPECTIVE ON DENGUE,
CHIKUNGUNYA AND ZIKA FEVERS. Acta Tropica. Vol. 166. Fev, 2017. Volume 166,
February 2017, Pages 155-163.
MINISTÉRIO DA SAÚDE (RN). Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
Epidemiológico: Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas transmitidas pelo
Aedes (dengue, chikungunya e Zika) até a Semana Epidemiológica 12 de 2019 e
Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). Ano 2019, v50, nº 13,
abr. 2019. QUEYRIAUX, B. et. al. Clinical burden of chikungunya vírus infection. The
Lancet Infectiouns Diseases, v. 8, n. 1, p2-3, 2008.
Secretaria de Estado da Saúde Pública. Boletim Epidemiológico – Arboviroses:
Monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e febre pelo vírus zika.
2019.
Disponível
em:
<
http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000205782.PDF
>.
Acesso em: 06 jul. 2019.

CIÊNCIAS DA VIDA

138

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Anexos

Figura 1 - Casos de Dengue e Chikungunya no RN.

Figura 2 - Casos de Dengue, Zika e Chikungunya no estado do Rio Grande do Norte.
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Figura 3 - CT do CHIKV de acordo com os dias de sintomas.

Figura 4 – Frequência de sintomas e sinais para DENV-1.
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Figura 5 – Frequência de sintomas e sinais para CHIKV.
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TÍTULO: Preferências de cor e brilho em abrigos pelo peixe elétrico Ituí-cavalo
Resumo

A visão é o principal sentido para a maioria dos animais, no entanto, nos peixes elétricos,
o sentido elétrico é o protagonista, enquanto que a visão exerce um papel secundário,
sendo, em geral, menos desenvolvida do que em outros peixes. O peixe elétrico da
ordem Gymnotiforme Apteronotus albifrons, popularmente conhecido como Ituí-cavalo,
possui olhos pequenos, pouco especializados e uma visão monocromata. Por depender
prevalentemente do seu sentido elétrico para sentir seu entorno o Ituí-cavalo é um
modelo estabelecido de estudo sobre eletrocomunicação e processamento
eletrosensorial, ao passo que estudos envolvendo o sentido da visão ainda são
escassos. No presente estudo, investigamos se existem preferências em relação às
variáveis de brilho e cor de abrigos pelo A. albifrons. Para isso, dois experimentos foram
realizados, experimento de brilhos (abrigos com mesmo valor cromático e diferentes
valores acromáticos) e experimento de cores (abrigos com mesmo valor acromático e
diferentes valores cromáticos). Os resultados mostraram que A. albifrons possui
preferência populacional por brilhos mais escuros, isso se justifica pois esses podem
oferecer um potencial de camuflagem para sua cor preta. Enquanto que, no experimento
de cores, A. albifrons não apresentou preferências, sugerindo, comportamentalmente,
que eles não possuem visão de cores.

Palavras-chave: Discriminação visual. Visão de cores. Bem-estar. Gymnotiforme.
TITLE: Shelter color and brightness preferences of the electric fish Apteronotus albifrons
Abstract

Vision is the primary sense for most animals, however, in electric fish, the electric sense
is the protagonist, while vision plays a secondary role, being generally less developed
than in other fish. The electric fish of the order Gymnotiform Apteronotus albifrons,
popularly known as Black ghost knifefish, has small, unspecialized eyes and a
monochromatic vision. Because it depends predominantly on the electric sense to sense
the surroundings, the Black ghost knifefish is an established model of study on
electrocommunication and electrosensory processing, while studies involving the sense
of sight are still scarce. In the present study, we investigated whether there are
preferences regarding the brightness and color variables of shelters by A. albifrons. For
that, two experiments were carried out, experiment of brightness (shelters with the same
color value and different achromatic values) and experiment of colors (shelters with the
same achromatic value and different chromatic values). The results showed that A.
albifrons has a population preference for lower brightness, which is justified since these
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can offer a potential of camouflage to their black color. While, in the color experiment, A.
albifrons did not exhibit preferences, suggesting, behaviorally, that they do not have color
vision.

Keywords: Visual discrimination. Color vision. Welfare. Gymnotiform
Introdução
A visão exerce um papel fundamentalmente importante para a maioria dos animais, por
exemplo, na identificação de coespecíficos (COULDRIDGE e ALEXANDER, 2002;
DETTO et al., 2007), escolha de parceiros (BASOLO, 2002; MAYS e HOPPER, 2004) e
no forrageamento (MITAMURA et al., 2005). Mesmo assim, alguns animais usam outros
sistemas sensoriais como mecanismo principal para adquirir informações do meio, como
acontece nos peixes elétricos de ondas fracas, que produzem campos elétricos que são
usados na navegação, identificação de objetos próximos, detecção de presas e na
comunicação (LISSMAN, 1963; HEILIGENBERG, 1984; HAGEDORN, 1986; HOPKINS,
1981). Nesses peixes, onde o sentido elétrico é dominante, a visão exerce um papel
secundário. As informações advindas dos dois sentidos são combinadas para
potencializar o desempenho comportamental (DANGELMAYER et al., 2016;
SCHUMACHER et al., 2017).

A ordem Gymnotiformes abrange peixes elétricos de ondas fracas que habitam a região
neotropical (WINEMILLER e ADITE, 1997). A maioria das espécies pertence à família
Apteronotidae, esses apresentam hábito noturno (HAGEDORN, 1986) e habitam rios
profundos e turvos ou áreas de várzea da Amazônia (TAKIYAMA et al., 2015), onde o
espectro de luz incidente é reduzido e o acúmulo de matéria orgânica dissolvida e a
profundidade tornam o ambiente aquático cada vez mais monocromata (TYLER, 1959
apud PRADO, 2018). Como as especializações dos sistemas visuais nos animais se
deram de acordo com as condições de luz e disponibilidade de comprimentos de onda
nos diferentes ambientes (LANDSBERGER et al., 2008 apud PRADO,2018), a evolução
do sistema visual desses peixes resultou em olhos pequenos, pouco especializados e
uma capacidade visual empobrecida (ALBERT, 2003).

Apteronotus albifrons, conhecido popularmente como Ituí-cavalo, é um peixe elétrico da
família Apteronotidae. Ele possui olhos pequenos, sem movimentos evidentes e com
lentes achatadas (SAS e MALER, 1986; BASTIAN, 1982), apresenta baixa densidade
de células ganglionares na retina e resolução espacial baixa (TAKIYAMA et al., 2015),
além de serem monocromatas (LIU et al., 2016). Ainda que A. albifrons possua uma
visão pobre, já foi demonstrado, por meio de experimentos comportamentais, o papel
complementar da visão à eletrorrecepção. Bastian (1982) verificou que informações
visuais afetam a codificação de estímulos elétricos móveis, enquanto que Dangelmayer
et al. (2016) demonstrou que A. albifrons aprende pistas visuais e as usam quando a
informação eletrossensorial não está disponível, como também foi descrito nos peixes
elétricos Eigenmannia virescens (HEILIGENBERG, 1973) e Gnathonemus petersii
(SCHUMACHER et al., 2017). Mais recentemente, Prado (2018) demonstrou que A.
albifrons possui preferência por substratos de menor brilho e preferência variada por
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cores. Prado (2018) realizou testes de campo aberto, esse método é usado para avaliar
níveis de estresse e ansiedade em roedores, e pode não ser um indicador válido de
preferência. Ainda, Prado (2018) destacou que alguns peixes demonstraram
comportamento de freezing nos testes, o que pode ter enviesado os resultados.

Diante disso, no presente estudo investigamos, comportamentalmente, se existem
preferências em relação às variáveis de brilho e cor em abrigos pelo Apteronotus
albifrons. Por ser um animal que permanece em tocas, tanto no ambiente natural quanto
em cativeiro (PRADO, 2018) o uso de abrigos como estímulos se tornam mais
apropriados para esse tipo de teste. No experimento onde as variáveis são os brilhos
esperamos que as escolhas se concentrem nos brilhos mais escuros, pois esses podem
oferecer um potencial de camuflagem à cor preta do Ituí-cavalo (PRADO, 2018). No
experimento onde as variáveis são as cores, esperamos que não haja preferência, uma
vez que está morfologicamente descartada a possibilidade de que possuam visão de
cores (LIU et al., 2016), apesar desse monocromatismo ainda não ter sido confirmado
comportamentalmente.

Metodologia

SUJEITOS
Nós utilizamos nove espécimes de Apteronotus albifrons, medindo entre 8 e 18 cm de
comprimento, com idade e sexo não identificados. Eles foram adquiridos em duas lojas
de aquarismo (Pirangi Aquarius e Mariano Aquarismo Peixes Ornamentais) em Natal,
Rio Grande do Norte e instalados no Biotério Multiusuário do Departamento de Fisiologia
e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Os peixes foram acomodados em aquários individuais de 26,4 litros (40 cm de
comprimento x 30 cm de largura x 23 cm de altura), água com temperatura variando
entre 27 e 29 °C, pH em torno de 7,0 e fotoperíodo 12h:12h claro-escuro. Os
experimentos foram realizados em um aquário experimental (70 cm de comprimento x
70 cm de largura x 30 cm de altura) separado, mantido na mesma sala, durante o ciclo
claro, das 7:30h às 16:30h.

O experimento de brilhos foi realizado com nove peixes, enquanto que o experimento
de cores foi realizado com sete peixes, em decorrência das mortes dos peixes um e
quatro no decurso da pesquisa.

ESTÍMULOS
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Os estímulos consistiam em folhas de papel A6 plastificadas, dobradas em formato
convexo e fixadas no piso do aquário com ventosas, de maneira a assemelhar-se a uma
toca. O experimento de brilhos compreendeu três abrigos com valores acromáticos
diferentes e valores cromáticos iguais (Figura. 1). O experimento de cores consistiu em
três abrigos com valores cromáticos distintos e mesmo valor acromático (Figura. 2).

As variáveis utilizadas nos estímulos foram determinadas seguindo o resultado da
modelagem visual realizada por Prado (2018), que determinou, para a visão de
Apteronotus albifrons, quais seriam as diferenças de brilho e de cor entre os estímulos.
Para o experimento de brilhos foram usadas as porcentagens de brilho 40, 70 e 100%
em relação ao sistema RGB, referidos como cinza40 (#666666), cinza70 (#a6b3b3) e
cinza100 (#ffffff) (Figura. 3). Para o experimento de cores foram usadas as cores
amarelo100 (#ffff00), verde100 (#69bd45) e cinza65 (#a6a5a6) (Figura. 3).

APARATO EXPERIMENTAL
O aparato experimental consistiu em um aquário (70 cm de comprimento x 70 cm de
largura x 30 cm de altura), delimitado internamente em círculo por uma folha de fórmica
(70 cm de diâmetro). O fundo do aquário foi padronizado com substrato branco
confeccionado em papel A3, contendo três linhas pretas que dividiam o fundo em três
partes iguais. Os três abrigos foram distribuídos no aquário com distâncias
aproximadamente iguais entre eles, delimitadas pelas linhas pretas no substrato (Figura.
1 e Figura. 2). Para garantir oxigenação, uma planta artificial, ligada a um aerador, foi
fixada no centro do aquário.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Para diminuir o efeito do estresse de manipulação sobre a performance dos animais, os
peixes foram habituados ao aquário experimental durante seis dias consecutivos. Cada
peixe passou 15 minutos na arena experimental nos primeiros três dias, e 30 minutos
nos últimos três dias. Durante esse processo, o aquário possuía apenas a folha de
formica.

Foram executados dois experimentos, experimento de brilhos, com três estímulos de
valores acromáticos diferentes e valores cromáticos iguais, e o experimento de cores,
com três estímulos de mesmo valor acromático e valores cromáticos diferentes.

Foram conduzidas um total de três sessões para cada experimento, realizadas em dias
alternados e horários diferentes (7h30 às 10h30; 10h30 às 13h30; 13h30 às 16h30).
Durante as sessões experimentais, cada animal foi transferido ao aparato, com uma
rede de captura, onde passou três horas sozinho, em interação com os abrigos. A
variável medida foi a frequência de vezes em que o Ituí-cavalo ocupava cada abrigo,
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contabilizadas através de observações diretas da posição do peixe no aquário,
realizadas a cada 30 minutos, somando-se 18 registros ao final dos três dias. No início
das sessões os abrigos foram movidos no sentido horário (trocando de posição, mas
mantendo a sequência inalterada) para garantir que as escolhas fossem feitas apenas
com base nas características dos abrigos, e não com base em pistas visuais, acústicas,
químicas, elétricas ou magnéticas que, porventura, estivessem presentes na sala.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para os experimentos de cor e brilho foram realizados o teste de Friedman, para
comparar a frequência em que o Ituí-cavalo ocupava cada abrigo, a fim de inferir se
existiu qualquer preferência em nível de população e o teste de qui-quadrado, para cada
um dos peixes, de forma a verificar possíveis preferências a nível de indivíduo.

Resultados e Discussões
RESULTADOS
Experimento de brilhos
Os indivíduos de Apteronotus albifrons exploraram todos os abrigos, mas preferiram os
abrigos de menor brilho. O teste de Friedman mostrou uma diferença significativa a nível
de população entre as escolhas pelos brilhos Cinza40 e Cinza100 (P < 0,05) (Figura.
4). Quanto à preferência individual, seis peixes preferiram o abrigo com Brilho Cinza40,
enquanto que outros três peixes não apresentaram preferências significativas (Tabela.
1).

Experimento de cores
Não foi demonstrada preferência populacional por qualquer abrigo (P > 0,05) (Figura.
5), assim como não foram encontradas preferências individuais (Tabela. 2).

DISCUSSÃO
No experimento de brilhos, Apteronotus albifrons expressou preferência por brilhos mais
escuros e aversão ao claro, corroborando os achados de Dangelmayer (2016), de que
esses são capazes de discriminar brilhos e reforçando o que foi demonstrado para
preferência em substratos por Prado (2018). A escolha por abrigos de menor brilho se
justifica pois esses podem oferecer um potencial de camuflagem à cor preta do Ituícavalo (PRADO, 2018), esse tipo de comportamento também foi identificado em
camarões Macrobrachium rosenbergii, para os quais o uso de abrigos escuros foram
associados a redução de estresse e agressividade (KAWAMURA et al., 2017).
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No experimento de cores, A. albifrons não apresentou preferências, uma indicação
comportamental de que eles são monocromatas, como foi demonstrado
morfologicamente por Liu et al. (2016). Por habitarem locais de baixa visibilidade e
apresentarem hábitos noturnos, é natural que A. albifrons não tenha desenvolvido visão
de cores. No entanto, esses dados contrapõem os resultados encontrados por Prado
(2018), de que indivíduos de A. albifrons apresentam preferências individuais por cores.
O resultado de Prado (2018), muito provavelmente estava enviesado pelo uso de peixes
shy, que apresentavam o comportamento de freezing (extinção temporária dos
movimentos corporais, exceto os associados à respiração e visão; MISSLIN, 2003 apud
PRADO, 2018) por longos períodos e exploravam pouco a arena experimental,
amplificado pelo tipo de arena experimental (campo aberto), que gera estresse e
ansiedade nos animais. Por outro lado, no nosso experimento todos os peixes se
mostraram ativos, com comportamento altamente exploratório, supomos que isso
aconteceu devido ao uso de abrigos, que constituem um ambiente seguro para o peixe,
melhorando seu bem-estar e os possibilitando explorar o ambiente com maior confiança.

Conclusão
Esta pesquisa verificou que Apteronotus albifrons apresenta preferência por abrigos de
brilhos mais escuros. Esses dados podem contribuir para melhorias no manejo da
espécie, que é amplamente comercializada como animais de estimação, uma vez que
demonstra a importância de se utilizar abrigos, de preferência escuros, nos habitats
artificiais desses animais. Este estudo também traz indícios comportamentais da
ausência de visão de cores em A. albifrons, corroborando os achados de Liu (2016) de
que esses são monocromatas. Esses resultados são importantes para a compreensão
sobre a visão da espécie, somando-se a pequena literatura sobre o assunto.
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Anexos

Figura 1. Vista superior da arena experimental durante o experimento de brilho. Três
estímulos (abrigos), com valores acromáticos diferentes. Nota-se um dos sujeitos
experimentais explorando o abrigo de brilho mais alto.

CIÊNCIAS DA VIDA

150

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 2. Vista superior da arena experimental durante o experimento de cores. Três
abrigos, com valores cromáticos distintos, separados por distâncias, aproximadamente,
iguais, demarcadas por três linhas pretas no substrato.

Figura 3. Estímulos utilizados para compor os abrigos. 1. Três diferentes brilhos do
mesmo cinza, utilizados no experimento de brilhos; 2. Três diferentes cores com o
mesmo brilho, utilizados no experimentos de cores.
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Figura 4. Distribuição da frequência do Ituí-cavalo em cada abrigo. Linhas do box-plot
indicam o 1°, 2° e 3° quartil, os bigodes indicam os valores mín e máx. Letras diferentes
indicam diferença entre as escolhas pelos brilhos (teste de Friedman).
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Figura. 5. Distribuição da frequência do Ituí-cavalo em cada abrigo no experimento de
cores. As linhas do box plot indicam o quartil inferior (25%), a mediana (50%) e o quartil
superior (75%) e os bigodes indicam os valores mínimo e máximo.

Tabela 2. Valores de Qui-quadrado para preferência individual no experimento de cores.
Peixes 1 e 4 não realizaram o experimento de cores.

Tabela 1. Valores de Qui-quadrado para preferência individual do experimento de
brilhos.
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TÍTULO: Febre Amarela: Implantação de testes moleculares para pesquisa e
diagnóstico
Resumo
A febre amarela (FA) apresenta os ciclos de transmissão silvestre e urbano, porém no
Brasil, apenas o primeiro se manifesta na forma de surtos irregulares em alguns estados
das regiões Norte, Centro-Oeste e área pré-amazônica do Maranhão, além de registros
esporádicos em Minas Gerais (SVS, 2017). Sendo assim, considerando a situação atual
da Febre Amarela no Brasil, o propósito desse trabalho foi implantar o protocolo de
identificação e quantificação do vírus da Febre Amarela no Laboratório de Virologia da
UFRN. Para isso, foi utilizada a cepa atenuada vacinal 17D, a qual teve o RNA viral
extraído através do QIAmp Viral Mini Kit para a realização da técnica de qRT-PCR. Em
seguida, esse RNA viral extraído foi diluído nas proporções de 10^2, 10^1, 10^0 e 10^1. Ao avaliar o desempenho do ensaio qRT-PCR para febre amarela através da curva
de amplificação, foi detectado o vírus na menor concentração de 10^-1, demonstrando
que o teste de sensibilidade foi satisfatório. O método foi aplicado em pools de culicídeos
positivos e negativos para o vírus Chikungunya, coletados no bairro do Tirol (Natal-RN)
durante o surto de Chikungunya. Nenhuma amostra apresentou positividade para o vírus
da Febre Amarela. Devido a ampliação da febre amarela silvestre para várias regiões
brasileiras, há o estado de alerta naqueles estados que ainda não foram registrados
quaisquer casos, sendo de grande importância a implantação do protocolo para
pesquisa da Febre Amarela no Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: vírus da febre amarela; PCR em tempo real;
TITLE: Yellow Fever: Implantation of molecular testing for research and diagnosis
Abstract
Considering the current situation of Yellow Fever in Brazil, the purpose of this work was
to implement the protocol for the identification and quantification of Yellow Fever virus in
the Laboratory of Virology of UFRN. For this, the 17D attenuated vaccine strain, which
had the viral RNA extracted through the QIAmp Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia,
USA) was used to perform the qRT-PCR technique. Then, this viral RNA extracted was
diluted in the proportions of 10^2, 10^1, 10^0 and 10^-1. When evaluating the
performance of the qRT-PCR test for yellow fever through the amplification curve, the
virus was detected at the lowest concentration of 10^-1, demonstrating that the sensitivity
test was satisfactory. The method was applied to pools of Chikungunya virus positive
and negative Culicidae collected in the Tirol district (Natal-RN) during the Chikungunya
outbreak. No samples were positive for the Yellow Fever virus. Due to the expansion of
wild yellow fever to several Brazilian regions, there is a state of alert in the states that
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have not yet registered any cases, being very important the implantation of the protocol
for research of Yellow Fever in Rio Grande do Norte.
Keywords: yellow fever virus; real-time PCR;
Introdução
A febre amarela (FA) apresenta os ciclos de transmissão silvestre e urbano. No ciclo
silvestre, os principais hospedeiros são os primatas não humanos (macacos), enquanto
os vetores são mosquitos que habitam o meio silvestre, como por exemplo os gêneros
Haemagogus e Sabethes. Ao adentrar áreas de matas ou rurais, a participação do
homem se restringe a hospedeiro acidental no ciclo silvestre. Enquanto no ciclo urbano,
a transmissão ocorre por vetores infectados e o homem também participa como único
hospedeiro de importância (SVS, 2017).
Em 1942, o Aedes aegypti estava erradicado e portanto a febre amarela urbana não é
registrada desde aquele ano. Porém, este vetor voltou a se manifestar em boa parte do
território brasileiro, o que torna viável o reestabelecimento do ciclo urbano de
transmissão (SVS, 2017).
A forma silvestre se manifesta na forma de surtos irregulares sem um ciclo definido,
apesar de ser endêmica na África e nas Américas. A maior frequência da doença ocorre
nos meses de dezembro a maio, período com maior índice pluviométrico, quando a
densidade vetorial é elevada, coincidindo com a época de maior atividade agrícola (SVS,
2017). Quando ocorre em humanos, é precedida por epizootias em primatas não
humanos. No Brasil ocorre somente a febre amarela silvestre em alguns estados das
regiões Norte, Centro-Oeste e área pré-amazônica do Maranhão, além de registros
esporádicos em Minas Gerais (SVS, 2017).
Durante a expansão da circulação viral no leste e sul do país durante 9 anos em que
foram registrados surtos, notou-se a presença do vírus em áreas consideradas
silenciosas há décadas. Para permitir o melhor direcionamento de recursos, medidas de
prevenção e controle, foram definidas duas áreas no país: a) Área Com Recomendação
de Vacina (ACRV) , correspondendo àquelas áreas onde se há risco de transmissão; b)
Área Sem Recomendação de Vacina (ASRV), correspondendo às áreas sem evidência
de circulação viral (SVS, 2017).
Devido a proximidade com zonas silvestres de áreas endêmicas da febre amarela, a
faixa etária mais acometida é acima dos 15 anos e do sexo masculino já que são esses
indivíduos que trabalham em atividades rurais. Pessoas não vacinadas, turistas e
migrantes que frequentam zonas com circulação do vírus, também fazem parte do grupo
de risco.
Atualmente, a reemergência do vírus no Centro-Oeste brasileiro volta a causar
preocupação. A maior parte dos casos confirmados ocorreu em regiões turísticas de
Goiás e Mato Grosso do Sul, áreas que mantêm intenso fluxo de pessoas, sobretudo
durante o verão (período sazonal da doença) (SVS, 2017).
Considerando a situação atual da Febre Amarela no Brasil, propõe-se implantar o
protocolo de identificação e quantificação do vírus da Febre Amarela no Laboratório de
Virologia da UFRN.
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Metodologia

a) Controle Viral
Foi utilizada a cepa atenuada vacinal 17D, gentilmente fornecida pela Secretaria de
Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP/RN). A reconstituição da
vacina liofilizada foi feita com 1mL de água para injeção, que corresponde a 1000 LD50
do vírus atenuado.
b) Extração e diluição do RNA viral
O RNA viral foi extraído através do QIAmp Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, EUA),
de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante, para a realização da técnica de qRTPCR. Em seguida, o RNA viral extraído foi diluído nas proporções de 10^2, 10^1, 10^0
e 10^-1, utilizando-se 10µL de RNA e 90µL de AVE. Após esse procedimento, as
diluições foram armazenadas no freezer -20°C até o momento de utilização.
c) Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (tempo real - qRTPCR) para detecção e quantificação do Vírus da Febre Amarela
A técnica de transcrição reversa seguida da reação em cadeia pela polimerase em
tempo real (qRT-PCR) descrita por Domingo et al. (2012) foi utilizada para identificação
e quantificação do vírus da Febre Amarela. O equipamento utilizado foi o 7500 Fast da
Applied Biosystems (Thermo Scientific), localizado no Laboratório de Biologia Molecular
de Doenças Infecciosas e do Câncer da UFRN. As sequências dos oligonucleotídeos
iniciadores utilizados na reação estão descritos na Tabela 1, enquanto os padrões de
termociclagem programados no equipamento estão descritos na tabela 2.
d) Teste de Sensibilidade
O teste de sensibilidade foi realizado a partir de diluições seriadas da cepa vacinal 17D
fornecida pelo Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte
(SESAP/RN). A reprodutibilidade do método foi avaliada a partir da análise do Ct
(threshold cycle) de diferentes diluições.

Resultados e Discussões

Segundo o Ministério da Saúde, no período de julho de 2018 a junho de 2019, foram
notificados 271 casos humanos suspeitos de febre amarela no Brasil com 1 óbito
confirmado (MS, 2019). Também neste período, foram notificadas 1.079 epizootias
suspeitas em primatas não humanos, em que 13 casos já foram confirmados. Além
disso, a maioria dos casos registrados ao longo dos anos estão localizados em Minas
Gerais, devido a proximidade da população a ambientes rurais, os quais são
considerados áreas de risco. Entretanto, conforme divulgado pela OMS, os surtos de
febre amarela tem se expandido para áreas que não são consideradas de risco, como
São Paulo e Espírito Santo. Essa ampliação para várias regiões brasileiras tem deixado
em alerta aqueles estados que ainda não foram registrados quaisquer casos, como o
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Rio Grande do Norte. Assim, é de grande importância que se tome medidas preventivas,
como a vacinação e o diagnóstico precoce de casos suspeitos, o que enaltece a
importância da implantação do protocolo de processamento da febre amarela nos
laboratórios do estado.
Sendo assim, ao avaliar o desempenho do ensaio qRT-PCR para febre amarela
implantado no Laboratório de Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do Câncer,
o gráfico da Figura 1 indica através do crescimento da curva, a detecção de vírus vacinal
a partir do 16º para o 18º ciclo, como também a presença do vírus na menor
concentração de 10^-1, demonstrando que o teste de sensibilidade foi satisfatório.
Entretanto, a vacinação acaba sendo um obstáculo durante o diagnóstico, já que a
presença do vírus vacinal atenuado na amostra do paciente pode influenciar nos
resultados falso-positivos. Essa situação ocorre frequentemente quando indivíduos com
suspeita de febre amarela administram a vacina no organismo e durante a análise por
qRT-PCR, há positividade na amostra devido a presença do vírus vacinal.
A verdadeira incidência da febre amarela é desconhecida pois não há vigilância
adequada, a notificação não é regular, o acesso a diagnósticos diferenciais e específicos
ainda é limitado devido ao alto custo (DOMINGO, 2012). Ainda na Figura 1, pode-se
observar a eficácia em utilizar o diagnóstico específico, em que nota-se ausência de
positividade para as amostras de vetores infectados com outros vírus.
Na Figura 2 pode-se observar que as diluições de 10^2, 10^1, 10^0 e 10^-1, obtiveram,
respectivamente, os valores aproximados do CT de 20, 24, 27 e 31, formando uma reta
decrescente que comprova a baixa carga viral nas amostras mais diluídas, aumentando
conforme tornam-se mais concentradas. Essa sensibilidade e reprodutibilidade na
técnica molecular não é observada nos testes sorológicos, os quais são frequentemente
utilizados nos países com endemicidade da febre amarela. A sorologia é eficiente após
a fase virêmica, não diagnosticando precocemente a infecção (DOMINGO, 2012). Além
disso, pode ocorrer reatividade sorológica cruzada com flavivírus como Dengue e ainda
apresentação clínica similar a outras doenças, como hepatites virais e malária.
Consequentemente, a transmissão generalizada pode ocorrer de forma despercebida,
principalmente na Ásia (WASSERMAN, 2016).
Na figura 3, verifica-se a emissão de fluorescência pelo fluoróforo FAM que corresponde
a sonda YFall 41 S, seguida de um rápido aumento conforme ocorre a amplificação ao
longo dos ciclos. O fluoróforo ROX permanece na linha basal. Enquanto a figura 4
descreve as variações de temperatura na reação.
Em 2012, Domingo et al. descreveu esse protocolo de referência da qRT-PCR para
febre amarela recomendado pela OPAS. O ensaio permite a detecção do vírus de forma
confiável, já que ele possui maior sensibilidade e especificidade. Além disso, tem igual
eficiência para diferentes reagentes comerciais, sendo grandemente implementado em
laboratórios e funcionando como referência para padronização dos dados obtidos. Para
manter o padrão de qualidade, é necessário excluir mutações na cepa vacinal que
podem levar ao erro durante a classificação de efeito adverso da vacina ou de uma
infecção natural (DOMINGO, 2012).

Conclusão
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A introdução do vírus da febre amarela em algumas regiões do Brasil e sua persistência
até então é bastante preocupante, exigindo que se intensifiquem as ações de vigilância
em animais e humanos incluindo áreas que não são consideradas de risco (ASRV).
Igualmente, é necessária a administração da vacina na população residente desses
locais, especialmente naqueles que não apresentam sintomas, diminuindo a liberação
de falso-positivos.
Uma outra alternativa para essa problemática seria o aumento da capacidade
laboratorial com uso de métodos moleculares, como a qRT-PCR por exemplo, além de
outras técnicas, permitindo a maior cobertura de notificações ao nível regional ou local.
Essa melhora viabiliza a identificação de novos locais de transmissão de forma mais
rápida, possibilitando que sejam usadas ações preventivas de maneira mais objetivas.
Além disso, uma outra vantagem seria a menor sobrecarga de laboratórios nacionais
considerados de referência em pesquisa e diagnóstico, os quais durante uma epidemia
ou surto dedicam seus esforços e recursos ao diagnóstico de rotina.
O presente trabalho demonstrou que a técnica de qRT-PCR implantada no Laboratório
de Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do Câncer da UFRN, obteve êxito. A
implantação desse protocolo reforça as ações preventivas contra a febre amarela no
Rio Grande do Norte, contribuindo para pesquisa epidemiológica do vírus e diagnóstico
precoce de casos suspeitos, evitando que o vírus venha a se difundir pelo estado.
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Anexos

Tabela 1. Sequências e tamanhos dos amplicons de cada oligonucleotídeo iniciador

Tabela 2. Parâmetros de termociclagem da qRT-PCR para Febre Amarela

Figura 1. Gráfico de amplificação padrão por ciclo mostrando a positividade para o vírus
da Febre Amarela nas quatro curvas que representam as diluições seriadas de 10^2,
10^1, 10^0 e 10^-1
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Figura 2. Curva padrão mostrando a variação do CT pela quantidade da amostra

Figura 3. Gráfico de emissão da fluorescência por ciclo. Em azul, está representado o
fluoróforo FAM, enquanto em vermelho, observa-se o fluoróforo ROX
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Figura 4. Gráfico demonstrando variações de temperatura de cada ciclo
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TÍTULO: Avaliação dos níveis de expressão de mediadores imunes em pacientes com
infecção aguda pelo vírus chikungunya
Resumo

A febre Chikungunya é uma arbovirose que apresenta alta morbidade devido
principalmente as manifestações de artralgia e artrite com perda de mobilidade e
incapacitação para o trabalho. Tais manifestações são decorrentes da resposta
inflamatória proveniente da imunidade inata e adaptativa. Os mecanismos imunológicos
envolvidos na proteção ou patogênese da infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV)
ainda não estão bem elucidados. O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão
de citocinas da imunidade inata produzidas pelos pacientes durante a fase aguda da
infecção. Os níveis de expressão de RNAm das citocinas (IFN-α, IFN-β, IFN-γ, IL-6, IL12 e TNF-α) foram avaliados por PCR em tempo real, em PBMC de pacientes infectados
pelo CHIKV dentro dos cinco primeiros dias do início dos sintomas da doença e de
PBMC de indivíduos saudáveis utilizados como grupo controle. Os pacientes infectados
apresentaram aumento significativo da expressão de RNAm de IFN-α e IFN-γ com
redução da expressão de TNF-α, em relação aos indivíduos saudáveis. Também
apresentaram níveis de expressão relevantes, embora não significativos de IFN-β, IL-6
e IL-12. Nossos resultados mostram que pacientes infectados pelo CHIKV no início da
fase aguda produziram IFN-α, IFN-γ, IL-6 e IL-12, todas as citocinas da imunidade inata
as quais podem ter papel importante tanto na eliminação do vírus, quanto na patogênese
da doença.

Palavras-chave: Chikungunya. Imunidade inata. Receptores. Citocinas. Infecção aguda.
TITLE: Evaluation of the levels of expression of immune mediators in patients with acute
chikungunya virus infection
Abstract

Chikungunya fever is an arbovirose that presents high morbidity mainly due to
manifestations of arthralgia and arthritis with loss of mobility and incapacitation to work.
Such manifestations are due to the inflammatory response due to innate and adaptive
immunity. The immunological mechanisms involved in the protection or pathogenesis of
Chikungunya virus (CHIKV) infection are not still well understood. The aim of the present
study was to evaluate the expression of innate immunity response cytokines produced
by patients during the acute phase of infection. Cytokine mRNA expression levels (IFN-
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α, IFNβ, IFN-γ, IL-6, IL-12 and TNF-α) were assessed by real-time PCR in PBMC from
CHIKV infected patients within the first five days of onset of disease symptoms, and in
PBMC from healthy subjects used as control group. Infected patients showed a
significant increase in the mRNA expression of IFN-α and IFN-γ and reduced expression
of TNF-α, relative to healthy subjects. The patients also had relevant, though not
significant, levels of IL-6 and IL-12 expression. Our results show that CHIKV-infected
patients at the beginning of the acute phase produced IFN-α, IFN-γ, IL-6 and IL-12, all
cytokines of innate immune response which may play a role in virus elimination and at
the same in pathogenesis of disease.

Keywords: Chikungunya. Innate immunity. Receivers. Cytokines. Acute infection.
Introdução
O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus isolado pela primeira vez no continente
Africano em Newala, Tanzânia, em 1953, a partir de um paciente com um quadro
sintomático caracterizado por febre e artralgias (Ross, 1956). A origem do nome
Chikungunya deriva de um termo da língua nativa “Makonde” que significa, “caminhar
dobrado" em referência à postura encurvada dos pacientes, em virtude das fortes dores
articulares, que são um sintoma clássico da doença que provoca intensas poliartralgia,
fortemente associada a condição de alta morbidade da doença (Tiboutot et al., 2010;
Halsted, 2015).
O CHIKV pertencente à família Torgaviridae, gênero Alphavirus (Powers e Logue, 2007).
Possui genoma de RNA fita simples linear de sentido positivo, com cerca de 12 kb de
comprimento, protegido por um capsídeo de simetria icosaédrica e circundado por um
envelope lipídico contendo glicoproteínas associadas (Chen et al., 2013; Lum e Ng,
2015). O genoma apresenta um Cap metilguanosina na sua extremidade 5’ e uma cauda
poli (A) na extremidade 3’, além de repetições diretas que se pensa estar associada à
adaptação do vírus aos mosquitos, que servem como vetores de sua transmissão aos
vertebrados (Chen et al., 2013). O genoma contém duas fases de leitura abertas (ORFs)
e codificam duas poliproteínas precursoras. Uma estrutural, (C-pE2-6K-E1) que após a
clivagem dá origem às proteínas C do capsídeo, as glicoproteínas E1, E2, E3 do
envelope viral e uma pequena proteína 6K. A outra não estrutural que após a clivagem
dá origem as proteínas (nsP1, nsP2, nsP3 e nsP4) (Thiberville et al., 2013). O conjunto
de proteínas não estruturais recém-sintetizadas se associam para formar o complexo
de replicação viral (Lum e Ng, 2015; Burt et al., 2017).
A infecção pelo CHIKV é transmitida por artrópodes hematófagos, o que a caracteriza
como arbovirose (Powers e logue, 2007), tendo como vetores principais, os mosquitos
do gênero Aedes, sendo as espécies Ae. aegypti e Ae. albopictus os transmissores mais
importantes (Lourenço de Oliveira e Failloux, 2017). Análises filogenéticas identificaram
quatro genótipos diferentes para CHIKV: Ásia / Caribe (AC), África Ocidental (WA),
Leste / Central / Sul-africano (ECSA) e Oceano Índico (LIO) (Schuffenecker et., 2006).
Evidências filogenéticas indicam que CHIKV surgiu na África e, posteriormente, foi
introduzido na Ásia e daí para Europa e Américas (Powers e Logue, 2007).
A febre Chikungunya aparece após uma incubação média de três dias e geralmente
com início abrupto caracterizada por uma tríade de: febre alta acima de 39 ° C, erupção
cutânea, artralgia, muitas vezes acompanhada de dor de cabeça, fotofobia, inchaço nas
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articulações e conjuntivite, e sendo mais raramente associada a quadros neurológicos,
cardiovasculares e manifestações hemorrágicas (Halsted, 2015; Lum e Ng, 2015;
Tandale et al., 2009). A manifestação de febre, comum a todos os pacientes é
decorrente da produção de citocinas pró-inflamatórias tais como: interleucina-1β (IL-1
β), IL-6 e fator de necrose tumoral-α (TNF-α), que possuem ação pirética (Ng et al.,
2009). Essas mesmas citocinas além do interferon-β (IFN-β) produzido por fibroblastos
infectados em fase mais tardia da infecção, induzem alta expressão de prostagladina
que, por sua vez, aumenta mais ainda a inflamação e a manifestação de artralgias (Lum
e Ng, 2015; Ng et al., 2009).
Objetivo Geral:
Investigar os níveis de expressão dos mediadores imunes apresentados por pacientes
durante a fase aguda da infecção pelo vírus chikungunya.
Objetivos Específicos:
Avaliar os níveis de expressão de RNAm das citocinas pró-inflamatórias IFNα, IFNβ,
IFNγ, IL-6, IL-12 e TNFα em células sanguíneas de pacientes com infecção aguda pelo
vírus Chikungunya, pela técnica de PCR em tempo real;Correlacionar os níveis de
expressão de citocinas pró-inflamatórias com os sintomas apresentados pelos
pacientes.

Metodologia

Foram incluídos neste estudo 24 pacientes recrutados entres aqueles atendidos em
Unidades de Saúde de Natal - Rio Grande do Norte, Brasil, no período de 2015 a 2016
com suspeita de febre Chikungunya, todos dentro dos cinco primeiros dias de sintomas
da doença.
Coleta de sangue e obtenção de PBMC
Amostras de sangue periférico foram coletadas em tubos de 15mL usando o sistema de
coleta a vácuo contendo o anticoagulante EDTA. Para separação das células
mononucleares de sangue periférico (PBMC) foi seguido o protocolo, de aplicação lenta,
de modo a evitar a hemólise, em tubos cônicos de polipropileno com capacidade 50mL
de volume, contendo uma solução Ficoll-Hypaque na proporção 2:1. Seguindo-se com
centrifugação a 800 × g /30min, a partir de então, um anel de células foi formado e
transferido para um novo tubo de ensaio com capacidade de 15mL de volume.
Novamente, a amostra foi submetida a centrifugação por 110 × g/ 20min. As células que
passaram pelo procedimento de separação foram ressuspensas em 500µL de Trizol e
acondicionadas em freezer a temperatura de (-20ºC).
Extração de RNA total
As amostras PBMC foram processadas para extração de RNA, utilizando Kit QIAGEN
(Viral RNA Mini-Kit Qiagen RNA Extraction) específico para extração de RNA total,
seguindo as recomendações do fabricante. Inicialmente foram pipetados 560 µL do
tampão de lise (Buffer AVL) contendo RNA (carrier/transportador) em microtubos de 1,5
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mL aos quais foram adicionados 140 µL das amostras (PBMC+Trizol) e homogeneizado
por agitação em Vortex por 15 seg. A mistura foi mantida na temperatura ambiente por
10 min e centrifugada a 6000 x g/15 seg e adicionados 560µL de etanol (96-100%) e
novamente homogeneizado em vórtex 15 seg, e centrifugado novamente a 6000 x g/15
seg. Em seguida 630µL da mistura foram aplicados a coluna do Kit que foi colocada em
um tubo coletor com capacidade de 1,5 mL e submetida a centrifugação a 6000 x g/1min.
Em seguida foram e adicionados 500µL de Buffer AW1 a coluna que foi acondicionada
em um novo tubo coletor e submetida a centrifugação a 6000 x g/1min, repetindo-se
essa etapa por mais uma vez. O tubo coletor foi substituído e adicionados 500µL do
Buffer AW2 à coluna e centrifugado a 20.000 x g/3min, seguido da troca do tubo coletor
e adicionados 60µL do Buffer AVE, a coluna, que foi mantida por 1 min a temperatura
ambiente e em seguida submetida a centrifugação a 6000 x g/1min, para eluição do
RNA. A coluna foi retirada e as amostras de RNA total obtidas foram acondicionadas
em freezer -80°C até o momento de serem utilizadas. A síntese de cDNA foi realizada
com o kit de cDNA Reverse Transcription de alta capacidade, usando o conjunto de
gradiente Eppendorf Mastercycler e seguindo as instruções do fabricante.
PCR em tempo real para avaliar a expressão de mediadores da resposta imune
A expressão quantitativa de genes codificadores de citocinas, através de reações de
PCR em tempo real, utilizando o sistema SYBR Green® e o aparelho 7500 Fast Real
time. As reações serão realizadas em placas de 96 poços e, para cada gene alvo, foi
preparado um master mix composto pelo iniciador direto, iniciador reverso FAST
SYBR® Green e água ultrapura para PCR. Serão utilizados iniciadores específicos para
os mediadores: IFN-α, IFN-β, IFNA-γ, IL-6, IL-12 e TNF-α. O cDNA (2,5 ng/ reação)
sintetizado a partir do RNA mensageiro e oligonucleotídeos específicos (1-2 mg/ reação)
será utilizado juntamente com os tampões de reação contendo (FAST SYBR Green®)
como determinado pelo fabricante, sendo adicionados 5µL de Sybr® green, 0,7µL de
cada iniciador (direto e reverso), 1,6 µL de água pura para PCR e 2 µL do cDNA. As
condições das reações serão 2 minutos a 50ºC, 10 minutos 95ºC, e 40 ciclos de 15
segundos a 95ºC e 1 minuto a 56ºC. Um ciclo final de 20 minutos com temperatura
crescente de 60 a 95ºC será empregado para a obtenção de uma curva de dissociação
dos produtos da reação, utilizada para a análise da especificidade de amplificação. As
condições de PCR para cada iniciador utilizado serão padronizadas de acordo com a
concentração, temperatura de anelamento, ausência de formação de dímeros, eficiência
de amplificação dos genes alvos e controle interno. A determinação dos níveis de
expressão dos genes alvo será realizada por meio da normalização das amostras
quanto à expressão constitutiva de β-actina. Após a normalização dos resultados
baseado na expressão do gene constitutivo, é verificada a análise da expressão dos
receptores, moléculas adaptadoras e citocinas estudadas com o cálculo baseado na
fórmula 2-(DDCt), utilizando o programa Microsoft Excel 2013. O equipamento utilizado
para execução das reações e fornecimento dos resultados foi o 7500 Software V 2.0.5,
7500 Fast Real time. O nível de expressão de cada gene foi determinado pelo método
de quantidade relativa (Rq). Inicialmente será formada uma curva padrão relativa para
cada gene, utilizando-se cinco pontos obtidos por diluição seriada de uma amostra de
cDNA com elevada concentração de genes alvos e constitutivo. Para cada indivíduo
será obtida a Rq de cada gene pelo valor de CT (cyclethreshold) e a equação da reta
obtida para cada um dos genes alvos. Os mesmos serão normalizados utilizando a Rq
do controle endógeno (β-actina) e a expressão será comparada entre os grupos
avaliados.

Resultados e Discussões
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A análise das fichas individuais dos 27 pacientes diagnosticados com febre
Chikungunya, confirmada laboratorialmente por RT-PCR, que foram incluídos neste
estudo, revelou que apenas 24 prontuários continham relatos completos sobre dados
clínicos. A idade dos pacientes variou de 25 a 77 anos, com média de 32 anos, sendo
12 (44,4%) homens e 15 (55,6%) mulheres. Todos os pacientes incluídos no estudo
estavam dentro dos primeiros cinco dias de sintomas da doença. Aquelas cuja
informação completa estava disponível, relataram várias manifestações clínicas, dentre
elas as mais frequentes foram febre, artralgia, fotofobia, cefaleia e mialgia, conforme
mostrado na (Tabela 1).
Qunato aos níveis de expressão das citocinas pró-inflamatórias pesquisadas neste
estudo, foram encontrados níveis de expressão significativamente aumentados de IFNα e IFN-γ nos indivíduos infectados, e uma redução significativa dos níveis de expressão
de TFN-α, nos pacientes infectados pelo CHIKV na fase aguda, em comparação com o
grupo controle, formado por indivídus saudáveis. As citocinas IFN-β, IL-6 e IL-12 foram
moderadamente expressas nos pacientes infectados, mas não houve diferenças
significativas quando comparado aos níveis de expressão apresentados pelos
indivíduos saudáveis do grupo controle (Tabela 2).
Dos 24 pacientes que tiveram o quadro clínico analisado, a maioria apresentou queixas
de febre, artralgia, fotofobia, cefaleia e mialgias, sendo a tríade: febre, artralgia e
fotofobia, os sintomas mais frequentes, relatados por pelo menos 87,5% dos pacientes.
Estes mesmos sintomas são também relatados por Cunha e Trinta, (2017), como as
manifestações clínicas mais comuns apresentadas por pacientes com febre
Chikungunya.
No presente estudo avaliou-se os níveis de expressão das citocinas pró-inflamatórias
visando estabelecer correlação desses mediadores imune tanto com cura quanto com
patogênese da doença. Em modelo animal a infecção pelo CHIKV desenvolve
patogênese mediada pela resposta imune com inflamação e edema, morte celular,
produção de citocinas e infiltração de células imunes (Fox e Diamond, 2016). Em
camundongos e macacos foi observada que uma intensa resposta inflamatória é causa
da patologia nas articulações durante a fase aguda da infecção pelo CHIKV, resultando
na destruição de tecidos articulares com infiltração celular que, na maioria dos casos,
se resolve uma a duas semanas após a fase aguda e uma parte presiste por tempo
variável (Ng et al., 2017).
Não foi constatado neste estudo, diferença significativa na expressão de IFN-β, embora
a expressão de IFN-α tenha sido quase 900 vezes maior nos pacientes infectados,
quando comparados aos indivíduos do grupo controle. Este resultado é concordante
com o encontrado por Venugopalan et al., (2014), no que diz respeito ao IFN-α, mas
divergente em relação ao IFN-β. A redução da produção IFN-β durante a infecção pelo
CHIKV foi também observada por White et al., (2011), sendo considerda um mecanismo
de evasão imune do vírus, que promove o desligamento generalizado da síntese de
proteína celular afetando a tradução de RNAm das proteínas antivirais entre elas IFNβ. Segundo esses autores, embora haja uma forte ativação transcricional dos genes
codificadores dos IFNs do tipo I, a tradução das proteínas correspondentes não é
observada.
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Os pacientes deste estudo apresentaram níveis de expressão significativos de IFN-α e
IFN-γ, níveis relevantes, embora não significativos de IL-6, IL-12 e níveis de expressões
reduzidos de TNF-α, quando comparados ao grupo controle. Isso sugere que citocinas,
podem ter ao mesmo tempo, papel na proteção e na patogenia da infecção pelo CHIKV.
Um indício de que isto pode estar ocorrendo, é o fato dessas citocinas serem
encontradas em níveis elevados nos pacientes em fase aguda da infecção. Estes
resultados são concordantes com os obtidos por Ng et al., (2009); e por Wauquier et al.,
(2011) em relação a expressão de IFN-α, IFN-γ, IL-6 e IL-12, mas discordantes em
relação ao TNF-α que, no presente estudo apresentou níveis de expressão maiores no
grupo controle que nos pacientes infectados pelo CHIKV. Nossos resultados são
também concordantes com os relatados por Colavita et al., (2018), em estudo realizado
na Itália, com relação aos níveis de expressão de IFN-α, IL-6, mas discordantes no que
se refere ao IFN-β.
Embora os níveis de expressão da citocina IL-12 tenha sido apenas marginalmente
aumentado, a sua presença simultânea com aumento da expressão de IFN-γ, sugere
que IL-12 pode ter um papel importante tanto na resposta imune inata, quanto na
resposta imune adaptativa mediada por células, em pacientes infectado por CHIKV na
fase aguda. Essa ideia é reforçada pelo fato de IL-12 promover a diferenciação de
células Th1 produtoras de IFN-γ, durante a ativação de células TCD4+ naive. Além
disso, a IL-12 ativa a produção IFN-γ por células NK durante a infecção viral,
aumentando a atividade citotóxica das células NK contra as células infectada por vírus
(Zwirner e Ziblat, 2017). Segundo relato de Her et al., (2010), cerca de 2h após a
interação de monócitos com o CHIKV, a citocina IL-12 passou a ser produzida.
Os níveis aumentados da expressão IFN-γ apresentados pelos pacientes infectados por
CHIKV, em comparação aos indivíduos saudáveis, na presença de níveis aumentados
da expressão de IL-12, sugere, que esta última, pode ter um papel importante na
transição da resposta imune inata para a adaptativa, através da estimulação da
produção de IFN-γ. De acordo com Versteeg et al., (2016), o IFN-γ é uma das principais
citocinas produzidas no início da infecção pelo CHIKV, desencadeando uma resposta
inflamatória precoce com ativação de TCD4+, sendo responsável pelo aumento de
células TCD8+ específicas para o vírus observada neste momento da infecção.
No presente estudo, foram encontradas correlações entre a expressão de citocinas e os
sintomas apresentados pelos pacientes, em que 95,8% relataram quadro de febre,
91,6% apresentou queixa de artralgia e em 87,5% a doença cursou com fotofobia. Foi
demonstrado que em camundongos a presença de febre está relacionada com produção
de IL-6 e IFN-γ que possuem ação pirogênica (Bastos-Pereira et al., 2015). Além disso,
ambas possuem forte ação inflamatória, mas especialmente IL-6 estando associada
com artralgias na fase aguda e artrite com osteoclastogênese na fase crônica da
infecção pelo CHIKV (Chen et al., 2015). Assim, os níveis elevados da expressão de
IFN-γ, simultaneamente com IL-6 nos pacientes deste estudo, poderia explicar a
presença de artralgias, uma vez que em um estudo conduzido por Rulli et al., (2011), foi
constatado que pacientes com poliartralgia tinham níveis elevados de IFN-γ. Por outro
lado, ao contrário do observado por Bastos-Pereira et al., (2015), que associaram o
aumento de TNF-α como uma das causas de febre e resposta inflamatória infecção pelo
CHIKV, os pacientes deste estudo apresentaram uma redução significativa da
expressão dessa citocina, quando comparados aos indivíduos saudáveis do grupo
controle.

Conclusão
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Os resultados obtidos sugerem que a infecção aguda pelo CHIKV, em pacientes com
até 5 dias do início dos sintomas, induz a produção de IFN-α, IFN-γ, IL-6 e IL-12, todas
as citocinas de mediadores da imunidade inata. IFN-α, IL-12 e IFN-γ parecem ter papel
importante no controle da infecção, ao mesmo tempo em que IL-12 e IFN-γ, juntamente
com IL-6 podem ter papel importante na patogênese da doença.
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Resumo

Diabetes Mellitus (DM) é uma condição metabólica caracterizada por hiperglicemia
crônica. A cardiomiopatia diabética (CMD) é uma das principais complicações dos
diabéticos. O exercício físico regular parece ser eficiente no controle do DM, entretanto
há menos informações sobre seus efeitos no remodelamento cardíaco em indivíduos
com DM tipo 1, como também a respeito do treinamento prévio em um organismo com
DM. Portanto, este trabalho visou investigar os efeitos do treinamento físico aeróbico de
natação sobre o remodelamento estrutural do VE em modelo experimental de DM tipo
1 induzido por estreptozotocina (STZ, 40 mg/kg, i.v.). Ratos da linhagem Wistar, com 30
dias de idade, foram divididos em 5 grupos: controle sedentário (CS, n = 9), controle
treinado (CT, n = 10), diabético sedentário (DS, n = 10), diabético treinado (DT, n = 10)
e diabético treinado previamente (DTP, n = 9). Os grupos CT e DT foram submetidos a
seis semanas de natação. O grupo DTP foi submetido a quatro semanas adicionais de
exercício prévio, totalizando dez semanas de treinamento. Ao final do experimento, os
corações foram coletados para análise morfológica. O exercício aeróbico de natação
promoveu cardioproteção aos animais diabéticos contra o remodelamento patológico do
VE, mas somente na forma de pós-condicionamento.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1. Miocárdio. Exercício aeróbico.
TITLE: HISTOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF HEART REMODELING IN DIABETIC
RATS SUBMITTED TO AEROBIC EXERCISE
Abstract

Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic condition characterized by chronic hyperglycemia.
Diabetic cardiomyopathy (DCM) be one of the main complications. Regular exercise
seems to be efficient in controlling DM, but there is less information about its effects on
cardiac remodeling in type 1 diabetic subjects, as well as on previous training in an
organism with DM. Therefore, this study aimed to investigate the effects of aerobic
swimming training on the structural remodeling of the left ventricle in an experimental
model of type 1 DM induced by streptozotocin (STZ, 40mg / kg, i.v.) . Wistar rats were
divided into 5 groups: sedentary control (SC, n = 9), trained control (TC, n = 10),
sedentary diabetic (SD, n = 10), trained diabetic (TD, n = 10) and previously trained
diabetic (PTD, n = 9). The TC and TD groups were submitted to six weeks of swimming
(3 times per week, 30 minutes per day). The PTD group underwent an additional four
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weeks of prior exercise, totaling ten weeks of training. At the end of the experiment,
hearts were collected for morphological analysis with a focus on remodeling. Aerobic
swimming exercise promoted cardioprotection to diabetic animals against pathologic
remodeling of the LV, but only in the form of post-conditioning.

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, myocardium, aerobic exercise.
Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição metabólica caracterizada por hiperglicemia
crônica resultante de um organismo que não produz insulina, produz insuficientemente
ou ainda que não a utiliza de forma eficiente. Considerado um importante problema de
saúde mundial em constante crescimento, estima-se que em 2045 existirão 629 milhões
de pacientes diabéticos no mundo (IDF, 2017).
A exposição crônica do organismo a anormalidades metabólicas que estimulam a
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) ou nitrogênio (ERN), leva a
complicações do DM categorizadas em distúrbios microvasculares e macrovasculares
(Pappachan et al., 2013). Estas resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença
coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica, os quais são
responsáveis pelas principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países.
Doenças cardiovasculares (DCVs) correspondem à principal causa de morbidade e
mortalidade entre diabéticos, sendo responsáveis por aproximadamente metade dos
óbitos por diabetes na maioria dos países (Diretrizes SBD, 2017-2018).
O impacto do DM na estrutura e função cardíacas se dá de maneira lenta e silenciosa,
dificultando e retardando o diagnóstico para fases onde já existe certo grau de dano.
Portanto, os cuidados com o paciente diabético devem levar em consideração o
potencial comprometimento da função ventricular esquerda, mesmo quando não há
hipertensão arterial, cardiomiopatia valvar ou congênita ou doença arterial coronariana,
condição de saúde que atualmente é denominada cardiomiopatia diabética (CMD)
(Gilca et al, 2017).
Em resposta a estresses metabólicos, insultos hemodinâmicos ou defeitos genéticos, o
coração ganha massa em um processo de hipertrofia. Com exceção da hipertrofia
fisiológica induzida por gravidez ou pelo exercício físico regular, foi proposto que o
remodelamento cardíaco hipertrófico na CMD está diretamente relacionado aos
processos patológicos de apoptose de miócitos e deposição excessiva de matriz
extracelular (MEC) (Bernardo et al., 2010), em vez de hipertrofia real de cardiomiócitos
(POORNIMA; PARIKH; SHANNON, 2006).
É bem aceito cientificamente que a prática regular de exercícios físicos traz diversos
benefícios e é considerado um dos pilares no manejo do DM, tendo em vista seus efeitos
benéficos no controle glicêmico e na melhora de comorbidades como obesidade,
hipertensão arterial, dislipidemia e risco cardiovascular (Diretrizes SBD, 2017-2018). A
respeito do controle glicêmico, evidências estabeleceram que o exercício, assim como
a insulina, aumenta a captação de glicose nos músculos esquelético e cardíaco através
da translocação da proteína transportadora GLUT4, do compartimento intracelular para
o sarcolema e túbulos transversais, tendo como estímulo para isso a contração muscular
(MUL et al., 2015).
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Se por um lado o controle efetivo da hiperglicemia representa um importante fator
preventivo e de tratamento da CMD, as evidências a respeito dos efeitos estruturais do
exercício físico aeróbico sobre essa condição no DM tipo 1 permanecem com
conclusões difíceis de sintetizar. Portanto, esse estudo visa investigar os efeitos do
manejo da DM tipo 1 por meio de um treinamento aeróbico de natação sobre o
remodelamento estrutural cardíaco, e ainda observar se o organismo treinado
previamente ao surgimento dos sintomas apresenta benefício adicional.

Metodologia

Desenho experimental
Foram utilizados ratos machos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com 30 dias de
idade, provenientes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram divididos em cinco grupos: CS
(animais controles não treinados), n = 9; DS (animais diabéticos não treinados), n = 10;
CT (animais controle treinados), n = 10; DT (animais diabéticos treinados), n = 10; DTP
(animais diabéticos treinados previamente), n = 9. Todos os procedimentos
experimentais foram realizados de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pelo Comitê de Ética no
Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN), sob
protocolo de número 014/2015.
Indução da DM tipo 1 por Estreptozotocina
Após jejum prévio de 12 h, os animais dos grupos DS, DT e DTP receberam injeção de
STZ (Cayman Chemical), dissolvida em solução tampão de citrato 0,1 M (0,1 M, pH 4,5),
via intravenosa (veia peniana), a uma dose de 40 mg/kg de peso corporal. Água e
comida foram disponibilizadas duas horas após a administração da droga (SILVA et al.,
2013). Os animais dos grupos C e CT receberam a mesma dosagem de veículo (tampão
citrato 0,1 M, pH 4,5) sem a dose de STZ.
Protocolo de treinamento físico aeróbico
Os animais foram submetidos a um protocolo de treinamento físico aeróbico (adaptado
de SILVA et al., 2013), realizado em uma caixa d’água de polietileno. Os grupos foram
separados de forma homogênea de acordo com a idade. O treinamento foi realizado 3
vezes por semana, 30 minutos/dia, por um período de seis semanas para os grupos CT
e DT e de dez semanas para o grupo DTP. Os animais não-treinados foram mantidos
em suas respectivas caixas. Os grupos CT e DT iniciaram o treinamento aos 58 dias de
idade, enquanto que o grupo DTP iniciou aos 30 dias, ou seja, previamente à indução
de todos os grupos diabéticos.
Eutanásia dos animais e coleta de amostras
Os animais passaram por jejum de 12 h antes da eutanásia. Previamente à eutanásia
os animais tiveram seus pesos corporais verificados. Logo após, todos os grupos foram
anestesiados com solução de quetamina (80 mg/kg) e xilazina (12mg/kg), via i.p., sendo
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eutanasiados por toracotomia mediana e excisão dos corações. Cada coração foi
dissecado e imerso em paraformoldeído a 4%.
Análises morfológicas
Preparação histológica do tecido cardíaco
Após 48 h de fixação, cada coração foi seccionado transversalmente ao nível ventricular
equatorial. Das duas porções resultantes, utilizou-se a segunda para análise da face
transmural do anel ventricular médio para formação dos blocos de parafina.
Posteriormente, as lâminas foram coradas utilizando protocolos padrão com o objetivo:
hematoxilina-eosina (HE), para análise do trofismo ventricular esquerdo; e picrosirius
red (PSR) para exame do conteúdo fibrótico da MEC no VE. Após a coloração,
prosseguiu-se com a montagem das lâminas em resina sintética e com a aquisição de
imagens digitais para a quantificação.
As fotografias das lâminas histológicas foram realizadas por um examinador capacitado
e cego em relação aos grupos experimentais. Utilizou-se um microscópio óptico de luz
(OLYMPUS, CX21, EUA) de campo claro, equipado com a câmera de vídeo digital. Após
essa aquisição, as análises morfométricas foram feitas cegamente com o programa
ImageJ (National Institutes of Health, Maryland, EUA; https://imagej.nih.gov/nih-image/).
Análise geométrica do VE
As lâminas coradas em HE foram digitalizadas e analisadas com o programa ImageJ.
Assim, foram computados a área de secção transversa do VE, a espessura da parede
do VE (EPVE) e seu diâmetro luminal (SILVA et al., 2017). A razão entre essas últimas
medidas corresponde à espessura relativa da parede do VE (ERPVE), parâmetro que
reflete o perfil geométrico do VE. De acordo com Benito et al. (2011) e Wang, Wisloff e
Kemi (2010), na avaliação do trofismo cardíaco foi ainda considerado o indicador relativo
da espessura de parede pelo peso corporal dos animais EPVE/PCo.
Análise do diâmetro dos cardiomiócitos
Tomando por base o método descrito por Locatelli et al (2014), foi feita a medição do
diâmetro dos cardiomiócitos manualmente, utilizando 100 células por coração em
secções coradas com HE, utilizando ImageJ. Para isso, foram obtidas dez imagens
sequenciais e não sobrepostas por coração, utilizando uma ampliação microscópica de
400 vezes, de maneira a representar toda a secção transversal do ventrículo esquerdo.
Células da camada miocárdica (dez miócitos por campo), que apresentavam-se
longitudinalmente, tinham núcleo central e limites bem definidos foram escolhidas para
a medição que aconteceu em nível de núcleo, traçando uma linha perpendicular em todo
o diâmetro do cardiomiócito.
Conteúdo de Colágeno Total do VE
O conteúdo de colágeno das secções coradas em PSR foi analisado através das
imagens dos dez campos por coração, assim como descrito anteriormente, com uma
amplificação de 100 vezes (objetiva de 10x). Na microscopia de campo claro, o PSR
cora destacando em vermelho as fibras de colágeno enquanto o fundo da imagem,
composta pelos citoplasmas dos cardiomiócitos, fica com um tom amarelo pálido. Dessa
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forma, a área fibrótica foi calculada por meio da fórmula: % de colágeno total = (área
corada em vermelho/área tecidual total) x 100 (Black et al., 2010).
Análises estatísticas
Foi feita a verificação de que todas as variáveis contínuas possuíam distribuição normal
através do teste Shapiro-Wilk, em seguida aplicado one way ANOVA para identificação
de de diferenças estatísticas entre os grupos. Na presença de diferenças entre os
grupos, comparações por pares post hoc foram conduzidas com o teste da diferença
honestamente significativa de Tukey. Para verificação de correlações foi feito o
coeficiente de correlação de Pearson. O nível de significância foi estabelecido em 5%.
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média.

Resultados e Discussões

Peso corporal e glicemia
Observou-se redução nos pesos corporais dos animais dos grupos CT, DS, DT e DTP
vs. CS (P < 0,05). Além disso, os animais do grupo DTP chegaram ao final do
experimento com redução acentuada do peso corporal comparado aos outros grupos (P
< 0,05).
Geometria do ventrículo esquerdo
Os grupos DS e DTP apresentaram diminuição na EPVE em relação aos grupos CS e
CT (P < 0,05). O grupo DT apresentou valores de EPVE comparáveis aos valores
controles (P > 0,05 vs. CS e CT), tendo sido ainda estatisticamente diferente do grupo
DS (P < 0,05). Sobre a relação EPVE/PCo, os grupos DT e DTP exibiram aumento
significativo vs. CS (P<0,05). Ainda, o grupo DTP foi diferente (P < 0,001) dos grupos
CT e DS.
Encontrou-se diminuição significativa na área de secção transversa do VE nos grupos
DS e DTP quando comparados aos grupos CS e CT (P < 0,05). Os animais do grupo
DT também apresentaram diminuição dessa medida em relação ao grupo CT (P < 0,05),
mas o treinamento físico pós-condicionante demonstrou atenuar esse efeito, reforçado
pela semelhança com o grupo CS (P > 0,05).
O diâmetro luminal do VE mostrou diminuição significativa apenas nos grupos DT e DTP
quando comparado ao grupo CT (P < 0,05). Por fim, na ERPVE foi observada uma
diminuição significativa no grupo DS se comparado aos grupos CS, CT e DT (P < 0,05).
Ainda, o grupo DTP apresentou ERPVE similar ao CS (P > 0,05).
Diâmetro dos cardiomiócitos
Os grupos DS e DTP exibiram diminuição significativa em relação aos grupos CS (P <
0,05) e CT (P < 0,0001). No grupo DT, por sua vez, esse efeito foi impedido (DT vs. DS,
P < 0,0001). Por outro lado, o grupo DTP teve diminuição dessa medida quando
comparado aos grupos DT e DS (P < 0,0001).
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Conteúdo de colágeno do ventrículo esquerdo
Quando comparados aos grupos CS e CT, os animais dos grupos DS e DTP
apresentaram aumentos estatisticamente significativos (P < 0,05) na fração de
colágeno. Enquanto isso, o grupo DT apresentou valores semelhantes aos controles (P
> 0,05).
Correlação entre níveis glicêmicos e indicadores do remodelamento do ventrículo
esquerdo
Houve correlação estatisticamente significativa e positiva entre a glicemia e a fibrose
intersticial (r = 0,3779; P < 0,05). Já entre glicemia e ERPVE foi demonstrada uma
correlação negativa significativa (r = - 0.4790, P < 0,05).
6. DISCUSSÃO
O presente estudo corrobora com as evidências de que o diabetes provoca
remodelamento estrutural adverso nos corações no miocárdio, demonstrado por meio
das alterações patológicas no trofismo, geometria e conteúdo de colágeno do VE de
ratos com DM induzido por STZ. O exercício físico aeróbico tanto prévio como póscondicionante atenuou o remodelamento patológico, mostrado pela ERPVE normal,
mas apenas o treino pós-condicionante foi capaz de prevenir a hipotrofia de
cardiomiócitos e amenizar a deposição de colágeno exacerbada na MEC.
Semelhante ao que está descrito na literatura, os animais do nosso estudo
apresentaram sinais clássicos do DM tipo 1 que caracterizam o modelo experimental:
polifagia, polidipsia, poliúria, perda ponderal e hiperglicemia. Aparentemente, o
treinamento físico aeróbico não foi capaz de prevenir a perda de peso e ainda acentuou
esse efeito nos animais do grupo DTP. É possível que isso tenha ocorrido devido ao
efeito catabólico no metabolismo de gorduras do regime de exercícios (SILVA et al,
2016) associado a mudança do substrato para produção de energia de glicose para,
predominantemente, ácidos graxos no miocárdio diabético (FALCÃO-PIRES; LEITEMOREIRA, 2011), não corroborando com os achados de Silva et al. (2012) onde o
exercício prévio demonstrou evitar perda de peso em comparação aos grupos DS e DT.
Por outro lado, o exercício aeróbico conseguiu reduzir a hiperglicemia dos grupos
diabéticos, podendo ser explicado pelo fato de que essa modalidade terapêutica está
diretamente relacionada ao aumento dos níveis de AMPK e GLUT-4 nas células
musculares cardíacas e esqueléticas e da sua translocação para a membrana celular,
melhorando a sinalização da captação da glicose (HALL, SEXTON, STANLEY, 1995;
Ko et al, 2018).
As alterações morfológicas observadas no grupo DS incluíram diminuição das
espessuras absoluta e relativa da parede do VE, da área de secção transversa do VE e
do diâmetro dos cardiomiócitos, associados a uma razão normal entre EPVE e peso
corporal, caracterizando um quadro de hipotrofia, em antagonismo à hipertrofia
miocárdica patológica já relatada na CMD (NOVOA et al., 2017; YUE et al., 2017; NG et
al., 2017). Esta discordância ocorre provavelmente pela hipoinsulinemia permanente do
modelo de DM tipo 1 (Poornima et al., 2006; Okoshi et al., 2007), tendo em vista que a
sinalização de insulina é fundamental no processo de síntese proteica (Okoshi et al.,
2007; Silva et al., 2017).
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O exercício aeróbico provocou diferentes respostas nos grupos DT e DTP, evidenciando
que o mesmo modelo de treinamento, mas com inícios distintos dentro do período
experimental, interferiu nas alterações do tecido cardíaco. Enquanto o exercício póscondicionante do grupo DT foi capaz de prevenir a diminuição da EPVE, o exercício
prévio do grupo DTP falhou em promover cardioproteção contra as alterações vistas no
DS. Levando-se em consideração a espessura da parede do VE e o peso corporal dos
animais na razão EPVE/PCo, há sugestão de hipertrofia cardíaca nos animais diabéticos
treinados. Entretanto, alguns autores advertem que a perda de peso ponderal
relacionada ao DM faz com que essa razão seja uma indicadora tendenciosa do ganho
de massa (LOGANATHAN et al., 2012; SILVA et al., 2017).
O remodelamento geométrico do VE pode ser descrito por meio da relação entre sua
espessura de parede e o diâmetro interno da câmara, representado pela ERPVE. A
relevância desta medida diz respeito não apenas à representação da estrutura da
câmara cardíaca, mas também por ser um parâmetro que reflete as propriedades
sistólicas e diastólicas do ventrículo (GAASCH; ZILE, 2011). Nos nossos resultados não
encontramos dilatação da câmara do VE, em contraste a outros achados observados
na literatura para o DM (WICHI et al., 2007; FUENTES-ANTRÁS et al., 2015). Em
contrapartida, a diminuição da ERPVE indica desproporção parede/luz nos animais do
grupo DS causada principalmente pelo adelgaçamento da parede do VE. Essa situação
é um dos fatores que expõe o miocárdio a um estresse anormal, limitando a sobrevida
do cardiomiócito (Olivetti et al., 2000). Por outro lado, o exercício conseguiu prevenir a
redução da ERPVE demonstrado pelo padrão de normalidade de ambos os grupos DT
e DTP, em conformidade com Silva et al. (2017). Além disso, a constatação de uma
correlação negativa dessa medida com a glicemia sugere que aumentos dos níveis
glicêmicos podem estar associados à diminuição da ERPVE observada nos animais
doentes.
O regime de treinamento pós-condicionante também conseguiu prevenir a diminuição
do diâmetro dos cardiomiócitos dos animais diabéticos, corroborando com outras
evidências (SILVA, 2011), enquanto que, curiosamente, o treinamento prévio acentuou
a hipotrofia dessas células. De maneira semelhante, o exercício protegeu o coração
contra a diminuição da área de secção transversa do VE no grupo DT, mas não no grupo
DTP. É possível que o início precoce do treinamento dos animais do grupo DTP, em
oposição a outros estudos com exercício prévio (SILVA et al., 2012; AMARAL et al.,
2015; BEZERRA et al., 2016), adicionado ao gasto calórico do exercício e à deficiente
sinalização anabólica normalmente induzida pela insulina, provoquem perda de
proteínas contráteis e consequente atrofia miocárdica (Poornima et al., 2006; Silva et
al., 2017).
Em conjunto com o processo de hipotrofia, observou-se o aumento da deposição de
colágeno relacionado ao DM, constatado na histomorfometria e reforçado por correlação
positiva. A fibrose cardíaca é considerada a primeira alteração estrutural observada na
CMD (FALCÃO-PIRES; LEITE-MOREIRA, 2011). A rede de colágeno do coração é
formada pelos folhetos das válvulas semilunares e atrioventriculares, juntamente com
as cordas tendíneas e a matriz de colágeno intramiocárdica (Weber, 1989). A presença
prolongada da hiperglicemia é uma forte contribuidora para o acúmulo de AGEs nos
tecidos. Isso estimula a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, que, uma vez
ativados, geram proteínas da MEC em excesso, inibem a atividade de proteases da
MEC e estimulam a secreção cumulativa de citocinas e fatores de crescimento, levando
à fibrose cardíaca (Hu et al., 2017).
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Embora não significativo em relação ao grupo diabético sedentário (P = 0,06), o
exercício aeróbico na forma de pós condicionamento atenuou a deposição de colágeno
no VE, em conformidade com outros achados (KWAK et al., 2011; CASTELLAR et al.,
2011; SILVA et al., 2017), enquanto que o exercício prévio manteve as características
patológicas da fibrose. Em situações de estresse, os cardiomiócitos podem secretar
mediadores inflamatórios e pró-fibróticos, tendo como resultado um processo reativo
que visa preservar a integridade da estrutura do VE e proteger contra a dilatação da
câmara (FRANGOGIANNIS, 2019). Nesse sentido, é razoável presumir que o maior
volume de exercício acumulado pelo grupo DTP, associado à patogênese do DM, tenha
gerado maior sobrecarga tecidual, levando à necessidade de compensação, pois houve
a diminuição acentuada de trofismo concomitantemente ao aumento da formação de
tecido fibroso a fim de suportar as cargas impostas.
No nosso estudo, os resultados pouco favoráveis ao exercício físico na modalidade de
treinamento prévio parecem estar em divergência com outros achados da literatura.
Para Silva et al. (2012) o treinamento prévio em esteira minimizou os efeitos deletérios
do DM, protegendo contra a progressão da doença renal e disfunção autonômica e
morfológica (massa do VE) cardíacas. De acordo com Santos et al. (2016), o exercício
de natação aplicado previamente à indução do DM em ratas fêmeas foi efetivo em
induzir respostas adaptativas metabólicas favoráveis, inibindo a apoptose e contribuindo
para a melhora do desempenho ventricular pós infarto do miocárdio. É interessante
notar que em ambos os estudos os animais tiveram uma fase inicial de adaptação ao
treinamento, como também começaram o exercício físico preventivo em uma idade mais
avançada. Ademais, a escassez de evidências a respeito do efeito do exercício prévio
sobre o remodelamento cardíaco de ratos diabéticos, faz com que os mecanismos que
levaram aos nossos resultados sejam de difícil elucidação.
O exercício físico como prática de manejo do DM já está bem consolidado na literatura,
sendo considerado um dos pilares do seu tratamento. Segundo a American Diabetes
Association (2019), intervenções intensivas no estilo de vida com foco na perda de peso
por meio da diminuição da ingestão calórica e do aumento da atividade física podem ser
consideradas para melhorar o controle glicêmico e diminuir fatores de risco para
doenças cardiovasculares. Dessa forma, todos os indivíduos portadores de DM devem
ser estimulados a praticar exercícios físicos regularmente (IDF, 2017).
Tendo em vista as comorbidades comumente associadas ao público diabético como a
neuropatia periférica, por exemplo, o exercício de natação entra em evidência por ser
uma prática aeróbica de baixo impacto e com menor sobrecarga de peso nos membros
inferiores (Ramalho; Soares, 2008). Entretanto, as recomendações de exercício
aquático ainda não são bem especificadas na prática clínica do DM (REES; JOHNSON;
BOULÉ, 2017). Além do tipo de exercício, no presente estudo foram demonstrados os
efeitos do treinamento iniciado previamente ao surgimento da doença sobre o
remodelamento cardíaco, algo pouco explorado na literatura. A impossibilidade de
analisar a funcionalidade da bomba cardíaca caracteriza-se como limitação deste
estudo. Entretanto, os atuais resultados serão adicionados a análises bioquímicas e
moleculares em andamento para aquisição de maiores conclusões.

Conclusão
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Em resumo, esses achados demonstraram que o VE de ratos com DM induzido por STZ
apresentou remodelamento geométrico patológico e aumento da fibrose intersticial. O
treinamento aeróbico aquático com início concomitante à confirmação do DM promoveu
proteção contra esses danos, prevenindo a alteração do trofismo cardíaco, das
dimensões do VE e atenuando a deposição de colágeno intersticial. Por outro lado, o
exercício físico prévio não foi eficaz em promover cardioproteção. Escassez de dados
faz com que mecanismos que levaram aos nossos resultados sejam de difícil
elucidação. Estudos futuros com um programa de treinamento prévio de início
postergado associado a uma fase de adaptação ao exercício, e que explorem análises
estruturais, bioquímicas, moleculares e funcionais têm potencial na elucidação dos
mecanismos por trás dos achados morfológicos acessados.
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TÍTULO: Avaliação da macroalga Gracilariopsis tenuifrons em um sistema de
aquicultura multitrófica com recirculação de água
Resumo
O uso de um sistema de aquicultura recirculante, integrando macroalgas, vem sendo
utilizada como uma ferramenta para tornar os cultivos mais produtivos, sustentáveis e
com menos risco para saúde dos animais. Diante desse contexto, o objetivo desse
estudo foi verificar o desempenho de Gracilariopsis tenuifrons em um sistema de cultivo
com Litopenaeus vannamei, utilizando recirculação de água. Para isso as espécies
foram cultivadas durante 4 semanas, sendo avaliados os seus crescimentos e os
parâmetros físico-químicos da água. Como resultados dos parâmetros ambientais,
apenas as concentrações de NH4+ apresentaram valores distintos entre os
compartimentos do sistema de cultivo. Os valores registrados foram mais elevados nos
tanques de cultivo de camarão, sendo observadas reduções significativas nas saídas
dos tanques das algas, para todos os períodos amostrais. Desta forma, o
enriquecimento da água favoreceu o desenvolvimento da alga, com um aumento de sua
biomassa na primeira semana (697,1 g.m-2 ± 20,9), além de taxas de crescimentos de
até 4,08 %.d-1 ± 0,38. O camarão não foi afetado pelo tipo de cultivo, sendo registrado
uma evolução constante nos valores de biomassa, com taxa de sobrevivência de 100%
ao final do experimento. Deste modo, podemos concluir que Gracilariopsis tenuifrons
pode ser considerada uma boa candidata como integrante de cultivos consorciados com
camarão, além de apresentar potencial como biorremediadora no tratamento de
efluentes da carcinicultura.

Palavras-chave: Algas marinhas. Recirculação. Biorremediação.
TITLE: Evaluation of seaweed Gracilariopsis tenuifrons in a multitrophic recirculating
aquaculture system
Abstract

The use of recirculating aquaculture system, integrating seaweeds, has been used as a
tool to make cultivations more productive, sustainable and with less risk to animal health.
Given this context, this study aimed to verify the performance of Gracilariopsis tenuifrons
in a cultivation system with Litopenaeus vannamei, using water recirculation. To achieve
that, the species were cultivated during 4 weeks, being evaluated their growth and the
physico-chemical parameters of water. Regarding the environmental parameters, only
the NH4 + concentrations presented different values between the compartments of the
culture system. The values recorded were higher in the shrimp cultivation tanks, with
significant reductions in the seaweed tank outlets for all sampling periods. Thus, the
enrichment of the water favored the seaweed development, with an increase of its
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biomass in the first week (697.1 gm-2 ± 20.9), besides growth rates of up to 4.08% .d-1
± 0.38. The shrimp was not affected by the type of cultivation, being recorded a constant
increase in the biomass values, with survival rate of 100% at the end of the experiment.
Therefore, we can conclude that Gracilariopsis tenuifrons can be considered a good
candidate as part of intercropping cultivation with shrimp as well as having potential as
a biofilter in the treatment of shrimp farming effluents.

Keywords: Seaweeds. Recirculation. Bioremediation
Introdução
Nos últimos anos, a aquicultura é considerada uma das atividades relacionadas à
produção de alimento que apresenta o crescimento mais rápido. No entanto, esse
crescimento excessivo vem acarretando pressões nos recursos naturais, resultando em
impactos ambientais severos, nos quais podem comprometer as gerações futuras. Um
desses impactos negativos é a descarga de resíduos da aquicultura nos corpos de água,
sem tratamento adequado, provenientes da excreção dos organismos e da ração não
consumida. O aumento nas concentrações desses compostos no ambiente pode
acarretar em processos de eutrofização, levando à um desequilíbrio ambiental, com
crescimento excessivo de algas nocivas, processos de anóxia e proliferação de doenças
(MAO et al., 2009; MARINHO-SORIANO et al., 2011).
Para continuar crescendo, o setor de aquicultura precisou desenvolver práticas mais
tecnológicas com o intuito de serem responsáveis, sustentáveis e rentáveis em todos
os âmbitos. Desde a década de 1990, a procura por essas novas tecnologias vem
crescendo cada vez mais (HE et al., 2014; ABREU et al., 2009; CHOPIN, 2010),
demonstrando que o cultivo integrado utilizando organismos de níveis tróficos diferentes
(IMTA – Integrated multi trophic aquacuture), no mesmo ambiente, pode ser uma
alternativa viável para conseguir alcançar esse objetivo.
Essa metodologia visa uma produção intensificada e diversificada, com um caráter
inovador e sustentável. Para isso, é proposto o uso de culturas de diferentes níveis
tróficos interagindo entre si, onde uma espécie utiliza os resíduos excretados da outra
para sua alimentação. Esse co-cultivo traz vários benefícios, pois, além de aumentar a
diversidade de organismos comercializados no mesmo espaço físico, há a bio-mitigação
dos dejetos produzidos pelo cultivo principal (BUCHHOLZ et al., 2012; CHOPIN et al.,
2013). Nesse sentido, espécies biofiltradoras, como as macroalgas marinhas, podem
ser usadas para remover o excesso de nutrientes, além de fixar o CO2 e aumentar os
níveis de O2. Em adição a isso, os modelos de IMTA podem ser constituídos por
sistemas fechados ou parcialmente fechados, no qual permitem que a água possa ser
reaproveitada. Esse sistema, tem como intuito economizar energia e reduzir o consumo
de água e liberação de nutrientes, evitando os processos de eutrofização e desequilíbrio
nos ecossistemas marinhos (HE et al., 2014).
Várias estratégias de cultivo de algas em interação com organismos marinhos vêm
demonstrando ótimos desempenhos (CHUNG et al., 2002; NEORI et al., 2004; JONES;
DENNISON; PRESTON, 2001). Espécies dos gêneros Gracilaria spp. e Ulva spp. estão
sendo frequentemente utilizadas nos sistemas multitróficos devido a sua eficiência de
absorção dos nutrientes que são produzidos pelo cultivo, resultando em uma diminuição
significativa desse impacto ao meio ambiente (NEORI et al., 2004) . Além disso, outros
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parâmetros ajudam na seleção das espécies biofiltradoras, tais como, produção de
biomassa e seu valor econômico agregado (NEORI et al., 2004; METAXA et al., 2006).
Nesse sentido, a espécie escolhida pode apresentar diversas aplicações econômicas,
servindo de matéria-prima nas áreas farmacêuticas, cosméticas e alimentícias.
As algas vermelhas pertencentes à família Gracilariaceae (Gracilaria, Gracilariopsis,
Hydropuntia) possuem uma ampla distribuição em águas tropicais e dispõe de um
grande valor econômico por serem produtoras de ágar (OLIVEIRA; PLASTINO, 1994).
Aliado a isso, trabalhos desenvolvidos em sistemas de cultivo integrado têm
demonstrado que o gênero Gracilariopsis pode atingir uma eficiência de absorção de
até 62,2% e 93,2% para fosfato e amônia, respectivamente (HERNÁNDEZ et al., 2006).
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo verificar o desempenho da
macroalga Gracilariopsis tenuifrons em um sistema de cultivo integrado com camarão,
utilizando recirculação de água.

Metodologia

O presente estudo foi desenvolvido na área externa do Centro de Tecnologia em
Aquicultura (CTA), localizado no Departamento de Oceanografia e Limnologia (DOL) da
UFRN. As macroalgas utilizadas no experimento foram coletadas na Salinor - Salinas
do Nordeste SA (5°6′23,87″S, 36°36′11,07″W) - localizada às margens do estuário do
Rio Piranhas-Açu, litoral norte do Rio Grande do Norte (SOARES et al., 2018) (Figura
1). Já os camarões utilizados foram fornecidos pela Fazenda Samisa – UFRN, ao qual
tinha peso médio inicial de 8g, alimentados por ração comercial, duas vezes ao dia (3%
da biomassa/dia).
Design experimental
O experimento foi elaborado utilizando um sistema de recirculação de água, sem
renovação, e teve duração de quatro semanas (10 de outubro a 08 de novembro de
2018). O conjunto experimental foi constituído por um tanque de cultivo (220L) com
camarões adultos da espécie Litopenaeus vannamei (densidade de estocagem = 45
camarões.m-2), um tanque de sedimentação (190L), quatro tanques (100L) com
macroalga Gracilariopsis tenuifrons (densidade de estocagem inicial = 500g.m-2) e um
reservatório com uma bomba hidráulica submersa (100L). Os compartimentos utilizados
neste experimento foram inicialmente preenchidos com água do mar filtrada, fornecida
pelo CTA.
Os tanques foram posicionados em alturas diferentes e interligados por tubos de PVC,
ao qual permitiu a circulação da água por fluxo gravitacional. A água oriunda do cultivo
dos camarões era inicialmente transferida para o tanque de sedimentação, de forma
que material particulado ficasse retido. A água, contendo os nutrientes dissolvidos, era
distribuída nos tanques das macroalgas para a realização do processo de biofiltração e,
em seguida, acumulada no reservatório para ser reintroduzida ao início do sistema, com
ajuda de uma bomba hidráulica (Figura 2).
Além disso, posicionadas paralelamente ao sistema, encontravam-se instaladas as
réplicas do controle, sendo constituída por três tanques (100L) contendo Gr. tenuifrons
na mesma densidade de estocagem do cultivo multitrófico. Nesses tanques de cultivo,
a água do mar era trocada diariamente, sem adição de nutrientes. Todos os
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compartimentos do sistema experimental foram cobertos por uma tela de poliamida para
proteção e redução da incidência da luz.
Variáveis ambientais e qualidade da água
Os parâmetros ambientais (temperatura, salinidade e pH) foram registrados diariamente
em todos os compartimentos do cultivo utilizando o medidor multiparâmetros (HANNA
HI 9828). A cada dois dias, amostras de água foram coletadas e refrigeradas em frascos
plásticos (100 mL) para análises dos nutrientes dissolvidos (NH4+, NO3-, NO2- e PO43). As análises foram realizadas de acordo com Grasshoff et al., (1983) e Clesceri et al.,
(1999).
Para a análise do material particulado em suspensão, amostras de água (400 ml) foram
coletadas semanalmente. Para essa finalidade, foram utilizados filtros de papel de fibra
de vidro (Watman GF/C), com peso seco pré-determinado (STRICKLAND; PARSONS,
1972). A concentração final (mg/L) foi calculada a partir da relação entre a diferença dos
pesos iniciais e finais dos filtros secos e o volume de água utilizado.
Parâmetros biológicos
A biomassa e a taxa de crescimento relativo (TCR) foram determinadas semanalmente.
Para remoção do excesso de água e obtenção do peso úmido, as macroalgas foram
secadas utilizando uma centrífuga manual e, em seguida, pesadas em balança analítica
(Marte científica AY220). A Taxa de Crescimento Relativo (TCR) foi estimada através
da fórmula: TCR = [ln (Pf / Pi) / (Tf - Ti) x 100], em que Pi é o peso inicial, Pf corresponde
ao peso final e Ti e Tf representa o intervalo de tempo entre as duas medidas
(MARINHO-SORIANO et al., 2009.a). Após a pesagem das algas, a biomassa foi
reajustada para o peso inicial e o material excedente armazenado.
Assim como as algas os camarões foram pesados semanalmente. Foram escolhidos
aleatoriamente cinco indivíduos e pesados com auxílio de uma balança analítica (Marte
cientifica AY220). Com os dados obtidos, foram determinados o ganho de peso e taxa
de crescimento (TCR). Além disso, a taxa de sobrevivência dos animais (%) foi
calculada a partir da contagem dos animais presentes no tanque de cultivo.
Análises estatísticas
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente, sendo identificados os valores de
média semanal e desvio padrão das variáveis analisadas. Análise de variância (ANOVA)
apropriadas (uni ou multifatorial de medidas repetidas), seguidas de testes a posteriori
quando necessário, foi utilizada para a constatação de variações significativas
registradas durante o período amostral. Todas as análises foram realizadas utilizando o
programa SPSS Statistics 22.

Resultados e Discussões

Resultados
3.1. Variáveis ambientais e qualidade da água
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Os valores médios das variáveis ambientais e qualidade da água (temperatura,
salinidade, pH, NH4+, NO2-, NO3- e PO4-3), registrados ao longo das semanas de
experimento, e nos diferentes compartimentos de cultivo, podem ser visualizados na
Tabela 1.
No sistema multitrófico, a temperatura apresentou pequenas oscilações ao decorrer do
experimento (mín. = 27,5°C ± 0,50; máx. = 28,8°C ± 0,57), nas quais não foram
consideradas significativas (Fcal = 1,94; p=0,065). Nos tanques controle, a temperatura
também não apresentou variações ao longo do período, sendo registrado um valor
médio de 27,2° C ± 0,13 (Figura 3).
A salinidade não apresentou diferenças significativas entre os tanques do sistema
(p>0,05) (Tabela 1, figura 4). No entanto, foi observado um aumento significativo
(p<0,05) ao longo do tempo experimental, variando de 42 PSU, na primeira semana, e
atingindo valores acima de 50 PSU ao final do experimento. Em relação ao controle,
devido à renovação diária da água, a salinidade não sofreu variações significativas (Fcal
= 80,72; p>0,05), oscilando entre 37 e 40 PSU, valores equivalentes a salinidade do
mar.
O pH do sistema multitrófico mostrou uma pequena oscilação em relação ao tempo de
cultivo (Fcal = 27,24; p<0,05), com os valores mais baixos obtidos na 2a e 3a semana
(8,12 ± 0,05) e mais elevados ao final do experimento (8,49 ± 0,02). Já o pH obtido no
controle variou entre 8,10 a 8,20, não sendo considerado significativo (p>0,05) (Figura
5).
Nutrientes
O nitrato (NO3-)foi a forma nitrogenada com maiores concentrações no cultivo (Tabela
1). A concentração inicial foi de 50 ± 2,91 μmol. L-1, aumentando gradualmente no
decorrer do experimento e atingindo seu valor máximo na última semana (127,06 ±
14,29 μmol. L-1 - tanque dos camarões) (Figura 6). Não foram observadas diferenças
significativas entre os compartimentos multitrófico (p>0,05). Em relação aos tanques
controle, as concentrações variaram entre 50 ± 2,91 μmol. L-1 e 62,59 ± 4,88 μmol. L1, sendo consideradas semelhantes entre os períodos amostrais (p>0,05).
As concentrações de nitrito (NO2-), apresentaram um aumento significativo (p<0,05), a
partir da segunda semana do experimento. Esse nutriente exibiu um padrão semelhante
entre os períodos amostrais, sendo registrado valores mais elevados no tanque de
camarão, seguido de reduções nos tanques de sedimentação e algas. As concentrações
mais elevadas foram registradas no tanque dos camarões (3ª semana - 4,93 ± 1,22
μmol. L-1), enquanto que a redução mais significativa foi observada no compartimento
das algas (1,27 ± 0,32 μmol. L-1), na última semana do experimento (Figura 7). No
controle, os valores obtidos foram de 0,26 ± 0,41 μmol. L-1 a 0,96 ± 0,00 μmol. L-1.
O amônio (NH4+) apresentou variações significativas em todos os compartimentos
(p<0,05) (Figura 8). Os valores mais elevados foram registrados durante a primeira
semana, no tanque dos camarões (39, 81μmol.L-1 ± 6,16), com redução significativa
nos demais compartimentos. O valor mais baixo foi registrado nos tanques das algas
(20,60 μmol. L-1 ± 7,19). As concentrações de NH4+ no controle apresentaram uma
redução na primeira semana do experimento (17,39 μmol. L-1 ± 7,59) mantendo-se
constantes até o final, sendo registrada uma média de 19,81 μmol. L-1 ± 2,99.
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O ortofosfato (PO34+) foi o nutriente que apresentou menores concentrações no cultivo
(Tabela 1), sendo observado um aumento significativo (p<0,05) ao decorrer das
semanas, tanto no sistema multitrófico (mín. 0,16 μmol. L-1 ± 0,02; máx. 3,42 μmol. L-1
± 0,95), como nos controles (mín. 0,16 μmol. L-1 ± 0,02; máx. 1,71 μmol. L-1 ± 0,40)
(Figura 9).
A concentração de material particulado em suspensão, apresentou variações entre os
compartimentos do sistema multitrófico após 8 dias de cultivo. Os maiores valores foram
observados no tanque dos camarões (167,50 μmol. L-1 ± 17,50 a 170 μmol. L-1 ± 0,00)
(Figura 10). O tanque de sedimentação, desempenhou sua função de forma satisfatória,
em especial na 3a e 4a semanas de cultivo (121,67 μmol. L-1 ± 20,21; 127,50 μmol. L1 ± 7,50), reduzindo de forma significativa as partículas em suspensão presentes na
água. Como já era de se esperar, devido a renovação diária da água nos tanques
controle, não foram detectadas variações significativas na concentração do material
particulado durante o experimento (p>0,05).
3.2 - Parâmetros biológicos
Biomassa e taxa de crescimento de Gr. tenuifrons
Gr. tenuifrons apresentou aumento significativo nos valores de biomassa até a penúltima
semana (Fcal = 65,77; p<0,01) (Figura 11A). Na primeira semana foram observados os
valores mais elevados (697,1 g.m-2 ± 20,9) e os menores ao final do experimento (515,7
g.m-2 ± 10,7). As taxas de crescimento, seguiram a mesma evolução da biomassa, com
valores elevados na primeira semana (4,08 %.d-1 ± 0,38), se estabilizando nas semanas
seguintes (2,99 %.d-1 ± 0,45 e 3,08 %.d-1 ± 0,84) e reduzindo, de forma acentuada, no
final do experimento (0,41 %.d-1 ± 0,29) (Figura 11B). Em relação aos tanques controle,
a espécie não apresentou ganhos significativos de biomassa (máx. 583,2 g.m-2 ± 51,2),
encontrando-se sempre abaixo dos valores obtidos no cultivo multitrófico (p<0,05)
(Figura 11B).
Biomassa e taxa de crescimento de Litopenaeus vannamei
Com relação ao ganho de peso e taxa de crescimento para os camarões durante o
cultivo multitrófico, podemos observar um aumento lento da sua biomassa, obtendo
valores maiores ao final do experimento (12,67g ± 1,38) (Figura 12A). As taxas de
crescimento foram mais elevadas na primeira semana de cultivo (2,44 g.d-1 ± 0,37), se
estabilizando e apresentando valores semelhantes até o final do experimento, sendo
registrado uma média de 1,70 g.d-1 ± 0,10 (Figura 12B).
DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos, as variáveis ambientais (temperatura, salinidade
e pH), registradas ao longo das semanas de experimento, apresentaram valores
semelhantes entre os compartimentos do sistema devido aos mesmos estarem
conectados através do sistema de recirculação de água. O aumento de temperatura e
salinidade ao longo do experimento podem ser explicados devido ao fato do
experimento ter sido realizado em ambiente externo e sujeito a evaporação.
Em relação aos nutrientes, o NO3- foi a forma nitrogenada com maiores concentrações
no cultivo. Isso pode ter ocorrido por diversos fatores, dentre eles, podemos destacar a
menor capacidade de absorção do NO3- por Gr. tenuifrons, caracterizando uma menor
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afinidade por esse nutriente. Além disso, o NO3- apresenta composição molecular mais
complexa, portanto, requer um maior gasto de energia. Isso ocorre por ser necessário
o transporte ativo, além de uma sequência de reduções, utilizando enzimas (nitrato
redutase), até chegar na sua forma mais assimilável (NH4+). Assim, as concentrações
acumuladas internamente (citoplasma ou vacúolos), bem como a sua velocidade de
assimilação pelos eventos metabólicos, são responsáveis por influenciar na dinâmica
de transporte desses nutrientes (Harrison; Hurd, 2001).
Em relação às concentrações do NO2-, foram registadas reduções dos valores nos
tanques de sedimentação e de algas. Esses valores podem ter sido influenciados pela
existência de uma comunidade bacteriana (não analisada), desenvolvida no
compartimento de sedimentação, à qual possibilitou a desnitrificação e
consequentemente o aumento do NH4+. Além disso, o tanque de sedimentação
desempenhou um papel importante na redução dos sólidos suspensos presentes no
efluente do cultivo. Os resultados obtidos no tanque de sedimentação corroboram com
o estudo realizado por Ramos et al., (2018), o qual demonstrou que o processo de
sedimentação é de grande importância para reduzir os sólidos suspensos presentes no
efluente do cultivo.
Tendo em vista os aspectos apresentados sobre o NH4+, as concentrações mais
elevadas durante a primeira semana no tanque dos camarões ocorreram devido ao
fornecimento diário da ração e consequentemente os excretas dos animais que foram
produzidos. As concentrações mais baixas desse nutriente, registradas no tanque das
algas, ocorreram devido ele ser a forma nitrogenada mais reduzida e vantajosa do ponto
de vista energético para as macroalgas. LOBBAN; HARRISON, 1994, AZAN et al.,
2014).
Ao analisar o ortofosfato (PO34+), foi possível observar um aumento das concentrações
ao decorrer das semanas, tanto no sistema multitrófico, como no controle. Isto pode ter
ocorrido devido a inibição da taxa de absorção ocasionada pelas elevadas
concentrações de nitrato (>100𝝻mol.L-1) (LOBBAN; HARRISON, 1994).
De acordo com os resultados obtidos pelos parâmetros de qualidade da água, podemos
observar que a água foi enriquecida gradativamente pelos nutrientes liberados pelo
cultivo de camarão. Esse enriquecimento foi uma grande vantagem para o
desenvolvimento da alga, resultando em taxas de crescimento elevadas. Comparando
os valores obtidos neste trabalho (2,6 %.d-1 ± 0,2) com estudos realizados em efluentes
de carcinicultura na região nordeste, podemos observar que esse valor está próximo ao
que foi encontrado para G. caudata (2,6%.d-1 ± 1,40) (MARINHO-SORIANO et al.,
2009.a) e superior ao encontrado para Gr. tenuifrons (1,14%.d-1 ± 0,21) (OLIVEIRA,
2014).
Com relação ao ganho de peso e taxa de crescimento dos camarões, foi observado uma
pequena redução na sua taxa de crescimento na segunda semana de experimento (1,17
g.d-1 ± 0,20). Essa redução pode ter acontecido devido a sua aclimatação às variações
nas condições ambientais do sistema de cultivo, em especial ao aumento da salinidade.
Embora o L. vannamei seja um organismo estuarino e extremamente eurialino,
apresentando uma faixa de tolerância entre 1 PSU e 40 PSU (VAN WYK et al., 1999),
nesse experimento, os indivíduos foram submetidos a valores superiores. Contudo, os
camarões sobreviveram durante todo o cultivo, sendo registrada uma taxa de
sobrevivência de 100% ao final do experimento. Com esses resultados podemos
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reportar novas condições ambientais, ao qual o camarão marinho L. vannamei, pode
ser cultivado com sucesso.

Conclusão

De acordo com as condições experimentais nos quais foi executado o estudo, é possível
concluir que a aplicação do tratamento sedimentação conectado com as algas é uma
excelente alternativa para tratar os efluentes do camarão L. vannamei. Em relação à
remoção dos nutrientes pela Gr. tenuifrons a mesma apresentou boa capacidade de
absorção, principalmente tendo sua preferência pela forma nitrogenada mais simples
(NH4+). Desta forma, a mesma apresenta um grande potencial como biorremediadora
em sistema de aquicultura multitrófica integrada.
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Figura 1: Mapa da localização da Salinor - Salinas do Nordeste SA (5°6′23,87″S,
36°36′11,07″W) no qual foi realizada a coleta das Gracilariopsis tenuifrons.

Figura 2: Desing experimental dos diferentes compartimentos utilizados no sistema de
cultivo multitrófico (camarão/algas) com recirculação.
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Tabela 1. Valores médios ± desvio padrão das variáveis abióticas (temperatura,
salinidade, pH, NH4+, NO2-, NO3- e PO4-3) registradas ao longo do experimento, para
os diferentes compartimentos de cultivo.

Figura 3: Variação dos dados de temperatura ao longo das semanas de experimento e
nos diferentes compartimentos de cultivo. As diferentes cores dos marcadores
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correspondem aos períodos amostrais (azul – início; vermelho – 8 dias; verde – 15 dias;
preto –

Figura 4: Variação dos dados de salinidade ao longo das semanas de experimento e
nos diferentes compartimentos de cultivo. As diferentes cores dos marcadores
correspondem aos períodos amostrais (azul – início; vermelho – 8 dias; verde – 15 dias;
preto – 2
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Figura 5: Valores de pH ao longo das semanas de experimento e nos diferentes
compartimentos de cultivo. As diferentes cores dos marcadores correspondem aos
períodos amostrais (azul – início; vermelho – 8 dias; verde – 15 dias; preto – 22 dias e
amarelo –
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Figura 6: Valores de NO3- ao longo das semanas de experimento e nos diferentes
compartimentos de cultivo.
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Figura 7: Valores de NO2- ao longo das semanas de experimento e nos diferentes
compartimentos de cultivo.
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Figura 8: Valores de NH4+ ao longo das semanas de experimento e nos diferentes
compartimentos de cultivo.
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Figura 9: Valores de PO43+ ao longo das semanas de experimento e nos diferentes
compartimentos de cultivo.
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Figura 10: Concentração das partículas em suspensão ao longo das semanas de
experimento e nos diferentes compartimentos de cultivo.
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Figura 11: Variação da biomassa (A) e TCR (B) registrados para Gracilariopsis
tenuifrons cultivada em sistema multitrófico com recirculação de água e nos tanques
controle. As médias representadas com letras iguais não diferem estatisticamente
(Teste de St
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Figura 11: Variação da biomassa (A) e TCR (B) registrados para Gracilariopsis
tenuifrons cultivada em sistema multitrófico com recirculação de água e nos tanques
controle. As médias representadas com letras iguais não diferem estatisticamente
(Teste de St
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Figura 12: Variação da biomassa (A) e TCR (B) registradas para a espécie Litopenaeus
vannamei cultivada em sistema multitrófico.
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Figura 12: Variação da biomassa (A) e TCR (B) registradas para a espécie Litopenaeus
vannamei cultivada em sistema multitrófico.
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TÍTULO: Avaliação do nível da infecção por parasitos gastrintestinais em caprinos
Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta de caprinos às infecções naturais por
parasitos gastrintestinais em sistema de confinamento. Para isso foram utilizados 24
animais sem padrão racial definido, sendo duas condições sexuais (castrados – C – e
inteiros –1) e duas fontes de fibra dietética (bagaço de cana de açúcar – B – e feno –
F), divididos em quatro tratamentos. A contagem média de OPG dos animais variou
entre 731,6 ovos/g a 3013,2 ovos/g. Ao comparar os valores de OPG entre os
tratamentos T1B1 e T2BC pôde-se observar diferença significativa entre eles.
Entretanto, T2BC, T3F1 e T4FC apresentaram resultados semelhantes. Com relação à
contagem de oOPG, os animais que foram alimentados com bagaço de cana de açúcar
tiveram a maior contagem, indicando os valores de 3145,9oocitos/g de fezes (T1B1) e
3545,8oocitos/g de fezes dos tratamentos (T2BC). Quando avaliada a porcentagem do
volume globular (VG), observou-se diferença significativa (P<0,05) entre os animais
mantidos nos diferentes tratamentos. Com relação ao FAMACHA©, independente do
tratamento, a maioria dos animais foi classificada em F3 e F4, indicando anemia, porém
sem ser relacionada ao parasitismo. Foram observados, além de ovos de
trichostrongilídeos, ovos de Trichuris spp. Conclui-se que o tipo de alimentação dos
animais, independente da condição sexual, teve influência sobre a contagem de oOPG
e o peso médio dos animais.

Palavras-chave: Sistema de confinamento. Caprinocultura. Parasitose
TITLE: EVALUATION OF GASTROINTESTINAL PARASITE INFECTION LEVEL IN
GOATS
Abstract
The aim of this study was to evaluate the response of goats to natural infections by
gastrointestinal parasites in containment system. Twenty-four animals without defined
racial pattern were used, being two sexual conditions (castrated - C - and uncastred - 1)
and two sources of dietary fiber (sugarcane bagasse - B - and hay - F), divided into four
treatments. . The average OPG count of the animals ranged from 731.6 eggs / g to
3013.2 eggs / g. When comparing the OPG values between T1B1 and T2BC treatments,
a significant difference could be observed between them. However, T2BC, T3F1 and
T4FC showed similar results. Regarding the oOPG count, the animals that were fed
sugarcane bagasse had the highest count, indicating the values of 3145.9 oocytes / g of
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feces (T1B1) and 3545.8oocytes / g of feces from treatments (T2BC). When the
percentage of globular volume (PCV) was evaluated, a significant difference (P <0.05)
was observed between the animals kept in the different treatments. Regarding
FAMACHA ©, regardless of treatment, most animals were classified as F3 and F4,
indicating anemia, but not related to parasitism. In addition to trichostrongylid eggs,
Trichuris spp. It was concluded that the type of feeding, regardless of sexual condition,
had an influence on oOPG count and mean weight of animals.

Keywords: Containment System.Goat Raising.Parasitosis
Introdução
A caprinocultura é uma das atividades agropecuárias mais antigas do Brasil, cuja origem
remete aos tempos da colonização portuguesa. Apesar de pouco explorada, ocorre em
todas as cinco regiões do país e seu mercado está em pleno desenvolvimento,
possuindo um grande potencial para se tornar fonte de renda (IBGE, 2017). O Brasil
possui um quantitativo de 9.614.722 de cabeças de caprinos, das quais 7,6 milhões
fazem parte do Nordeste, região responsável por mais de 90% do rebanho nacional.
Ainda de acordo com o estudo, o estado do Rio Grande do Norte contava em 2016 com
452.836 cabeças de caprinos, representando 6% do total (IBGE, 2017).
O principal problema na criação de caprinos e ovinos no país é causado por nematoides
gastrintestinais. Os animais sofrem diminuição no ganho de peso e na taxa de
fertilidade, há aumento dos custos com medicamentos e em alguns casos, aumento na
mortalidade, levando à significativas perdas econômicas, devido às alterações
ocasionadas no hospedeiro pelos parasitos (Nova et al., 2014; Sczesny-Moraes et al.,
2010). Segundo Amarilho-Silveira et al. (2015) as infecções por nematoides
gastrintestinais estão relacionadas ao estado nutricional, a idade e também ao período
de transição fisiológica, destacando que em fases que exigem mais nutrientes, há uma
incidência maior de infecções. Da mesma maneira, existem também fatores
relacionados à história de vida do próprio parasito, bem como a sobrevivência das larvas
no meio ambiente e sua localização no hospedeiro. Vale salientar a interferência de
fatores ambientais tais como clima, sazonalidade, vegetação e microclima das
pastagens (Roeber et al., 2013).
Principalmente na região Nordeste, os sistemas de produção em confinamento têm sido
utilizados como método para diminuir a idade ao abate, melhorar a qualidade da
estrutura física do animal e intensificar a produção de carne (Urbano et al., 2014).
Entretanto, o uso sem a devida orientação das dietas oferecidas aos animais nesse
sistema pode causar alterações na flora intestinal do ruminante, tornando o animal mais
susceptível a desordens metabólicas e também favorecendo a proliferação de
nematoides gastrintestinais e protozoários (Lima et al, 2012).
Entretanto, mesmo com o desenvolvimento do sistema de confinamento, as parasitoses
ainda são um grande entrave para a produção, com destaque para os helmintos como
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp.; Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.
e protozoários tais como Eimeria spp., Cryptosporidium spp. e Toxoplasma gondii
(SILVA et al, 2015). Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo avaliar a
resposta de caprinos às infecções naturais por parasitos gastrintestinais em sistema de
confinamento.
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Metodologia

O experimento foi conduzido no setor de caprino e ovinocultura da Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizado em Macaíba, cidade situada
na mesorregião do Leste do Estado do Rio Grande do Norte, no período de agosto a
dezembro de 2018. As análises parasitológicas e hematológicas foram realizadas no
Laboratório de Parasitologia Animal da EAJ/UFRN e no Laboratório de Helmintologia do
Centro de Biociências/ UFRN. O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no
Uso de Animais da UFRN sob o protocolo de número 054/2017. Todas as práticas de
manejo animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da
Experimentação Animal (CONCEA) para a proteção dos animais usados para
experimentação animal e outros fins científicos.
Foram utilizados 24 caprinos sem padrão racial definido, sendo 12 inteiros e 12
castrados, oriundos de um rebanho leiteiro, com peso inicial médio de 14,5 ± 1,5 kg,
distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial
2x2, sendo duas condições sexuais e duas fontes de fibra dietéticas, totalizando quatro
tratamentos, a saber: animais inteiros submetidos a dieta com bagaço de cana de
açúcar (T1B1), animais castrados submetidos a dieta com bagaço de cana de açúcar
(T2BC), animais inteiros submetidos a dieta com feno (T3F1) e animais castrados
submetidos a dieta com feno (T3FC), em seis repetições (Figura 1).
Durante o período experimental, os animais foram confinados em baias individuais
providas de comedouro e bebedouro. O tratamento anti-helmíntico foi composto pelos
fármacos ivermectina (2,5 ml/10 Kg de peso vivo), cloridrato de levamisol a 5% (1 ml/10
Kg de peso vivo) e closantel sódico a 10% (1 ml/10 Kg de peso vivo). Utilizaram-se
diferentes princípios ativos, pois somente um não é eficaz contra todos os tipos de
parasitos do abomaso, intestino delgado e intestino grosso. Para eliminar qualquer
possível variação que influencie nos resultados dos tratamentos, é necessário que os
animais sejam previamente vermifugados para que todos permaneçam submetidos as
mesmas condições, uma vez que naturalmente já estão expostos aos parasitos.
A avaliação da infecção dos animais foi realizada semanalmente, por um período de
120 dias, através de análises parasitológicas, hematológicas, avaliação clínica da
anemia pelo Método FAMACHA© e análises de desempenho.
Foram realizados exames parasitológicos quantitativos, tais quais o número de ovos por
grama (OPG) de fezes do animal, para contagem de ovos de helmintos, e o número de
oocistos por grama (oOPG) de fezes do animal, para contagem de cistos de
protozoários. Amostras fecais foram coletadas diretamente da ampola retal de cada um
dos animais e encaminhadas para análise e cálculo de OPG e oOPG conforme
metodologia de Gordon e Whitlock (1939), modificada por Ueno e Gonçalves (1998),
colocadas em sacos plásticos descartáveis e individuais e devidamente identificadas,
os quais permaneceram acondicionados em um isopor contendo gelo reciclável, e em
seguida foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Animal (EAJ/UFRN).
Para as análises hematológicas, amostras de sangue foram colhidas diretamente da
veia jugular (Figura 2) e o volume globular (VG) foi determinado por centrifugação em
tubos de micro-hematócrito, seguindo a metodologia de JAIN (1993)
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O método FAMACHA© foi utilizado como estratégia para identificar a presença ou
ausência de anemia dos animais, segundo metodologia de Molento e Severo (2004). O
FAMACHA© é uma técnica que consiste no exame visual para definir a coloração da
conjuntiva frente a um cartão de cores que foi preestabelecido com auxílio de
computação gráfica. No cartão gráfico há indicações para tratamento dos animais, com
variação de 1 a 5, sendo animal 1 (coloração vermelho robusto e atitude clínica de não
tratar), animal 2 (coloração vermelho rosado e atitude clínica de não tratar) animal 3
(coloração rosa e atitude clínica de tratar) animal 4 (coloração rosa pálido e atitude
clínica de tratar) e animal 5 (coloração branca e atitude clínica de tratar) (Figura 3).
A observação foi realizada no momento da pesagem, pelo horário da manhã, em um
local com luminosidade para que não houvesse interferência na tonalidade da
conjuntiva, evitando comprometimento nas interpretações.
Os animais foram pesados em balança digital no período da manhã e em jejum prévio
de sólidos de 16 horas. O ganho de peso total (GT) foi obtido pela diferença entre o
peso final (PF) e peso inicial (PI): GT = (PF - PI) e a estimativa de ganho de peso médio
diário (GMD) foi obtida através da relação entre o GT e o total de dias referente ao
período do confinamento até o abate: GMD=(GT/70).
As diferenças fenotípicas significativas entre os grupos de animais foram obtidas pela
análise de variância usando o programa SAS (Analysis Systems Institute, 2008). Os
dados de contagem de OPG, por não possuírem uma distribuição normal foram
transformados em log (x + 1) antes das análises. Para realizar a análise de comparação
de médias foi feito o Teste t, analisando as médias uma a uma. Para inferir se houve
diferença significativa, os dados foram avaliados quanto o teste de Tukey, a um nível de
significância de 5%.

Resultados e Discussões

A Tabela 1 mostra os resultados de OPG, oOPG, peso e volume globular obtidos dos
animais submetidos aos tratamentos durante o período experimental.
A contagem média de OPG dos animais variou entre 731,6 ovos/g (T2BC) a 3013,2
ovos/g (T1B1). Ao comparar os valores de OPG entre os tratamentos T1B1 e T2BC
pôde-se observar diferença significativa entre eles. Entretanto, T2BC, T3F1 e T4FC
apresentaram resultados semelhantes. Com relação à contagem de OPG, Teles et. al
(2011), afirma que essa contagem em pequenos ruminantes pode variar de acordo com
a alimentação, idade, sistema imunológico e o tratamento do rebanho, dado observado
no presente estudo em relação à condição fisiológica do animal.
Com relação à contagem de oOPG, os animais que foram alimentados com bagaço de
cana de açúcar tiveram a maior contagem, indicando os valores de 3145,9oocitos/g de
fezes (T1B1) e 3545,8oocitos/g de fezes dos tratamentos (T2BC). As altas contagens
de oOPG podem ter relação com o sistema de confinamento, uma vez que as baias que
abrigavam os animais acumularam, no início do período experimental, uma grande
quantidade de fezes, favorecendo a disseminação de protozoários como os do gênero
Eimeria spp., observados em microscópio óptico durante a leitura. Constata-se que os
animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar (T2BC) foram os mais
afetados, pois o número de oocistos por grama de fezes (OoPG) foram os mais altos.
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Além de ovos de Trichostrongilideos, foram observados ovos de Trichuris spp., cuja
contagem foi de 1600 ovos nas fezes dos animais inteiros e alimentados com bagaço
de cana de açúcar, 900 ovos nas fezes dos animais catrados e alimentados com bagaço
de cana de açúcar, 400 ovos nas fezes dos animais inteiros e alimentados com feno e
1200 ovos nas fezes dos animais castrados e alimentados com feno. A tricuríase,
sobretudo naqueles animais com altas contagens de ovos, causa dor abdominal,
cansaço e diarreia. De distribuição geográfica mundial, possui as mais altas
prevalências nas regiões tropicais (Santos, 2015). Uma hipótese para a incidência dessa
parasitose gastrintestinal pode ser o fato da ampliação da caprinocultura com adoção
de técnicas semi-intensivas de criação, mas especificamente do sistema de
confinamento (Valéria et al, 2011).
Quando avaliada a porcentagem do volume globular (VG), observou-se diferença
significativa (P<0,005) entre os animais mantidos nos diferentes tratamentos. Segundo
Birgel et al (2014) caracteriza-se um animal sem anemia, aquele com VG superior a
30%; anemia leve entre 20-30%, anemia moderada 19% e anemia intensa <10%. Os
animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar apresentaram maiores
valores de VG (29,7%).
Quando medido o peso dos animais, apenas aqueles castrados submetidos a dieta com
bagaço de cana de açúcar apresentaram peso médio (16,7 Kg) semelhante ao início do
período experimental (14,5 ± 1,5Kg). Os demais ganharam peso durante o experimento,
sendo mais evidente nos animais inteiros submetidos a dieta com feno, seguido dos
animais castrados também submetidos a dieta com feno.
Com relação ao FAMACHA©, a Tabela 2 mostra a distribuição dos animais de cada
tratamento nas categorias FAMACHA© (F1, F2, F3, F4 e F5).Independente do
tratamento, a maioria dos animais foi classificada em F3 e F4, indicando anemia.
Entretanto, não se pode afirmar que a anemia observada seja consequência do
parasitismo por espécies hematófagas como Haemonchus contortus. Não foi o objetivo
desse estudo identificar e quantificar o gênero dos parasitos presentes no trato
gastrintestinal dos animais, porém em outro trabalho do mesmo grupo de pesquisa, foi
observada prevalência de Trichostrongylus spp. nesses animais experimentais,
independente do tratamento e assim, a porcentagem de H. contortus foi abaixo do
mínimo esperado (60%) para que se relacione a anemia ao parasitismo gastrintestinal.
Um fator que pode estar associado à anemia é a alta contagem de oocisto nas fezes,
uma vez que as espécies de Eimeria, mesmo não sendo hematófagas, podem causam
lesões na mucosa e consequente diarreia, impedindo a absorção de nutrientes.

Conclusão

A condição sexual e a dieta dos animais teve pouca influência na contagem de OPG
dos animais, uma vez que alta contagem foi somente observada nos animais inteiros e
alimentados com bagaço de cana de açúcar. Em contrapartida, com relação ao número
de oocistos por grama de fezes, os animais alimentados com bagaço de cana de açúcar,
independente se castrados ou inteiros, apresentaram as maiores contagens médias,
indicando que o tipo de dieta teve papel preponderante no nível de infecção por
protozoários nos caprinos avaliados. Os animais alimentados com feno ganharam mais
peso desde o início do experimento em relação aos animais alimentados com bagaço
de cana de açúcar. Foi observada anemia nos animais de todos os tratamentos, uma
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vez que a percentagem de volume globular foi menor que 30% e a grande maioria dos
animais, independente do tratamento, foram classificados em FAMACHA© 3 e
FAMACHA© 4, porém, essa anemia observada não pôde ser correlacionada ao
parasitismo. Nessa perspectiva, os caprinos estudados, apesar de mantidos em um
sistema de confinamento intensivo, apresentaram um nível relevante de parasitismo.
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Figura 1 – Animais experimentais em sistema de confinamento. Foto: Carlikelly Gleicy
da Silva
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Figura 2 – Amostra de sangue colhida diretamente da veia jugular do animal
experimental. Foto: Rogério Damião Souza Júnior
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Figura 3 – Realização do método FAMACHA © Foto: Carlikelly Gleicy da Silva

TABELA 1 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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TABELA 2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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TÍTULO: Conservadorismo cromossômico e mapeamento in situ do DNAr em Pareques
acuminatus (Perciformes, Sciaenidae) do litoral do Rio Grande do Norte
Resumo
A família Sciaenidae, apesar de diversa, apresenta dados citogenéticos de suas
espécies ainda escassos, em particular, aqueles referentes à dinâmica de sequências
repetitivas através de hibridização in situ com fluorescência (FISH). Entre seus
representantes recifais, destaca-se Pareques acuminatus com larga distribuição em
regiões costeiras do Atlântico Ocidental e muito utilizado na aquariofilia. Visando
contribuir com dados citogenéticos que possam estimar padrões da evolução
cromossômica da família, realizou-se análises através de técnicas citogenéticas
clássicas e hibridização in situ com fluorescência (FISH). A espécie apresentou 2n=48
cromossomos, formado por elementos acrocêntricos. Blocos heterocromáticos
distribuídos nas regiões centroméricas dos cromossomos. Sítios AgRONs/CMA+/DAPI- exclusivamente na região pericentromérica do braço longo do par
2, coincidentes com os sítios DNAr 18S. Os sítios DNAr 5S, localizados no par 1,
apresentaram uma condição heterozigota singular, onde em um dos homólogos
ocupava posição centromérica, enquanto no outro, posição pericentromérica no braço
longo. Os padrões citogenéticos obtidos são coincidentes com outras espécies da
família e indicam condições simplesiomórficas compartilhadas entre os grupos. A
variação estrutural dos sítios DNAr 5S sugere uma condição transitória derivada de um
evento de inversão paracêntrica. Análises adicionais nesta e em outras populações da
espécie, permitirão estimar possíveis consequências evolutiva
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Abstract
The Sciaenidae family, although diverse, presents cytogenetic data of its still scarce
species, in particular those referring to repetitive sequence dynamics through
fluorescence in situ hybridization (FISH). Among its reef representatives, stands out
Pareques acuminatus with wide distribution in western Atlantic coastal regions and
widely used in aquarium. In order to contribute with cytogenetic data that can estimate
patterns of family chromosomal evolution, analyzes were performed using classical
cytogenetic techniques and fluorescence in situ hybridization (FISH). The species
presented 2n = 48 chromosomes, formed by acrocentric elements. Heterochromatic
blocks distributed in the centromeric regions of chromosomes. Ag-RONs / CMA + / DAPIsites exclusively in the pericenteric region of the long arm of pair 2, coincident with the
18S rDNA sites. The 5S rDNA sites, located in par 1, presented a unique heterozygous
condition, in which one of the homologues occupied centromeric position, while in the
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other, pericentromeric position in the long arm. The obtained cytogenetic patterns are
coincident with other species of the family and indicate simpleomomorphic conditions
shared between the groups. The structural variation of the 5S rDNA sites suggests a
transient condition derived from a paracentric inversion event. Further analysis on this
and other populations of the species will allow to estimate possible evolutionary
consequences.
Keywords: Fish cytogenetics; Antenna fish; hake; RDNA; polymorphism
Introdução
A ordem Perciformes constitui uma das ordens mais diversas entre os vertebrados, e
embora suas espécies sejam em predominância marinhas, também ocorrem espécies
dulcícolas. Nos últimos anos foram retiradas algumas famílias da ordem Perciformes e
incluídas em outras do clado Percomorpha, contudo ainda estão entre as ordens mais
diversificadas do clado, em número de família, gênero e espécie (Nelson et al., 2016).
Assim, a proposta de Nelson (2006) que incluía 160 famílias na ordem, passou a 90
famílias (Wiley e Johnson, 2010) e mais recentemente a aproximadamente 71 famílias
(Betancur-R et al., 2013).
Dentro dos Perciformes encontra-se a família Sciaenidae, representando um importante
recurso comercial, com distribuição em águas rasas tropicais a temperadas no Atlântico,
Índico e Pacífico. Os indivíduos desta família são conhecidos como pescadas e
corvinas, sendo bastante abundante e diverso (Vinson et al., 2001).
Possuem nadadeira dorsal longa, com um entalhe profundo entre as partes espinhosas
(com 6 a 13 espinhos) e de raios suaves (com 1 coluna e geralmente de 20 a 25 raios
moles), nadadeira anal com 1 ou 2 espinhas geralmente fracas, escamas da linha lateral
atingindo o final da nadadeira caudal, grandes canais cavernosos na cabeça, focinho e
mandíbula com poros visíveis, vômer e palatino sem dentes, bexiga natatória
funcionando como uma câmara de ressonância, 24 a 29 vértebras (Nelson et al., 2016).
Carnívoros de fundo, alimentam-se de pequenos peixes e invertebrados bentônicos. Os
juvenis são utilizados para fins de aquariofilia (Nelson et al., 2016). São comumente
encontrados próximos a desembocadura de rios, sobre fundos arenosos e lamacentos,
sendo pouco encontrados em fundos rochosos. São inicialmente marinhos, costeiros,
com alguns jovens e adultos utilizando-se de áreas de estuário para alimentação e
crescimento (Santos-Ninin, 2008). A família possui 66 gêneros e 286 espécies. No
Atlântico sul cerca de 21 gêneros representam a família (Santos et al., 2003; Vinson et
al., 2001) e na costa brasileira, até então, há registros de 36 espécies, sendo 28 de
ocorrência do sul e sudeste (Casatti & Menezes, 2003; Chao, 2003).
Lowe McConnell (1966) agrupou os sciaenídeos através de hábitos alimentares em três
categorias. O primeiro grupo é constituído de comedores de fundo, que são mais
frequentes em áreas costeiras, essas espécies possuem a boca mais inferior e
costumam ocupar substratos de lama e sedimentos argilosos, também podendo ser
encontrados em substrato mais duro como areia. O segundo é formado por peixes
pelágicos, cuja boca é mais oblíqua para cima, possuem olhos grandes e corpos
lateralmente comprimidos, e se alimentam de camarões. E por último, as espécies que
quando adultas se alimentam de peixes estuarinos, enquanto os juvenis se alimentam
de camarão.
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O gênero Pareques é constituído por sete espécies, respectivamente, Pareques
umbrosus (Jordan & Eigenmann, 1889), Pareques viola (Gilbert, 1898), Pareques
perissa (Heller & Snodgrass, 1903), Pareques fuscovittatus (Kendall & Radcliffe, 1912),
Pareques lanfeari (Barton, 1947), Pareques iwamotoi (Miller & Woods, 1988) e Pareques
acuminatus (Bloch & Schneider, 1801).
Conhecido por chapéu-alto ou anteninha, a espécie P. acuminatus tem um tamanho
médio de 18cm, sendo muito comercializada para fins de aquariofilia. Esta espécie
ocorre em águas costeiras, em recifes rasos (embora tenha sido registrada até cerca de
60 metros de profundidade), em fundos arenosos ou lamacentos do Atlântico Ocidental
(Carolina do Norte, EUA, ao Rio de Janeiro no Brasil, onde se alimenta de zooplâncton
e invertebrados bentônicos (Chao et al, 2015).
Visando ampliar os dados citogenéticos existentes para a espécie Pareques acuminatus
e contribuir para uma melhor compreensão dos padrões da evolução cromossômica da
família Sciaenidae, foram realizadas análises utilizando técnicas citogenéticas e
hibridização in situ fluorescente (FISH).

Metodologia
Os indivíduos utilizado nas análises citogenéticas, foram coletados no município de
Extremoz/RN (5°41’39”S 35°11’48”O), na praia de Santa Rita, litoral do Estado do Rio
Grande
do
Norte,
região
nordeste
do
Brasil
(Figura
1).
Preparação

das

lâminas

e

montagem

dos

cariótipos

Gotejou-se aproximadamente 120µL da suspensão celular em lâminas previamente
limpas, recobertas por um filme de água destilada aquecida à 60ºC, deixando-se secar
a temperatura ambiente. Para definição do valor 2n e análise da morfologia dos
cromossomos corou-se as lâminas com Giemsa à 5%, diluído em tampão fosfato pH
6,8, por 8 minutos. Decorrido esse tempo, lavou-se as lâminas em água corrente e
deixou-as
secar
ao
ar.
As análises cromossômicas foram realizadas em microscópio ótico, com ampliação de
1.000X. As melhores metáfases foram registradas em fotomicroscópio óptico Olympus
BX53, com um sistema de captura digital Olympus DP70, através do software DP
Controll. Os cromossomos foram classificados quanto à posição dos centrômeros, de
acordo
com
Levan
et
al.
(1964).
Detecção

das

regiões

organizadoras

de

nucléolos

(RONS)

Para caracterização das RONs foi utilizada a técnica de impregnação por nitrato de prata
preconizada por Howell e Black (1980). Foi preparado previamente uma solução
gelatinosa contendo 1g de gelatina incolor acrescido de 50mL de água e 0,5mL de ácido
fórmico, e guardado em geladeira. Em um tubo de 1,5ml colocou-se 150µL de solução
aquosa de gelatina, 120µL de água destilada e 240µL de AgNO3 à 50%. A solução foi
misturada e transferida, com auxílio de pipeta Pasteur, para uma lâmina recém
preparada, que foi coberta com lamínula e incubada em estufa à 60ºC, por 3 a 6 minutos,
até que a solução ganhasse uma cor âmbar. Após isso, a lamínula foi retirada com jatos
de água destilada, e as lâminas secas a temperatura ambiente.
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Detecção

de

heterocromatina

constitutiva

(Bandamento-C)

As regiões de heterocromatina constitutiva foram identificadas pelo método de Sumner
(1972). A técnica utilizou lâminas com material mitótico envelhecidas em estufa a 37°C,
por aproximadamente 6 dias. As lâminas foram imersas em HCl 0,2N à temperatura
ambiente, por 15 minutos; após este tempo, lavadas com água destilada e secas ao ar.
Em seguida foram incubadas em solução de 2XSSC por 15 minutos em estufa a 60ºC;
decorrido este período, lavadas em água destilada e secas ao ar. Cada lâmina foi
mergulhada em uma solução hipersaturada de Ba(OH)2. 8H2O à 5%, à 42ºC, por 1
minuto meio e imediatamente mergulhadas em HCl 0,2N por três vezes
(aproximadamente 1 segundo, cada mergulho), em seguida lavadas em água destilada
e secas ao ar. As lâminas foram re-incubadas em solução de 2XSSC à 60ºC por 30
minutos; decorrido este prazo, lavadas em água destilada e secas ao ar. Para
visualização as lâminas foram coradas com Giemsa diluído à 2%, em tampão fosfato
(pH
6,8),
por
15
a
20
minutos.
Dupla

coloração

com

fluorocromos

base-

específicos

O fluorocromo cromomicina A3 (CMA3) foi empregado para a detecção de regiões ricas
em bases G-C e o fluorocromo DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) para identificar regiões
ricas em bases A-T, de acordo com Schweizer (1980). Sobre as lâminas com suspensão
celular foi colocado, com o auxílio de micropipeta, 30µl de Cromomicina A3 0,5mg/ml,
cobrindo com lamínulas e mantidas em câmara úmida, no escuro por 60 minutos, sendo
posteriormente lavadas com água destilada. Após secas as lâminas foram coradas com
30µl de DAPI (2µL /ml), recobertas novamente por lamínulas e mantidas em câmara
úmida, no escuro, por 30 minutos. Posteriormente as lâminas foram lavadas com água
destilada e montadas com tampão glicerol-Mcllvaine pH 7,0 (1:1), cobertas com
lamínulas e seladas com esmalte incolor. As lâminas foram então mantidas em câmara
escura à 4ºC e analisadas após um prazo mínimo de três dias com fotomicroscópio de
epifluorescência Olympus BX51, sob filtros apropriados.
Hibridização fluorescente in situ (FISH)
Hibridizações fluorescente in situ foram realizadas de acordo o procedimento descrito
por Pinkel et al. (1986). Cromossomos mitóticos foram tratados com RNAse (20μg/ml
em 2XSSC) à 37°C por 1 h e com pepsina (0,005% em 10mM HCl) à 37°C por 10 min,
fixada com formaldeído à 1% por 10 min e depois desidratada em série de álcool (70%
/ 85% / 100%) por 5 min cada. As lâminas com cromossomos metafásicos foram
incubadas em 70% formamida/2XSSC, à 72°C, durante 5 min. A solução de hibridização
(50% de formamida, 2XSSC, 10% de sulfato de dextrano) e a sonda desnaturada
(5ng/μl), com volume final de 30 μl, foram depositados nas lâminas e hibridização
realizada durante 16 h à 37°C em câmara escura. Lavagens pós-hibridização foram
realizadas com 15% formamida/0,2XSSC à 42°C, por 20 min, seguido por lavagens em
0,1XSSC à 60°C por 15 min e em 0,5%/4XSSC Tween 20 por 5 minutos à temperatura
ambiente. Os sinais de hibridização das sondas foram detectados utilizando antidigoxigenina conjugada com rodamina (Vector Burlingame), para sondas DNAr 18S, e
com streptavidina conjugada com FITC (Vector, Burlingame) para 5S DNAr. Os
cromossomos foram contracorados com Vectashield/DAPI (1,5 μg/ml) (Vector,
Burlingame).

Resultados e Discussões
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Os indivíduos analisados da espécie P. acuminatus apresentaram um cariótipo com
2n=48 cromossomos, formado exclusivamente por cromossomos acrocêntricos
(NF=48), simétricos com pequenas variações de tamanho entre os maiores e os
menores pares (Figura 2). Os sítios Ag-RONs (CMA+/DAPI-), localizados em um único
par cromossômico, foram coincidentes com constrições secundárias localizadas
exclusivamente na região pericentromérica do braço longo do par 2. As regiões
heterocromáticas estavam distribuídas em baixo conteúdo, em posição centromérica
dos cromossomos, e de forma conspícua na região organizadora de nucléolos.
FISH com sondas DNAr 18S, em P. acuminatus revelaram sítios coincidentes com as
regiões Ag-NORs. Os sítios DNAr 5S, foram localizados no par 1, apresentando uma
condição heterozigota singular, onde em um dos homólogos ocupava posição
centromérica, enquanto no outro localizava-se em posição pericentromérica no braço
longo.
O padrão cariotípico apresentado por Pareques acuminatus é similar ao de muitas
espécies e grupos da ordem dos Perciformes revelando uma tendência de
conservadorismo cromossômico em torno de um cariótipo com 48 cromossomos
acrocêntricos, considerado uma condição ancestral para essa ordem (Galetti et al.,
2000; Galetti et al., 2006) e que constitui uma condição sinapomórfica para teleósteos
modernos, como Perciformes (Brum & Galetti, 1997). Contudo, na família Sciaenidae,
tem sido reportado em algumas espécies padrões cariotípicos divergentes, como em
Umbrina coroides, com 2n=46 (4sm+42a) (Brum, 1996), bem como em Bairdiella
chrysura, que apresenta variação numérica (2n=48-52) (Gregory et al., 1980). Outras
espécies também podem apresentar variações no número de braços cromossômicos,
como em Plagioscion sp. onde (2n=48, NF=48-50) em razão de inversões pericêntricas
(Feldberg et al., 1999).
A ausência de variação visível, em Sciaenidae, reflete uma diversificação cariotípica
com modificações em grande parte não detectáveis. Essa condição, possivelmente
reflete a participação de fatores ambientais, como a falta de barreiras geográficas bem
definidas, que promovem um fluxo gênico intenso, em decorrência da ocorrência e
dispersão de grandes populações marinhas (Galetti et al., 2006).
Cariótipo menos diversificados em espécies marinhas podem estar associados ainda à
características biológicas que promovam maior capacidade dispersiva das espécies
(Molina & Galetti, 2004b). De fato, espécies continentais, apresentam uma diferenciação
cariotípica mais evidente, visto que há barreiras geográficas mais eficientes
estruturando suas populações. Contudo, mesmo em scianídeos dulcícolas, como em
Plagioscion squamosissimus e Plagioscion sp. (Feldberg et al., 1999), com 2n=48
acrocêntricos, também podem apresentar conservadorismo cromossômico.
Em Pareques acuminatus os sítios Ag-RONs se localizavam na posição proximal do par
2, confirmada por FISH com sonda 18S DNAr. A localização das RONs em regiões
pericentroméricas, em um único par, é considerada basal nos Perciformes, sendo
também identificadas em outras espécies da família Sciaenidae, como Menticirrhus
americanus, Ophioscion punctatissimus (Accioly, 2007); Menticirrhus littoralis (Reggi et
al., 1986), Plagioscion squamosissimus (Feldberg et al., 1999), Argyrosomus amoyensis
(Liao, 2018) e Pareques acuminatus (presente estudo).
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Do ponto de vista estrutural a localização de RONs pode ocorrer em uma mesma
posição mas em pares cromossômicos diferentes, como no par 2 em Pareques
acuminatus, Sciaenops ocellatus (Wang, 2012), Nibea albiflora (Zheng et al., 2016),
Nibea mitsukurii (Ojima & Kikuno, 1987) e Argyrosomus amoyensis (Liao, 2018); no par
1 em Menticirrhus americanus, Plagioscion sp. (Feldberg et al., 1999); no par 10 em
Ophioscion punctatissimus (Accioly, 2007), e em Larimichthys crocea (Wang, 2012), ou
no par 24 em Plagioscion squamosissimus (Feldberg et al., 1999). De fato, marcações
em um único par cromossômico em posição intersticial também presentes em outras
espécies de Sciaenidae, parece representar uma condição conservada para os
Perciformes e para a família (Aguilar & Galetti, 1997).
Estas variações na localização da RONs, juntas com as alterações de NF em alguns
Sciaenídeos, pode indicar que rearranjos pericentroméricos podem ter ocasionalmente
ocorrido com baixa frequência durante o processo evolutivo da família (Liao, 2018).
O double FISH revelou ausência de sintenia entre as subunidades ribossomais 18S e
5S em Pareques acuminatus, uma condição considerada a mais comum em peixes e
que tem sido sugerida como seletivamente vantajosa (Martins & Galetti, 1999). Acreditase que esta disposição seja em razão de que nos eucariotos, os genes RNAr 45S (que
codificam também para RNAr 18S) são transcritos pela enzima RNA polimerase I,
nuclear, enquanto os genes RNAr 5S são transcritos pela RNA polimerase III, no
ambiente não nucleolar (Amarasinghe & Carlson, 1998) provocando localizações
diferentes para essas marcações nas matrizes 5S – 45S. Desta forma, quando sítios
45S e 5S permanecem separados ao invés de sintênicos podem, por exemplo, reduzir
o risco de translocação indesejada de sequências (Martins & Galetti, 1999).
Os sítios DNAr 5S, localizados no par 1, apresentaram uma condição heterozigota
singular, onde em um dos homólogos ocupava posição centromérica, enquanto no outro
localizava-se em posição pericentromérica no braço longo. Dados citogenéticos na
família relatam aspectos estruturais do cariótipo através do mapeamento do DNAr 5S,
em cinco espécies, revelando diferentemente da estabilidade nos sítios DNAr 45S, uma
grande variação interespecífica dos sítios 5S DNAr. Diversificações estruturais
envolvendo os sítios DNAr têm sido descritas para outros grupos, como no gênero
Gymnotus (Gymnotiformes, Gymnotidae) que apresenta diferenças na frequência,
desde um único par em G. sylvius, até 15 em G. cf. carapo, embora com poucas
mudanças em localização e frequência quanto aos sítios DNAr 18S (Scacchetti et al.,
2011).
Parte da variação dos sinais DNAr 5S pode decorrer de diferenças de intensidade do
sinal de hibridação entre homólogos (Nirchio et al., 2007), ou ao pequeno tamanho de
um dos loci de DNAr 5S que impediria a detecção, ou variações no número de repetições
in tandem entre os cromossomos homólogos (Martins & Galetti, 1999). O alto dinamismo
no DNAr, pode estar associado à transposição mediada por transposons e a troca
desigual (Coen & Dover, 1983; Da Silva et al., 2011; Symonová et al., 2013). Contudo,
em alguns grupos a diversificação dos sítios DNAr 5S pode propiciar um útil marcador
citotaxonômico e populacional, como em Haemulidae (Motta-Neto, 2011).
A diversidade dos padrões de organização do DNAr 5S, juntamente com a relativa
estabilidade do 18S DNAr, em cariótipos dos Sciaenídeos reforçam a hipótese de que
eles evoluem independentemente, como sugerido para outros grupos (Martins & Galetti,
1999).
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A existência de grandes blocos heterocromáticos decorrente de processos de
heterocromatinização, pode refletir amplificação ou acumulação por trocas desiguais,
transposições e/ou duplicações de regiões, ocorridas durante a evolução cariotípica
(Affonso & Galetti, 2005). Neste sentido a baixa quantidade de heterocromatina,
principalmente sobre regiões centroméricas e pericentroméricas pode estar atreladas
ao baixo dinamismo evolutivo dos cromossomos presentes neste grupo.

Conclusão
Os padrões cariotípicos identificados para P. acuminatus, apesar de exibir alguma
diversificação cariotípica interespecífica, deixa claro uma condição filogeneticamente
conservada e característico da família, indicado pelo padrão numérico e estrutural dos
cromossomos, homogeneidade da heterocromatina e posição e frequência de sítios
ribossomais. Análises adicionais de mapeamento de sequências repetitivas, nesta e em
outras espécies poderão estimar mais resolutivamente possíveis reorganizações
internas estabelecidas no processo de evolução cariotípica da família Sciaenidae.
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TÍTULO: Uma base de dados sobre a Amazônia
Resumo
O trabalho objetivou a criação de uma grande base de dados sobre a composição
florística e estrutura de abundâncias das comunidades de plantas lenhosas no domínio
da Amazônia como um todo, onde foram compilados dados sobre composição de
espécies lenhosas de 680 localidades com base em ocorrências de espécies, e de 269
localidades com base na abundância de espécies. Esta base de dados reúne o
conhecimento existente sobre a distribuição das espécies nas comunidades em que
foram amostradas em trabalhos contendo dados de levantamentos florísticos e
fitossociológicos publicados em revistas científicas, dissertações, teses, e relatórios
governamentais desenvolvidos no domínio da Amazônia, incluindo o Brasil e seus
países fronteiriços como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa. Após revisão taxonômica das espécies, foram
encontrados um total de 6251 espécies arbustivas e arbóreas pertencentes a 979
gêneros e 140 famílias. Ocorreram 1860 (29,97% do total) espécies restritas a uma
única localidade nos dados de ocorrência, enquanto ocorreram 1105 (31,83% do total)
no conjunto de dados de abundância. O número médio de espécies por localidade para
os dados de ocorrência foi de 77,2 e 85,6 para os dados de abundância.
Palavras-chave: Base de dados; Amazônia; Distribuição; Abundância; Espécies
lenhosas;
TITLE: A Database About the Amazon
Abstract
The study aimed to create a large database on the floristic composition and abundance
structure of woody plant communities in the Amazon domain, where data on wood
species composition from 680 localities based on species occurrences were compiled,
and 269 localities based on species abundance. This database gathers the existing
knowledge about the distribution of species in the communities where they were sampled
in works containing data from floristic and phytosociological surveys published in
scientific journals, dissertations, theses, and government reports developed in the
Amazon domain, including Brazil and its border countries such as Bolivia, Peru, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana. After taxonomic revision
of the species, a total of 6251 shrub and tree species belonging to 979 genera and 140
families were found. There were 1860 (29.97% of the total) species restricted to a single
locality in the occurrence data, while 1105 (31.83% of the total) occurred in the
abundance data set. The average number of species per location for the occurrence data
was 77.2 and 85.6 for the abundance data.
Keywords: Database; Amazon; Distribution; Abundance; Woody species;
Introdução

CIÊNCIAS DA VIDA

227

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

A floresta amazônica forma a região biologicamente mais rica da Terra, cobrindo vastos
7,5 milhões de Km2 em 9 países ou cerca de 40% do continente sul-americano. Ela
abriga 25% da biodiversidade global, sendo um dos principais contribuintes para o
funcionamento do clima do sistema terrestre (Malhi et al., 2008) além de ser uma fonte
de linhagens que colonizaram outras regiões biogeográficas (Antonelli et al., 2018).
Estima-se que abrigue cerca de 16000 espécies de árvores, das quais 11000 são
espécies raras (ter Steege et al., 2013), e até 57% delas estão globalmente ameaçadas
(ter Steegeet al., 2015). Apesar de sua importância global e dos avanços recentes na
compreensão da distribuição de suas espécies de árvores e filogenia relacionada
(Emilio, Nelson, Schietti, Desmoulie e Costa, 2010; Oliveira & Nelson, 2001; Slik et al.,
2018 ter Steege et al., 2013; ter steege et al., 2000), ainda se sabe pouco sobre a flora
da Amazônia. A análise macroecológica da diversidade biológica, delimitação de
biorregiões e entendimento da distribuição vegetal ao longo do espaço depende da
formação de bases de dados amplas e detalhadas sobre a distribuição de espécies,
especialmente na forma de comunidades ecológicas locais. Embora o Brasil tenha
acumulado considerável volume de levantamentos florísticos e fitossociológicos
realizados em diferentes fitofisionomias, a reunião destas informações de forma
padronizada em bases de dados de grande escala é uma tarefa por si só desafiadora,
complexa e trabalhosa. Considerando a complexidade do Bioma amazônico, é de
extrema importância ser construída uma base de dados completa que contenha
informações de ocorrência e abundância. O uso de dados de ocorrência e abundância
é importante porque cada tipo de dados enfatiza diferentes aspectos da estrutura de
metacomunidades. Dados de abundância refletem padrões de dominância e são
amplamente baseados no sucesso relativo de diferentes estratégias ecológicas que
medeiam o tamanho da população, probabilidades de extinção, uso de recursos e
adaptação (Fine, 2015; Grime& Pierce, 2012). Quase metade de todas as árvores na
Amazônia pertence a um conjunto de cerca de 1,4% de suas espécies que são
hiperdominantes em uma ou duas regiões da bacia e em um ou dois tipos de florestas
(ter Steege et al., 2013). Os dados de ocorrência, por sua vez, aumentam a
disponibilidade e geralmente cobrem áreas mais amplas do que os dados de
abundância (Gomes et al., 2018), além de enfatizar padrões de metacomunidade
relacionados a espécies raras, que recebem pesos iguais nesse tipo de dados
(Legendre & Legendre, 2012). O atual trabalho visa então construir uma base de dados
sobre a composição florística e estrutura de abundâncias das comunidades de plantas
lenhosas no domínio da Amazônia como um todo, procurando trabalhos contendo dados
de levantamentos florísticos e fitossociológicos publicados em revistas científicas,
dissertações, teses, e relatórios governamentais desenvolvidos no domínio da
Amazônia, incluindo outros países Sul-Americanos que fazem fronteira com o Brasil,
procurando sempre compreender a motivação desses trabalhos, suas características
locais, métodos utilizados e principais resultados e considerações/conclusões.
Metodologia
O domínio biogeográfico da Amazônia abrange mais de 7 milhões de km2, na América
do Sul, a maior parte na bacia amazônica e no Escudo das Guianas. Esta extensão
compreende uma faixa longitudinal e latitudinal de aproximadamente 35° e 28°,
respectivamente. Abrange nove países, incluindo a parte norte do Brasil (64% de toda
a floresta amazônica), a extensão do Suriname, Guiana, Guiana Francesa e partes do
Equador, Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia. A temperatura média anual varia de
14°C a 28°C na maior parte da Amazônia, com temperaturas de cerca de 1°C ocorrendo
apenas no oeste da Amazônia, no sopé dos Andes. A precipitação anual varia de 6256
mm a uma baixa de 334 mm na transição sul para savana e florestas decíduas. Os solos
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variam desde mais profundos e ricos em nutrientes até mais rasos e pobres em
nutrientes. Os solos ácidos predominam nas regiões de várzea. Apesar da
predominância do tipo de vegetação florestal perene, a variação da fisionomia também
inclui florestas decíduas e semidecíduas, bem como savanas e campos (Oliveira-Filho,
2009). A base de dados foi construída através da utilização do software GOOGLE
planilhas, online. Os trabalhos inseridos nesta base foram obtidos por meio de artigos
científicos publicados, teses, dissertações, planos de manejo e boletins técnicos,
pesquisados via internet através dos mecanismos de busca do Google Acadêmico,
Scielo e IBIct, com palavras-chave tais como: florística, levantamento, fitossociologia,
amazonia, floresta amazonica, amazon forest, entre outras. Trabalhos mais antigos que
não estejam disponíveis online serão obtidos através do serviço COMUT da Biblioteca
Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A base foi organizada
em três planilhas complementares: Referências, Florística e Abundância. As três
planilhas constituem juntas a base de dados. Na planilha de Referências foram inseridos
os dados de autor e ano de publicação, se área está inserida em uma Unidade de
Conservação, manejo, critério de inclusão do levantamento, latitude, longitude, altitude
em metros, área basal em metros quadrados por hectare, altura média dos indivíduos
em metros, método de parcela ou ponto quadrante, se a área é alagada, de várzea ou
água preta , fisionomia da vegetação de acordo com o autor, assim como tipo de
fitofisionomia, regime climático, renovação foliar, domínio térmico e faixa altitudinal,
tipos de substratos de acordo com o novo esquema de classificação a fisionomia da
vegetação brasileira segundo Oliveira-Filho (2009). Na planilha Florística foi criada uma
estrutura de espécies por localidades, e contém uma lista de espécies encontradas em
todas as localidades, assim como a ocorrência das espécies encontradas em cada uma
das localidades lançadas na base. Por fim, a planilha de Abundâncias possui a mesma
estrutura da planilha Florística, porém recebe o lançamento das abundâncias absolutas
das espécies ao invés de sua ocorrência binária. Ambas as planilhas incluem colunas
identificadoras para família e gênero, assim como para o status da identificação
taxonômica completo ou incompleto. Foram compilados dados sobre a composição de
espécies lenhosas de 680 comunidades locais com base em ocorrências de espécies,
e de 269 localidades com base na abundância de espécies. As localidades foram
distribuídas ao longo da extensão territorial do domínio da floresta amazônica. As listas
florísticas vieram de levantamentos florísticos publicados em artigos de revistas, livros,
teses, registros de herbários e repositórios de dados de inventário online. Não definimos
limites de proximidade espacial para localidades obtidas dessas fontes. Os dados de
abundância consistiram no número de indivíduos amostrados e vieram apenas de
inventários de parcelas. Os dados dos herbários foram selecionados para corresponder
às comunidades locais, em vez de amostras de plantas individuais. Para este fim,
amostras de herbário foram cuidadosamente examinadas para agrupamentos de pelo
menos 20 espécimes ocorrendo dentro de um alcance máximo de 20 Km, que foram
incluídos como comunidades locais. Espécimes individuais não correspondentes a
esses critérios não foram incluídos nos dados. Os dados dos herbários foram utilizados
apenas no conjunto de dados de ocorrência. Excluímos amostras sem identificação em
nível de espécie, bem como espécies cultivadas, herbáceas, epífitas, parasitárias, lianas
e fetos. Não consideramos nenhum taxa infraespecífica no conjunto de dados.
Localidades com menos de 10 espécies foram excluídas da base. Utilizamos os
recursos taxonômicos atualizados encontrados no projeto Flora do Brasil
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/) e a ferramenta on-line The TaxonomicNameResolution
Service v1.1 (http://tnrs.plantcollaborative.org) para revisar a nomenclatura de famílias,
gêneros e espécies. Nomes com erros ortográficos foram corrigidos (n = 108 en = 72
para dados de ocorrência e abundância, respectivamente), espécies sinônimas foram
fundidas com espécies aceitas (n = 1871 en = 1014) e espécies inválidas foram
descartadas (n = 1096 en = 385).
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Resultados e Discussões
Foram encontrados um total de 6251 espécies arbustivas e arbóreas pertencentes a
979 gêneros e 140 famílias botânicas nas localidades estudadas em cada ocorrência.
Espécies restritas a uma única localidade nos dados de ocorrência foram 1860 (29,97%
do total) e 1105 (31,83% do total) no conjunto de dados de abundância.O número médio
de espécies por localidade para os dados de ocorrência foi de 77,2 (DP = 85,9, mediana
= 49,5, faixa: 10 - 772) e 85,6 (DP = 85,7, mediana = 65, intervalo: 6 - 639) para o
conjunto de dados de abundância. Tais resultados correspondem rigorosamente aos
objetivos propostos no planejamento deste trabalho de criação de uma base com
informações da flora amazônica com dados de distribuição e abundância de espécies
lenhosas.
Conclusão
Foi elaborada uma grande base de dados sobre a composição florística e estrutura de
abundâncias das comunidades de plantas lenhosas no domínio da Amazônia como um
todo, onde foram reunidos os conhecimentos existentes sobre a distribuição das
espécies nas comunidades em que foram amostradas através de dados já coletados
por outros autores e organizados em trabalhos científicos. Tal base de dados tem uma
importância significativa para estudos macroecológicos, onde é possível obter
informações de distribuição de diferentes espécies ao longo do espaço e sua
abundânciaem cada local, podendo ter um foco na elaboração de projetos que visam a
conservação do próprio bioma amazônico. Futuramente pretende-se compilar essa
ampla quantidade de informações da base de dados da Amazônia e realizar análises
estatísticas dos padrões macroecológicos encontrados.
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TÍTULO: Avaliação clínica de alterações dento-faciais em crianças portadoras da
síndrome congênita do Zika vírus
Resumo
INTRODUÇÃO: Diante do surto de Zika vírus (ZIKV) em 2015, o Ministério da Saúde
decretou estado de emergência em saúde pública de importância nacional. Os números
de casos notificados extrapolaram a marca de 10.000, sendo sua associação com
microcefalia em neonatos confirmada, levantando assim, a hipótese de acometimento
de outros tecidos semelhantes. OBJETIVOS: Avaliar o esmalte dentário de crianças
portadoras de microcefalia oriundas de infecção por Zika vírus, e investigar possíveis
alterações dento-faciais concomitantes a fim de verificar a incidência destes defeitos
relacionados com a síndrome. METODOLOGIA: Amostra de conveniência de pacientes
do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra em natal, portadores da
síndrome congênita do Zika vírus. Realização de exame clínico bucal e aplicação de
questionário. Os dados foram postos no programa SPSS e aplicado o teste exato de
fisher e qui-quadrado de Pearson, tabelas 2x2 e nxn. RESULTADOS: Dos 39 pacientes
estudados, 20 deles apresentaram alguma alteração da estrutura dentária e os
distúrbios faciais encontrados foram: fronte inclinada; ponte nasal achatada,
hipertelorismo e apêndices auriculares (acessórios). CONCLUSÕES: Crianças
portadoras da síndrome congênita do Zika vírus apresentam alterações na estrutura do
esmalte dentário e de estruturas da face, contudo, o número amostral não permitiu inferir
que há relação estatística entre a infecção pelo ZIKV em diferentes períodos
gestacionais e estes defeitos.
Palavras-chave: Zika vírus, Esmalte dentário, Alterações craniofaciais
TITLE: Clinical evaluation of dentofacial changes in children with congenital Zika virus
syndrome
Abstract
INTRODUCTION: Given the outbreak of Zika virus (ZIKV) in 2015, the Ministry of Health
has declared a state of emergency in public health of national importance. The numbers
of reported cases exceeded the 10,000 mark, and their association with microcephaly in
neonates was confirmed, thus raising the hypothesis of involvement of other similar
tissues. OBJECTIVES: To evaluate the dental enamel of children with microcephaly from
Zika virus infection, and to investigate possible concomitant tooth-facial changes in order
to verify the incidence of these syndrome-related defects. METHODOLOGY:
Convenience sample of patients at the Professor Heriberto Ferreira Bezerra Pediatric
Hospital in Natal, Brazil, with congenital Zika virus syndrome. Oral clinical examination
and questionnaire application. The data were put into the SPSS software and the Fisher's
exact test and Pearson's chi-square test, 2x2 and nxn tables were applied. RESULTS:
Of the 39 patients studied, 20 of them presented some alteration of the dental structure
and the facial disturbances found were: inclined forehead; flattened nasal bridge,
hypertelorism and ear appendages (accessories). CONCLUSIONS: Children with
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congenital Zika virus syndrome have alterations in the structure of dental enamel and
facial structures. However, the sample size did not allow inferring that there is a statistical
relationship between ZIKV infection in different gestational periods and these defects.
Keywords: Zika virus, Dental enamel, Craniofacial changes
Introdução
No ano de 2015, um surto de Zika vírus (ZIKV) no Brasil chamou a atenção do Ministério
da Saúde do Brasil, que, em função do aumento da incidência de casos, decretou estado
de emergência em saúde pública de importância nacional¹. Contíguo ao aumento de
casos de Zika vírus, surgiu a hipótese, diante de estudos epidemiológicos2,3,4, da
possível associação entre a infecção intrauterina por ZIKV e casos de microcefalia
precoce. A associação entre infecção por ZIKV e microcefalia foi elucidada por meio de
identificação do vírus em líquido amniótico de duas gestantes que tiveram infecção
durante a gravidez5,6. Um estudo conduzido por Li et al. (2016), mostrou que o vírus se
replica eficientemente em cérebros embrionários de ratos possuindo um neurotropismo
evidente, principalmente por células precursoras neurais, afetando a sua proliferação e
diferenciação. Consequentemente, gerando a diminuição da massa encefálica e
microcefalia em fetos humanos ou recém-nascidos. Ainda, o protocolo de vigilância e
resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central (SNC)
emitido pelo Ministério da Saúde no ano de 2016, confirma a relação do vírus com
microcefalia em neonatos20. Diante disso, o número de notificações de casos aumentou
demasiadamente, segundo o informe epidemiológico nº57 do Ministério da Saúde,
Semana Epidemiológica SE 52, até 31 de dezembro de 2016, 10.867 casos de
microcefalia foram notificados. Desses, 3.183 casos permanecem em investigação e
7.684 casos foram investigados e classificados, sendo 2.366 confirmados, 49 prováveis
e 5.269 descartados 8. Para o ano de 2019 o número de notificações diminuiu bastante,
até a SE 11 foram registrados 2.344 casos prováveis de Zika no País. Em 2018, no
mesmo período, foram registrados 2.493 casos prováveis. Ademais, o surto de Zika no
Brasil ocorreu concomitantemente com a epidemia de dengue (DENV) e da chikungunya
(CHIKV), as três possuem como vetor o mosquito Aedes aegypti e sintomas clínicos
muito semelhantes, o que dificulta o diagnóstico exato da doença9,10. A infecção por
ZIKV está também associada à síndrome de Guillain-Barré (SGB), que se trata de uma
polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória, caracterizada pela ocorrência de
um ataque agudo dos nervos periféricos e craniais, com rápida progressão que resulta
em fraqueza dos membros e comprometimento respiratório11,12. O ZIKV é classificado
como arbovírus, pois sua transmissão vectorial se dá através de artrópodes, mais
especificamente o mosquito Aedes aegypti, contudo, pesquisas relatam a possibilidade
de uma transmissão do vírus não vectorial por via sexual ou pós-transfusional e estudos
relatam o isolamento do vírus em fluídos corporais como a saliva, sêmen, urina e leite
materno15,16,17. Visto a relação do ZIKV com microcefalia e distúrbios relacionados ao
tecido nervoso, esta situação conjectura a possibilidade de acometimento de tecidos
com origem também do folheto embriológico ectodérmico, como a epiderme, nervos,
língua, face e elementos dentário18. Os tecidos da face têm, em sua grande maioria, a
migração das cristas neurais como fator primordial para sua formação, ocorrendo uma
transição epitélio-mesenquima e migração para região craniofacial, dando origem a um
tecido ectomesênquimal. Diversas estrutura têm esse padrão de desenvolvimento,
dentre elas: os ossos frontal e etmoide, pavilhão auricular, periodonto e dentes, mais
especificamente o complexo dentino-pulpar18,19. Outrossim, o acometimento deste
tecido ectomesênquimal instila também a possibilidade de malformação craniofacial,
que pode ir desde a própria microcefalia a distúrbios oculares, neurológios, distúrbios
ósseos, fendas orofaciais, displasias odontomaxilares e síndromes29. O presente
estudo tem como objetivo avaliar o esmalte dentário de crianças portadoras de
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microcefalia oriundas de infecção por Zika vírus, e investigar possíveis alterações dentofaciais concomitantes a fim de verificar a incidência destes defeitos.
Metodologia
Natureza do estudo: Esse estudo se caracteriza por ser observacional e analítico,
pesquisando possíveis associações do Zika vírus com microcefalia e alterações na
estrutura dento-facial. É considerado do tipo transversal ou seccional, pois a produção
do dado é realizada em um momento único no tempo. Cenário do estudo: O estudo foi
realizado no Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, HOSPED, que
integra o Complexo Hospitalar de Saúde (CHS) da UFRN como Unidade Suplementar,
atende à clientela infanto-juvenil usuária do sistema público de saúde, integrada ao
ensino e à pesquisa em saúde da criança e adolescente. Plano amostral: Foi adotada
uma amostra de conveniência do HOSPED. Foram incluídos na pesquisa crianças com
diagnóstico de microcefalia cuja mãe teve infecção durante a gravidez pelo Zika vírus.
As crianças que apresentam microcefalia decorrente de síndromes genéticas foram
excluídas da pesquisa. Instrumento de coletada de dados: Os procedimentos que foram
realizados durante a coleta de dados consistiram na aplicação de um questionário
levando em consideração informações sócio-demográficas e econômicas, a história
médica pregressa e atual, além dos aspectos clínicos orais que foram anotados em
prontuário. O exame físico foi realizado utilizando como apoio um bebê conforto
apropriado para o atendimento, sob iluminação artificial, utilizando gaze e espátula de
madeira. Para pesquisar os possíveis defeitos na estrutura do esmalte de incisivos
decíduos utilizou-se o Índice DDE Modificado. Três superfícies foram examinadas:
vestibular, oclusal/incisal e lingual/palatina de todos os dentes decíduos. Os defeitos do
esmalte foram avaliados de acordo com três aspectos clínicos: Hipoplasia do esmalte;
Opacidades ou hipomineralizações difusas; Opacidades ou hipomineralizações
demarcadas. Outros critérios de diagnóstico foram considerados, a saber: a) Um dente
foi considerado presente quando qualquer porção da coroa irrompeu através da
mucosa; b) Quando um defeito de esmalte estiver presente na porção que irrompeu, ele
será considerado; c) No caso de dúvida quanto à presença de uma anormalidade, a
superfície dental foi classificada como "normal"; d) Uma superfície com uma única
anormalidade menor do que 1 mm de diâmetro foi classificada como "normal"; e) As
superfícies dentárias que apresentarem fraturas marcantes, cáries e restaurações muito
extensas, ou que tiverem impacto sobre mais de 2/3 da superfície do dente foram
excluídos da análise e classificados como "excluídos"; e: f) Todos os dentes decíduos
extraídos ou esfoliados foram considerados "excluídos". A hipomineralização foi
identificada visualmente como anormalidade de translucidez do esmalte, caracterizada
clinicamente por áreas comcoloração branca, creme, castanhas ou amareladas. A
hipoplasia do esmalte foi identificada visualmente como anormalidade de forma pela
presença de fossas ou cavitações, sulcos horizontais ouverticais na coroa do dente, ou
áreas com ausência parcial ou total do esmalte do dente decíduo afetado (COMISSION
ON ORAL HEALTH, RESEARCH AND EPIDEMIOLOGY, 1982; CLARKSON, 1989). As
crianças com anormalidades bucais que não eram objeto deste estudo, quando
identificadas, foram encaminhadas para centros de referência para tratamento ou
acompanhamento. Os responsáveis pelas crianças foram orientados sobre a higiene
bucal, dieta cariogênica, cronologia de erupção dentária e também sobre outras
alterações bucais diagnosticadas. Para avaliar a influência das condições maternas no
DDE foram obtidos dados retrospectivos por entrevista e análise dos prontuários
médicos. A condução do exame físico deu enfoque aos aspectos craniofaciais e as
principais alterações foram descritas. Também foram levantadas as principais
alterações cranioencefálicas observadas em tomografias computadorizadas. Os dados
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levantados foram a assistência pré-natal, o tipo de parto, a presença de complicações
ou doenças da mãe e os fármacos utilizados durante a gravidez. Todos os pacientes
incluídos foram avaliados por protocolo especialmente delineado para o estudo e os
dados obtidos foram digitados em planilha eletrônica do software Excel for Windows.
Elenco de variáveis de estudo: As variáveis do estudo foram representadas pelas
variáveis dependentes, relacionadas às alterações na estrutura do esmalte dentário, e
pelas variáveis independentes, principais e de controle. As variáveis independentes
principais correspondem à infecção materna pelo Zika vírus e microcefalia. E, as
variáveis independentes de controle correspondem as variáveis individuais
socioeconômicas e demográficas. Análise estatística dos dados: Todos os dados
obtidos foram conferidos pelos pesquisadores. As medidas de tendência central
consideradas na análise estatística foram: a média e desvio-padrão para as variáveis
quantitativas contínuas de distribuição normal e a mediana e valores mínimo e máximo
para aquelas de distribuição assimétrica. As variáveis categóricas foram expressas em
porcentagem. A estimativa da diferença entre duas médias foi realizada pelo teste
paramétrico t de Student enquanto a estimativa da diferença entre duas medianas, pelo
teste não-paramétrico de Mann-Whitney. A estimativa da diferença entre as variáveis
categóricas foi realizada pelo teste exato de Fisher e teste do Qui-quadrado de Pearson
para as tabelas 2 x 2 e n x n, respectivamente. Para todos os testes foi considerado um
nível mínimo de significância de 5%, com poder de teste mínimo de 95%. Considerações
éticas: O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo
aprovado sob o parecer número 1.717.592. Foi explicada a finalidade da pesquisa aos
responsáveis pelas crianças e, aqueles que concordarem em participar do estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme determina o
Conselho Nacional de Saúde através da resolução 466/2012.
Resultados e Discussões
A amostra do estudo compreendeu 39 crianças portadoras da Síndrome Congênita do
ZIKV. Apesar do grande número de suspeitas de casos no Rio Grande do Norte, muito
deles foram eliminados e, além disso, outros fatores limitantes como: renda familiar,
baixo grau de instrução e dificuldade no transporte, dificultam o processo de
acompanhamento de saúde destas crianças e, consequentemente, a coleta de dados.
As relações entre a alteração de esmalte e as variáveis apontam que o tamanho da
amostra estudada não possui relevância estatística para a correlação exata da infecção
por ZIKV e ocorrência de defeitos de esmalte e/ou alterações craniofaciais. Na maioria
dos casos, a infecção por zika vírus permanece com sinais e sintomas sub-clínicos,
entretanto, alguns outros podem estar relacionados e foram relatados pelas mães em
estudos epidemiológicos, tais quais: Febre, exantema, conjuntivite, mialgia e
artralgia25,26.Dos sintomas, o exantema foi o mais descrito com 56% (22) relatos,
seguido de febre e prurido com 28% (11), os outros totalizaram, juntos, 28% (11) relatos.
Dos 39 pacientes estudados, 51,3% (20) apresentaram alteração de esmalte e 48,7%
(19) apresentaram aspectos clínicos de normalidade na estrutura do esmalte. Dentre as
alterações visualizadas, a opacidade/hipomineralização difusa foi a mais comum, sendo
65% das alterações, seguida de hipoplasia 30%, e por último a
opacidade/hipomineralizaçãodemarcada sendo 15%. O processo de formação dos
elementos dentários (odontogênese) tem sua origem por volta da 6ª semana de
gestação e término na 20ª 20, sendo a infecção por ZIKV um possível agente
traumatizante do processo de odontogênese. O esmalte dentário é um tecido duro,
altamente friável, e acelular sendo inexequível a sua remodelação e regeneração,
portanto, qualquer injúria ou agressão durante o crescimento e desenvolvimento ficam
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registradas permanentemente na superfície19,23. Os defeitos de esmalte durante o seu
desenvolvimento são muito comuns pois suas células precursoras, os ameloblastos, são
muito sensíveis a variações ambientais, locais, genéticas ou sistêmicas, como trauma,
uso de fármacos, desnutrição, distúrbios respiratórios e etc. Os defeitos de esmalte são
agrupados em dois tipos: A hipoplasia de esmalte, que se trata de um defeito
quantitativo afetando a forma do dente, havendo pouca ou nenhuma deposição de
matriz; e hipomineralização, que se trata de um defeito qualitativo, onde a forma do
esmalte continua íntegra, porém a qualidade da sua mineralização foi insuficiente,
afetando a translucidez 19,22. Os primeiros casos de infecção humana pelo ZIKV foram
relatados em 1952 e, desde então, o vírus vem se espalhando pelo sudeste asiático
com sua primeira linhagem isolada, a P6-740 na Malásia. A linhagem asiática veio
progredindo com diversos surtos em outras regiões: Micronésia (2007), Polinésia
Francesa, Ilha da Páscoa, Ilhas Cook, Nova Caledônia (2013-2015) e na América do
Sul, mais especificamente o Brasil em 2015. Com base em análises filogenéticas, as
cepas que circulam atualmente nas américas fazem parte da linhagem africana (MR766) ocorrendo uma ruptura com ancestrais da linhagem asiática32,33,34. A associação
da SGB com ZIKV foi primeiro descrita durante o surto na Polinésia Francesa em 2013,
com um estudo caso-controle relatando 42 novos casos de SGB, no Brasil, em 2015
diversos casos desta síndrome já foram relatados13. Dhiman, Abraham e Griffin (2019)
encontraram uma maior suscetibilidade das células de Schwaan à infecção por ZIKV do
que por DENV, demonstrando que o vírus induz um aumento da expressão de
Interleucina-6, interferon (IFN) beta-1, IFN-λ, mRNAs de fator de necrose tumoral-alfa
(TNF) e Interleucina-23, mostrando uma possível explicação da patogênese da infecção
ZIKV com relação aos nervos periféricos. As alterações craniofaciais encontradas nos
pacientes com microcefalia associada ao Zika vírus foram: malformações craniofaciais,
múltiplas contraturas musculares e destacam-se anormalidades no sistema nervoso
central caracterizadas por calcificações corticais, ventriculomegalia, lisencefalia e
hipoplasia cerebelar. Ainda, sobre as malformações craniofaciais, observa-se
principalmente: fronte inclinada; ponte nasal achatada, hipertelorismo e apêndices
auriculares (acessórios). Corroborando com os sinais e manifestações clínicas
encontradas nestes pacientes, a literatura aponta para sintomas semelhantes, como:
microcefalia, aparência incomum do crânio (formato “em gaveta”), artrogripose,
anormalidades
no
desenvolvimento
cortical,
calcificações
intracranianas,
ventriculomegalia, baixo peso ao nascer, polidrâmnio, malformações oculares, perda
auditiva, alterações no corpo caloso e anormalidades no tronco encefálico29,35,36,37.
A microcefalia, apesar de encontrada em 100% das crianças do estudo, não representa
um sinal patognomônico da síndrome congênita do Zika vírus, visto que, alguns bebes
podem apresentar a síndrome sem apresentar microcefalia, apresentando outras
alterações congênitas. Segundo Teixeira et. al (2018),a essência do conceito da
síndrome é representada pelos atributos: calcificação intracraniana, ventriculomegalia e
volume cerebral diminuído, que, para os autores, são sinais determinantes da síndrome
congênita.
Conclusão
Assim como descrito na literatura, mães que são infectadas pelo vírus durante o período
gestacional apresentam uma maior susceptibilidade a ocorrência da síndrome congênita
do Zika vírus com consequentes malformações neurológicas e distúrbios neurais, além
de alterações em alguns ossos craniofaciais, estruturas auditivas e distúrbios visuais.
Todas essas estruturas possuem contribuição de células da crista neural para sua
concomitante formação, o que infere na associação entre distúrbios exclusivamente
neurais e distúrbios de células provenientes das cristas neurais. A associação das
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alterações de esmalte com o período de infecção pelo ZIKV, aponta que os órgãos
dentários em desenvolvimento apresentam maior susceptibilidade as alterações
estruturais devido a sua semelhança com o tecido alvo do vírus, portanto, pressupõese que as alterações não sejam exclusivas das estruturas nervosas, mas também a
causa desse tipo de alterações dentária, podendo acometer tanto o esmalte dentário,
como complexo dentino-pulpar. Diante do exposto, apesar das dificuldades encontradas
no estudo, verificou-se que as crianças portadoras da síndrome congênita do Zika vírus
apresentam alterações na estrutura do esmalte dentário e de estruturas da face,
contudo, o número amostral não permitiu inferir que há relação estatística entre a
infecção pelo ZIKV em diferentes períodos gestacionais e estes defeitos. Pressupõe-se
que estudos posteriores e a continuidade deste tipo de estudo poderão resultar em
confirmação da hipótese desta suspeita e elucidação do mecanismo pelo qual o vírus
causa estes defeitos.
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TÍTULO: Orientação de aluno para obtenção grupos de animais de varias injeções de
ketamina e redação de artigo para o projeto de estudo de ação de doador de oxido
nitrico em modelo de mania
Resumo
O transtorno afetivo bipolar (TAB) afeta mais de 1% da população mundial e é uma das
principais causas de incapacidade entre os jovens1. A necessidade por novos
tratamentos urge em torno das limitações que os medicamentos existentes apresentam,
como efeitos colaterais de grande magnitude. Evidências apontam anormalidades na
neurotransmissão glutamatérgica em boa parte dos transtornos psiquiátricos e
compostos interagem com este sistema também possuem potencial no tratamento de
grandes distúrbios psiquiátricos. Neste projeto, visionamos o uso do Nitroprussiato de
Sódio (NPS), doador de óxido nítrico, como saída em torno da hipótese glutamatérgica.
Palavras-chave: Glutamato, Bipolar, Óxido Nítrico, Antipsicótico
TITLE: Nitric Oxide Donor Action Study in Lysdexamphetamine Mania Models Induced
Abstract
Bipolar affective disorder (BAD) affects more than 1% of the world population and is a
major cause of disability among young people 1. The need for new treatments is urgent
around the limitations that existing drugs present, such as side effects of great
magnitude. Evidence points to abnormalities in glutamatergic neurotransmission in most
psychiatric disorders and compounds interacting with this system also have potential in
the treatment of major psychiatric disorders. In this project, we envision the use of
Sodium Nitroprusside (NPS), a donor of nitric oxide, as a way around the glutamatergic
hypothesis.
Keywords: Glutamate, Bipolar, Nitric Oxide, Antipsychotic
Introdução
A compreensão dos fundamentos neurobiológicos do TAB é evocada por pesquisas préclínicas e clínicas. Modelos sugerem que dois sistemas neurais estão envolvidos: um
sistema dorsal que inclui o córtex pré-frontal dorsolateral e ventrolateral, o córtex
cingulado anterior dorsal e ventral e o hipocampo, e um sistema ventral compreendendo
a amígdala, ínsula, estriado ventral, e córtex orbitofrontal medial5. Os
neurotransmissores monoaminas estão implicados na etiologia do transtorno bipolar.
Anormalidades semelhantes do sistema serotoninérgico e dopaminérgico na depressão
foram encontradas em alguns estudos de TAB6,7. No entanto, observou-se aumento da
função noradrenérgica na mania 6 e a hiperatividade do eixo HPA também foi
detectada8. Além disso, o papel da neurotransmissão do glutamato na fisiopatologia da
DB tem sido sublinhado pela observação de que agentes terapêuticos comumente
usados para tratar a doença também afetam esse sistema. Um estudo de 1H-MRS
mostrou que as crianças sem mania com medicação exibem menores níveis de
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Glx/creatina no ACC do que as crianças com TAB no tratamento com risperidona9.
Explorando a hipótese glutamatérgica em interneurônios do ácido gama-aminobutírico
via receptor N-metil-d-aspartato (NMDA) estão alterados no córtex cingulado anterior
(ACC) na esquizofrenia e TAB, foi observado que a densidade de todos os neurônios
contendo RNAm de GAD (67) foi reduzida em 35% na camada II do ACC10. Estudos
genéticos sugerem uma relação de genes que codificam as subunidades 1, 2A e 2B do
receptor NMDA com TAB, implicando no estado hipoglutamatérgico em pacientes
bipolares11. A NOS neuronal é uma enzima importante na cascata a jusante dos
NMDARs12. Quando um grande volume de glutamato é liberado da pré-sinapse para o
espaço sináptico, os NMDARs na membrana pós-sináptica abrem em resposta à ligação
do glutamato, permitindo o influxo de Ca2+ na célula. A elevada concentração de Ca2+
no citosol é necessária para a calmodulina (CaM) interagir com a nNOS, levando à
ativação da nNOS pela fosforilação, aumentando a produção de NO, ou seja, após
estímulo do neurônio à montante, ocorre liberação de glutamato que vai se ligar aos
receptores NMDA13, ou seja, enquanto persistir esta união (glutamato/receptor NMDA),
o Ca2+ é capaz de entrar no citoplasma do neurônio à jusante levando à produção da
nNOS e o NO é liberado na pós-sinapse após estímulo pré-sináptico, funcionando como
mensageiro retrógrado para a pré-sinapse e reiniciando todo o processo13. Levando
em consideração a interação intrínseca entre o NO e o glutamato, propomos um
tratamento alternativo que consiste na administração do nitroprussiato de sódio, doador
de óxido nítrico (NO), na hipótese de neuromodulador sob a perspectiva do estado
hipoglutamatérgico no transtorno bipolar do humor. Os efeitos do NO são consistentes
com a ação neuroprotetora e neurotrófica do lítio16 ao elevar os níveis de óxido nítrico
no encéfalo17,18 em pacientes com tendências suicidas foi verificado um polimorfismo
crítico na enzima NO-sintase19; estudos pré-clínicos mostram que o lítio regula a
expressão da enzima NO sintase20,21, além de aumentar a captação de glutamato no
sinaptossoma em camundongos22. Avaliaremos os efeitos do nitroprussiato de sódio,
doador de óxido nítrico, a partir da indução do fenótipo de mania com a administração
de D-anfetamina. Esta terapêutica será comparada com o Valproato, um estabilizador
de humor “padrão-ouro” na psiquiatria, estimando sua capacidade de diminuir a
hiperlocomoção e seu efeito ansiolítico, demonstrando ação antimaníaca no modelo
agudo na administração de lisdexanfetamina em roedores 23.
Metodologia
2.1 - Animais Os experimentos foram conduzidos com a utilização de 64 camundongos
adultos machos – swiss (2 – 3 meses; 34 – 50 gramas) na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Em grupos de até 13 animais por gaiola, foram mantidos sob
condições-padrão (12 hrs – ciclo claro e escuro; 21 °c) com água e comida Ad Libitum.
O protocolo (035/2017) foi devidamente aprovado pelo comitê de ética institucional
(CEUA/UFRN) e os registros experimentais estão de acordo com o Conselho Nacional
de Controle de Experimentação Animal – CONCEA. 2.2 – Drogas e Tratamentos: As
drogas utilizadas foram aplicadas pela via intraperitoneal. Venvanse®, dimesilato de
lisdexanfetamina (Shire Farmacêutica Brasil Ltda., São Paulo, Brasil), administrado sob
dose de 50 mg/Kg. Nitrop®, Nitroprussiato de Sódio (Hypofarma - Instituto de
Hypodermia e Farmácia Ltda., Minas Gerais, Brasil), administrado sob dose de 5 mg/Kg.
Grupos controle foram tratados com solução salina. A administração segue o esquema
na qual considera a ação do NPS como preventivo e terapêutico. Foram aplicadas em
injeções únicas, alternadas, em T0 para NPS; VH ou Valproato e T30 para LDX ou VH
(esquema preventivo) e em T0 para LDX ou VH e T30 para NPS; VH ou Valproato
(esquema terapêutico). Com o hiato de 20 minutos a contar da última injeção, seguem
os testes comportamentais (Open Field Test e Hole Board Test). 2.3 – Testes
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Comportamentais: Os parâmetros de locomoção e comportamentos estereotipados
foram aferidos em arena de campo aberto a técnica de avaliação comportamental
chamada Hole Board, sensível para detectar a eficácia de fármacos anti-maníacos. 2.3.1
– Open Field Test: A hiperlocomoção induzida pela LDX foi mensurada no aparato de
campo aberto (40 cm x 40 cm x 40 cm). Cada animal foi inserido à margem do aparato
e a distância percorrida, rotações, assim como o tempo em movimento e latência (time
mobile e time immobile, respectivamente), foram aferidas por uma câmera conectada
ao sistema de monitoramento automatizado (AnyMaze, Stoelting Co., Wood Dale, IL,
USA). Os animais submetidos ao teste são avaliados no período total de 30 minutos,
realizado em condições semelhantes nas quais os animais estavam habituados no
biotério de manutenção. O aparato foi higienizado ao término da aferição de cada grupo
com álcool 5%. 2.3.2 – Hole Board Test: As medidas dos parâmetros da placa foram
realizadas em uma caixa de acrílico (40 × 40 × 35 cm) com 16 orifícios (3 cm de
diâmetro): 4 no centro e 12 na periferia da caixa. A caixa foi suspensa 40 cm no chão.
Cada animal foi avaliado por um período de 10 min. Durante esse tempo, a frequência
das interações com os buracos centrais e periféricos, assim como o número de entradas
na área central e periférica foi medida. O protocolo baseou-se em achados na
literatura24 e adaptado para analisar a exploração da área central (campo neofóbico) e
área periférica (campo neofílico) com base na quantidade de entradas, distância
percorrida e tempo de permanência foram registrados por uma câmera de vídeo
conectada a um sistema automatizado de monitoramento de atividades (AnyMaze,
Stoelting Co., Wood Dale, IL, EUA).
Resultados e Discussões
3 - Os efeitos do nitroprussiato de sódio sob o fenótipo de hiperatividade no Open Field
Test: Focamos, nesta primeira análise, em confirmar os efeitos benéficos do
nitroprussiato de sódio com relação aos movimentos estereotipados e hiperlocomoção
no Open Field Test. Como parâmetro para avaliar o fenótipo de movimentos
estereotipados, adotamos o número de rotações em que os camundongos apresentam.
Os valores de ANOVA são: F (5, 42) = 18. A anfetamina revelou induzir
significativamente esta atividade e foi atenuada pelo NPS. Em contrapartida, o grupo
LYS + NPS (P-0.057) tem uma tendência robusta de significância comparado ao grupo
tratado com valproato. Os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P <0,0001); Lys +
NPS (P <0,0001); tem relevância significativa em comparação ao grupo Lys + Sal. Os
grupos Sal + NPS (P <0,0001), Sal + Val (P-0,0008) e Sal + Sal (P-0,01); tem relevância
significativa em comparação ao grupo Lys + Val. A anfetamina novamente se mostra
eficiente ao induzir a atividade de locomoção dos animais e foi atenuada com a
administração do nitroprussiato de sódio, conforme análise post hoc de Tukey. Os
valores de ANOVA foram F(5, 42)= 15,32; P<0,0001). É também possível observar que
o grupo LYS + NPS (P-0,06) tem tendência à significância em comparação ao grupo
tratado com valproato. Os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P <0,0001); Sal +
Sal (P <0,0001); tem relevância significativa em comparação com os grupos Lys + Val
e Lys + Sal. Sal + NPS (P-0,008); Sal + Val (P-0,03) tem significância em relação ao
grupo Lys + NPS. Outras referências adotadas são: o tempo em que o animal
permanece em movimento (time mobile) e se mantém em latência (time immobile) no
aparato, mostrando-se uma extensão do parâmetro de hiperlocomoção. É factível que
o grupo Lys + Sal (P-0,004) apresenta maior tempo de mobilidade comparado ao grupo
Lys + NPS e este mesmo grupo não apresentou significância (P-0,5828) se comparado
ao Lys + Val. A aferência do tempo de latência indica que o grupo Lys+NPS possui
relevância significativa comparado ao grupo Lys+Sal (P-0,0043). Especialmente Lys +
NPS, em relação a Lys + Val, não apresentou significância. Deste modo, notamos que
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o nitroprussiato de sódio se comporta como o valproato. 4 - Os efeitos do nitroprussiato
de sódio sob o fenótipo de hiperatividade no Hole Board Test: Avaliamos os dados
obtidos pela exploração da área central (campo neofóbico) e área periférica (campo
neofílico) com base na quantidade de entradas, distância percorrida e tempo de
permanência. Sendo dados preliminares, pois estes grupos ainda estão em fase de
testes, verificamos que o nitroprussiato se comporta como o valproato nos parâmetros
observados. Os grupos Lys + Sal; Sal + Val; Sal + NPS; Sal + Sal; ainda serão
introduzidos. 5 - Discussão A conexão entre o NO e o TAB possui um complexo cenário.
É importante ressaltar que o NO está envolvido nos processos de captação e liberação
de dopamina e glutamato e evidências anatômicas e funcionais corroboram a interação
entre glutamato e NO25–27. Curiosamente, um estudo constatou o efeito sinérgico de
doses sub-efetivas de tratamento combinado de nitroprussiato de sódio e clozapina na
prevenção da inibição pré-pulso induzida por anfetaminas28. A capacidade de doadores
de NO para prevenir efeitos da inibição pré-pulso induzidos por anfetaminas é
ratificada29,30 e em relação à hiperlocomoção induzida por anfetaminas, sendo
originais para o efeito do doador de NO. O presente estudo, comparado à literatura
vigente, indica que o modelo de mania reproduz resultados satisfatórios. Na fase aguda,
ao que parece, o grupo tratado com NPS apresenta tendência a ser significativo em
relação ao Valproato quanto às rotações e distância percorrida no aparato, apontando
que a hiperlocomoção e estereotipia são atenuados. No tocante aos parâmetros de
imobilidade e mobilidade em função do tempo, o grupo tratado com NPS indica não
apresenta significância se comparado ao Valproato. Deste modo, podemos inferir que a
ação do NPS é válida assim como o padrão-ouro da clínica, o Valproato. No Hole Board,
com resultados inconclusivos, o grupo tratado com nitroprussiato de sódio apresenta
características comportamentais semelhantes ao valproato. A distância percorrida dos
animais sob NPS no ambiente neofílico (campo de habituação) do holeboard foi menor
(não significativo) se comparado ao Valproato e o tempo de exploração no ambiente
neofóbico (campo aversivo) dos animais sob NPS no holeboard foi maior (não
significativo) se comparado ao Valproato. Destacamos que estratégias farmacológicas
baseadas no sistema NO foram investigadas como tratamentos promissores para os
sintomas da esquizofrenia em humanos31–34, associando a sinalização do NO à
fisiopatologia da TAB35. Consistentemente, um estudo clínico relatou que pacientes
com TAB apresentaram redução na atividade de nNOS em plaquetas em comparação
com voluntários saudáveis36. Entretanto, resultados contrários foram observados por
outros grupos, relatando que o valor dos níveis plasmáticos de NO com TAB foram
maiores que os dos controles37,38. Sustentando a hipoatividade glutamatérgica como
nova estratégia antimaníaca além dos agentes antidopaminérgicos (antipsicóticos
típicos e atípicos), o riluzol, um modulador glutamatérgico com propriedades
neuroprotetoras e anticonvulsivantes, demonstrou aumentar a captação de glutamato e
o tráfego do receptor AMPA, aumentando a inserção de subunidades GluR1 e GluR2
na membrana39,40. Em estudos pré-clínicos, a administração de riluzol induziu
comportamentos semelhantes aos antidepressivos41,42 e o pré-tratamento diminuiu
significativamente a hiperlocomoção induzida por anfetaminas em camundongos,
sugerindo propriedades antimaníacas43. Em conjunto, esses achados podem destacar
ainda mais o papel fundamental da modulação do sistema glutamatérgico no tratamento
de pacientes com TB. Entretanto, estudos post-mortem descreveram níveis aumentados
de glutamato em áreas cerebrais corticais em indivíduos com TAB44,45. A Glx (medida
combinada de glutamato/glutamina), elevada é um dos achados mais replicados na
TAB46, contradizendo a ação do riluzol que aumentou a razão glutamina/glutamato e
exerceu efeitos antidepressivos em pacientes com TAB47. Estudos de espectroscopia
de ressonância magnética de prótons (1H-MRS), que refletem predominantemente nos
níveis de glutamato, detectaram níveis alterados de Glu em várias áreas corticais de
pacientes com TB, independentemente da polaridade de humor48,49, córtex
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occipital50,51 e córtex orbitofrontal 51. O achado de níveis elevados de glutamato na
TAB é consistente com relatos de aumento da expressão gênica do transportador
vesicular de glutamato 1 (VGluT1) no córtex cingulado anterior de pacientes com
TAB52. Além disso, constatou-se que o lítio aumenta a expressão de mRNA de VGluT1
em neurônios do córtex cerebral53. Sabe-se, também, que o tratamento crônico com
valproato ou lítio diminui os níveis de Glu intrassináptico54, mas ao comparar o
metabolismo da glicose cerebral em subtipos de TAB usando 18F-FDG-PET, foi
descoberto que pacientes com TAB tipo I (comparados com pacientes com TAB tipo II)
tiveram metabolismo de glicose significativamente menor no cingulado anterior bilateral,
ínsula, corpo estriado e parte do córtex pré-frontal55, apontando novamente para o
hipofuncionamento deste sistema. Mesmo com resultados controversos sobre a
influência glutamatérgica na patologia do TAB, a literatura carece de informações sobre
a atuação dos doadores de óxido nítrico, incluindo sua eficácia ao atenuar os efeitos
induzidos por anfetamina e participação na modulação de Glu. Sua ação no fenótipo de
esquizofrenia preveniu a hiperlocomoção induzida pelos antagonistas de
NMDA33,56,57 e atenua os déficits de memória e reconhecimento social retirada
produzida por ketamina em ratos58. Além disso, a molsidomina, doadora de NO,
atenuou a estereotipia e os déficits em um teste de memória de reconhecimento, ambos
induzidos por MK-80159. Na prática, aferido em estudo ex-vivo, a ação benéfica do
nitroprussiato pode estar associado à diminuição dos níveis de AMPc no córtex préfrontal ou no estriado aumentado pela administração da anfetamina ao ativar receptores
D1 de dopamina. Outro estudo demonstrou que a sinalização NO/cGMP reduz os sinais
de AMPc no estriado dorsal60. Entretanto, Pitsikas mostra que os "benefícios" são
podem ser explicados pela decomposição do NPS (Cianeto e espécies reativas ao
oxigênio)31.
Conclusão
Os resultados envolvendo os níveis de glutamato no encéfalo ainda são controversos e
questões fundamentais permanecem sem respostas. Deste modo, a participação do
óxido nítrico na modulação de glutamato deve continuar sendo objeto de estudo como
possível alvo farmacológico. Ainda devemos investigar a real importância do glutamato
que parece aparecer em casos específicos do transtorno. Além disso, o nitroprussiato
de sódio oferece interação sinérgica com drogas, podendo ser uma estratégia eficaz
para tratar sintomas complexos da doença, como aqueles que ocorrem na
esquizofrenia, com poucos efeitos colaterais indesejáveis. Além disso, nossos dados
estão de acordo com acordo com a literatura vigente, mesmo levando em consideração
a diferença na natureza dos modelos animais propostos. De qualquer modo, o
nitroprussiato deve continuar sendo investigado. Se este participa, positiva- ou
negativamente, na transmissão glutamatérgica ou dopaminérgica na fisiopatologia do
TAB. Outro ponto interessante é aferir sua participação nas rápidas ciclagens no
tratamento de manutenção. Também levando em consideração que estudos mostram
que o efeito do NO está ligado a liberação de espécies reativas de oxigênio e que o
glutamato (neurotransmissor excitatório) potencialmente será liberado, possivelmente
implementaremos doses menores, podendo começar de 1 até 5 mg/kg a fim de verificar
sua eficiência e possibilidade de neuroinflamação; assim como efeito sinérgico com
outras drogas utilizadas na farmacoterapia do TAB. Como este estudo se baseia em
modelos agudos de mania, estamos implementando o modelo crônico de mania onde
testaremos tanto os efeitos preventivos quanto terapêuticos que o NPS pode
proporcionar. Nossos dados corroboram a hipótese de que seus mecanismos e efeitos
aditivos oferecem uma estratégia farmacológica útil. O nitroprussiato de sódio parece
ter efeitos na normalização do impacto da dopamina na concentração de AMPc no
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estriado, mas o efeito diferencial pode estar relacionado à sua ação no córtex pré-frontal,
mesmo de maneira indireta. Em torno da pesquisa translacional, particularmente,
lançamos a possibilidade da alteração na hemodinâmica cerebral como peça
fundamental na eficácia do NPS, o que permeia a necessidade de novos estudos sob
esta ótica. Em conclusão, este trabalho corrobora o efeito antipsicótico do nitroprussiato
de sódio.
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TÍTULO: Padrões cromossômicos em espécies da família Labridae em ambientes
insulares brasileiros
Resumo
Foram analisados aspectos citogenéticos de Halichoeres poeyi, Halichoeres brasiliensis
e Thalassoma noronhanum pertencentes a família Labridae, que é bastante
diversificada com 530 espécies, as espécies têm 2n=48 cromossomos. São peixes de
regiões temperadas e tropicas, possuem importante papel no funcionamento dos
recifes, T. noronhanum é um peixe limpador, removendo tecido doente de outras
espécies, e são pouco conhecidos geneticamente. Os objetivos foram caracterizar a
citogenética do grupo e promover a capacitação do bolsista em técnicas citogenéticas.
Os espécimes coletados foram submetidos às técnicas citogenéticas que consistiram
em estimulação mitótica, coleta de amostras do rim, preparação de lâminas, técnicas de
coloração Giemsa, bandeamento C. Foram preparadas 14 lâminas e durante as análises
as coordenadas do microscópio das metáfases encontradas foram marcadas para
posterior fotografia e análise. Até o momento não foi possível fotografar e analisar as
metáfases devido indisponibilidade de equipamentos. Os resultados parciais obtidos
foram relacionados ao aprendizado das técnicas citogenéticas pelo bolsista, não tendo
sido possível análises quantitativas. Ressalta-se a necessidade de continuidade deste
estudo para finalização das análises e melhor compreensão dos padrões
cromossômicos nesta família

Palavras-chave: Genética de peixes, técnicas citogenéticas, cariótipo, cromossomos
TITLE: Chromosome patterns in Labridae family species in Brazilian island environments
Abstract
We analyzed cytogenetic aspects of Halichoeres poeyi, Halichoeres brasiliensis and
Thalassoma noronhanum belonging to the Labridae family, which is quite diverse with
530 species. The species have 2n = 48 chromosomes. These are fish from temperate
and tropic regions, have an important role in the functioning of the reefs, T. noronhanum
is a clean fish, removing diseased tissue from other species, and are little known
genetically. The objectives were to characterize the cytogenetics of the group and
promote the training of the scholar in cytogenetic techniques. The collected specimens
were submitted to cytogenetic techniques that consisted of mitotic stimulation, kidney
samples collection, slide preparation, Giemsa staining techniques, C-strip. 14 slides
were prepared and during the analysis the microscope coordinates of the metaphases
were marked for subsequent photography and analysis. So far it has not been possible
to photograph and analyze the metaphases due to unavailability of equipment. The
partial results obtained were related to the learning of cytogenetic techniques by the
scholarship holder, and no quantitative analysis was possible. We emphasize the need
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for continuity of this study to finalize the analysis and better understanding of
chromosome patterns in this family.

Keywords: Fish genetics, cytogenetics techniques, karyotype, chromosomes
Introdução
Entre os peixes marinhos algumas famílias são particularmente diversificadas, das quais
se podem destacar, Gobiidae, Serranidae, Labridae, Pomacentridae, Apogonidae,
Blenniidae, que concentram juntas 55% das espécies. Outras, no entanto, são um pouco
menos diversificadas, como Labrisomidae. A família Labrisomidae consiste em
pequenos blennioides marinhos, compreendendo cerca de 110 espécies, muitas delas
brilhantemente coloridas, das quais Labrisomus nuchipinnis é a maior espécie
alcançando 23cm de comprimento (Nelson et al., 2016). A família Blenniidae é
constituída por cinco tribos, 56 gêneros e 360 espécies (Eschmeyer & Fong, 2018), que
em geral apresentam pequeno porte, em sua maioria menores que 15 cm. Suas
espécies exibem características crípticas, tanto biológicas e comportamentais (Sale,
1991). Vivem associadas principalmente a recifes de corais, ocasionalmente em água
salobra e raramente em água doce (Springer, 1993; Rangel et al., 2010). Espécies de
Blenniidae estão distribuídas nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico (Nelson et al.,
2016) e no Mar Mediterrâneo (Mesa et al., 2005). No Brasil sua ocorrência se estende
por toda costa, bem como nos Arquipélagos de Trindade e Martim Vaz, Fernando de
Noronha, São Pedro e São Paulo e no Atol das Rocas (Floeter et al., 2011). Nos
ambientes insulares tem sido reportada a presença de Entomacrodus vomerinus
(Valenciennes, 1836), com registro no Nordeste do Brasil, Arquipélago de Fernando de
Noronha e Costa leste Brasil, Entomacrodus sp. n., endêmico da Ilha de Trindade,
Hypleurochilus fissicornis (Quoy & Gaimard, 1824), endêmico do oceano Atlântico, H.
pseudoaequipinni (Bath, 1994), com ocorrência em todo Atlântico Ocidental,
Hypsoblennius invemar (Smith-Vaniz & Acero, 1980), Atlântico Ocidental e sudeste do
Brasil, Ophioblennius trinitatis (Miranda-Ribeiro 1919), endêmica do sudoeste do
Atlântico, Parablennius marmoreus (Poey,1875), endêmico do Atlântico, Parablennius
pilicornis (Cuvier,1829), costa sul da América do Sul, Scartella cristata (Linnaeus, 1758),
oceanos Atlântico, Pacífico e Mediterrâneo, Scartella poiti n., endêmico da Ilha de
Trindade, Scartella itajobi, endêmica do Arquipélago de Fernando de Noronha, São
Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, e Omobranchus punctatus (Valenciennes, 1836),
espécie exótica na costa brasileira originária dos Oceanos Índico e Pacífico (Floeter et
al., 2003; Rangel & Guimarães, 2010) Apesar da diversidade de espécies as
informações citogenéticas para a família Blenniidae são extremamente escassas, com
somente 37 espécies citogeneticamente analisadas, o que corresponde a 10% do total
das espécies. Apenas quatro espécies com ocorrência no Brasil (Galvão et al., 2011),
têm seus dados citogenéticos conhecidos. Essa desproporcionalidade de informações
se deve ao pequeno interesse econômico, características crípticas da família,
dificuldades de acesso aos habitats e de coleta. Os gêneros Ophioblennius, Scartella e
Entomacrodus ocorrem tanto no litoral nordeste brasileiro quanto nos Arquipélagos de
Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz e Atol das Rocas,
onde apresentam algumas espécies endêmicas (Floeter et al., 2003). É factível que o
nível de endemismo possa estar atrelado a diversos parâmetros relacionados à
especiação, entre estes o potencial para dispersão larval. Análises citogenéticas
interpopulacionais em espécies de Labrisomidae e Blenniidae, com ocorrência no litoral
do Brasil e das ilhas oceânicas contribuirão para o conhecimento dos processos
evolutivos nestas famílias.
Metodologia
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As análises citogenéticas foram realizadas nas espécies Halichoeres poeyi, Halichoeres
brasiliensis e Thalassoma noronhanum pertencentes a família Labridae. A coleta e
manuseio dos exemplares seguiu as normas de utilização de animais em pesquisa do
Comitê de Ética no Uso de Animais da UFRN (Licença 044/2015). Para a estimulação
mitótica foram utilizados complexos de antígenos bacterianos e fúngicos (Molina, 2001).
A solução foi diluída em água destilada na concentração de 0,5ml/5ml sendo a solução
inoculada na região intraperitoneal e muscular, entre a linha lateral e a nadadeira dorsal
do organismo, numa proporção de 1 ml para cada 100 g de peso corporal do animal.
Em seguida, os animais foram mantidos em um aquário aerado por 24 a 48 horas, até
que foram sacrificados e dado início aos procedimentos de obtenção de cromossomos
mitóticos. Para a obtenção de cromossomos mitóticos, foram retirados os rins anterior
e posterior. Os tecidos foram colocados em 9 ml de meio de cultura RPMI 1640 sendo
dissociados através de aspirações repetidas com o uso de seringas de vidros de 5 ou
10 ml. Uma vez dissociado o material foi transferido para tubos Falcon, completando o
volume até 10 ml de meio RPMI. Um total de cinco gotas de colchicina 0,025% foi
adicionado, deixando agir por 30 min em temperatura ambiente. O material foi então
centrifugado por 10 min a 900 rpm. O sobrenadante foi removido e 9 ml de solução
hipotônica de KCl (0,075M) foi adicionada, agindo por 30 min em temperatura ambiente.
Uma solução fixadora contendo metanol e ácido acético (3:1) foi usada para fixar o
material por três vezes, em ciclos sucessivos de centrifugação por 10 min cada. Ao
término, o material foi acondicionado em tubos plásticos de 1,5 ml, com tampa e
mantidos em freezer. Suspensões celulares foram gotejadas em lâminas recobertas
com um filme d’água aquecido à 60oC, escorridas, secas ao ar e coradas em seguida
com solução de Giemsa 5%, diluído em tampão fosfato pH 6,8. As lâminas foram
analisadas através de microscópio ótico, sob aumento de 1.000 X. Uma média de 30
metáfases foi amostrada para cada exemplar, visando o estabelecimento do valor modal
para cada espécie e definição dos padrões estruturais dos cromossomos. As melhores
metáfases de cada espécie foram fotografadas em microscópio Olympus BX42, com
sistema digital de alta resolução DP73. Os cromossomos foram organizados por
tamanho em ordem decrescente e classificados em grupos, quanto à posição do
centrômero, em metacêntricos (m), submetacêntricos (sm), subtelocêntricos (st) e
acrocêntricos (a), de acordo com nomenclatura desenvolvida por Levan et al. (1964). As
regiões organizadoras de nucléolos (RONs) foram caracterizadas utilizando-se
impregnação pela prata segundo Howell e Black (1980). Sobre uma lâmina foram
adicionadas de 6 gotas de solução gelatinosa, nitrato de prata (AgNO3) à 50% e 3 gotas
de água destilada. A lâmina foi coberta com lamínula e mantida em estufa à 60ºC até
atingir uma coloração âmbar. A observação de regiões de heterocromatina constitutiva
(Banda-C) foi realizada utilizando-se o método de Summer (1972). A lâmina foi imersa
em HCl 0,2 N à temperatura ambiente, por 30 min, lavada em água destilada e seca ao
ar. Então a lâmina foi mantida em solução de 2xSSC à 60oC por 15 min, lavada e seca.
Em seguida, incubada à 42oC em uma solução saturada de Ba(OH)2.8H2O à 5%,
lavada rapidamente em HCl 0,2N e mantida em solução de 2xSSC à 60oC por cerca 1
hora. Após esta fase, corada com Giemsa 5% por 10 min. A hibridação fluorescente in
situ (FISH) foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Pinkel et al. (1986),
com algumas modificações. Sequências de DNA in tandem amplificada do DNA
genômico de cada espécie específica foi utilizada para sonda de DNAr 18S e 5S. A
sonda 18S foi marcada por nick translation com digoxigenina-11-dUTP (Roche) e a
sonda rDNA 5S por nick translation com biotina-14-dATP (Roche), de acordo com as
instruções do fabricante. Os cromossomos foram tratados com RNAse livre de DNAse
(20mg/mL em 2×SSC) à 37°C por 1 hora, com pepsina (0,005% em HCl 10mM) à 37°C
por 10 min e fixados com formaldeído a 1% por 10 min, em seguida desidratados em
uma série alcoólica. Os cromossomos foram, então, desnaturados em 70%
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formamida/2×SSC à 72°C por 5 minutos. A solução de hibridização composta por 50%
de formamida, 2×SSC, 10% de sulfato de dextran e a sonda desnaturada (5 ng/µl). Após
hibridação overnight à 37°C, as lâminas foram lavadas em 15% formamida/0.2×SSC à
42°C, por 20 min, 0,1×SSC à 60°C, por 15 min e Tween20 0,5%/4×SSC, à temperatura
ambiente. O sinal de hibridização da sonda foi detectado usando um conjugado
streptavidina-FITC (Vector) para a sonda DNAr 5S e conjugado anti-digoxigeninarodamina (Roche) para a sonda DNAr 18S. Os cromossomos foram contracorados com
Vectashield/DAPI (1,5 µg/ml) (Vector).
Resultados e Discussões
Os espécimes coletados foram submetidos às técnicas citogenéticas que consistiram
em estimulação mitótica, coleta de amostras do rim, preparação de lâminas, técnicas de
coloração Giemsa, bandeamento C. As regiões organizadoras de nucléolo foram
marcadas com nitrato de prata. Para a banda C as lâminas foram descoradas e imersas
em HCl 0,2N, em seguida colocadas por 15 min no 2xSSC, posteriormente foram
levadas para banho maria com hidróxido de bário, por fim as lâminas foram coradas
com Giemsa. Foram preparadas 14 lâminas e durante as análises as coordenadas do
microscópio das metáfases encontradas foram marcadas para posterior fotografia e
análise. Até o momento não foi possível fotografar e analisar as metáfases devido
indisponibilidade de equipamentos. Os resultados parciais obtidos foram relacionados
ao aprendizado das técnicas pelo bolsista, não tendo sido possível análises
quantitativas. Ressalta-se a necessidade de continuidade deste estudo para finalização
das análises e melhor compreensão dos padrões cromossômicos nesta família
Conclusão
Ao término das atividades científicas desenvolvidas no presente plano de trabalho, o
estudante/bolsista obteve conhecimentos metodológicos básicos em técnicas de
obtenção de cromossomos mitóticos, conhecimento das metodologias convencionais de
bandamentos cromossômicos, uso de microscopia óptica e de microfotografia em
fotomicroscópio de epifluorescência. Do ponto de vista do conhecimento científico em
citogenética, desenvolveu habilidades sobre o correto emprego da metodologia
científica, dos processos de evolução cromossômica, das causas e consequências dos
rearranjos cromossômicos em vertebrados e da dinâmica evolutiva das sequências
repetitivas nos cromossomos eucariotos. Para concluir, é importante lembrar da
necessidade de manter estudos como esse, que devem ser continuados para melhor
entendimento da evolução cromossômica das espécies, bem como para a
caracterização genética de outros grupos. Gostaria de agradecer muito ao CNPq e ao
LGRM pela oportunidade de bolsa que foi de grande valia para meu desenvolvimento
durante a graduação.
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TÍTULO: Análise do perfil do sono em pacientes com Transtorno Depressivo Maior
Resumo

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem mais prevalente dos transtornos
depressivos (World Health Organization 2017). O sono ainda é um fator constantemente
prejudicado no TDM, isso pode levar a prejuízos sobre aspectos cognitivos. Nas
universidades, observa-se o aumento da incidência de estudantes relatando sintomas
depressivos. Esse trabalho objetivou uma avaliação da qualidade do sono de pacientes
com TDM leve e moderado, enquanto comparava-se estes com controles saudáveis.
Trata-se de um estudo de caso-controle, em estudantes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, entre 18 e 35 anos. Para avaliar a qualidade do sono foi aplicado o
questionário de índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) e para investigar os
sintomas depressivos foi utilizado o inventário de Depressão de Beck (BDI-II). Os
resultados encontrados mostram pior qualidade de sono naqueles que apresentam TDM
em relação GC,e a pior qualidade do sono se correlacionou diretamente com os
sintomas depressivos. Na literatura o déficit de sono está relacionado com surgimento
e recorrência de episódios depressivos, sendo um fator de predisposição. Concluiu-se
através dos achados a grande necessidade de estudar mais a fundo a respeito da TDM
e sua relação com o sono, além de avaliar como cargas horárias mais altas podem afetar
a qualidade de sono, mesmo em estudantes sadios.

Palavras-chave: Transtorno depressivo maior. Distúrbio de sono. Estudantes.
TITLE: Sleep profile analysis in patients with major depressive disorder
Abstract
Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent disorder of depressive disorders
(World Health Organization 2017). Sleep is still a constantly impaired factor in MDD, this
can lead to impairments on cognitive aspects. In universities, there is an increased
incidence of students reporting depressive symptoms. This study aimed to evaluate the
quality of sleep of patients with mild and moderate MDD, while comparing them with
healthy controls. This is a case-control study in students from the Federal University of
Rio Grande do Norte, between 18 and 35 years old. To assess sleep quality, the
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was applied and the Beck
Depression Inventory (BDI-II) inventory was used to investigate depressive symptoms.
The results show worse sleep quality in those with MDD compared to CG, and the worse
sleep quality correlated directly with depressive symptoms. In the literature, sleep deficit
is related to the onset and recurrence of depressive episodes, being a predisposing
factor. It was concluded from the findings the great need to study more deeply about
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MDD and its relationship with sleep, and to evaluate how higher hours can affect the
quality of sleep, even in healthy students.

Keywords: Major depressive disorder. Sleep disorder. Students.
Introdução
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem mais prevalente dos transtornos
depressivos e acomete aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo (World
Health Organization 2017). Apesar de a maior parte dos estudos com TDM referir-se à
população adulta, a incidência de episódios depressivos em adolescentes aumentou
consideravelmente na última década (Hankin 2006, Breslau et al. 2017). Nessa
população, a taxa de recorrência é aproximadamente 40% em 3-5 anos após o primeiro
episódio (Hankin 2006). Entre os jovens, o TDM tem se mostrado a segunda principal
causa das mortes (Young 2012).
No âmbito das universidades, observa-se também, no mundo inteiro, o aumento da
incidência de estudantes relatando sintomas depressivos, tanto no nível de graduação
quanto de pós-graduação (Eisenberg et al. 2007; Licayan 2009; Gewin 2012; Das e
Sahoo, 2012; Blanco et al. 2014). Como consequência de apresentar um estado
depressivo, os estudantes não conseguem lidar satisfatoriamente com os desafios
propostos pelos programas de seus cursos, apresentando um baixo rendimento
acadêmico e intensificando o estado patológico (Licayan 2009).
Nesse contexto, compreender o papel do sono no TDM é de grande importância, uma
vez que o DSM-5 aponta a alteração no sono como importante sintoma para
caracterização do quadro e elaboração do diagnóstico. Dentre os transtornos do sono,
a maioria das queixas dos indivíduos com DM se refere a insônia (Harvey, 2001).
Alguns neurotransmissores e hormônios, como a serotonina e o cortisol,
respectivamente, que estão alterados no TDM são associados à modulação fisiológica
do sono. Por exemplo, a redução dos níveis de cortisol precede o início do sono, (van
Dalfsen & Markus 2018) e a interrupção do sono, diante de despertares noturnos, como
visto em pacientes com TDM, é associada a aumentos nos níveis do cortisol noturno,
rompendo a homeostase circadiana deste hormônio (Chrousos et al., 2016). Sabemos
que o sono influencia tanto o humor (Sbarra & Allen, 2009), quanto as e funções
executivas e a criatividade, sendo assim diretamente relacionado com a aprendizagem
(Verleger et al., 2013; Bernardi et al., 2015; Corsi-Cabrera et al., 2015).
Nos últimos anos, grupos de pesquisa têm buscado identificar biomarcadores que
auxiliem no diagnóstico e prognóstico do TDM, assim como no acompanhamento de
tratamentos (Tadić et al. 2011, Stelzhammer et al. 2013). Nesse contexto, alguns
parâmetros vêm sendo configurados como potenciais biomarcadores, além dos
marcadores bioquímicos, alguns aspectos neurocognitivos (Day et al. 2015) e
eletrofisiológicos também são apontados como promissores biomarcadores.
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Assim, o estudo do padrão e qualidade do sono pode favorecer no diagnóstico ou ainda
na elaboração de estratégias de tratamento e identificação de indivíduos predispostos
à depressão (Chellappa e Araújo 2007).
Portanto, esse trabalho objetiva analisar a qualidade do sono em pacientes com TDM
leve e moderado, correlacionando com os sintomas depressivos coletados pelas
escalas psicométricas e comparando os dados dos pacientes universitários portadores
de TDM leve e moderado, com um grupo controle de voluntários saudáveis.

Metodologia

Participantes
O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), NatalRN, com público de estudantes da UFRN, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35
anos, sendo 25 do grupo controle voluntários saudáveis (GC) e 20 do grupo com
pacientes TDM grau leve e moderado (DM). Ambos os grupos foram pareados por idade
e índices sociodemográficos, como também, assinaram um termo de consentimento e
livre esclarecimento (TCLE). Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Humanas da UFRN sob o n° 2.628.202.
Os critérios de exclusão para GC eram: a) apresentar diagnóstico de doença clínica
atual, baseado em anamnese, e testes laboratoriais; b) uso abusivo ou dependência de
álcool e outras drogas; c) gravidez.
Os critérios de inclusão para DM, eram: a) presença de episódio depressivo atual, com
grau leve ou moderado; b) idade de 18 a 35 anos; c) ser estudante da UFRN. Enquanto
os critérios de exclusão, eram: a) a presença de níveis graves de depressão (de acordo
com o HAM-D e/ou MADRS); b) utilizar medicamentos psiquiátricos, neurológicos ou
com efeitos sobre a cognição, humor e funções neurovegetativas; c) encontrar-se em
psicoterapia; d) satisfazer critérios diagnósticos para presença de transtorno mental
para além do TDM; e) apresentar sintomas fóbicos específicos de injeção-sangueferimentos; f) gravidez.
O diagnóstico para TDM será fornecido por uma equipe de profissionais especializados
e aptos para este fim, composta por: psiquiatras, do Departamento de Psiquiatria da
UFRN, e psicólogos, vinculados ao SEPA, utilizando para tal as escalas psicométricas
a seguir, com base em resolução específica para diagnóstico de condições mentais
(CFP 1996): a) Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-5 (SCID); b) Escala de
avaliação para depressão de Hamilton (HAM-D) (Hamilton 1960); c) Escala de avaliação
para depressão de Montgomery e Asberg (MADRS) (Montgomery e Asberg 1979).
Desenho experimental
Uma vez que houve aderência dos voluntários (GC e DM) à pesquisa, os mesmos foram
conduzidos individualmente ao Laboratório de Psicofisiologia e Sono do Laboratório de
Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do Centro de Biociências (CB) da UFRN, onde
foram utilizados os seguintes instrumentos:
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Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI): desenvolvido para registrar os
elementos chave dos principais distúrbios do sono, assim como os aspectos clínicos,
comportamentais e cognitivos envolvidos no sono direta ou indiretamente, tais como:
higiene e hábitos de sono, insônia, sonolência diurna, distúrbios respiratórios e de
movimento do sono, parassonias, narcolepsia, humor e cognição, consumo de álcool,
café, drogas de abuso e medicamentos (Buysse et al., 1989).
Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) (Beck, Steer & Brown, 1996): Trata-se de uma
escala de autoavaliação de 21 questões para grau de depressão. Os itens são
pontuados de 0-3 pontos, sendo separados em: a) mínima, de 0-13 pontos; b) leve, de
14-19 pontos; c) grave, de 20-28 pontos; d) severa, de 29-63 pontos.
Análise estatística
A pontuação do índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) foi considerada nesse
estudo uma variável quantitativa dependente e os grupos (DM e GC) foram
considerados variáveis independentes categóricas.
O teste T student independente foi aplicado para investigar possíveis diferenças na
pontuação da PSQI entre os grupos (DM e GC).
A correlação de Spearman foi aplicada entre a variável PSQI e a pontuação do
Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) para o grupo DM.
Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS Statistics
versão 25 (sistema de software de análise de dados). O nível de significância
considerado foi p ≤ 0,05 em todos os testes.

Resultados e Discussões

Foi observado maiores pontuações da PSQI nos pacientes (n = 20, μ = 9,6 ± 0,71)
quando comparado ao grupo controle (n = 25, μ = 5,48 ± 0,53) (T studentindependente:
t = 4,68 df = 43 p ≤ 0,001). Ainda, foi encontrada para os pacientes uma correlação
positiva entre a pontuação da BDI-II e a pontuação da PSQI, ou seja, maiores
pontuações da BDI-II estão relacionadas com maiores pontuações da PSQI (Spearman
correlation test; rho = 0,56 p ≤ 0,05).
Dos 20 pacientes, 7 (35%) apresentaram distúrbio do sono (Pontuação PSQI; μ = 10,43
± 2,94) e 13 (65%) apresentaram qualidade do sono ruim (Pontuação PSQI; μ = 8,76 ±
2,46). Enquanto, 12 controles saudáveis (48%) apresentaram sono bom (Pontuação
PSQI; μ = 5,47 ± 2,79), 12 (48%) apresentaram sono ruim (Pontuação PSQI; μ = 5,72 ±
2,49) e 1 (4%) apresentoudistúrbio do sono (Pontuação PSQI; μ = 11 ± 0) (Figura 1).
Os pacientes com transtorno depressivo maior leve e moderado apresentaram piores
qualidade do sono quando comparado com o grupo controle. Isso pode ser indicativo de
hipersonia ou insônia, sendo este último mais característico da depressão (Murphy &
Peterson 2015). Ainda, o presente estudo encontrou que a má qualidade do sono está
relacionado com sintomas depressivos.
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Sugere-se que problemas no sono podem contribuir para a sintomatologia depressiva,
devido ao seu efeito na alteração estrutural cerebral, por exemplo, reduzindo a
neurogênese. Porém, também pode ocorrer o inverso, a sintomatologia depressiva pode
induzir distúrbios de sono. Na depressão maior, quando ocorre despertar durante a noite
o paciente normalmente tem dificuldade para voltar a dormir, ou até mesmo,
incapacidade de voltar a dormir, o que cronicamente pode resultar em insônia. Quando
o TDM é associado a sintomas de ansiedade, a insônia pode ser inicial, que é quando
o indivíduo tem dificuldade para iniciar o sono (Chellappa, 2007).
Além disso, nenhum desses pacientes apresentaram qualidade de sono considerada
boa pela escala, corroborando ao estudo de Lucchesi et al. (2005). Além do mais,
observa-se uma menor porcentagem de pacientes enquadrados no distúrbio do sono
(35%) em relação àqueles enquadrados no sono ruim (65%), sendo condizente com o
esperado, visto que esses pacientes apresentam quadro inicial de TDM recémdiagnosticada e na forma leve (Chellappa e Araújo, 2007). Lucchesi et al. (2005). relata
que pelo menos 80% dos pacientes com TDM possuem algum problema relacionado ao
sono. Ainda, o mesmo estudo indica a insônia como um fator preditivo forte do aumento
de risco de depressão em um a três anos. Outro estudo do nosso grupo de pesquisa,
porém com TDM grave observou que 90% dos pacientes apresentaram distúrbio de
sono e 10% qualidade de sono ruim, enquanto os voluntários saudáveis apresentaram
qualidade de sono boa (46%) e ruim (54%). Ainda a gravidade da DM foi correlacionada
com alterações crônicas no sono, sendo estas; maior latência para o sono e a menor
duração do sono.Em contrapartida, 52% dos controles apresentaram problemas na
qualidade do sono sem existir ligação direta com a depressão. Isso pode ser um reflexo
da sociedade moderna, diante dos diversos afazeres diários, nos quais não há tempo o
suficiente para realização das atividades diárias, sendo necessário retirar horas de sono
para compensá-las. Entretanto, é importante a devida atenção a essas informações,
pois as alterações na qualidade do sono estão relacionados com o desenvolvimento do
quadro de TDM (Benca et al., 1992; Cano-Lozano et al., 2003, apud Chellappa e Araújo,
2007).

Conclusão

Por meio dos achados, corroboramos a relação entre o TDM e o sono, observou-se
assim que há grande necessidade de investigar mais de que forma a TDM afeta sua
qualidade de sono. Por outro lado, novos estudos podem ser realizados para se atentar
a maneira como essa má qualidade de sono proporcionada pelas obrigações escolares
pode levar ao desenvolvimento de quadros depressivos ou ansiosos, configurando-se
como um grande risco à saúde mental dos estudantes. Pois, como observado no estudo,
mesmo os participantes do grupo controle, ou seja, aqueles considerados saudáveis,
ainda apresentavam problemas relacionados ao sono, mostrando que é necessária
atenção mesmo para estudantes sem qualquer quadro prévio de distúrbio psicológico.
Apesar de possuir limitações, no que diz respeito ao pequeno número amostral, esperase que esse trabalho sirva como incentivo para estudos cada vez maiores a respeito do
tema, de forma a avaliar um espaço amostral cada vez maior, possibilitando assim um
maior valor de confiança e aplicabilidade para o estudo realizado.
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A) Média ± erro padrão da qualidade do sono, mensurada pelo PSQI nos grupos DM e
GC. *= p ≤ 0,05, teste de T student independente. B) Porcentagem da categoria do PSQI
no GC e DM
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TÍTULO: Estudo da atividade anti-inflamatória da dose efetiva da nanoparticula de PLGA
do Metotroxato no principal efeito colatarel da quimioterapia em camundongos com
câncer pancreático.
Resumo
O metotrexato (MTX) é um quimioterápico que causa severos efeitos colaterais no
tratamento de alguns cânceres como o câncer de pâncreas e de mama. Nesse sentido,
sabendo do potente sistema de nanopartículas de PLGA no tecido-alvo, esse projeto
teve como objetivo avaliar a eficácia anti-inflamatória na mucosite intestinal do MTX
associado ao PLGA (PLGA+MTX) em modelos in vitro e in vivo no câncer de pâncreas
e de mama. Para tanto, foram realizados testes in vitro de citotoxicidade, utilizando
Resazurina, e observação de estresse oxidativo em linhagem de células câncer de
pâncreas (PANC-1) e de mama (4T1, resultados não mostrados). A toxicidade sistêmica
in vivo da PLGA (PLGA+MTX) foi observada em camundongos fêmeas Balb/C após
indução prévia de células 4T1 na mama das mesmas, por meio da confecção de lâminas
coradas por HE do fígado, rins e intestino delgado. A escolha inicial do modelo ortotópico
do câncer de mama para o estudo da toxicidade sistêmica ocorreu como uma forma de
adequar o estudo para os testes no modelo de câncer pancreático que ocorrerá em
2019.2. Os resultados demonstraram que os diferentes tratamentos não foram capazes
de desencadear estresse oxidativo nas células analisadas (PANC-1). A partir das
análises histopatológicas também não foi possível observar mucosite intestinal aparente
em nenhum dos grupos tratados. Contudo, foi observado toxicidade nos demais órgãos
examinados em todos os grupos tratados, porém, essa toxicidade foi atenuada no grupo
PLGA+MTX.
Palavras-chave: PLGA+MTX; Mucosite Intestinal; Câncer de Pâncreas; Citotoxicidade.
TITLE: Study of anti-inflammatory activity of PLGA methotrexate nanoparticle dose in
the intestinal mucositis of pancreatic cancer mice.
Abstract
Methotrexate (MTX) is a chemotherapy that causes serious side effects in the treatment
of some cancers such as breast and breast cancer. Knowing the potent PLGA
nanoparticle system in the target tissue, this project aimed to evaluate the antiinflammatory efficacy in the intestinal mucositis of PLGA-associated MTX (PLGA + MTX)
in in vitro and in vivo models in pancreatic and breast cancer. Cytotoxicity tests were
performed in vitro, using Resazurin, and oxidative stress observation in pancreatic
cancer cell line (PANC-1) and breast cancer (4T1, results not shown). In vivo systemic
toxicity of PLGA (PLGA + MTX) was observed in female Balb / C mice after previous
induction of 4T1 cells in their breasts, by making HE-stained slides of the liver, kidneys
and small intestine. The initial choice of the orthotopic model of breast cancer for the
study of systemic toxicity was performed as a way of adapting the testis study to a
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pancreatic cancer model that falls into 2019.2. The results showed that the different
treatments were not able to trigger oxidative stress in the analyzed cells (PANC-1). From
the histopathological analysis, no apparent intestinal carnesitis was observed in any of
the treated groups. However, it was toxicity in the other groups examined in all groups
attended, however, this toxicity was attenuated in the PLGA + MTX group.

Keywords: PLGA+MTX; Intestinal Mucositis; Pancreatic Cancer; Cytotoxicity.
Introdução
O câncer pancreático é um dos cânceres mais letais do mundo pois, com diagnóstico
tardio desse câncer, a progressão clínica do paciente alcança o estágio avançado
rapidamente (YU, BLACKFORD, et al., 2015). Além disso, o adenocarcinoma ductal
pancreático possui empecilhos no tratamento, no que tange: vasculatura desorganizada
(PRIES, HOPFNER, et al., 2010), estroma denso (PROVENZANO, et al., 2012) e
proteínas de transporte celular desreguladas (FARREL, et al., 2009), as quais acarretam
um transporte deficiente de medicamentos para o interior das células, impedindo o
influxo do quimioterápico. Atrelado a isso, o quimioterápico metotrexato (MTX) é um
importante fármaco usado no tratamento para vários tipos de câncer, inclusive o câncer
de pâncreas. No entanto, esse medicamento possui efeitos colaterais caracterizados
pelas altas doses necessárias para o tratamento, abrangendo vulnerabilidade da
mucosa gastrointestinal (GAIES, et al., 2012), apresentando quadros de dor abdominal,
vômitos e diarreia (BOUSSIOS, et al., 2012). Além disso, tal composto químico pode
desencadear distúrbios hepáticos, renais e pulmonares (AL-QUTEIMAT e ALBADAINEH, 2014). A nanopartícula de poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) é um
polímero biodegradável capaz de transportar e liberar drogas para muitos agentes
terapêuticos (MALAKADIA e SIEGEL, 2011), no intuito de promover a redução dos
efeitos colaterais do MTX, causados por seu acúmulo fora do tecido-alvo. Com isso, o
avanço da nanobiotecnologia promoveu o desenvolvimento da PLGA que, devido ao
seu tamanho reduzido, facilita a passagem de medicamentos por barreiras biológicas e
penetra com alta especificidade nas células tumorais (CUENCA, et al., 2006),
direcionando o tratamento, o qual vem sendo bastante usado na terapia do câncer
(REZVANTALAB, et al., 2018), com aprovação da FDA (Food and Drug Administration).
Nesse contexto, investigou-se a efetividade do tratamento do câncer pancreático,
associando MTX ao PLGA no intuito de minimizar a enfermidade trazida pela
medicação. À vista disso, visando reduzir a mucosite intestinal e a toxicidade sistêmica,
o objetivo do estudo foi avaliar a toxicidade do MTX, do PLGA e de ambos associados,
no câncer de pâncreas, além de observar se houve o direcionamento do quimioterápico
para as células tumorais, ou seja, se ocorreu desvio para tecidos-alvo afetados, para,
por fim, reduzir os efeitos colaterais causados neles, principalmente a mucosite
intestinal.
Metodologia
1. Cultura de células Para testes in vitro foram utilizadas as linhagens de células de
câncer de pâncreas (PANC-1), de epitélio de rim embrionário (HEK-239) e de
adenocarcinoma de mama murino (4T1). As células foram cultivadas em garrafas de
cultura de 75 cm² e meio de cultivo DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium),
enriquecido com 10% de soro fetal bovino e 0,15% de Penicilina/Streptomicina (10000
U/ml). As culturas foram mantidas em estufa úmida a 37°C e 5% de CO². O meio de
cultivo foi substituído a cada três dias e o subcultivo das células realizado sempre que
necessário. 2. Teste de citotoxicidade in vitro A citotoxicidade das amostras foi
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determinada por meio do método de redução da Resazurina, que avalia a viabilidade
celular pela atividade enzimática das desidrogenases mitocondriais. As células HEK239 e as células PANC-1 foram cultivadas em placas de 96 poços a uma densidade de
4x10³ células/poço por 24h até sua completa adesão. Após esse período, as células
foram tratadas com diferentes concentrações de PLGA+MTX (0 – 100 µg/ml) em meio
de cultivo sem soro fetal bovino durante 24 e 48 horas. Decorrido o tempo de tratamento,
10 µL de solução de Resazurina (0,04%) foi adicionado a cada poço e a placa incubada
novamente por 4h. Em seguida, a absorbância foi medida em leitor de microplacas
(Epoch™, BioTek) nos comprimentos de onda 570 nm e 600 nm. Os resultados das
leituras em ambos os comprimentos de onda foram aplicados em equação para cálculo
da porcentagem de redução da Resazurina pelas células usadas, que está diretamente
relacionada a viabilidade das células. 3. Estresse oxidativo 3.1 Dosagem: GSH e MDA
A glutationa é um antioxidante presente constitutivamente em células humanas,
enquanto o malondialdeído é um marcador de estresse oxidativo formado durante a
peroxidação lipídica. Para avaliar alterações dos níveis de GSH e de MDA, as células
PANC-1 e HEK-239 foram coletadas das garrafas de cultivo e plaqueadas em placas de
petri para cultivo a uma densidade celular de 1x10 6 células/placa. Passado o período
de adesão das células na placa, foi realizado o tratamento combinatório nas linhagens
PANC-1 e HEK-293. Depois de um período de 24h de ação das combinações, as células
foram removidas com tripsina e centrifugadas 5 min a 3000 RPM. Após a primeira
centrifugação, as células são suspensas em PBS gelado e centrifugadas duas vezes
por 5 min a 3000 RPM 4°C. Para romper as células e liberar o GSH, o pellet gerado é
homogeneizado em solução de ácido tetra-acético etilenodiamina 0,02 M (EDTA). A
suspensão obtida é diluída em solução de ácido tricloroacético 50 % e água destilada,
e centrifugada por 15 min a 3000 RPM 4°C. O tampão Buffer 0,4 M e a solução DTNB
0,01M são aplicados tornando o meio amarelado. A leitura é realizada em comprimento
de onda de 412 nm no espectrofotômetro. Para homogeneizar o pellet, tendo em vista
a observação do MDA, foi promovida trituração com tampão Tris-HCl 20mM.
Posteriormente, centrifuga-se novamente por 20 min a 3000 RPM a 4°C. Adiciona-se
375 µL do reagente cromogênico (1-metil-2-fenilindol 10.3 mM em 3:1 acetonitril) e 150
µL de HCl 37%. As células são incubadas em banho-maria por 40 min a 45°C e
novamente centrifugadas a 3000 RMP a 4°C. A leitura é realizada em comprimento de
onda de 586 nm no espectrofotômetro. 4. Modelo animal piloto Os camundongos foram
obtidos do Biotério do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami Fiocruz-PE e
mantidos no Biotério de experimentação do Departamento de Biofísica e Farmacologia
da UFRN em condições de higiene adequada, em temperatura de 22°C e ciclo
claro/escuro 12 horas, com acesso livre à água e ração. Para a avaliação da mucosite
intestinal foram utilizados camundongos BALB-C fêmeas com média de 8 semanas de
idade, pesando entre 20-25 gramas. Previamente, foi realizada uma indução para
desenvolvimento de tumor a partir da inoculação de células de adenocarcinoma de
mama murino (4T1) nesses animais. A substituição dos camundongos BALB-C nude,
proposto inicialmente, por BALB-C pode ser explicada pela dificuldade de
estabelecimento da técnica no modelo nude. Logo, inicialmente foi necessário realizar
um teste piloto com uma linhagem animal semelhante, porém menos exigente. Para
tanto, de acordo com dados da literatura, a linhagem de células tumorais 4T1 é bem
tolerada pelos camundongos BALB-C, pois as mesmas foram isoladas deste animal, ao
passo que a PANC-1 não seria do mesmo modo bem tolerada pelo BALB-C, uma vez
que é uma linhagem isolada a partir de humanos (TETSU, et al., 1999). Os tratamentos
com solução salina, nanopartículas (1,17 mg/kg) e MTX (0,1 mg/kg) foram iniciados
após o tumor atingir 3 mm de diâmetro e readministrado a cada 5 dias, em um total de
21 dias de experimentação. Ao final desse período, os animais foram eutanasiados por
deslocamento cervical, antecedido por anestesia com xilazina e ketamina (2:8). Rins,
fígado, pulmões e intestino foram removidos para análise histopatológica. O sangue dos
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animais foi coletado para punção intracardíaca para análise hematológica. 5. Toxicidade
in vivo Com realização da eutanásia dos animais e subsequente retirada dos órgãos
(intestino, fígado, rins e pulmões), foi realizado o processamento do material para
confecção de lâminas coradas em HE. As lâminas foram analisadas com o objetivo de
identificar inflamação característica da toxicidade sistêmica, foram realizadas. 6. Análise
Hematológica Com a coleta do sangue do camundongo foi realizada a: quantificação de
eritrócitos e leucócitos; determinação da dosagem de hemoglobina; preparação do
hematócrito e esfregaço. O hemograma foi realizado com a solução formol citrato e o
leucograma foi realizado com solução de Turk e, com auxílio da câmara de Neubauer,
foram feitas as contagens. A dosagem de hemoglobina, com a solução de Drabkin foi
quantificada pela técnica calorimétrica. A contagem diferencial foi feita através da
análise das lâminas de esfregaço e o hematócrito através do microhematócrito.
Resultados e Discussões
1. Teste de toxicidade in vitro No ensaio de citotoxicidade celular in vitro foram testadas
várias concentrações de PLGA-MTX para observar e comparar a viabilidade celular e
avaliar a citotoxicidade sobre a linhagem estabelecida PANC-1 e HEK-239, após 24
horas e 48 horas. As concentrações testadas foram: 0 µg/ml, 1 µg/ml, 2,5 µg/ml, 5 µg/ml,
10 µg/ml, 25 µg/ml, 50 µg/ml e 100 µg/ml. A viabilidade celular de PANC-1 reduziu
consideravelmente, atingindo menos de 20% de viabilidade (p<0,0001), em ambos os
tempos testados, nas concentrações de 50 ug/ml e 100 ug/ml testadas, demonstrando
a significância estatística dessas doses para a ocorrência de citotoxicidade. Nesse caso,
essas doses seriam ideais para o tratamento, causando a morte celular tumoral caso
não tivesse desencadeado acentuada redução, igualmente, da viabilidade celular em
HEK-239 (p<0,001). Em 48 horas, a concentração de 25 ug/ml atingiu menos de 20%
(p<0,001) e em 10 ug/ml alcançou menos de 60 % (p<0,05) a viabilidade da PANC-1.
As outras concentrações testadas não se mostraram significativas de redução de
viabilidade celular para PANC-1, podendo ser usadas para os testes in vivo, pois
pretende-se avaliar o efeito do tratamento, porém sem que o mesmo cause toxicidade
excessiva. Para a concentração de 25 ug/ml na HEK-239 houve a redução da viabilidade
celular para menos de 20% (p<0,001) logo após 24 horas, demonstrando o uso
impróprio dessa concentração do nanocomposto. Em 48 horas, 5 ug/ml mostrou
redução da viabilidade em menos de 40% (0,05), rejeitando, também, tal dose para ser
utilizada. Desse modo, pode-se determinar a dose adequada do nanoconjugado que
não gere citotoxicidade demasiada nas células saudáveis, ao passo que produza uma
resposta de tratamento sobre as células tumorais e, paralelamente, direcione o
tratamento para tais células, a fim de evitar o dano em outros tecidos. Dessa maneira,
foram determinadas as doses de 1µg/mL e 2,5µg/mL, por não apresentarem redução
estatisticamente significativa da viabilidade celular de ambas as células. 2. Estresse
Oxidativo: Dosagens de GSH e MDA Para avaliar alterações celulares quanto ao
estresse oxidativo, para as concentrações determinadas pelo teste de toxicidade, foram
mensuradas as quantidades de GSH e MDA das PANC-1 e HEK-293. Mediante a
análise das concentrações testadas do nanoconjugago, foi avaliado o estresse
oxidativo. De tal forma, nos valores de 1 ug/ml e 2,5 ug/ml, não foi observada variação
significativa em ambos os tempos testados para a GSH e MDA na HEK-239. Já para a
PANC-1, foi visto um aumento significativo de GSH (p<0,0001), após 48 horas,
demonstrando o aumento, principalmente, na concentração 1 ug/ml. Além disso, após
24 horas, viu-se redução significativa para 2,5 ug/ml (p<0,01) e 1 ug/ml (0,0001),
demonstrando a escolha dessa concentração como ideal para o estudo in vivo, já que,
com maiores valores de GSH, há o aumento da glutationa, ou seja, protegendo a célula
contra radicais livres; enquanto valores menores de MDA denotam que não há espécies
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reativas quebrando moléculas na membrana plasmática celular. 3. Hemograma e
Leucograma De acordo com os índices hematimétricos observados, não houve anemia
em nenhum grupo do estudo. Entretanto, houve um aumento acentuado no número de
leucócitos (intervalo de 21.000 a 23.000 por mm3), quando comparado aos valores
normais para as fêmeas BALB-C (intervalo de 1.000 a 5.500 por mm3) (SOUSA, et al.,
2017), caracterizando acentuada resposta inflamatória. Em relação à contagem
diferencial, o grupo controle negativo obteve média de 72% (+-7,7) de neutrófilos
segmentados; 16,6% (+-5,5) de linfócitos e 7,83% (+-2,13) de monócitos. Já a contagem
diferencial do MTX, obteve uma média de 69,57% (+-4,19) de neutrófilos segmentados;
21,14% (+-3,4) de linfócitos e 7,57% (+-3) de monócitos. E a contagem diferencial de
PLGA obteve médias de 73% (+-6,14) de neutrófilos; 17,87% (+-5,02) de linfócitos e
7,62% (+-2,32) de monócitos. Como o aumento leucocitário foi visualizado até mesmo
no grupo controle negativo (sem tratamento), relaciona-se tal fato com a vigência da
resposta do sistema imunológico em relação ao próprio tumor, em detrimento dos
tratamentos utilizados (KAI TAO, el al., 2008). 4. Teste de toxicidade in vivo A partir da
observação das lâminas de HE, foi analisado se havia mucosite no intestino e
características de citotoxicidade sistêmica nos pulmões, no fígado e nos rins, em busca
de aspectos inflamatórios. A mucosite intestinal é o dano causado na membrana da
mucosa intestinal (ONCOLINE, 2017) e pode ser induzida pela quimioterapia, comum
no tratamento com MTX, o qual é caracterizado por um efeito colateral limitante da dose
(CARNEIRO-FILHO, et al., 2004), podendo causar redução das vilosidades e de mitoses
nas criptas, tais como alterações da função de barreira e de absorção (NAKAMARU, et
al., 1997) e, consequentemente, desnutrição. (TAMINIAU, el al., 1980). Na análise das
lâminas de intestino, não puderam ser observadas tais alterações, apresentando
vilosidades normais e aparentemente sem mitoses nas criptas, concluindo-se que não
houve mucosite aparente em nenhum dos grupos de estudo, podendo ser justificada
pelo uso de doses não terapêuticas capazes de simular tal inflamação. Já no pulmão,
pôde-se observar grande espessamento alveolar nos grupos tratados, quando
comparados ao controle negativo, caracterizando a toxicidade nos pulmões em PM e
MTX, principalmente. Além de mucosite, o MTX pode desencadear dano renal como
efeito colateral (GAIES, et al. 2012). Nas lâminas renais de HE, principalmente do grupo
MTX, foi observado o intumescimento das células tubulares proximais e distais, as quais
provocaram redução da luz da cápsula Bowman que, dessa forma, pode prejudicar a
filtração glomerular (KUMAR, 2016), reduzindo TFG. Além disso, a terapia com MTX, a
longo prazo, pode causar hepatotoxicidade (VALENTINO, 2014). No fígado, foi
observada a presença de degeneração vacuolar do tipo hidrópica (KUMAR, 2016) em
grau reduzido no controle negativo e grau mais acentuado nos grupos tratados,
mostrando-se, por isso, um alto nível de toxicidade dos hepatócitos causada pelos
fármacos. Isso ocorreu devido à falência nas bombas ATP dependentes, a qual acumula
íons sódio no interior da célula e, consequentemente, causa maior entrada de água,
formando gotículas no citoplasma que, em maior grau, pode causar morte celular.
Porém, tal lesão é considerada reversível (KUMAR, 2016), podendo haver recuperação
celular. Observam-se zonas dos citoplasmas dos hepatócitos mais claros, com vacúolos
de água. A acentuada vacuolização no grupo MTX demonstra a toxicidade elevada do
medicamento que, quando associado ao PLGA, possui aumento da gravidade de
toxicidade, abrangendo todo o citoplasma, podendo causar rompimento da membrana
plasmática. Isso pode ter acontecido devido à nanopartícula ser metabolizada
diretamente pelo fígado e promover essa toxicidade elevada, causada, dessa forma,
pela concentração da dose utilizada de PLGA.
Conclusão
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Portanto, o trabalho visualizou uma atenuação da toxicidade renal e pulmonar do
nanoconjugado (PLGA+MTX), comparada ao MTX, porém, com ausência de mucosite
intestinal e degeneração hepática reversível nos grupos avaliados. Assim, a
nanopartícula pode atenuar a toxicidade, enquanto mantém a eficácia terapêutica do
MTX, sendo, portanto, um possível adjuvante promissor no tratamento do câncer
pancreático. De tal maneira, necessita-se que mais estudos sejam realizados em torno
da redução da inflamação intestinal causada pelo tratamento com MTX, em pacientes
com câncer pancreático, a fim de analisar a melhora significativa dos efeitos colaterais
do tratamento com a adesão do quimioterápico à nanopartícula.
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Painel Histológico

Análise Hematológica
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TÍTULO: Identificação e quantificação de larvas de terceiro estádio nas fezes e nas baias
de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais em sistema de
confinamento.
Resumo
As infecções causadas por nematoides gastrintestinais são um dos entraves na
produção de caprinos no Brasil, independente se os animais estão em sistemas de
pastagens e/ou confinamento total. No sistema de confinamento total, os animais
permanecem todo o período em baias individuais, o que pode facilitar o controle da
infecção por nematoides gastrintestinais. Para avaliar essa hipótese, os objetivos deste
trabalho foram identificar e quantificar o número de ovos, oocistos e larvas de terceiro
estádio (L3) nas fezes coletadas diretamente do reto dos animais e das fezes
depositadas no ambiente das baias. Foram usados 24 caprinos, sem raça definida
(SRD) divididos em 4 grupos de acordo com a alimentação (feno de capim elefante ou
Bagaço de cana de açúcar) e o estado sexual (inteiro ou castrado). A coleta das fezes
foi realizada durante 120 dias para análise de Ovos por Grama de Fezes (OPG) e
Oocistos por Grama de Fezes (oOPG) e L3. Os dados foram submetidos a análise de
variância. Observou-se diferença significativa na contagem de OPG nas fezes das baias
e do reto dos animais alimentados por bagaço e inteiros, em relação aos demais
tratamentos. Já o oOPG apresentou diferença entre os dois tratamentos alimentares,
tanto nas fezes coletadas nas baias como no reto. Os gêneros de parasitos identificados
nas fezes coletadas da ampola retal e nas baias, foram Haemonchus spp.,
Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. e Strongyloides spp. Em relação a
condição sexual (inteiro ou cast
Palavras-chave: Caprinocultura. Infecções parasitárias. sistema de confinamento.
TITLE: Identification and quantification of third stage larvae in feces and stalls of goats
naturally infected by feedlot system nematodes.
Abstract
The infections caused by gastrointestinal nematodes are one of existing the problems
on goat production systems in Brazil, regardless of animals stay on pasture based and/or
feedlot systems. For these reasons, the objectives of this study were to identify and
quantify the number of eggs, oocysts and third stage larvae (L3) in feces collected
directly from the rectal of animals and feces encountered in the stalls. It was used
Twenty-four crossbred goats (SRD) divided in 4 groups, according to feeding (elephant
grass hay or sugarcane bagasse) and sexual status (whole or castrated). Stool collection
was performed for 120 days for analysis counting of Eggs per Gram of Feces (OPG) and
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Oocysts per Gram of Feces (oOPG) and L3. Data were subjected to analysis of variance.
Significant difference was observed in the OPG count in the feces of the stalls and rectal
of the bagasse and whole fed animals compared to the other treatments. The oOPG
presented difference between the two dietary treatments, both in the feces collected in
the stalls and in the rectal of goats. The parasites identified in the feces collected in rectal
and stalls were Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. and
Strongyloides spp. Regarding the sexual condition (whole or castrated), this had no
influence on the OPG, oOPG and L3 counts of the goats evaluated in the experiment.
Keywords:
Goat Production. Parasitic infections. feedlot system.
Keywords: Goat culture. Parasitic infections. Containment system.
Introdução
INTRODUÇÃO
A caprinocultura vem crescendo consideravelmente principalmente no Nordeste do
país, com destaque para a região semiárida devido ao clima propício para sua melhor
produção. Essa atividade vem sendo relevante considerando-se que a criação é
bastante rentável, seja para o pequeno ou grande produtor, tendo em vista a
comercialização dos seus produtos, tais como carne e leite, considerados alimentos de
bom valor nutricional e fontes de proteína animal para população de renda mais baixa
(AHID et al., 2007).
No entanto, infecções parasitárias são um dos entraves na produção de caprinos, na
maioria das vezes pela presença de nematoides gastrintestinais, sendo um dos
principais problemas sanitários enfrentados pelos produtores em todo o mundo (VIEIRA,
2008). A perda de peso, baixo desenvolvimento corporal, redução na geração dos seus
produtos, redução na sua resistência e até o risco de morte do animal, são problemas
causados por esses nematoides (SCZESNY-MORAES et al., 2010).
Assim, estratégias para controlar essas infecções parasitárias vem sendo estudadas,
dentre elas, o tipo de sistema de confinamento usada por alguns produtores para a
garantia de boa nutrição do animal principalmente em período de seca. No confinamento
intensivo, os animais permanecem confinados em unidades de baias sem a atividade
de pastagem (ALVES, 2004). Entretanto, essa estratégia não é ainda uma garantia para
evitar infecções parasitárias, pois mesmo com a prática desse sistema, as parasitoses
ainda são um grande problema na produção, com destaque para os helmintos como
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp.; Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.
e protozoários tais como Eimeria spp., Cryptosporidium spp. e Toxoplasma gondii
(SILVA, 2016), uma vez que esses parasitos podem estar presentes no animal e no local
onde estão confinados.
Sabendo que os parasitos possuem uma fase de vida livre em seu ciclo que pode ser
encontrado no solo onde os animais estão confinados, esta etapa é extremamente
importante para o desenvolvimento das larvas infectantes de terceiro estádio (L3). Com
isto se faz necessário um solo que propicie características adequadas, como umidade
e temperatura para seu desenvolvimento e assim as larvas possam ser capazes de
alcançar seu hospedeiro (MONTEIRO, 2010; TAYLOR et al., 2010).
Nessa perspectiva, é de extrema importância conhecer, identificar e quantificar os
gêneros dos parasitos que interferem o sistema de criação desses animais.
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Metodologia

METODOLOGIA
As atividades de campo foram realizadas na área física da Universidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias – Campus de Macaíba - da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – UFRN, no município de Macaíba, RN.
Foram utilizados 24 caprinos machos sem padrão de raça definida divididos em 4 grupos
de acordo com o tipo de volumoso usado na alimentação (bagaço de cana de açúcar ou
feno de capim elefante ambos juntos a palma forrageira) e condição sexual dos animais
(castrado ou inteiro), sendo 6 animais alimentados com bagaço de cana de açúcar e
castrados (BC), 6 animais alimentados com feno de capim elefante e castrados (FC), 6
alimentados com feno de capim elefante e inteiros (FI) e 6 alimentados com bagaço de
cana e inteiros (BI) de acordo com o comitê de ética protocolo n.º 054/2017. Os animais
foram mantidos em confinamento intensivo, sem atividade de pastagem (VOLTOLINI,
2011) (Figura 1).
A cada 7 dias, durante 120 dias, foram coletadas fezes diretamente da ampola retal dos
animais (Figura 2) e amostras depositadas no chão das baias (Figura 3) para realização
da quantificação de ovos por grama de fezes (OPG) e oocistos por grama de fezes
(oOPG).
As amostras também foram utilizadas para a realização da coprocultura, técnica usada
para cultivo das larvas a qual é dado um ambiente propício para o seu desenvolvimento
até que atinjam o terceiro estádio. Essa metodologia foi realizada de acordo com
Roberts e O´Sullivan (1950).
As fezes coletadas foram levadas até o Laboratório de Parasitologia Animal da
EAJ/UFRN onde foi feita a separação das amostras para a realização das duas técnicas
(OPG e oOPG) e a coprocultura. Na contagem de ovos e oocistos por grama de fezes
utilizou-se 50ml de solução saturada de sacarose para cada 2g de fezes. As amostras
foram maceradas em mantidas em recipientes para serem peneiradas e destinadas à
contagem com o auxilio de câmeras de McMaster. As amostras foram lidas e os ovos e
oocitos contados em microscópio óptico com objetiva de 10x (Figura 4).
Para a realização da coprocultura, as amostras foram acondicionadas em recipientes
úmidos e com pequenas esferas de isopor para permitir aeração do material,
semelhante ao que ocorre na natureza. Após 7 dias esse material foi coletado com
objetivo de capturar as larvas de terceiro estádio. Os frascos contendo a cultura foram
invertidos e através da migração das larvas em uma coluna de água, realizada a coleta
do material (Figura 5).
O preparo das amostras foi feito no Laboratório de Parasitologia Animal da EAJ/UFRN
e foram levadas para o Laboratório de Helmintologia do Centro de Biociências da UFRN
para contagem e identificação das larvas L3.
Todas as larvas infectantes presentes no conteúdo foram contadas e identificadas de
acordo com as características morfológicas descritas por Keith (1953). Para isso foi feita
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a montagem da lâmina, que consiste na retirada de uma porção do conteúdo do frasco
e sua deposição sobre uma lâmina e corado com uma gota de lugol. Em seguida, a
lâmina foi levada ao microscópio e realizada a identificação de larvas pelo tipo de
esôfago, o comprimento e tipo da cauda.
Os dados da contagem média de OPG e oOPG das baias e dos animais de acordo com
o tratamento de nutrição e estado sexual dos animais foram transformados em Logx+1
e submetidos à análise de variância pelo programa SAS, considerando (P<0,05). Os
resultados foram expressos como média aritmética dos dados não transformados.

Resultados e Discussões

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas nas baias dos animais dos tratamento
Bagaço de cana de açúcar + inteiro foi maior (P<0,05) que a dos Bagaço de cana de
açúcar + Castrado e Feno de capim elefante + Inteiro (Tabela 1). Isso indica que a
diferença não está relacionada ao estado sexual dos caprinos e sim à nutrição oferecida
ao animal, uma vez que o Feno de capim elefante e Bagaço de cana-de-açúcar têm
diferente constituição de fibra e energia em sua composição (LIMA, 2019).
Com relação à contagem de OPG nas fezes coletadas diretamente da ampola retal dos
animais (Tabela 2), os animais do tratamento Bagaço de cana de açúcar + Palma
forrageira/Inteiro (BI) diferiu dos demais grupos experimentais (P<0,05). Já na contagem
de oOPG, a diferença foi significativa entre os animais do tratamento Bagaço de cana
de açúcar + Palma forrageira/Castrado e Bagaço de cana de açúcar + Palma
forrageira/Inteiro do grupo Feno de capim elefante + Palma forrageira/Inteiro (Tabela 2).
Esses resultados indicam correlação entre os achados no ambiente (mesmo em
confinamento) e a coleta diretamente da ampola retal. Além disso, existe a necessidade
de estudar mais os efeitos da interação entre a alimentação dos animais, especialmente
a oferta de proteína, energia, fibra e a digestibilidade do alimento e a resposta
imunológica dos animais. Isso porque existe uma interação entre o alimento, seus
compostos nutricionais, que tanto podem ter ação estimulando a resposta imune como
ação anti-helmíntica (BRICARELLO, 2005). Possivelmente esta é a explicação para os
resultados observados neste trabalho, para os animais alimentados com dietas
isoenergéticas e e isoproteicas.
Na identificação dos gêneros de parasitos gastrintestinais das fezes coletadas nas baias
dos animais, houve prevalência do gênero Trichostrongylus spp., seguido de
Haemonchus spp., exceto para as fezes das baias do tratamento dos animais
alimentados com bagaço de cana de açúcar e inteiros (BI). Strongyloides spp. e
Oesophagostomum spp. foram identificados em menor frequência, variando entre 5 a
18% entre todos os tratamentos (Figura 6).
Com relação aos gêneros identificados nas coproculturas das fezes coletadas
diretamente da ampola retal dos animais, houve prevalência do gênero Haemonchus
spp., seguido de Trichostrongylus spp. e Strongyloides spp. Não foi observada presença
do gênero Oesophagostomum spp. nas amostras de coprocultura dos animais em
nenhum dos tratamentos, embora esse gênero tenha sido observado nas fezes
depositadas nas baias (Figura 7).
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Esses resultados indicam a necessidade de controle helmíntico dos gêneros
Haemonchus spp. e Trichostrongylus spp. que são os parasitos predominantes no
ambiente e nos animais, no local onde foi desenvolvido este trabalho.

Conclusão

CONCLUSÃO
A condição sexual dos animais (Inteiro ou Castrado) não influenciou na contagem OPG
e oOPG e identificação dos gêneros dos parasitos gastrintestinais. No entanto, houve
uma influência significativa da alimentação nos resultados obtidos na contagem de ovos
e oocistos por grama de fezes.
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Anexos

Figura 1 – Baias onde os animais foram confinados sem atividade de pastagem.
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Figura 2 – Aluna de iniciação científica realizando a coleta das fezes diretamente da
ampola retal supervisionada pelo aluno de mestrado.

Figura 3 – Solo de baia com fezes depositadas pelos caprino mantido em confinamento.
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Figura 4- A Recipientes com o material macerado e pronto para ser peneirado. BQuantificação de ovos e oocistos por grama de fezes em microscópio óptico.

Figura 5 –A- Realização do processamento das amostras de fezes para o método de
coprocultura. B – Material que esteve encubado durante 7 dias pronto para serem
coletadas as amostras com larvas infectantes L3.
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Figura 6– Gênero de parasitos gastrintestinais (porcentagem) identificados nas fezes
coletadas das baias em cada um dos tratamentos de acordo com a nutrição e estados
sexual dos animais.

Tabela 1 – Média da contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas das baias dos
animais de acordo com o tipo da alimentação (bagaço de cana de açúcar ou feno de
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capim elefante, juntos a palma forrageira) e condição sexual dos animais (castrado ou
inteiro).

Tabela 2 - Média da contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas diretamente da
ampola retal dos animais de acordo com a alimentação (bagaço de cana de açúcar ou
feno de capim elefante) e condição sexual dos animais (castrado ou inteiro).
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Figura 7 - Gênero de parasitos gastrintestinais identificados a partir das fezes coletadas
diretamente da ampola retal dos animais, separados pelos tratamentos de acordo com
a nutrição e estado sexual.
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TÍTULO: Polimorfismo em introns autocatalíticos mitocondriais em Cryptococcus
neoformans e Cryptococcus gattii: potencial marcador para genotipagem e
susceptibilidade a antifúngicos
Resumo
Os complexos de espécies de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii são
fungos patogênicos que matam mais de 180.000 pessoas anualmente em todo o mundo,
sendo a meningoencefalite o principal sintoma da criptococose. Seus perfis de virulência
e susceptibilidade a antifúngicos podem variar em cada espécie segundo o seu
genótipo, então é relevante pensar em um diagnóstico diferencial que use marcadores
moleculares específicos. Os íntrons autocatalíticos do grupo I podem ser um alvo
potencial para distinção entre os tipos moleculares dessas leveduras já que possuem
polimorfismos quanto a sua presença e sequência de pares de bases. Além disso, eles
possuem um auto-splicing que é vital para a sobrevivência dos fungos, o que os torna
bons alvos terapêuticos. Com base nisso, pretendemos avaliar a presença de introns do
grupo I em isolados fúngicos e sua associação com genótipos e susceptibilidade
antifúngica. Para isso, os introns foram amplificados a partir do genes COB1 e COX1
mitocondriais. Os Introns encontrados nesses genes revelaram polimorfismo no
tamanho dos amplicons dentro do mesmo genótipo, contudo, o potencial destes
elementos para a diferenciação dos genótipos será definido após o sequenciamento,
uma vez que novos introns poderão ser descritos. Ainda será avaliada a possível relação
destes elementos com a susceptibilidade antifúngica, bem como a sua origem evolutiva
e sua possível relação com a divergência desses dois complexos de espécies.
Palavras-chave: Criptococose, íntrons do grupo I, genótipos, COB1, COX1,
antifúngicos.
TITLE: Polymorphism in mitochondrial autocatalytic introns in Cryptococcus neoformans
and Cryptococcus gattii: potential marker for genotyping and antifungal susceptibility
Abstract
Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii species complexes are pathogenic
fungi which kill more than 180,000 people annually around the world, being
meningoencephalitis the main symptom of cryptococcosis. Their virulence and antifungal
susceptibility profiles may vary in each species according to their genotype, so it is
relevant search for a differential diagnosis using specific molecular markers. Group I
autocatalytic introns may be a potential target for distinguishing among the molecular
types of these yeasts as they have polymorphisms for their presence and base pair
sequence. In addition, they possess a self-splicing that is vital for the survival of fungi,
which makes them good therapeutic targets. Based on this, we aimed to evaluate the
presence of group I introns in fungal isolates and their association with genotypes and
antifungal susceptibility. For this, introns were amplified from the mitochondrial COB1
and COX1 genes. Introns found in these genes revealed polymorphism within the same
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genotype, however, their applicability for genotyping will be better evaluated after
sequencing the amplicons, since new introns may be described. For future assays their
possible relation to antifungal susceptibility, as well as their evolutionary origin will be
addressed, which may help to understand the divergence of these two species
complexes.
Keywords: Cryptococcosis, group I introns, genotypes, COB1, COX1, antifungals.
Introdução
A criptococose é uma micose sistêmica causada pelos agentes Cryptococcus
neoformans e Cryptococcus gattii, leveduras encapsuladas adquiridas por inalação de
propágulos viáveis no ambiente, podendo ser oportunista, causada na maioria das
vezes por C. neoformans, ou doença primária, acometendo indivíduos
imunocompetentes, causada principalmente por C. gattii. Dentre as formas clínicas mais
frequentes estão o acometimento do sistema nervoso central (SNC) e do pulmão (Figura
1). Esses fungos pertencem ao filo Basidiomycota e podem ser facilmente diferenciados
de outras leveduras patogênicas, como Candida, pela presença de uma cápsula
polissacarídica, formação de melanina e atividade da urease, que funcionam como
determinantes de virulência (KWON-CHUNG et al., 2014). A criptococose é responsável
por mais de um milhão de infecções e aproximadamente 180.000 mortes por ano em
todo o mundo (RAJASINGHAM et al., 2017); é considerada a quarta principal causa de
morte entre doenças infecciosas na África subsaariana e é a maior causa de mortes
associadas a infecções em HIV soropositivos , sendo a doença fúngica fatal mais
prevalente em todo o mundo (SCHMIEDEL Y et al., 2016; NEGRONI R., 2012;
HEITMAN et al., 2011; ZARAGOZA O. et al., 2010).
No Brasil, a criptococose é uma doença fúngica com maior taxa de mortalidade em
indivíduos HIV positivo (PRADO et al., 2009). A correta identificação de espécie e
genotipagem dos isolados de C. neoformans e C. gattii é de extrema importância, pois
existem diferenças de susceptibilidade aos antifúngicos entre os genótipos. Faz-se
necessária a busca de novos marcadores moleculares para genotipagem, virulência
fúngica e susceptibilidade aos fármacos. Os íntrons autocatalíticos do Grupo I parecem
preencher os requisitos para tal tarefa porque (1) são polimórficos quanto à sua
presença e sequência; (2) o seu auto-splicing é conhecido por ser inibido por alguns
fármacos; (3) o seu splicing correto em condições parasitárias é indispensável para a
sobrevivência do patógeno. Introns do grupo I, também chamados de ribozimas do
grupo I são pequenos RNAs, com tamanho entre 250-500 nucleotídeos (HAUGEN et
al., 2005), sua parte catalítica constitui uma das principais classes de RNAs catalíticos,
as ribozimas do grupo I. Além da capacidade de auto-splicing, eles podem codificar
homing endonucleases de DNA específicas que os tornam móveis nos genomas, via
quebra da dupla fita de DNA (DSB) e recombinação homóloga (LAMBOWITZ et al.,,
1993; BELFORT et al., 1997; HAUGEN et al., 2005, 2007).
Como a caracterização dos introns do grupo I do gene 23S (ou LSU rRNA) já foi
finalizada (Gomes et al., 2018) pelo nosso grupo, este trabalho engloba a caracterização
de íntrons autocatalíticos dos genes mitocondriais COX1 e COB1 de Cryptococcus
neoformans e Cryptococcus gattii, bem como o estudo da possível correlação destes
elementos com o genótipo fúngico (VNI-VNIV e VGI-VGIV) e susceptibilidade a 4
fármacos distintos: Itraconazol, anfotericina B, 5-flucitosina e pentamidina. Espera-se
que, estes dois últimos, por sabidamente inibirem o splicing de introns do grupo I,
apresentem uma menor concentração inibitória mínima para aqueles isolados que
possuem mais íntrons. Este projeto já foi submetido à Plataforma Brasil e contou com a
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aprovação do comitê de ética da UFRN para a obtenção de isolados fúngicos de
pacientes internados no Hospital Giselda Trigueiro, Natal, RN (CAAE
39640614.8.0000.5537).

Metodologia
Neste estudo foram usados inicialmente 77 isolados (39 VNI, 20 VGII, 5 VNIV, 4 VNII, 3
VNIII, 2 VGI, 2 VGIII e 2 VGIV). Três novas cepas foram isoladas na rotina de
diagnóstico laboratorial do Hospital Giselda Trigueiro e elas foram subcultivadas em
Sabouraud Agar. Assim, foram utilizados 80 isolados que tiveram seu DNA extraído com
nitrogênio líquido em uma técnica adaptada de McCullough et al., 2000 e Trilles et al.,
2008. Após o subcultivo, em tubos com Sabouraud-Dextrose Agar (Kasvi, EUA) a 37°C
por 48 h, a cultura foi toda removida com o auxílio de uma espátula congelada com
nitrogênio líquido e triturada em um graal com um pistilo. Logo após foram adicionados
500 μL de tampão de extração (Tris HCl 50 mM; EDTA 50 mM; SDS 2%) ao material
triturado que foi homogeneizado com o pistilo e, então, transferidos para um microtubo
de 1,5 mL. Depois o material foi incubado a 65º C por 60 minutos em banho-maria. Após
esse período foi adicionado 500 uL de acetato de potássio a 5M e as amostras foram
levadas para o freezer a -20º C por overnight. Depois foram centrifugadas a 13.000 x g
por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para um microtubo com 600 uL de etanol
P.A. gelado e misturado por inversão, sendo levado novamente para centrifugação a
13.000 x g por 10 minutos (4º C). Depois disso desprezou-se o etanol e secou-se os
microtubos em estufa a 60º C e finalmente ressuspendeu-se as amostras em 50 uL de
nuclease free water (Sigma), e estocou-se o material no freezer a -20º C.
As novas genotipagens foram feitas conforme descrito por Trilles et al (2008), para isso
um mix de 50 μL foi preparado contendo 27 μL de nuclease free water, 10 μL de PCR
buffer CG 5X (200 mM tris-HCL PH 8,4; 1,5 mM MgCl2 50 mM; 500mM KCl), 5 μL de
DMSO 30% (Thermo scientific), 1 μL de dNTP a 10 mM cada, 30ng de DNA genômico,
1,25 μL de cada primer a 20 μM cada e 0,5 μL (1 unidade) de Phusion DNA Polymerase
(Finnzymes). A termociclagem consistiu de 1 minuto a 98°C, 35 ciclos de 98°C por 10
segundos, 61°C por 30 segundos e 72°C por 30 segundos, seguindo uma extensão final
a 72°C por 10 minutos. A amplificação do gene URA5 foi conferida em gel de agarose
(GE healthcare) 1% pela aplicação de 5 μL do produto de PCR no gel. Os produtos de
PCR foram então concentrados para 12,5 μL e submetidos à digestão dupla com as
enzimas de restrição Sau96I (New England BioLabs, 5 U/μL) e HhaI (New England
BioLabs, 20 U/μL). Foi montado um mix contendo 1,5 μL do tampão Cut Smart (Cut
Smart 10X, BioLabs), 0,5 μL de HhaI e 0,5 μL da enzima Sau96I. Um total de 2,5 μL do
mix foi adicionado para cada 12,5 μL do produto de PCR concentrado de cada isolado.
A digestão ocorreu em banho-maria a 37°C durante 3 horas. Os fragmentos foram
separados por eletroforese em gel de agarose (GE healthcare) 3% com TBE 1X na fonte
(EPS 301, Amersham Biosciences) durante 120 minutos a 100 volts. Os isolados foram
genotipicamente classificados segundo padrão proposto por Meyer et al. (2003), e
reproduzido por outros autores (TRILES et al., 2008). Para o PCR dos íntrons dos genes
COX1 e COB1 foram utilizados os primers aqui desenhados (Tabela 1). As reações de
PCR foram realizadas com a enzima Phusion DNA Polymerase High Fidelity, segundo
instruções do fabricante e a termociclagem foi padronizada para cada reação. Os
produtos de PCR foram purificados com kit GFX PCR and Gel Band purification (GE
HEalthcare) e serão encaminhados para sequenciamento automático na Macrogen
(Coréia do Sul). As sequências serão alinhadas com o programa PRANK com as
sequências de referência descritas por Litter et al (2005), para amplicons de
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Cryptococcus. As sequências dos íntrons serão submetidas à base de dados online
conserved domain database para aferir possíveis ORFs codificadas pelos íntrons, como
as endonuclases. E os domínios essenciais para a ocorrência do splicing serão
identificados alinhando as sequências obtidas com as depositadas no banco de dados
GISSD (Group I Intron Sequence and Structure Database) (ZHOU et al., 2008) e
Genbank e com busca manual para reconhecimento dos dois principais domínios, o P4P6 contendo as regiões de pareamento intramolecular P4, P5 e P6, e o domínio P3-P9
contendo P3, P7, P8 e P9 e da IGS (internal guide sequence), responsáveis pelo splicing
do íntron.
A estrutura secundária de cada íntron será predita usando o serviço online do GISSD
(ZHOU et al., 2008) ou com o web server Mfold (ZUKER, 2003). A fim de se especular
a possível origem dos diferentes íntrons, sequências similares serão obtidas na base de
dados do GenBank/EMBL e usadas em análises filogenéticas de máxima
verossimilhança será realizada usando o programa PhyML 3.0 (GUINDON et al., 2010).
O melhor modelo evolutivo será calculado no MEGA v6.0 (TAMURA et al., 2013). Na
avaliação da susceptibilidade a antifúngicos de isolados de C. neoformans e C. gattii
com e sem íntrons o preparo das diluições das drogas, bem como dos inóculos fúngicos
serão realizados segundo os protocolos M27-A3 e M27-A4 do CLSI (CLSI 2008) para
as leveduras, a fim de determinar os valores de concentrações inibitórias mínimas (MIC).
Diluições seriadas dos antifúngicos comerciais anfotericina B (0,03-16μg/mL), 5fluorocitosina (0.125-64 μg/mL), Itraconazol (0.015-8 μg/mL) (todos da Sigma-Aldrich)
em meio RPMI-1640 (Sigma, St. Louis, MO, USA). Isolados ATCC de Candida krusei e
de Candida parapsilosis serão usados como controle de qualidade. Os testes exatos de
Fisher serão utilizados para testar as diferenças na distribuição de introns entre grupos
de genótipos (i.e., virulentos vs não virulentos). Para avaliar o efeito de introns na
resposta de fungos aos fármacos antifúngicos aplicaremos modelos logísticos
ordenados usando MIC como variável de resposta (ordenada) e íntrons (ausentes como
referência) e informações de espécies (C. gattii como referência) como preditores. As
análises estatísticas serão realizadas em Stata 11.1.

Resultados e Discussões

A maioria dos isolados deste estudo foi identificada como C. neoformans (n=53),
seguido por C. gattii (n=27). O PCR-RFLP do gene URA5 identificou os tipos
moleculares em VNI (41 isolados), VGII (20 isolados), VNIV (5 isolados), VNII (5
isolados), VNIII (3 isolados) e dois isolados para cada um dos demais genótipos, VGI,
VGIII e VGIV (Figura 2). Os primers COBE1fwd e COBE1E2rev, desenhados neste
estudo, se anelam exatamente nas porções 5’ e 3’ dos exons que flanqueiam o intron 1
de COB1, gerando amplicons de, aproximadamente, 275pb caso o elemento esteja
ausente, ou cerca de 600-1245 na presença do íntron. Já os primers COB1E2fwd e
COB1E3rev se anelam nas porções 5’ e 3’ dos exons que flanqueiam o intron 2 de
COB1, dessa forma são gerados amplicons de, aproximadamente, 520pb sem o íntron
e 1650-1850pb com o íntron. Os primers COX1fwd e COX2rev se anelam nas porções
5’ e 3’ dos exons que flanqueiam o intron 1 de COX1, gerando amplicons de 1560pb
com íntron e 600pb sem íntron. Os primers COX2fwd e COX3rev mostram amplicons
de 1250pb com íntron ou 200pb sem o íntron 2 de COX1. Para o intron 3 de COX1, os
primers COX3fwd e COX4rev geram amplicons de 1200pb com íntron ou 160pb sem
íntron e os os primers COX4fwd e COX6rev mostra amplicons que variaram entre
300pb, 540pb, 1400pb e 1640 pb.
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Quanto ao íntron 1 de COB1, dentre os quarenta e três isolados pertencentes ao tipo
molecular VNI, observou-se que a maior parte apresentou um produto de PCR de
aproximadamente 250pb para o íntron 1, revelando a ausência desse elemento (exceto
para três isolados que mostraram a amplificação de um produto de 1,2 Kb). Nos vinte
isolados do genótipo VGII, dezesseis apresentaram um amplicon de 600pb e quatro
restantes um de 250pb. No genótipo VNII, três dentre as cinco amostras revelaram um
amplicon de 1,2kb, uma amostra de 250pb e uma que não reagiu, provavelmente por
má qualidade do DNA (HGT4). Notou-se que todas as amostras de VNIV, VNIII e VGI
apresentaram um amplicon de 1,2kb. As duas amostras de VGIII apresentaram
amplicons de 250pb e 1,2kb respectivamente e as duas amostras de VGIV revelaram
amplicons de 250pb (figura 3).
Para o íntron 2 de COB1, no genótipo VNI, observou-se que a maioria mostrou um
produto de PCR de aproximadamente 1500pb, revelando a presença desse elemento
(exceto para sete isolados que mostraram a amplificação de um produto de 600pb). A
maior parte dos isolados do genótipo VGII revelaram um amplicon de 1,5kb. No genótipo
VNII, quatro dentre as cinco amostras tiverem um produto de PCR de 600pb. Notou-se
que para as cinco amostras de VNIV todas apresentaram um amplicon de 1,5kb. Dentre
as três amostras de VNIII, duas mostraram amplicons de 600pb e uma de 1,5kb. As
duas amostras de VGIII apresentaram amplicons de 600pb, curiosamente as amostras
CFP 61 e HGT3 revelaram dois amplicons, sendo um de 1,5kb e outro de 600pb,
sugerindo uma heteroplasmia para esses isolados. As duas amostras de VGIV
revelaram amplicons de 600pb. As duas amostras de VGI revelaram um amplicon de
600pb e outro de 800pb, sugerindo a ausência de elementos intrônicos. Nas imagens 3
e 4 pode-se ver o gráfico do padrão de presença desses elementos com a estratificação
do total todos os genótipos e também a estratificação dos íntrons por genótipo. (figuras
4 e 5)
Quanto aos íntrons de COX1, dentre os quarenta e três isolados pertencentes ao tipo
molecular VNI, observou-se que todos apresentaram um produto de PCR de
aproximadamente 600 pb para o íntron 1 e 300 pb para os íntrons 4 e 5, e a grande
maioria apresentou 200 pb para o íntrons 2, e 160pb para o intron 3 revelando a
ausência quase completa desse elemento nas mitocôndrias desse genótipo. Nos quatro
isolados VNII, todos apresentaram amplicons de 1500 pb para o íntron 1 e 1200 para o
íntron 2, sugerindo a presença desses elementos, mas amplicons de 160 e 300 para os
demais íntrons, revelando sua ausência. Nos genótipos VNIII e VNIV, a grande maioria
dos isolados revelaram amplicons que implicam na presença de todos os íntrons de
COX1, alguns isolados como o FCP57 (VNIII) e FC7 (VNIV) mostraram inclusive fortes
indícios de heteroplasmia mitocondrial, por apresentarem mais de uma banda nos PCRs
dos íntrons 2, 3, 4 e 5 de COX. As amostras de VGI revelaram não possuírem íntrons,
com exceção do isolado CFP59 que mostrou um amplicon de 1400 pb para os íntrons
4 e 5. O genótipo VGII mostrou dados interessantes: apesar de quase não ter íntrons
na posição 2 (com exceções de BT27 e HGT10, a grande maioria mostrou não apenas
ter todos os demais íntrons (1,3, 4 e 5) como também grande indício de heteroplasmia,
o que pode se explicar pelo padrão de herança mitocondrial biparental nesse genótipo.
Para os isolados de VGIII, observou-se que a amostra FC3 aparenta ter todos os íntrons
exceto o 3 e a amostra FCP61 aparenta ter apenas o íntron 1 de COX1. No genótipo
VGIV viu-se que a amostra FC9 possui os íntrons 1,2,4 e 5 e a CFP62 possui apenas o
2, 4 e 5, julgando pelo tamanho dos pares de base. (figura 6)
Dentre os isolados estudados neste trabalho, observa-se que a maioria pertence aos
genótipos VNI e VGII, o que confirma os estudos que indicam a prevalência destes tipos
moleculares no Brasil (TRILLES et al., 2008; FAVALESSA et al., 2014). Já se sabe que
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C. neoformans é o agente etiológico mais comum da criptococose em todo o planeta,
acometendo principalmente pacientes com alguma imunossupressão (MITCHELL;
PERFECT, 1995; WARKENTIEN; CRUM-CIANFLONE, 2010). Sabe-se que a
identificação adequada da espécie de Cryptococcus, bem como o genótipo e a origem
geográfica da cepa são dados importantes que devem ser levados em consideração na
escolha do tratamento correto já que todos estes fatores influenciam nas diferentes
respostas observadas na terapia antifúngica (CHONG et al., 2010). Sendo assim, os
introns do grupo I se mostram como bons candidatos a marcadores moleculares para
uma possível distinção entre alguns tipos moleculares de C. neoformans e C. gattii, uma
vez que esses elementos podem apresentar polimorfismos tanto quanto a sua presença
como também ao seu tamanho. Além disso, o fato deles terem se mostrado como bons
alvos terapêuticos para algumas drogas em Candida sp. (JAYAGURU;
RAGHUNATHAN, 2007; MERCURE; MONTPLAISIR; LEMAY, 1993; MILETTI;
LEIBOWITZ, 2000) aumenta a possibilidade de estes elementos estarem relacionados
com as distintas susceptibilidades a antifúngicos observadas entre os genótipos de C.
neoformans e C. gattii. De fato, tal relação entre presença de introns e maior
susceptibilidade a antifúngico já foi observada, em nosso grupo, pela análise de introns
do grupo I no gene mtLSU (GOMES et al., 2018). Esperamos confirmar tal hipótese para
os demais introns mitocondriais. Sabe-se que a distribuição desses íntrons é diversa,
uma vez que podem ser encontrados em genomas de organelas, bactérias, fagos e
também em genes rRNA nucleares (HAUSNER; HAFEZ; EDGELL, 2014).
Neste estudo foi possível identificar produtos de PCR com tamanhos equivalentes ao
esperado para a presença de introns no gene mitocondrial COB1 e COX1 nos diferentes
genótipos de C. neoformans e C. gattii, tais amplicons serão sequenciados, para que se
possa dar continuidade ao plano de trabalho e predizer as estruturas secundárias
dessas ribozimas do grupo I, bem como a presença de homing endonucleases e
realização de ensaios filogenéticos e de susceptibilidade a antifúngicos. As sequências
dos íntrons serão submetidas à base de dados online conserved domain database para
aferir possíveis ORFs codificadas pelos íntrons, como as endonucleases. E os domínios
essenciais para a ocorrência do splicing serão identificados alinhando as sequências
obtidas com as depositadas no banco de dados GISSD (Group I Intron Sequence and
Structure Database) (ZHOU et al., 2008) e Genbank e com busca manual para
reconhecimento dos dois principais domínios, o P4-P6 contendo as regiões de
pareamento intramolecular P4, P5 e P6, e o domínio P3-P9 contendo P3, P7, P8 e P9
e da IGS (internal guide sequence), responsáveis pelo splicing do íntron. A estrutura
secundária de cada íntron será predita usando o serviço online do GISSD (ZHOU et al.,
2008) ou com o web server Mfold (ZUKER, 2003). A fim de se especular a possível
origem dos diferentes íntrons, sequências similares serão obtidas na base de dados do
GenBank/EMBL e usadas em análises filogenéticas de máxima verossimilhança será
realizada usando o programa PhyML 3.0 (GUINDON et al., 2010). O melhor modelo
evolutivo será calculado no MEGA v6.0 (TAMURA et al., 2013).
Os resultados preliminares mostraram que o padrão de presença e ausência de introns
do grupo I no mesmo genótipo pode variar. Além de que as HEGs podem ter um padrão
variado nessas ribozimas, o que só poderá ser confirmado após os seus
sequenciamentos. Tendo isso em vista, conclui-se que por um simples PCR, com o
conjunto de primers aqui desenhados, não é possível diferenciar os genótipos, contudo,
após o sequenciamento novos introns poderão ser descritos (é comum amplicons
maiores revelarem novos introns independentes e não apenas um introns maior) e
novas combinações de primers poderão ser propostas com a finalidade de se distinguir
os genótipos dos complexos de espécie C. neoformans e C. gattii. A presença de
polimorfismo de um mesmo intron em genótipos diferentes, pode indicar que tal
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polimorfismo(de presença e tamanho) pode ser ancestral e já estava presente no
genoma mitocondrial antes da divergência entre as espécies ou que houve transferência
horizontal entre espécies distintas com recombinação mitocondrial, o que só poderá ser
melhor elucidado após a realização do sequenciamento e das análises filogenéticas.
É importante ressaltar que apesar das mitocôndrias serem mais conhecidas pelo seu
protagonismo na produção de ATP, alguns estudos mostram que existem funções
mitocondriais importantes na virulência de fungos patogênicos (VERMA et al, 2018) o
que faz dessa organela um grande potencial a ser melhor explorado no tratamento de
micoses. Além disso, sabe-se, por exemplo, que a fusão mitocondrial é um dos fenótipos
responsáveis por maior virulência em Cryptococcus e, estudos com Saccharomyces
revelaram que tal fusão é mais frequente em cepas que não possuem introns
mitocondriais (RUDAN et al., 2018). Assim, nossa hipótese é que os genótipos
considerados mais virulentos tenham menos introns autocatalíticos e os resultados
preliminares de PCRs aqui obtidos, apontam que nossa hipótese é verdadeira para os
genótipos do C. neoformans, mas não para os genótipos de C. gattii, que apresentaram,
inclusive, grandes indícios de heteroplasmia, com PCRs revelando bandas de diferentes
tamanhos para o mesmo isolado. Isso pode ser explicado pelo padrão de herança
mitocondrial nessas espécies, sendo uniparental em C. neoformans e biparental em C.
gattii. A seleção natural pode ter favorecido fungos com menos introns em condições de
parasitismo, mas essa seleção encontra obstáculos à medida que existe recombinação
no mitogenoma.
Por fim, os íntrons autocatalíticos mitocondriais merecem destaque já que seu splicing
correto em condições parasitárias é indispensável para a sobrevivência do patógeno,
que por ter uma respiração aeróbica necessita do perfeito funcionamento dos genes
Citocromo c oxidase (COX1) e Citocromo b (COB1) que são imprescindíveis para o
funcionamento da cadeia de transporte de elétrons que ocorre na membrana interna
mitocondrial. Isso permite que os íntrons do grupo I sejam explorados como alvos de
drogas sem oferecer riscos para os humanos, já que não possuímos esses elementos
em nosso genoma.

Conclusão

Os dados de amplificação de introns dos genes COB1 e COX1 até agora obtidos
permitem concluir que há um grande polimorfismo de tamanho destes elementos entre
e dentro dos genótipos, o que exclui a possibilidade de uso da atual combinação de
primers para diagnóstico genótipo – específico. Contudo, o sequenciamento destes
amplicons poderá revelar novos introns e polimorfismos que possibilitem a construção
de novos primers com melhor capacidade de diferenciação. Além disso, foi constatado
que nossa hipótese de que os genótipos considerados mais virulentos possuem menos
introns autocatalíticos se mostrou verdadeira entre os genótipos de Cryptococcus
neoformans, espécie com herança mitocondrial uniparental, mas não para o
Cryptococcus gattii, provavelmente devido ao seu padrão biparental de transmissão de
mitocôndrias, podendo ter recombinação no mitogenoma. Estudos estatísticos serão
realizados para se analisar melhor essa associação entre a ausência de íntrons e a
virulência dessas leveduras. Assim, para os próximos passos, os amplicons resultantes
dos nossos PCRs serão encaminhados para sequenciamento na MacroGen, na Coreia
do Sul, para se confirmar a presença desses elementos, predizer a sua estrutura
secundária e compreender sua origem evolutiva, o que pode ajudar a entender a
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dinâmica mitocondrial durante a divergência dos dois complexos de Cryptococcus
neoformans e Cryptococcus gattii. Com os dados levantados nesse projeto futuros
ensaios de susceptibilidade a antifúngicos serão feitos para definir se há relação entre
o padrão de presença e ausência de íntrons e a resistência desses fungos à fármacos
usados na micologia médica.
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Tabela 1: primers para a amplificação dos íntrons presentes nos genes COX1 e COB1
de Cryptococcus

Figura 2: Distribuição dos isolados de C. neoformans e C. gattii segundo seu genótipo.
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Figura 3: Variação do tamanho do produto do PCR do íntron 1 do gene mitocondrial
COB1 nos diferentes genótipos de C. neoformans e C. gattii.

Figura 4: Variação do tamanho do produto do PCR do íntron 2 do gene mitocondrial
COB1 nos diferentes genótipos de C. neoformans e C. gattii
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Figura 5: Diversidade de amplicons encontrados na região dos íntrons 1 e 2 do gene
COB1. As menores bandas (250 e 500 pares de base indicam ausência desses
elementos).

Figura 6: Diversidade de amplicons encontrados na região dos introns do gene COX1.
As menores bandas (160, 200, 300 e 600 pares de base indicam ausência desses
elementos).
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TÍTULO: Requerimento vitamínico do lactente comparado ao fornecimento de retinol e
alfa-tocoferol nos diferentes momentos da lactação - ensaio clínico randomizado
Resumo

Introdução: Vitaminas A e E deve estar adequadas na lactação para transfência ao
recém-nascido através do leite materno. Objetivo do estudo: comparar o requerimento
das vitaminas A e E para lactente com o fornecimento destas vitaminas pelo leite
materno nos diferentes momentos da lactação, após suplementação materna com RRRalfa-tocoferol. Metodologia: As puérperas foram alocadas nos grupos: controle (GC),
sem intervenção; suplementado 1 (GS1), recebendo a dose de 400UI de RRR-alfatocoferol; e suplementado 2 (GS2), recebendo 800UI. Foi coletado leite materno, após
jejum de 8-12 horas, em 4 momentos: 1º(0hora) antes da suplementação, 2º(7-10dias)
e 3º(30dias) pós-parto. A quantificação do retinol e do alfa-tocoferol foi feita por
cromatografia liquida de alta eficiência. Resultado e Discussão: O fornecimento das
vitaminas A e E pós-parto imediato (0hora) não apresentou diferença significativa entre
os grupos (p>0,05). As diferenças para vitamina A foram no leite de transição entre GC
e S1 (p<0,001), GC e S2 (p<0,001) e S1 e S2 (p<0,001); e maduro GC e S2 (p=0,001).
Para vitamina E foram no leite maduro foi entre GC e GS2 e GS1 e GS2 (p<0,001). Ao
longo da lactação há diminuição fisiológica desses nutrientes, porém essas foram
menores nos grupos suplementados. Conclusão: O GS2 contemplou o requerimento de
vitamina A na produção do leite até o fornecimento do leite de transição. Ambos os
grupos suplementados atingiram o requerimento para vitamina E até o leite de transição.
Palavras-chave: Leite humano. Suplemento alimentar. Vitamina A. Vitamina E.
TITLE: Infant vitamin requirement compared to retinol and alpha-tocopherol supply at
different times of lactation - randomized controlled trial
Abstract

Introduction: Vitamins A and E must be present in lactation for transfection to the
newborn through breast milk. Objective of the study: to compare the requirements of
vitamins A and E for infants with milk in breastfed infants with RRR-alpha tocopherol.
Methodology: The puerperal women were allocated to the groups: control (CG), without
intervention; supplement 1 (GS1), receiving a 400 IU dose of RRR-alpha tocopherol; and
supplemented 2 (GS2), receiving 800 IU. Breast milk was collected after fasting for 8-12
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hours in 4 moments: 1st (0hour) before supplementation, 2nd (7-10days) and 3rd
(30days) postpartum. Retinol and alpha-tocopherol were quantified by high performance
liquid chromatography. Results and Discussion: Providing immediate postpartum A and
E responses (p> 0.05). The samples were analyzed in GC and S1 (p <0.001), GC and
S2 (p <0.001) and S1 and S2 (p <0.001); and mature GC and S2 (p = 0.001). GC and
GS2 and GS1 and GS2 injections (p <0.001). Throughout the formation of
supplementary culture media. Conclusion: GS2 addresses the requirement of vitamin A
in milk production until the supply of transitional milk. Both supplemented groups met the
vitamin E requirement by the time of transition.

Keywords: Human milk. Food supplement. Vitamin A. Vitamin E.
Introdução
Os períodos de gestação e lactação constituem períodos de grande vulnerabilidade
tanto para a puérpera quanto para o recém-nascido, compondo a esses um grupo de
risco a deficiências e carências nutricionais que devem ser monitoradas, afim de que
casos de hipovitaminose não venham a ocorrer (HORTON et al., 2013). Sabendo que o
ciclo grávido-puerperal e o período de lactação representam um período biológico de
peculiar vulnerabilidade nutricional para a mulher e seu neonato (CAMINHA et al., 2009),
recomenda-se, como estratégias de intervenção adicionais para o combate à deficiência
das vitaminas A e E, promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável, com
estímulo ao consumo de alimentos fontes destas vitaminas pela população (RAMALHO;
DOLINSKY, 2008; BRASIL, 2013).
A vitamina A possui um contexto de grande proporção na saúde pública mundial,
estando entre as deficiências nutricionais de maior importância epidemiológicas, sendo
considerado o segundo problema nutricional mais prevalente no mundo (MARTINS et
al., 2007; WHO, 2009). Por outro lado, a vitamina E tem como grupo de risco para sua
deficiência as crianças, em especialmente os recém-nascidos, considerados grupos de
risco, por necessitarem de uma maior oferta de nutrientes antioxidantes, devido, por
exemplo, a exposição ao estresse oxidativo no momento do parto (BELL et al., 2013).
Estão envolvidos na etiologia da deficiência destas vitaminas o baixo consumo de
alimentos fontes, o aleitamento materno deficiente, o desmame precoce, infecções
frequentes, dentre outras intercorrências (BRASIL, 2004). No entanto, a principal causa
de ambas as deficiências, é a baixa ingestão de fontes alimentares de vitamina A e E
para satisfazer as necessidades fisiológicas do indivíduo (SANTOS; MERLINE, 2010).
O leite materno é considerado a mais importante fonte de vitamina A e E por aumentar
significativamente as reservas hepáticas do neonato que é o grande fator de proteção
contra a deficiência de vitamina A até os dois anos de idade (MARTINS et al., 2007). O
aleitamento materno tem sido associado ao melhor desenvolvimento neural, cognitivo e
psicossocial (OWEN, 2010).
O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as
crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno até os seis meses de
idade, seguida pela introdução da alimentação complementar até, pelo menos o período
de dois anos de idade (VAN DEN BROEK et al., 2010). Para bebês de 0 a 6 meses,
uma vez que o requerimento médio da vitamina A e E ainda não podem ser
determinados e, portanto, as recomendações de ingestão não foram estabelecidas, um
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parâmetro provisório de referência, a ingestão adequada (AI), é utilizada na avaliação
ou prescrição de consumo de ambas as vitaminas (VITOLO, 2008). A AI da vitamina A
para esta faixa é de 400 μg/dia de vitamina A e para a vitamina E a recomendação da
AI é de 4 mg/dia (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; INSTITUTE OF MEDICINE, 2001).
Desta forma, o estado nutricional materno em vitamina A e E deve estar adequado
durante a gestação e lactação para que estas vitaminas sejam suficientemente
transferidas ao recém-nascido através do leite materno, evitando a deficiência desses
micronutrientes. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo comparar o requerimento
das vitaminas A e E para lactente com o fornecimento destas vitaminas pelo leite
materno nos diferentes momentos da lactação, após suplementação materna com RRRalfa-tocoferol.

Metodologia
A pesquisa foi prospectiva, controlada, randomizada e paralela, onde as participantes
foram recrutadas em duas maternidades públicas (Unidade Mista das Quintas e
Maternidade Escola Januário Cicco) localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte sob o parecer nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. O período
de realização foi entre 2016 e 2017, sendo as puérperas acompanhadas até 30 dias
após o parto. O cálculo amostral foi realizado utilizando o software GPower® versão
3.1.7 com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de
0,40. Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande,
respectivamente, onde cada grupo deveria ter, no mínimo, doze indivíduos (FAUL et al.,
2007). Critérios de inclusão: puérperas voluntárias com idade entre 18 e 40 anos, de
baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas). As
puérperas que aceitaram participar foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa,
antes do seu início, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
No total participaram do estudo 36 puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12
participantes cada.Os grupos: controle que não recebeu nenhum tratamento no pósparto; suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula de
400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e suplementado 2, em que as
mulheres receberam duas cápsulas de 400UI, totalizando uma suplementação de 800UI
(Figura 1, ANEXO). As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente
estudo se deram pelo fato destas serem comumente encontradas em suplementos
comercialmente disponíveis, representando, assim, um padrão usual típico.
(CLEMENTE et al., 2014). As coletas de leite materno se deram no período da manhã
após jejum de 8 a 12 horas e foram efetuadas pela equipe da pesquisa. Foram coletados
em média 2 mL de leite por expressão manual de uma única mama não sugada
previamente, desprezando as primeiras ejeções do leite para evitar variações na
composição em decorrência da gordura. As colestas aconteceram em 4 momentos: 1°
dia pós-parto (leite colostro – 0 hora); entre 7º-10º dias pós-parto (leite de transição);
30° dia pós-parto (leite maduro), sendo as duas últimas coletas realizadas em domicílio
por equipe previamente treinada. As amostras foram coletadas em tubos de
polipropileno embalados, protegidos da luz e transportados em temperatura de
refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN) do
Departamento de Bioquímica da UFRN. As amostras foram armazenadas a -20ºC, por
um tempo médio de três dias, para posterior extração e análise. O retinol foi extraído
das amostras de leite seguindo uma adaptação do método de Giuliano et al. (1992),
conforme descrito a seguir: em uma alíquota de leite foi acrescido igual volume de álcool
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etílico a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e o tubo foi agitado para que houvesse
desnaturação e precipitação proteica. Em seguida, foi adicionado igual volume de
hidróxido de potássio (KOH) (Sigma-Aldrich, Rio de Janeiro, Brasil) a 50% v/v para a
etapa de hidrólise alcalina dos ésteres de retinol. A amostra foi mantida em banho-maria
a 60°C durante 1 hora, sob agitação. Finalizada esta etapa, foram adicionados 2 mL de
hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha) para extração do retinol. Após a adição do
reagente, a amostra foi agitada e centrifugada (500 rpm x g), sendo a camada hexânica
removida para um segundo tubo. Este processo foi realizado três vezes, totalizando 6
mL de fase hexânica extraída, dos quais 3 mL foram evaporados em banho-maria a
37°C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de etanol absoluto (Vetec, St.
Louis, EUA) nas amostras de leite, para ser analisado em Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). O fornecimento de vitamina A pelo leite materno
foi estimado por comparação entre a quantidade de retinol fornecida no leite, baseada
na provável ingestão diária média de leite, e a AI de vitamina A (400 μg/dia) (INSTITUTE
OF MEDICINE, 2001). O alfa-tocoferol da amostra de leite foi extraído segundo o
método adaptado de Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de
1 mL de leite, foi adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para
precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). A amostra
foi homogeneizada durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugada durante 10
minutos a 4000 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida
posteriormente para um segundo tubo. As etapas de adição do hexano foram realizada
três vezes, o que resultou em 6 mL do extrato, do 4 mL foram destinados para a
evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da análise, o extrato foi diluído em
250 μL de etanol absoluto e 20 μL foram aplicados no aparelho de Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 3, ANEXO). Para a avaliação da concentração de alfatocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se como parâmetro valores inferiores a 4
mg/dia como indicativos de baixos concentrações de vitamina E (INSTITUTE OF
MEDICINE, 2000). Pela estimativa da capacidade gástrica das crianças foi possível
estabelecer uma estimativa do volume de leite ingerido diariamente, sendo leite colostro
considerado volume diário de 396 mL e nos leites de transição e maduro 780 mL
(BAUER; GERSS, 2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi
realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EUA). Os dados de retinol e alfa-tocoferol no leite materno foram expressos
em média e desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey
mensurou a diferença entre as médias das concentrações do retinol e alfa-tocoferol no
leite materno intergrupos nos diferentes momentos da coleta. As diferenças foram
consideradas significativas quando p < 0,05.
Resultados e Discussões
A vitamina A fornecida pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) não apresentou
diferença significativa entre os grupos (p > 0,05), e os valores encontrados foram
semelhantes
ao
estudo
de
Gurgel
et
al.
(2017).
O aumento da vitamina A fornecida pelo leite materno, no pós-parto imediato, pode ser
observado nos grupos que receberam a suplementação quando comparados ao grupo
controle (Figura 4, ANEXO).
Analisando o fornecimento de vitamina A aos lactentes intergrupos, as diferenças
significativas foram no leite de transição (7- 10 dias) entre os grupos controle e
suplementado 1 (p < 0,001); controle e suplementado 2 (p < 0,001) e entre
suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). No leite maduro as diferenças foram
significativas entre os grupos controle e suplementado 2 (p = 0,001).
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Estudo avaliando a suplementação da vitamina A verificou que a biodisponibilidade da
vitamina E foi prejudicada, essa suplementação ocasionou redução significativa de alfatocoferol no leite colostro (GRILO et al. 2016). Entretanto nesse estudo foi possível
verificar que a suplementação de vitamina E auxiliou no fornecimento adequado da
vitamina A para o lactente até a oferta do leite de transição para o grupo suplementado
2. Apesar de não atingir a recomendação para o lactente, o grupo suplementado 2 se
manteve com a concentração elevada quando comparado ao grupo controle até a oferta
do leite maduro.
O estudo de Gonçalves (2015) pode justificar os achados dessa pesquisa, pois realizou
um estudo com ratos e percebeu que vitaminas lipossolúveis possuem locais
diferenciados de absorção, onde a vitamina A é mais absorvida na região proximal e a
vitamina E na região distal do intestino. Essa diferença no sítio absortivo provocou um
aumento de 40% na absorção do retinol, que pode ser justificado pelo papel antioxidante
da vitamina E, o qual provavelmente protegeu a vitamina A da oxidação após a digestão.
Dessa forma, pode se justificar o que foi encontrado nessa pesquisa, cuja
suplementação foi eficaz em aumentar o fornecimento da vitamina A pelo leite materno
até o leite de transição, fornecendo indícios que a vitamina E contribuiu para que
maiores concentrações de vitamina A ficassem disponíveis.
Em relação a vitamina E fornecida pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) não
houve diferença significativa entre os grupos (p > 0,05), e os valores encontrados foram
semelhantes ao estudo de Clemente et al. (2014) (Figura 5, ANEXO).
Analisando o fornecimento de vitamina E aos lactentes intergrupos, as diferenças
significativas foram no leite maduro entre os grupos controle e suplementado 2 (p <
0,001) e entre suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). Nossos achados se
assemelham aos estudos de Medeiros et al. (2016) e Lira (2017).
Foi percebido um declínio gradual na concentração de retinol e de alfa-tocoferol ao longo
da lactação nos três grupos do estudo, o que é uma característica fisiológica desse
nutriente. No entanto, esse declínio foi menor nos grupos que foram suplementados.
Para os recém-nascidos em amamentação exclusiva o leite materno é a primeira fonte
importante de vitamina A e E, e suas concentrações variam com os estágios de lactação
(SAMANO et al., 2017). Portanto, o adequado estado nutricional materno da vitamina A
é fundamental para garantir o crescimento e desenvolvimento normais do recémnascido por meio do aleitamento materno, e a vitamina E apresenta importância para o
sistema imunológico e evitar quadros de deficiência desta vitamina em neonatos
(OVSYANNIKOVA et al. 2010; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al. 2012; DEBIER,
2007).
Dessa forma, é preciso desenvolver estratégias de prevenção, controle e combate as
deficiências das vitaminas A e E não só durante a lactação, mas também no pré-natal e
pós-natal, assim como o acompanhamento nutricional quando necessário para se atingir
os requerimentos das vitaminas.

Conclusão
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A vitamina A foi fornecida pelo leite materno em quantidades adequadas até o momento
do fornecimento do leite de transição, mas somente para o grupo suplementado 2.
Porém esse efeito não foi observado no leite maduro em nenhum dos grupos. Para o
fornecimento da vitamina E ao lactente, os três grupos ofereceram quantidades
adequadas até o fornecimento do leite de transição. No leite maduro esse efeito não foi
observado no leite maduro em nenhum dos grupos.
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e b800
UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu
nenhuma
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do retinol no leite materno.
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Figura 3 – Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no leite
materno.
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Figura 4 – Estimativa do fornecimento de vitamina A aos lactentes a partir do volume
diário de leite recomendado.

Figura 5 – Estimativa do fornecimento de vitamina E aos lactentes a partir do volume
diário de leite recomendado.
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA FASE DO CICLO ESTRAL SOBRE A
ANTINOCICEPÇÃO INDUZIDA PELO LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO ABERTO
Resumo
Situações aversivas induzem um conjunto de comportamentos defensivos, tais como
antinocicepção, alterações autonômicas e luta. A exposição dos animais ao labirinto em
cruz elevado aberto (LCEa) constitui uma situação de perigo imediato e gera medo, o
que induz antinocicepção de alta magnitude. O presente trabalho investigou a relação
entre a fase do ciclo estral e a resposta nociceptiva de ratas expostas ao LCEa no
Laboratório de Comportamento de Roedores. Para induzir resposta nociceptiva, foi
realizado o teste de formalina na pata, que consistiu na aplicação de uma injeção de
formalina 2,5% (50 µL) na superfície plantar da pata traseira direita do animal. Durante
os primeiros cinco minutos do teste, foi registrado o tempo de lambidas na pata tratada
com formalina (1ª fase). Vinte e cinco minutos após a injeção de formalina, os animais
foram expostos individualmente ao LCEa ou ao LCEf, e o tempo de lambidas na pata
foi registrado durante dez minutos (2ª fase). Vale ressaltar também que foi realizada a
coleta do esfregaço vaginal durante cinco dias consecutivos. Os resultados mostraram
que durante a 1ª fase não houve diferença significativa entre os grupos tratados.
Todavia, na 2ª fase do teste, os animais expostos ao LCEf apresentaram um tempo de
lambidas na pata tratada significativamente maior que os animais submetidos ao LCEa.
Os resultados sugerem que a exposição ao LCEa induz antinocicepção, e que as fases
do ciclo estral não interferem nessa resposta.
Palavras-chave: Labirinto em cruz elevado. Antinocicepção. Fases do ciclo estral.
TITLE: INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE CYCLE STAGE ABOUT
ELEVATED PLUS MAZE-INDUCED ANTINOCICEPTION
Abstract
Aversive situations induce a set of defensive behaviors, such as antinociception,
autonomic alterations, fight, flight and immobility. The exposure of animals to open
elevated plus maze (oEPM) induces high magnitude antinociception due to fear
generated by the immediate danger situation. The present study investigated the
nocicetptive response of rats exposed to the oEPM in the Rat Behavior Laboratory. To
induce nociceptive response, the paw formalin test was performed, which consisted of a
2.5% formalin injection (50 µL) on the plantar surface of the right hind paw of the animal.
During the first five minutes of the test, the licking time was recorded in the formalintreated paw (1st phase). Twenty-five minutes after formalin injection, the animals were
individually exposed to either the oEPM or eEPM , and the paw licking time was recorded
for ten minutes (2nd phase). It is noteworthy also that the collection of vaginal swab was
held for five consecutive days. The results showed that during the first phase there was
no significant difference between treated groups. However, in the 2ªphase, the animals
exposed to the eEPM showed a significantly increase in time spent licking formalininjected paw than animals exposed to the oEPM. The results suggest that exposure to
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oEPM induces antinociception, and that the estrous cycle phases do not interfere with
this response.
Keywords: Elevated plus maze. Antinociception. Estrous cycle phases.
Introdução
A exposição de animais a situações ameaçadoras, de natureza inata ou aprendida,
resulta em um repertório de comportamentos defensivos espécie-específicos,
alterações autonômicas e inibição da dor, sendo esse conjunto de reações de alta
relevância para a sobrevivência de uma espécie (Deakin e Graeff, 1991).
Diante das diversas formas de antinocicepção induzida por estímulos ambientais, a
desencadeada por estímulos que resultam em respostas de medo tem sido uma das
mais estudadas (Bolles e Fanselow, 1980; Kelly, 1986). Um dos aparatos mais utilizados
para avaliar a influência da resposta emocional sobre a nocicepção é o labirinto em cruz
elevado padrão (LCEp). Este foi descrito por Pellow et al. (1985), e apresenta dois
braços fechados e dois braços abertos, unidos por uma plataforma central comum, e
elevado do solo. O LCEp é um dos testes mais utilizados para avaliar a ansiedade, e
por isso foi utilizado para analisar a influência da ansiedade sobre a nocicepção (Lee e
Rodgers, 1990; Nunes-de-Souza et al, 2000). Os braços abertos do labirinto em cruz
elevado são a principal fonte de aversão em ratos e camundongos. Resultados da
literatura têm mostrado que o confinamento desses animais aos braços abertos do LCEp
desencadeia reações defensivas caracterizados por congelamento, imobilidade,
defecação (Pellowet al., 1985) e antinocicepção (Nunes-de-Souza et al., 2000).
Segundo Mendes-Gomes e Nunes-de-Souza (2005), a possibilidade de evitar ou fugir
dos braços abertos pode influenciar a magnitude das respostas nociceptivas ao LCEp.
Nesse estudo, os autores observaram que os camundongos expostos ao LCEp não
apresentaram alterações dos comportamentos de nocicepção, enquanto os animais
expostos a um LCE modificado, o qual continha os quatro braços abertos (LCEa)
exibiram antinocicepção de alta magnitude. Os autores argumentam que o LCEp
representa uma situação de conflito aproximação-esquiva, na qual os animais têm a
possibilidade de se aproximar ou se esquivar de um ambiente potencialmente aversivo,
o que induz a ansiedade. Já no LCEa, os animais não têm a alternativa de evitar ou fugir
dos braços abertos, o que constitui uma situação de perigo imediato e gera medo.
De fato, Gray & McNaughton (2000) afirmam que a ansiedade ocorre quando o animal
é direcionado a se aproximar da fonte de perigo, caracterizando assim uma situação de
conflito aproximação-esquiva. Medo, por outro lado, ocorre quando há um componente
de esquiva-fuga. Estudos anteriores têm mostrado que ratos expostos ao LCEa exibem
antinocicepção de alta magnitude (Cornélio e Nunes-de-Souza, 2009; Cornélio, Nunesde-Souza e Morgan, 2012), e de curta duração (Cornélio et al., 2011). Segundo
Vendruscolo et al. (2004) há diferenças entre os sexos no que diz respeito a magnitude
da analgesia induzida por estresse em machos e fêmeas submetidos às mesmas
condições.
Estudos com modelos animais demostraram que roedores fêmeas apresentam um
limiar nociceptivo mais baixo para modelos experimentais que envolvam nocicepção
inflamatória, mecânica e térmica. Estudos clínicos, realizados em laboratório e estudos
epidemiológicos corroboram com esses resultados, demonstrando que homens e
mulheres apresentam diferenças na percepção de dor. De modo que, as mulheres
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apresentam episódios de dores frequentes, de forma mais intensa, difusa e duradora
quando comparadas a homens que apresentam o mesmo quadro clínico (Hurley e
Adams, 2008 apud Cornélio et al., 2011). Embora estudos anteriores tenham
demonstrado diferenças relacionadas ao sexo nas repostas nociceptivas em humanos
e animais (Hurley e Adams, 2008; Wiesenfeld-Hallin, 2005), poucos estudos têm
avaliado diferenças relacionadas ao sexo na analgesia induzida pelo medo.
Portanto, o presente estudo tem como proposta investigar se a fase do ciclo estral
influencia no comportamento de ratos fêmeas durante a exposição ao LCEa.

Metodologia
Sujeitos
Foram utilizados ratos Wistar fêmeas (190g - 265g), provenientes do Biotério do
Laboratório de Estudos de Memória – UFRN. Foram alojados em grupos de
aproximadamente 04 animais por caixa (41x34x16), mantidos sob o ciclo claro/escuro
de 12 horas (as luzes são acesas as 06h00min), em um ambiente cuja temperatura foi
controlada (22º ± 1º). Alimento e água estavam disponíveis ad libitum, exceto durante
as sessões de teste. Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com os
princípios éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e aprovados na
Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
CEUA
UFRN
(protocolo
nº
056/
2015).
Procedimentos
e
equipamentos
Labirinto
em
Cruz
Elevado
fechado
(LCEf)
O LCEf é o resultado de uma modificação no labirinto em cruz elevado padrão descrito
por Pellow et al. (1985). Confeccionado de acrílico (assoalho de acrílico cinza e paredes
de acrílico cristal transparentes) com quatro braços fechados (50 x 10 cm) com paredes
de 40 cm de altura, unidos por uma plataforma central comum (10 x 10 cm), e elevado
50
cm
do
solo
por
um
suporte
de
acrílico
cinza.
Labirinto
em
Cruz
Elevado
Aberto
(LCEa)
O LCEa também apresenta as mesmas dimensões do LCE fechado, exceto que todos
os quatro braços são abertos e circundados por uma parede de 0,5 cm, para evitar a
queda
dos
animais.
Teste
de
nocicepção
Teste
de
formalina
O teste de formalina provoca uma resposta nociceptiva bifásica (Abbott, Franklin,
Westbrrok, 1995). A primeira fase (fásica) é observada imediatamente após a injeção
de formalina e dura de 3-5 minutos, enquanto a segunda fase (tônica) inicia-se após 20
minutos de injeção da formalina e dura por volta de 40-60 minutos. Essas duas fases
envolvem mecanismos diferentes de nocicepção (Vaccarino et al., 1992).
No presente trabalho, foi realizada a aplicação de uma injeção de 50 µl de formalina
(2,5%) na superfície plantar da pata traseira direita do animal a ser testado.
Procedimentos
As ratas utilizadas foram previamente submetidas à habituação e à manipulação. Este
procedimento foi realizado na sala experimental por três dias anteriores aos testes. O
procedimento de habituação consiste em transportar os animais dentro das caixas do
biotério para a sala experimental, onde eles permanecem por um período de sessenta
minutos, para que se habituem ao local e as condições de iluminação idênticas ao dia
do teste. Posteriormente, cada animal foi manipulado e submetido a uma simulação do
teste de formalina na pata, colocando-o na caixa de espera por 5 minutos.
No quarto dia, realizou-se o teste. Nesse dia os animais permaneceram na sala de
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experimentos por uma hora, habituando-se ao ambiente antes de iniciar o teste. Em
seguida os animais foram tratados com 50 µl de formalina (2,5%), injetada
subcutaneamente na superfície plantar da pata traseira direita de cada animal. Após a
injeção de formalina, o animal foi colocado em uma cuba de vidro, onde permaneceu
por vinte e cinco minutos. Durante os primeiros cinco minutos do teste, o experimentador
analisou o tempo de lambidas na pata tratada com formalina (1ª fase).
Vinte e cinco minutos após a injeção de formalina, os animais foram expostos
individualmente ao LCEa ou LCEf, sendo colocados pelo experimentador na plataforma
central do labirinto. Nesta fase do experimento foi registrado o tempo de lambidas na
pata traseira direita do animal por um período de 10 minutos (2ª fase).
A coleta do esfregaço vaginal foi realizada durante cinco dias consecutivos, sempre no
mesmo horário. Para isso foi utilizada uma pipeta plástica de Pasteur, a qual continha
água destilada (0,2 – 0,25 ml), introduzida delicadamente no canal vaginal das ratas. O
material coletado era depositado em lâminas, e em seguida submetido a um processo
de coloração, utilizando o corante Giemsa. Posteriormente, foi realizada a análise e
identificação da citologia vaginal dos animais utilizando o microscópio Olympus BX41
(objetiva 10X) acoplado ao programa ACT-1. No entanto, no dia do teste, a coleta do
material foi realizada ao final dos experimentos, de modo que a manipulação dos
animais durante a coleta não influenciasse no seu comportamento durante o teste de
formalina
e
exposição
ao
LCE.
Em seguida, os animais foram anestesiados utilizando o fármaco Tiopental, injetandose uma dose de 100mg/kg na região do peritônio. Posteriormente, foram sacrificados.
É importante ressaltar que os testes foram realizados durante a fase clara do ciclo, e
que após cada exposição, o labirinto e a caixa de vidro foram limpos com papel toalha
embebido
em
solução
alcoólica
a
20%.
Análise
do
esfregaço
vaginal
Realizou-se a avaliação das mudanças na estrutura das células vaginais das fêmeas,
de modo a caracterizar a fase do ciclo estral que o animal se encontrava de acordo com
a morfologia das células coletadas. De acordo com Goldman et al. (2007, pag. 85), a
aparência das células normalmente correlaciona-se com o estado da mucosa vaginal,
uterina
e
ovariana
dos
animais.
Ainda segundo Goldman et al. (2007, pag. 85), o ciclo estral das fêmeas se subdivide
em
quatro
fases,
sendo
proestro
caracterizado
pela
presença
de
aglomerados/grupamentos de células epiteliais arredondadas e nucleadas; seguido do
estro, o qual caracteriza-se pela presença de grande número de células agulhadas e
anucleadas, podendo apresentar também bordas irregulares. Metaestro apresenta
células agulhadas e com bordas irregulares, contendo também infiltração de leucócitos;
o diestro caracteriza-se pela combinação de células epiteliais nucleadas e grande
número
de
leucócitos.
A análise e identificação da citologia vaginal dos animais foi realizada utilizando o
microscópio Olympus BX41 (objetiva 10X) acoplado ao programa ACT-1.
Analise comportamental
Os experimentos foram gravados através de um circuito de câmera-computador para
análise das respostas nociceptivas. Os comportamentos foram analisados por um
observador treinado, usando o programa X-plorat 3.0.
Resultados e Discussões

Analise estatística
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Os dados apresentados neste trabalho estão reportados como média ± erro padrão da
média (EPM). Os resultados foram inicialmente submetidos ao teste de KolmogorovSminorv para avaliar a normalidade. As comparações entre os grupos foram feitas por
meio do teste t não pareado. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. Estas
análises foram feitas usando o programa GraphPadPrism, versão 5.
Resultados
A nocicepção foi registrada durante a primeira fase (fásica) e a segunda fase (tônica) do
teste de formalina. A figura 2 mostra o tempo de lambidas na pata traseira direita durante
o teste de formalina realizado em ratas. O teste de Kolmogorov-Sminorv mostrou a
normalidade entre as amostras, figuras 2A e 2B. O teste t revelou que não houve
diferença significativa [t (10) = 0, 1154; p = 0,91] no tempo de lambidas na pata durante
a primeira fase do teste de formalina entre os grupos (figura 2A). As ratas submetidas
ao LCEf, mostram um tempo de lambidas na pata traseira direita significativamente
maior [t (10) = 2,560; p= 0,002] quando comparadas ao grupo submetido ao LCEa,
durante a segunda fase do teste de formalina (figura 2B).
Os resultados apresentados na figura 3 referem-se a análise e identificação da citologia
vaginal dos animais expostos ao LCEf, durante a segunda fase do teste de formalina.
As amostras foram coletadas durante cinco dias, incluindo o dia do experimento. A
análise foi realizada utilizando o microscópio Olympus BX41 (objetiva 10X) acoplado ao
programa ACT-1.
A figura 4 apresenta os resultados obtidos a partir da análise e identificação da citologia
vaginal dos animais expostos ao LCEa, durante a segunda fase do teste de formalina.
As amostras foram coletadas durante cinco dias, incluindo o dia do experimento. A
análise foi realizada utilizando o microscópio Olympus BX41 (objetiva 10X) acoplado ao
programa ACT-1.
A figura 5 refere-se a análise da relação entre a fase do ciclo estral, e o tempo de
lambidas na pata traseira direita durante a primeira fase do teste de formalina.
A figura 6 apresenta os resultados obtidos a partir da análise da relação entre a fase do
ciclo estral e o tempo de lambidas na pata tratada durante a segunda fase do teste de
formalina, para os animais expostos ao LCEf ou LCEa.
Conforme demostrado nas figuras 5 e 6, não houve influência das fases do ciclo estral
sobre o comportamento das fêmeas expostas aos labirintos.

Discussão
Os resultados do presente estudo demonstram que durante a primeira fase do teste de
formalina, não houve diferença significativa no tempo de lambidas na pata traseira
direita entre os grupos tratados (fig. 2A). Tal resultado indica que a formalina induziu
nocicepção e que não houve diferença entre os grupos antes da exposição aos
labirintos. Esses dados corroboram resultados anteriores obtidos com a utilização de
ratos machos (Cornélio e Nunes-de-Souza, 2009). Vale ressaltar que, por ser a primeira
fase do teste, os animais ainda não haviam sido divididos em grupos experimentais.
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No que diz respeito à exposição das ratas ao LCEf ou LCEa, durante a segunda fase do
teste de formalina, a Figura 2B mostra que o grupo submetido ao LCEa apresenta uma
redução no tempo de lambidas na pata quando comparado ao grupo exposto ao LCEf.
Tal resultado indica que o grupo exposto ao LCEa apresentou antinocicepção quando
comparado ao grupo exposto ao LCEf. Desta forma, os resultados do presente estudo
corroboram resultados anteriores da literatura, onde ratos machos expostos ao LCEa
exibem antinocicepção (Cornélio e Nunes-de-Souza, 2009; Cornélio, Nunes-de-Souza
e Morgan, 2012).
Quanto aos resultados obtidos através da análise da citologia vaginal dos animais, foi
possível observar que a fase do ciclo estral não teve influência sobre o comportamento
dos sujeitos durante o teste de formalina.
De acordo com Vidal e Jacob (1982) a significância biológica dos eventos ambientais
pode influenciar significativamente na ativação do sistema de modulação da dor. Dessa
forma, os presentes resultados confirmam a hipótese de que os animais submetidos ao
teste de formalina e expostos ao LCEa apresentam antinocicepção significativa quando
comparados aos animais submetidos ao mesmo teste nociceptivo e expostos ao LCEf.
Tal antinocicepção não sofre influências de fatores relacionados ao sexo tal como
variações na fase do ciclo estral em fêmeas.

Conclusão
Conclusões
Os resultados do presente estudo evidenciaram que os animais expostos ao LCEa
apresentaram antinocicepção. Ou seja, a aversão natural dos roedores a ambientes
abertos, no caso deste trabalho exemplificado pelo LCEa, desencadeia a inibição da
dor, observada pela redução do tempo de lambidas na pata. Esses dados expandem os
achados previamente relatados na literatura para ratos fêmeas e sugerem que as
variações hormonais características das fases do ciclo estral não interferem nessa
resposta.
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Anexos

Figura 1 - Esfregaços vaginais, corados com giemsa, obtidos em diferentes dias do ciclo
estral de ratas. A: Proestro; B: Estro; C: Metaestro; D: Diestro. Esta classificação está
de acordo com a descrita por Goldman et al. (2007, pag. 85).
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Figura 2 - Tempo de lambidas na pata traseira direita durante a primeira (A) e a segunda
fase (B) do teste de formalina. Os dados são mostrados como média ± erro padrão da
média (EPM) (n=6/ grupo). *p < 0,05 vs LCEf.
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Figura 3 - Dados do ciclo estral dos animais expostos ao LCEf. No eixo x estão
representados os sujeitos experimentais e os dias de análise do ciclo estral totalizando
um ciclo de 5 dias, enquanto no eixo Y estão as fases do ciclo estral.
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Figura 4 - Dados do ciclo estral dos animais expostos ao LCEa. No eixo x estão
representados os sujeitos experimentais e os dias de análise do ciclo estral totalizando
um ciclo de 5 dias, e no eixo Y estão as fases do ciclo estral.
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Figura 5 - Relação entre a fase do ciclo estral e o tempo de lambidas na pata tratada
durante a primeira fase do teste de formalina. No eixo x estão representadas as fases
do ciclo estral, e no eixo Y está representado o tempo de lambidas na pata.

Figura 6 - Relação entre a fase do ciclo estral e o tempo de lambidas na pata tratada
durante a segunda fase do teste de formalina. No eixo x estão representadas as fases
do ciclo estral, eixo Y está representado o tempo de lambidas na pata.
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Resumo
Um dos principais fatores de risco do adenocarcinoma ductal pancreático é o diabetes
tipo 2. A Metformina é um antiglicemiante bastante utilizado no tratamento dele e além
desses efeitos já conhecidos, recentemente tem sido relatado a sua atividade
antitumoral. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi realizar a avaliação in vitro
do efeito pró-apoptótico da administração combinada da Metformina com o nanoconjugado de PLGA ao MTX, um quimioterápico padrão utilizado no tratamento
antineoplásico, diminuindo assim os efeitos colaterais do MTX pela conjugação e
auxiliando o tratamento com Metformina. Os efeitos sobre apoptose dessa combinação
foram analisados por Citometria de fluxo e imunofluorescência utilizando células PANC1, e vias de resistência a drogas e de sobrevivência celular por RT-PCR. Os resultados
mostraram que a Metformina e o PLGA sozinhos não foram capazes de induzir
significativamente a apoptose, entretanto seu uso combinado induziu em até 55.3 % a
apoptose. Foi observado ainda que a expressão de caspase-3 foi significativamente
elevada, ao passo que a expressão de bcl-2 foi reduzida nos dois tempos analisados
frente o uso combinado de 2,5 µg/mL de Metformina com 2,5 µg/mL de PLGA-MTX,
mostrando ativação da via intrínseca da apoptose. Conclui-se, portanto, que a
combinação dos fármacos foi eficiente em induzir apoptose nas células tumorais,
reduzindo a resistência a fármacos e inibindo vias de sobrevivência via Survivina e
Akt/mTOR.
Palavras-chave: Metformina; Cancer pancreatico; Metotrexato; PLGA; Apoptose.
TITLE: PRECLINICAL STUDIES IN TERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF PLGAMETHOTREXATE NANOPARTICLES IN PANCREATIC CANCER.
Abstract
One of the pancreatic ductal adenocarcinoma risk factors is diabetes type 2. Metformin
is an anti-glycemic agent often used to treat it, besides these known effects, recently has
been reported its antitumoral activity. Therefore, the objective of this study is to measure
the pro-apoptotic effect of the combined administration of Metformin along PLGA-MTX
nanoconjugate, a standard chemotherapeutic used on the antineoplastic therapy, thus
decreasing MTX side effects by the conjugation and assisting Metformin therapy. The
effects over the apoptosis of this combinations has been analyzed by flow cytometry and
immunofluorescence using PANC-1 cells and means of drug resistance and cell survival
by RT-PCR. The results show that Metformin and PLGA alone weren’t substantially
capable to induce apoptosis, however its combined use induced until 55,3% the
apoptosis. It has been observed that the expression of caspase-3 was substantially high
while the expression of bcl-2 was low on both analysis during the combined use of 2,5
µg/mL of Metformin along 2,5 µg/mL of PLGA-MTX, showing the activation of the intrinsic
apoptosis pathway. It’s concluded that the drug combination was efficient at inducing
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apoptosis at tumor cells, inhibit drug resistance and survival pathways by Survivin and
Akt/mTOR.
Keywords: Metformin; Pancreatic cancer; Methotrexate; PLGA; Apoptosis
Introdução
O Metotrexato ( ácido N- [ 4- [ [ ( 2,4- diamino- 6- pteridinil )- metil ] metilamina ] benzoil
]- 1- glutâmico) é um fármaco anti metabólico inibidor da síntese de purinas e pirimidinas.
Sem a síntese desses compostos, não haverá quantidade suficiente de DNA e RNA
para manutenção e proliferação celular. Ele foi primeiramente proposto nos anos 40
como antineoplásico para o tratamento de Leucemia aguda em crianças (WIDEMANN
e ADAMSON, 2006). Atualmente, o MTX é administrado nas clínicas em altas doses de
500 mg/m2 ou mais, por via intravenosa para tratar uma variedade de cânceres,
incluindo Leucemias, osteossarcoma, linfomas e terapia paleativa de tumores solidos
inoperáveis, a exemplo do câncer de pâncreas (SCOTT, JOHN, et al., 2016). Contudo,
seu curto tempo de meia-vida implica na necessidade de aplicação em várias doses, e
o fato de não possuírem células alvo-específicas, eles atuam de forma sistêmica
provocando efeitos adversos. A disfunção renal causada pela quimioterapia aumenta
ainda mais a exposição ao MTX podendo causar mielossupressão, mucosite,
hepatotoxicidade e, em casos graves, falência de órgãos, desencadeando em uma série
de efeitos colaterais ao causar toxicidade em células saudáveis. (MEYERS e
FLOMBAUM, 2011). Com o intuito de diminuir esses efeitos indesejados, o projeto tem
como proposta reduzir a dose do quimioterápico associando-o a nanopartícula Ácido
poli lático-co-glicólico (PLGA), um polímero biodegradável e biocompatível aprovado
pela Food and Drug Administration (FDA) e pela Agência Europeia de Medicamentos
(THAMAKE, RAUT, et al., 2012). Já sendo testadas as suas aplicações para liberação
controlada e sustentada de várias moléculas como proteínas, peptídeos, DNA, RNA e
medicamentos, incluindo administração de medicamentos antineoplásicos
(DINARVAND, SEPEHRI, et al., 2011) (DANHIER, ANSORENA, et al., 2012). Os
copolímeros de PLGA são degradados in vivo pela hidrólise da ligação éster do ácido
glicólico e ácido láctico, que são facilmente metabolizados pelo ciclo de Krebs e
excretados como água e dióxido de carbono (JAIN, 2000; PANYAM, ZHOU, et al., 2002).
Essa nanopartícula ligado a Polietilenoimina (PEI), obtém sua membrana com cargas
positivas facilitando a entrada para dentro das células, auxiliando a melhor distribuição
do medicamento nas células tumorais aumentando a meia-vida, e diminuindo assim
seus efeitos em células saudáveis. Além dessa combinação, será feita avaliação in vitro
dos efeitos da combinação desse nanosistema com sensibilização prévia da
Metformina, medicamento utilizado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 como
hipoglicemiante oral, que vem sendo explorada como um agente antiviral e anti
cancerígeno, sendo associada à diminuição do risco de cânceres específicos, incluindo
próstata, cólon, fígado, pâncreas e câncer de mama (BODMER, MEIER, et al., 2010; LI,
YEUNG, et al., 2010; WRIGHT e STANFORD, 2009; HOSONO, ENDO, et al., 2010;
BODMER, BECKER, et al., 2012; LEE, HSU, et al., 2011; BOSCO, ANTONSEN, et al.,
2011).
Metodologia
1) Cultivo Celular: A linhagem de células de câncer de pâncreas (PANC-1) que foi
sugerida no plano de trabalho foi incompatível com o modelo animal, mudando a
linhagem utilizada em teste in vivo para células do câncer de mama (4T1), e mantendo
os testes in vitro com PANC-1, que foram obtidas a partir da Coleção RJCB, Rio de
Janeiro, RJ. As células foram mantidas em DMEM suplementado com 10% de soro fetal
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bovino e foram mantidas nas condições atmosferica úmida, contendo 5% de CO2 a
37ºC. A troca de meio ou subcultivo foi realizada a cada três dias. 2) Uptake Celular:
Para avaliar a absorção in vitro das amostras teste, realizamos o teste de uptake por
imunofluorescência. As nanopartículas foram associadas ao marcador FITC para serem
visualizadas ao microscópio de fluorescência. As células PANC-1 foram plaqueadas a
uma densidade de 2x10^4 células/poço na placa de 24 poços contendo lamínulas
autoclavadas; após o período de adesão das células, foi feito o tratamento isolado da
nanopartícula PLGA-MTX -FITC nas concentrações 2,5µg/ml e 1,0µg/ml, tratamento
combinado de Met 2,5µg/ml + PLGA-MTX -FITC 2,5µg/ml e Met 1,0µg/ml + PLGA-MTX
-FITC 1,0µg/ml. Após os intervalos de 4, 8, 24 e 48 horas, as células foram lavadas com
PBS, fixadas com paraformaldeído 4% por 20 minutos, lavadas novamente com PBS e
montadas por meio contendo DAPI para marcação nuclear. As imagens foram
analisadas em microscópio ótico binocular (Nikon Eclipse 80i, Japão, objetiva de 20x)
acoplada a um computador com software ZEN (Carl Zeiss, Jena, DE). 3) Citometria de
Fluxo: O perfil de morte celular pelo uso combinado de Met e PLGA-MTX em células
PANC-1 e HEK-293 foram determinados pela marcação dupla com anexina V-FITC e
iodeto de propídio (PI). Para esses ensaios, as células foram plaqueadas em placas de
6 poços contendo 1,5mL de meio/poço, em uma densidade de 1x10^5 células/poço.
Após 24 horas de adesão, as células foram tratadas com as combinações. No primeiro
ensaio a Met foi utilizada nas doses 1 µg/ml e 2,5 µg/ml. 24 horas após a sensibilização,
o meio foi substituído pelo tratamento com PLGA-MTX nas doses 1,0 µg/ml e 2,5 µg/ml.
Ainda nesse ensaio, foram analisadas células tratadas com Met e PLGA-MTX
isoladamente nas doses 1,0 µg/ml e 2,5 µg/ml. Passado os intervalos de 24 e 48 horas,
as células foram ressuspendidas com tripsina, centrifugadas, lavadas com PBS,
centrifugadas novamente e marcadas com anexina V-FITC e PI, conforme as instruções
do fabricante. Após a execução do procedimento as amostras foram analisadas no
citômetro (citômetro BD FACSCanto II - Biosciences, EUA) e no software FlowJo, versão
7.6.5 (Tree Star Inc., CA, EUA). 4) Imunofluorescência in vitro: A expressão da proteína
pró-apoptótica e anti-apoptótica foi analisada por imunofluorescência. As células PANC1 foram plaqueadas em lamínulas de vidro previamente autoclavadas e colocadas em
placas de 24 poços com densidade de 3x104 células/poço. Passado o tempo de adesão
de 24 horas, as células foram tratadas conforme o esquema. Após 24 e 48 horas de
tratamento, as células foram fixadas com paraformaldeído a 7%, permeabilizadas com
Triton– X, incubadas com anticorpo policlonal de rato anti-Bcl-2 e anticorpo policlonal de
coelho anti-caspase-3 (Abcam, San Francisco, EUA) em lamínulas separadas, na
diluição 1:500, durante 1h30’ à temperatura ambiente em câmara úmida. O anticorpo
primário foi detectado com o anticorpo secundário Alexa Fluor 488 anti-rato (Abcam,
EUA), e DAPI (Life Technologies do Brasil Ltda, BR) foi utilizado na coloração nuclear.
As lamínulas foram examinadas em microscópio ótico binocular (Nikon Eclipse 80i,
Japão, objetiva de 20x) acoplada a um computador com software ZEN (Carl Zeiss, Jena,
DE). 5) Quantificação de RT-PCR: As células PANC-1 foram plaqueadas a densidade
de 1x10^5 células/poço em placas de 6 poços. Após o tempo de adesão, as células
foram tratadas com as amostras teste em suas respectivas concentrações. Após um
intervalo de 24 horas, o RNA total foi extraído com Trizol (Invitrogen, CA, EUA) e SV
Total RNA Isolation System (Promega, WI, EUA) de acordo com as orientações do
fabricante. O RNA total foi submetido a ImProm-IITM Reverse Transcriptase System
(Promega, WI, EUA) e a atividade de transcriptase reversa e PCR tempo real foi
realizado para a análise quantitativa da expressão de mRNA com SYBR Green Mix de
acordo com o protocolo padrão. Foram utilizados os primers para análise de MDR1,
survivina, EGFR, Akt e mTOR. 6) Ensaio in vivo: Os animais foram mantidos em Biotério
de experimentação do Laboratório de investigacao do cancer e da inflamação(LAICI) DMOR e FARMOL da UFRN. Para o modelo piloto de crescimento do tumor xenográfico
serão utilizados camundongos BALB (pela incompatibilidade com a linhagem celular
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proposta, não foi possível se trabalhar com BALB/c nude.), provenientes do Biotério do
LIKA, Fiocruz - PE. Os animais foram mantidos em condições de higiene adequada, em
temperatura de 22°C e ciclo claro/escuro 12 horas, com acesso livre a água e ração.
Antes dos experimentos, os animais foram submetidos ao jejum de 12 horas e água ad
libitum. A eutanásia foi realizada com administração de ketamina e xilazina, seguido do
deslocamento cervical para todos os grupos experimentais. 7) Avaliação do crescimento
do tumor xenográfico: Para a realização deste ensaio as células 4T1 foram inoculadas
(1 x 10^6 células em 100 ul de meio/animal) via Intra Epitelial, na glândula mamária das
fêmeas com 8 semanas de vida. Foram três grupos, controle negativo, os tratado
somente com MTX, e os tratados com MTX-PLGA. Após os tumores atingirem a média
de 3mm de diâmetro, iniciamos o tratamento via injeção peritumoral a cada 5 dias. Após
a eutanásia os tumores dissecados foram pesados na balança de precisão. 8) Estudos
histopatológicos: O fígado e tumor foram excisados para avaliar a integridade
morfológica e o perfil de metástase após o tratamento com as amostras teste.
Resultados e Discussões
1)Uptake Para avaliar a absorção in vitro das nanopartículas isoladas e combinadas,
analisou-se as células tratadas nos períodos de 4 horas, 8 horas, 24 horas e 48 horas.
As imagens ao microscópio de fluorescência mostraram as nanopartículas marcadas
com FITC distribuídas por todo citoplasma das células, permitindo afirmar que houve
incorporação delas pelas células. Outros trabalhos utilizando PLGA em suas
nanopartículas para tratamento de células tumorais também relatam essa distribuição
citoplasmática evidente (WAGHELA, SHARMA, et al., 2015; LIU, SUN, et al., 2015). Em
todos os tratamentos pico de absorção foi observado na análise de 24 horas, entretanto,
não houve significado estatístico entre a absorção do tratamento combinado e o
tratamento isolado, Contudo, a utilização da metformina não influenciou a absorção e a
distribuição das nanopartículas. 2)Citometria de Fluxo Para avaliar o efeito próapoptótico do uso isolado e do uso combinado da nanopartícula de PLGA-MTX com
sensibilização prévia de metformina, foi utilizado o método de citometria de fluxo
seguindo protocolo específico para definir células em apoptose inicial e apoptose tardia.
Os fluxogramas mostraram que tanto no período de 24 horas como em 48 horas o
tratamento com as combinações de metformina com PLGA-MTX mostraram indução
significativa da apoptose em comparação com o controle negativo e igual ou superior
ao controle positivo, enquanto as doses com os fármacos isolados não foram capazes
de induzir a apoptose. Para avaliar os efeito do tratamento sobre células saudáveis, foi
realizado o tratamento em linhagem humana de células renais embrionárias (HEK-293).
Os fluxogramas mostram que o tratamento combinado induziu a apoptose em relação
ao controle sem tratamento, entretanto em menor porcentagem comparada ao controle
tratado com Metotrexato. Os tratamentos isolados não induziram apoptose. Foi possível
verificar a indução de apoptose em ambas linhagens, contudo, a combinação de
2,5µg/ml de metformina com 2,5µg/ml de nanopartícula de PLGA-MTX provocou maior
efeito na linhagem tumoral e menor na linhagem normal em relação ao controle positivo
com metotrexato nas primeiras 24 horas, promovendo 51.2% de apoptose inicial e
4.12% de apoptose tardia. Na literatura, resultados semelhantes foram encontrados ao
tratar células PANC-1 com 3mM de metformina com 1mM de aspirina, resultando em
15,9% de apoptose inicial e 7,7% de apoptose tardia (YUE, ZHENG, et al., 2015).
3)Imunofluorescência Para avaliar a via de sinalização de morte celular por apoptose,
foi realizada a técnica de imunofluorescência para as proteínas Bcl-2 (anti-apoptótica) e
Caspase-3 (pró-apoptótica) na linhagem tumoral PANC-1. Foram testadas as quatro
combinações de doses de metformina e PLGA-MTX nos tempos de 24 horas e 48 horas.
Através das imagens obtidas pelo microscópio de imunofluorescência notou-se uma
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maior expressão de Bcl-2 e menor expressão de Caspase-3 no controle sem tratamento
em comparação às células tratadas, visto que Bcl-2 é uma proteína anti-apoptótica
mitocondrial e Caspase-3 uma proteína pró-apoptótica, tendo entre suas expressões
uma relação inversamente proporcional. Os gráficos de índice de contraste (%) nos
períodos de 24 horas mostraram uma redução estatisticamente significativa da
fluorescência para Bcl-2 em todos os tratamentos. Para Caspase-3, houve aumento da
fluorescência em todos os tratamento, porém com a significância apenas na combinação
de 1µg/mL de metformina com 2,5µg/mL de PLGA-MTX e na combinação de 1µg/mL de
metformina com 1µg/mL de PLGA-MTX. No período de 48 horas, os gráficos de índice
de contraste (%) mostraram redução estatisticamente significativa da fluorescência para
Bcl-2 apenas da combinação de 2,5µg/mL de metformina com 2,5µg/mL de PLGA-MTX,
e Metotrexato a 25µg/mL. Assim como para caspase-3, houve aumento estatisticamente
significativo para a mesma combinação de 2,5µg/mL de metformina com 2,5µg/mL de
PLGA-MTX, e Metotrexato a 25µg/mL. Dessa forma, foi possível observar que tanto a
metformina como o metotrexato possuem influência importante sobre a modulação da
via intrínseca da apoptose. 4)RT-PCR Com objetivo de analisar a expressão de genes
relacionados à resistência a drogas e vias de sobrevivência celular, foi realizada a
reação em cadeia da polimerase em tempo real utilizando os primers para MDR1,
Survivina, EGFR, mTOR e AKT. A expressão gênica relativa de MDR1 foi reduzida em
todos os tratamentos (nanopartícula PLGA-MTX em uso combinado com metformina ou
isolado) em relação ao tratamento com metotrexato. De maneira semelhante, os grupos
tratados tiveram expressão relativa de Survivina reduzida em comparação ao controle
sem tratamento. Em relação ao gene EGFR, a expressão relativa foi reduzida nos
grupos tratados com 2,5µg/ml de PLGA-MTX isolado e combinado com metformina, os
demais grupos mostraram uma elevada expressão com destaque para o grupo tratado
com metotrexato. Quanto a expressão de moléculas envolvidas na sobrevivência
celular, os tratamentos isolados e combinados mostraram redução significativa tanto de
mTOR quanto de Akt. O mecanismo de resistência a droga e um dos principais
obstáculos no tratamento dos pacientes com câncer. Uma das proteínas mais relevantes
é a MDR1 que provoca o efluxo de drogas. Em nosso estudo, o grupo tratado com
fármaco padrão metotrexato obteve elevada expressão relativa de MDR1, já os grupos
tratados com a nanopartícula de PLGA-MTX isolados ou sensibilizados com metformina
mostraram redução significativa da expressão. O tratamento com a nanopartícula
PLGA-MTX também mostrou redução da expressão de survivina que frequentemente
está associada à resistência tumoral. A elevada expressão de survivina está associada
a resistência de medicamentos como vincristina e metotrexato; além disso, sua
supressão inibe a viabilidade celular e aumenta a apoptose (ZHOU, ZHU, et al., 2018).
Os EGFRs (Receptores de Fatores de Crescimento Epidérmicos) têm sido associados
ao crescimento de tumores epiteliais, conferindo malignidade (PERINI, MONTAGNINI,
et al., 2015). A análise da expressão de EGFR em células tumorais do nosso estudo
mostrou redução significativa nos tratamentos de PLGA-MTX isolados e em sinergismo
com metformina. Estudo com linhagens tumorais de pâncreas, incluindo PANC, avaliou
um inibidor de EGFR chamado dacomitinib por RT-PCR obtendo um valor de expressão
relativa de 0,5 (MOMENY, ESMAEILI, et al., 2019); Semelhantemente, nosso estudo
reduziu a expressão de EGFR obtendo um valor de 0,6. A redução dos receptores de
fatores de crescimento é de grande importância para estabilizar a massa tumoral. Além
dos ótimos resultados mostrando aumento da apoptose e redução de moléculas
envolvidas na resistência medicamentosa, nosso trabalho ainda avaliou vias de
sobrevivência celular por meio da expressão de mTOR e Akt. Os grupos tratados
revelaram forte redução da expressão de mTOR e Akt, reforçando ainda mais as vias
de indução da apoptose. Estudo recente em cultura de células de câncer colorretal
mostrou que a redução da expressão de mTOR e Akt estaria relacionada a redução da
apoptose e da invasão celular (SHI, WU, et al., 2019). 5)Comparação da massa tumoral
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com ensaio piloto Para avaliar a efetividade do tratamento, foi realizado um ensaio piloto
utilizando camundongos Balb, induzindo a formação do tumor xenográfico por
inoculação de células do câncer de mama via Intra Epitelial, na glândula mamária nas
fêmeas com 8 semanas de vida. Foram três grupos pilotos com tratamentos diferentes:
controle negativo, tratamento com MTX, e tratamento com MTX-PLGA. Após a
eutanásia os tumores foram excisados e pesados na balança de precisão para análise
comparativa entre os grupos de tratamento. Os resultados do teste não mostraram
diferença significativa entre o controle negativo e tratamento com PLGA-MTX,
mostrando somente os efeitos significativos no tratamento isolado com MTX, com
significância de P<0,0001. Dessa forma, as expectativas obtidas no teste in vitro não se
consolidaram in vivo, devendo uma melhoria e reformulação do nanossistema e nas
doses a fim de se adaptar ao tratamento clínico, além do aprimoramento de técnicas de
indução do tumor xenográfico para diminuir o desvio padrão que foi observado na
estatística do ensaio. 6)Perfil de metastase Para o estudo histopatológico do perfil da
metástase, foram analisadas principalmente as lâminas do fígado, considerando que ele
é um dos órgãos mais suscetíveis de metástase devido ao local do tumor ( quarta
glândula mamária), que tem acesso a vasos intestinais como vias de migração, e pelas
condições de irrigação levadas a veia porta e consequentemente ao fígado. Analisando
os focos de metástase nas lâminas de cada grupo e medindo o diâmetro dos tumores
hepáticos, observamos que em todos os grupos houve metástase hepática, e
condizente com a massa tumoral dos grupos, não houve diferenças visíveis entre o
grupo controle e grupo tratado com PLGA-MTX, enquanto no grupo tratado com MTX
observou-se uma diminuição aparente dos focos metastáticos.
Conclusão
O presente estudo comprovou in vitro que a combinação de metformina e nanopartículas
de PLGA associadas ao metotrexato são capazes de alterar a viabilidade das células
de adenocarcinoma ductal pancreático por meio da indução da apoptose por via
intrínseca. A combinação também foi eficiente na inibição da resistência a drogas e da
sinalização de sobrevivência celular, contribuindo para a melhor eficiência da terapia
antitumoral. Também foi possível introduzir, nesse projeto, teste piloto in vivo do
tratamento utilizando outra linhagem celular, com ele abrindo as possibilidades de
melhoria do nanossistema para futuras aplicações clínicas.
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Figura 1: Absorção das nanopartículas PLGA-MTX-FITC nos tratamentos isolados e
combinados pelos períodos de 4 horas, 8 horas, 24 horas e 48 horas.
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Figura 2: Índice de contraste (%) mostrado pela marcação do FITC associado às
nanopartículas PLGA-MTX nos períodos de 4 horas, 8 horas, 24 horas e 48 horas.
*P<0,0001.
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Figura 3: Citometria de fluxo das células HEK-293 e PANC no período de 24 (A-J) e 48
horas (K-T).
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Figura 3: Citometria de fluxo das células HEK-293 e PANC no período de 24 (A-J) e 48
horas (K-T).
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Figura4: Porcentagem de apoptose total mensurada pela citometria de fluxo na linhagem
PANC nos períodos de 24 horas (A) e 48 horas (B), assim como na linhagem HEK-293
nos períodos de 24 horas (C) e 48 horas (D);*P<0,0001

Figura 5: Painel de imagens da imunofluorescência para Bcl-2 e Caspase- 3no período
de 24 horas (A). Representação gráfica do índice do contraste (%)
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Figura 5: Painel de imagens da imunofluorescência para Bcl-2 e Caspase- 3no período
de 24 horas (A). Representação gráfica do índice do contraste (%)
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Figura 7: Expressão relativa dos genes MDR1 (A), Survivina (B), EGFR (C), mTOR (D)
e Akt (E) . *P<0,0001.
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Figura 8: Painel comparativo dos tumores excisados dos animais do grupo controle
negativo (salina), tratados com MTX 0,2 mg/kg, e tratados com amostra teste, PLGAMTX 1,17 + 0,2 mg/kg.
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Figura 9: Gráfico de comparação do volume.

Figura 10: Gráfico de comparação da massa.*P<0,0001.
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Figura 11: Painel histopatológico os órgãos coletados de cada grupo. Fotos de fígado e
pulmão tirados no microscópio óptico, nas objetivas de 10x e 40x. Setas indicam focos
metastáticos.
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TÍTULO: Análise dos efeitos antioxidantes e neuroprotetores do extrato de polpa de
laranja enriquecida com β-caroteno no nematodo Caenorhabditis elegans
Resumo

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstra uma importante atividade antioxidante
por possuir componentes fitoquímicos, como o β-caroteno. As espécies reativas de
oxigênio (ERO) são moléculas altamente reativas presentes no nosso organismo, sendo
neutralizadas por mecanismos antioxidantes. O desequilíbrio desses sistemas leva a
um aumento dos níveis de radicais livres no corpo, resultando em um prejudicial estado
de estresse oxidativo que pode levar ao aparecimento de doenças degenerativas
relacionadas ao envelhecimento. O nematodo Caenorhabditis elegans foi utilizado como
modelo para avaliar os efeitos antioxidantes e neuroprotetores das laranjas
convencionais (CV) e das laranjas transgênicas enriquecidas com β-caroteno (HRP).
Como resultado, as laranjas CV e HRP foram capazes reduzir os níveis de EROs, tanto
em condições padrão de cultivo quanto em condições de estresse oxidativo, além disso,
foram capazes de retardar o tempo médio de paralisia, fenótipo presente na cepa
CL2006 pela superexpressão do peptídeo β-amiloide, acumulado em pacientes com a
doença de Alzheimer. A laranja HRP induziu uma maior resposta antioxidante e
neuroprotetora em comparação com a laranja CV, provavelmente por causa dos altos
níveis de β-caroteno presentes na fruta modificada.

Palavras-chave: Caenorhabditis elegans. Laranja. Estresse oxidativo. Alzheimer.
TITLE: Analysis of the antioxidant and neuroprotectors effects of the orange-pulp extract
enriched with β-carotene in the nematode Caenorhabditis elegans
Abstract

Orange (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstrates an important antioxidant activity
because it has phytochemical components, such as β-carotene. Reactive oxygen
species (ROS) are highly reactive molecules present in our body, being neutralized by
antioxidant mechanisms. The imbalance of these systems leads to increased levels of
free radicals in the body, resulting in a detrimental state of oxidative stress that can lead
to the onset of aging-related degenerative diseases. The Caenorhabditis elegans
nematode was used as a model to evaluate the antioxidant and neuroprotective effects
of conventional oranges (CV) and transgenic β-carotene enriched oranges (HRP). As a
result, CV and HRP oranges were able to reduce ROS levels under both standard
cultivation and oxidative stress conditions, and were able to retard the mean time of
paralysis, a phenotype present in the CL2006 strain by overexpression of the β-amyloid
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peptide, accumulated in patients with Alzheimer's disease. HRP orange induced a
greater antioxidant and neuroprotective response compared to CV orange, probably
because of the high levels of β-carotene present in modified fruit.

Keywords: Caenorhabditis elegans. Orange. Oxidative stress. Alzheimer.
Introdução
As espécies reativas de oxigênio (ERO) são moléculas sinalizadoras altamente reativas
que participam de diversos processos fisiológicos do organismo, incluindo defesa do
hospedeiro, envelhecimento e homeostase celular. A quantidade de ERO no organismo
é equilibrada pelos mecanismos de enzimas antioxidantes, como a catalase (CAT), a
superóxido desmutase (SOD) e também das vitaminas A, C e E. O desbalanceamento
desses sistemas pró-oxidante e antioxidante leva a um aumento dos níveis de radicais
livres no corpo, resultando no estresse oxidativo, um importante contribuinte para os
processos patogênicos de muitas doenças como câncer, doenças cardiovasculares e
até doenças neurodegenerativas (Finkel e Holbrook, 2000; Montenzano e Touyz, 2014).
Embora o estresse oxidativo não seja a causa direta ou o agente etiológico responsável
pelas neuropatologias, sabe-se que ele participa da cascada de eventos patológicos por
trás destas doenças (Markesbery et al., 2001).
A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstra uma importante atividade antioxidante
por possuir componentes fitoquímicos antioxidantes, como os carotenoides. (Franke et
al. 2005). Os carotenoides são essenciais para proteção de plantas contra danos
fotoxidativos (Goodwin, 1980) e em humanos se apresentam como precursores de
importantes vitaminas com ação antioxidante (Kato et al. 2004). O β-caroteno, um dos
carotenoides encontrados na laranja, é um dos principais precursores da vitamina A
(necessária para diferenciação celular e para neutralizar radicais de oxigênio) e também
é um eficaz supressor dos singletos de oxigênio (Gey et al. 1993). Um grande número
de estudos sugere que esta capacidade antioxidante oferece proteção contra certas
doenças degenerativas relacionadas ao envelhecimento, tais como vários tipos de
câncer (Bertram e Chew et al., 1999), diabetes do tipo 2 (Montonen et al., 2005) e
doenças cardiovasculares (Gey et al., 1993; Shaish et al., 1995).
Pons et al. (2014) produziram uma linhagem de laranjas transgênicas, enriquecidas com
β-caroteno (HRP – β-carotene enriched pulp), através do bloqueio por interferência de
RNA (RNAi) da expressão do gene da hidroxilase (CsbCHX) que converte β-caroteno
em xantofilas, fazendo com que o carotenoide desejado permanecesse na fruta em uma
maior quantidade. Para analisar os efeitos antioxidantes dessa laranja enriquecida, eles
realizaram experimentos de resistência ao estresse com o organismo modelo
Caenorhabditis elegans, expondo-os ao peróxido de hidrogênio (H2O2). Nesse estudo,
eles observaram uma sobrevivência maior dos animais tratados com laranja
enriquecida, seguido pelo grupo tratado com laranja convencional, em relação ao
controle não tratado.
C. elegans é um nematodo de vida livre que possui um rápido ciclo de vida juntamente
com uma alta capacidade reprodutiva, sendo considerado um modelo estabelecido de
mutagênese e envelhecimento biológico (Culetto and Sattelle, 2000).
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Diante disso, esse modelo genético tem sido utilizado para investigar diversas doenças
neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, caracterizada pelo acúmulo do
peptídeo β-amiloide e agravada pela presença de estresse oxidativo no cérebro. O C.
elegans fornece um poderoso sistema genético in vivo para avaliar os efeitos da
neurotoxicidade do peptídeo β-amiloide por meio da análise de transgenes (Shankar et
al., 2008). Muitas cepas transgênicas foram geradas nas quais a sequência β-amiloide
humana é expressa em todas as células, em todos os neurônios, em subconjuntos
específicos de neurônios, ou em células musculares do nematodo. Essas cepas
demonstram o efeito da toxicidade do peptídeo β-amiloide através da análise do fenótipo
de paralisia nos animais. (Alexander et al., 2003)
Com base nessas informações, utilizamos como modelo in vivo o nematodo
Caenorhabditis elegans para avaliar os efeitos antioxidantes e neuroprotetores das
laranjas convencionais e das laranjas transgênicas enriquecidas com β-caroteno.

Metodologia

Cepas utilizadas
As cepas utilizadas nesse trabalho foram: N2 (tipo selvagem) e CL2006 (dvIs2
[pCL12(unc-54/human Abeta peptide 1-42 minigene) + pRF4]).
Tratamento com suco de laranja liofilizado (SLL)
Os sucos de laranja liofilizados (SLL) da laranja convencional (CV) e transgênica (HRP)
foram fornecidos em maio de 2018 pela Fundecitrus, em colaboração com o Dr. Leandro
Peña. Para serem utilizados nos experimentos, cada lote de SLL foi pesado e
ressuspendido em água destilada autoclavada, de acordo com as medidas da tabela
disponibilizada pela Fundecitrus. Após agitação no vórtex, foi adicionado ainda o
antibiótico Velcorin® para promover a esterilização das amostras em um período de 24
horas à temperatura ambiente.
Para a elaboração das placas foi utilizado o meio NGM (8,5 g de ágar, 1,75g de peptona,
1,5 g de NaCl, H2Od para 500 ml, 1M CaCl2, 1M MgSO4, 1M KPO4, 5 mg/ml de
colesterol, 100 mg/ml de estreptomicina), ao qual foi adicionado o SLL CV e HRP nas
concentrações de 1, 2, 5, e 10%. Não houve acréscimo do SLL ao grupo controle não
tratado (NT). Em seguida, foi semeado em cada placa 700µL da cultura de bactérias
OP50, crescida overnight a 37ºC.
Análise do tratamento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) em
condições basal e de estresse.
Para medir a produção de ERO, animais tipo selvagem (N2) são sincronizados por lise
alcalina, processo em que os animais são lisados por uma solução alcalina de hipoclorito
restando os embriões, que são resistentes. Os embriões crescem em um meio sem
comida, permitindo a eclosão das larvas, mas sem desenvolvimento. As larvas são
então semeadas em placas sem o suco de laranja liofilizado (NT) e em outras contendo
1, 2, 5, e 10% do SLL CV e do HRP.
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Depois de 48 horas, os animais foram ressuspendidos das placas por meio da lavagem
com solução M9 (3 g de KH2PO4; 6 g de Na2HPO4; 5g de NaCl; 1M MgSO4, H2Od
para 1 litro), para serem então transferidos para placas de 96 poços contendo 2mM de
sonda fluorescente 2’,7’-diclorodihydro-fluoresceinadiacetato (H2DCF-DA). Os animais
que foram submetidos ao estresse ficaram em contato com o agente estressor tBOOH
(hidroperóxido de terc-butila) na concentração de 10 M durante duas horas, antes de
serem transferidos para os poços. Os grupos continham três poços com 40 animais em
cada. Para parâmetros de comparação, foram acrescidos ainda três poços sem animais,
contendo apenas solução M9 e H2DCF-DA.
As amostras foram analisadas a cada 30 minutos até 3 horas e 30 minutos, em um leitor
de microplacas por fluorescência – PROMEGA GLOMAX MULTI PLUS, a 37°C com
excitação 485 nm e emissão 535 nm, totalizando oito leituras. Os dados foram
submetidos ao Graph Pad Prism 6 e analisados por meio do teste t de Student’s sendo
p ≤ 0.05 considerado significativamente estatístico.
Após o resultado do primeiro experimento, decidimos padronizar a concentração de 2%.
Avaliação do tratamento no processo de paralisia induzida pela superexpressão
do peptídeo Aβ1-42 na cepa CL2006.
A cepa CL2006 apresenta a superexpressão do peptídeo Aβ1-42 no músculo
culminando em um estado progressivo de paralisia nos animais.
Para esse experimento, os animais da cepa CL2006 desenvolveram-se até o estádio L4
em placas normais e, após isso, trinta animais foram transferidos para placas de cada
grupo (NT, CV e HRP) sendo tratados por 48 horas. Para a avaliação, foram submetidos
a 35 ºC para que o aparecimento do fenótipo de paralisia fosse acelerado. A contagem
de animais paralisados foi realizada a cada hora até todos os animais estarem
paralisados, chegando a um total de 12 horas. Análise estatística dos valores p feitos
por Log-rank (Mantel-Cox) test.
Todos os experimentos mencionados foram realizados em triplicatas.

Resultados e Discussões

Tratamento com sucos de laranjas convencional (CV) e transgênica (HRP)
promove efeito antioxidante sob o acúmulo de EROs intracelular
Na avaliação dos dados, os grupos com as concentrações de 1, 2, 5 e 10% CV
apresentaram uma diminuição da produção de ERO em relação ao grupo controle não
tratado (NT) de 41.46, 53.03, 37.78 e 36.21%, respectivamente. Os grupos 1, 2, 5 e 10%
HRP também demonstraram um decréscimo da produção de ERO, em comparação com
o grupo NT, de 42.85, 70.70, 27.02 e 39.67%, respectivamente. Todos os resultados
foram considerados significativamente estatísticos (p ≤ 0.01). Observou-se, ainda,
diferença estatística (p = 0.0088) entre o grupo 2% CV e 2% HRP.
Levando em consideração os resultados, pode-se inferir que o tratamento com a
concentração de 2% foi o mais relevante para a diminuição dos níveis de ERO nos
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animais. Além disso, o grupo HRP demonstrou-se estatisticamente superior,
especialmente nessa concentração, na redução desses níveis em relação ao grupo CV.
Sendo assim, tanto o SLL convencional quanto o SLL transgênico foram capazes de
produzir uma ação antioxidante nos animais, com destaque para o SLL transgênico que
é enriquecido com β-caroteno. Por causa desses resultados, escolhemos utilizar a
concentração de 2% para os futuros experimentos.
Posteriormente, resolvemos analisar mais uma vez o acúmulo de ERO intracelular de
animais tipo selvagem, mas, dessa vez, em condições de estresse. Para os grupos
tratados com as laranjas CV e HRP, houve um decréscimo de 37,62% e 53,80%,
respectivamente, da produção de ERO em relação ao controle não tratado.
Tratamento com sucos de laranjas CV e HRP retardam tempo de paralisia de
animais com superexpressão do peptídeo β-amilóide
Na análise do resultado do experimento de paralisia, foi obtido que os animais tratados
apresentaram um retardo no tempo médio de paralisia de 39% (CV) e de 57,6% (HRP)
em comparação com o grupo controle (NT). Ademais, observou-se, novamente, uma
diferença estatística do resultado entre as laranjas, em que a HRP demonstrou possuir
um efeito neuroprotetor mais eficiente.
Os radicais livres são moléculas com pelo menos um elétron desemparelhado na
camada mais externa; eles são altamente reativos devido à presença de elétrons
desemparelhados. Como as EROs são o resultado comum do metabolismo celular
aeróbico normal, o sistema antioxidante do corpo desempenha papel decisivo na
prevenção de qualquer perda causada pela superprodução de EROs. O dano oxidativo,
devido ao desbalanceamento entre a produção de EROs e a capacidade do sistema
biológico de desintoxicar os intermediários reativos, tem sido implicado na patogênese
de doenças neurodegenerativas, câncer, diabetes e envelhecimento. No cérebro, o
estresse oxidativo leva ao ataque de radicais livres nas células neurais contribuindo de
forma relevante para a neurodegeneração. A toxicidade das EROs favorece
desdobramento de proteínas, ativação das células da glia, disfunção mitocondrial e
subsequente apoptose celular. (Chen et al., 2012)
Doenças neurodegenerativas são patologias que afetam principalmente os neurônios
no cérebro humano, resultando na perda da estrutura e função nervosa, levando à morte
das células nervosas. Os três principais tipos de doenças neurodegenerativas que
afetam a qualidade e o tempo de vida são a doença de Alzheimer (DA), doença de
Parkinson e doença de Huntington. A doença de Alzheimer (DA) é uma das doenças
neurodegenerativas mais comuns que afetam a população idosa em todo o mundo
(Uttara et al., 2009; Lin et al., 2006). O peptídeo β-amiloide tem sido reconhecido como
um fator chave na neurodegeneração em pacientes com DA e medeia o seu efeito
prejudicial através da indução de estresse oxidativo no cérebro (Yatin et al., 1999).
O β-caroteno tem um impacto direto na luta contra as EROs, protegendo o organismo
contra o estresse oxidativo (Elvira-Torales et al., 2019). A laranja, além de ser uma das
frutas mais cultivadas do mundo, é um excelente candidato para o aprimoramento
transgênico do conteúdo de β-caroteno já que níveis aumentados de β-caroteno (um
antioxidante lipofílico) complementam a vitamina C (um antioxidante hidrofílico
altamente abundante em laranjas) presente na fruta, resultando em um maior poder
antioxidante, como foi observado nos resultados obtidos.
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A realização do experimento de quantificação da agregação poliglutamínica não foi
possível devido a problemas de microscopia.

Conclusão

As laranjas convencional e transgênica demonstraram um efeito antioxidante e
neuroprotetor no organismo Caenorhabditis elegans ao diminuir os níveis de ERO
produzidos por eles em condições normais e de estresse e ao atrasar o tempo de
paralisia na cepa CL2006. Além do mais, a laranja transgênica promoveu uma resposta
antioxidante e protetora contra as espécies reativas de oxigênio e a toxicidade do
peptídeo β-amilóide mais eficiente em comparação com a laranja isogênica,
possivelmente devido a maior quantidade do fitoquímico β-caroteno presente no fruto
transgênico.
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TÍTULO: Perfil estrutural e atividade antiangiogênica de um heparinoide obtido de um
subproduto da carcinicultura.
Resumo
Os avanços no entendimento da relação entre ativação constitutiva da coagulação
(hipercoagulabilidade), carcinogênese e progressão tumoral, trouxeram uma nova
perspectiva para o emprego de intervenções anticoagulantes coadjuvantes em
pacientes oncológicos. Um dos eventos chave para a progressão tumoral, a
angiogênese, depende de um microambiente pró-trombótico, condição atenuada pela
utilização de heparina, anticoagulante muito utilizado na clínica. Em contrapartida a sua
atividade antitumoral e antiangiogênica satisfatória, o inconveniente potencial
hemorrágico limita sua administração. Nesse contexto, esse estudo apresenta um
composto híbrido de heparina e heparam sulfato obtido do cefalotórax do camarão
Litopenaeus vannamei (subproduto da carcinicultura), constituído por unidades
dissacarídicas majoritariamente disulfatadas e trisulfatadas. O composto apresenta,
ainda, atividade inibitória da formação de capilares e migração celular, além de
citotóxidade negligente, demonstrando não ser a inviabilidade celular o mecanismo
antiangiogênico.
Palavras-chave: Heparina, coagulação, heparinóide, angiogênese, camarão
TITLE: Structural profile and antiangiogenic activity of a heparinoid obtained from From
a shrimp farming residue
Abstract
The advances on the understanding of the relationship between constitutive clotting
activation (hipercoagulability), carcinogenesis and tumor progression, brought a new
perspective for the employing of anticlotting interventions as adjuvant therapy in
onchological patients. One of the key events for tumor progression, angiogenesis,
depends on a pro-thrombotic microenvironment; attenuated condition by the use of
heparin, anticlotting widely used on clinic. In opposition to its satisfatory antitumoral and
antiangiogenic activities, the incovenient haemorhagic potencial limits the administration.
In this context, this study presents a hybrid compound of heparin and heparan sulfate,
obtained from the cephalotorax of shrimp Litopenaeus vannamei(shrimp farming
residue), composed of dissacaridic units mostly disulfated and trisulfated. The compound
also presents inhibitory activity on capilar formation and cell migration, besides negligent
citotoxicity, demonstrating celular inviability isn’t the antiangiogenic mechanism.
Keywords: Heparin, coagulation, heparinoid, angiogenesis, shrimp
Introdução
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O progresso da medicina moderna promoveu uma grande conquista: o aumento da
expectativa de vida mundial. Epidemiologicamente, embora seja um fenômeno positivo,
traz consigo uma ressalva: a drástica redução da morbidade por doenças infecto
contagiosas deu lugar ao aumento expressivo de doenças associadas a fatores
genéticos e estilo de vida. O câncer, enquanto segunda maior causa de morte no
mundo, perdendo apenas para doenças cardiovasculares, é prova disso. O aumento
anual de novos casos e os dispendiosos gastos públicos destinados a essa causa
evidenciam a importância de estudos que elucidem os mecanismos fisiopatológicos
envolvidos apontando alternativas terapêuticas mais seletivas, logo, menos agressivas
que as atuais.
Assim sendo, o emprego de terapias anticoagulantes coadjuvantes no quadro
oncológico tem se mostrado promissor, sendo sua eficácia refletida no aumento da
sobrevida dos pacientes que delas se beneficiam. A escolha de substâncias inibitórias
da coagulação busca atenuar o quadro de hipercoagulabilidade oncológica, estado
promotor de eventos carcinogênicos e relativos à progressão tumoral. Nesse contexto,
os conhecimentos acerca da relação entre carcinogênese, progressão tumoral e
tromboembolismo venoso vem se consolidando cada vez mais (PICCIOLI et al., 2001;
PRANDONI et al., 2005; TABAK et al., 2011). Hoje, sabe-se que essa ativação
constitutiva da coagulação, resultando na criação de um microambiente pró trombótico,
não é apenas uma consequência da fisiopatologia do câncer, mas mostra-se uma
condição necessária à manutenção da célula tumoral pela promoção de eventos como
a angiogênese, formação de novos vasos (HU et al., 2004; NIERODZIK et al., 2006).
A heparina, um polissacarídeo sulfatado pertencente à família dos glicosaminoglicanos
(GAGs), é uma molécula bastante utilizada na rotina clínica para a terapia
anticoagulante. Porém, em contrapartida às diversas propriedades farmacológicas
dessa molécula, as quais incluem atividade antitumoral por diferentes vias, sendo uma
delas a inibição da angiogênese, encontra-se um elevado potencial hemorrágico,
restringindo sua administração. Tal fato impulsionou a busca por moléculas análogas à
heparina, os heparinoides, que sejam capazes de mimetizar tais propriedades
farmacológicas, mas que tenham reduzidos efeitos adversos. Assim, este trabalho
busca isolar e caracterizar um composto tipo heparina do cefalotórax do camarão
Litopenaeus vannamei, investigando suas propriedades antiangiogênicas e seu efeito
sobre a viabilidade e migração celular

Metodologia
1. Extração e purificação de glicosaminoglicanos sulfatados de Litopenaeus vannamei
Inicialmente, foram trituradas cabeças do camarão e posteriormente delipidadas com
acetona, obtendo-se o pó cetônico, o qual foi homogeneizado com NaCl 1.0M e o pH da
solução ajustado para 8.0 com NaOH. Posteriormente o material foi submetido à
degradação proteolítica pela adição de Superase. Uma pequena quantidade de tolueno
foi adicionada com o objetivo de evitar a contaminação bacteriana. Após 24 h a 60ºC, a
mistura foi filtrada e adicionada resina de troca iônica, AMBERLITE IRA 900, para
complexação dos GAGs. A suspensão foi mantida sob agitação à temperatura ambiente
por 24 h. Em seguida, a resina foi filtrada e lavada com água a 50ºC. Na tentativa de
descomplexar os GAGS, a resina foi submetida à eluição com NaCl 3,0M. A este filtrado
foi adicionado metanol para precipitação dos GAGs e o material foi mantido a 4°C por
18 horas. Tais compostos foram precipitados com metanol, coletados por centrifugação
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e
1.1.

submetidos

às

Fracionamento

análises

subsequentes.

com

acetona

A fração obtida após eluição com NaCl 3,0M (F-3,0M) foi submetida ao fracionamento
usando volumes crescentes de acetona. À fração foi adicionada a proporção de 0,5:1
(v/v) de acetona e o material foi mantido a 4ºC. Após 18 h, o precipitado foi coletado por
centrifugação e seco a vácuo, sendo identificado como F-0,5. Ao sobrenadante foi
adicionada a proporção de 0,8:1 (v/v) de acetona e a solução foi mantida a 4ºC durante
18hs. O precipitado obtido foi denominado F-0,8. O mesmo repetiu-se com a acetona
na proporção 1:1 (v/v), para se obter a fração F- 1,0 M. A identificação dos GAGs obtidos
foi feita por eletroforese em gel de agarose no sistema contínuo 1,3- diaminopropano
acetato
(PDA)
e
no
sistema
descontínuo
Acetato
de
Bário/PDA.
1.2.

Purificação

por

Cromatografia

de

Troca-iônica

Com o intuito de purificar o heparinóide, as frações que apresentaram compostos com
migração eletroforética semelhantes à heparina padrão foram submetidas a uma coluna
DEAE-Sephacel e eluídas com NaCl nas molaridades de 0,5, 0,8 e 1,0 M. Nessa etapa
foi realizada, para a Fração 1,0 Molar de acetona, mais uma cromatografia de trocaiônica, desta vez em Q-Sepharose XL, com o objetivo de purificá-la por completo. Em
seguida, as frações obtidas foram submetidas à dosagem de urônico, a fim de detectar
a presença de glicosaminoglicanos. As frações que obtiveram êxito na presença de
GAGs foram reunidas, liofilizadas e submetidas a posterior cromatografia de gel filtração
em
Sephadex
G-25
para
remoção
do
sal.
2.
2.1.

Caracterização

estrutural

Degradação

enzimática

Degradação enzimática foi realizada como descrito por Lima, Hughes, et al., (2013).
Brevemente, 100μg dos heparinóide purificados do camarão L. vannamei foram
digeridas por uma mistura de liases de Flavobacterium heparinum (2.5 mIU) e
analisadas por SAX-HPLC numa coluna PhenoSphere™ 5 μm SAX 80 Å LC Column
150 x 4.6 mm. Os Δ-dissacarídeos foram eluídos com um gradiente linear de NaCl (0 1 M) num período de 30 min., com fluxo de 1 mL. min-1 e detectados por UV 232 nm.
3.
3.1.

Atividades
Ensaio

de

biológicas
viabilidade

celular

O método de escolha para avaliação da viabilidade celular na presença do composto foi
o Alamar Blue®. A presença de um indicador redox, revela a atividade metabólica das
células a partir da mudança da forma oxidada (azul e não fluorescente) para a forma
reduzida (rosa e fluorescentes). As células RAEC foram cultivadas em placas de 96
poços por 1h para adesão. Então, o meio foi aspirado e as células tratadas com 10µL
de heparina ou do heparinoide nas seguintes concentrações: 25, 50 ou 100µg/mL por
24h a 37°C e 5% de CO2. Após o tratamento, foi adicionado alamar ao meio
correspondendo a 10% do volume de meio de cada poço; em seguida, a placa foi
incubada
por
4h
a
37°C
e
5%
de
CO2.
3.2. Ensaio de formação capilar em membrana basal reconstituída (Matrigel)
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Matrigel purificado a partir de cauda de rato foi descongelado e plaqueada em placa de
24 poços e mantido a 37°C por 16h para polimerização. RAEC (105 células) foram
adicionadas ao matrigel em meio de cultura F12 contendo 10% de soro fetal bovino
(Invitrogen, San Diego,CA, USA), na ausência ou presença de diferentes concentrações
de heparina não-fracionada ou do heparinóide, e incubadas à 37°C e 5% CO2 por 24h.
Cada dose foi realizada em triplicata. A formação tubular foi examinada em microscópio
invertido a 100x de aumento. Quatro imagens foram randomicamente capturadas em
diferentes áreas. As estruturas capilares formadas no matrigel foram quantificadas e
analisadas utilizando o software de imagem Image J (NIH, Bethesda, MD, USA), e
expressas em mm de comprimento do capilar por centímetro quadrado da área.
3.3.

Ensaio

de

migração

celular

Foram utilizados insertos de transwell (ThinCert, Greiner Bio-One, Alemanha) com
membrana porosa de 8,0 µm, em placa de 24 poços. De início, cada inserto foi hidratado
com 500µl de meio DMEM sem soro na superfície e 500µl no interior dos poços. A placa
foi mantida por 2h a 37ºC e 5% de CO2 e, então, o meio foi descartado seguido da
adição, no compartimento superior dos insertos, de 300µl de suspensão de células
(B16F10) em meio sem soro. Após a adesão das células, foi adicionado 50µl de meio
sem soro nos controles positivo e negativo e, nos outros, 50µl de meio sem soro, mas
com heparina ou heparinóide em concentrações crescentes. A migração celular foi
estimulada com 500µl de meio DMEM contendo 10% de soro fetal bovino no
compartimento inferior, abaixo dos insertos. A placa foi mantida sob as mesmas
condições da incubação anterior, porém por 4h. Passadas as 4h, os insertos foram
lavados com PBS e as células fixadas com formaldeído 2% por 30 min e coradas com
DAPI diluído em PBS. As células que migraram foram visualizadas em microscópio de
fluorescência e fotografadas, sendo o número de células quantificado pelo software
Image J. As que não migraram, foram retiradas.
Resultados e Discussões

Resultados
1. Extração e purificação de glicosaminoglicanos sulfatados de Litopenaeus vannamei
A partir da metodologia de extração já descrita segundo BRITO et al., 2008, foi obtida
uma fração bruta de GAGs, denominada F-3,0M, após o processamento inicial do
cefalotórax (delipidação, proteólise, complexação, descomplexação e precipitação). A
presença de GAGs foi confirmada a partir de uma análise eletroforética em sistema
PDA, cujo perfil apresentou uma banda metacromática condizente com compostos
dessa natureza (Figura 1A). Em seguida, a F-3,0M foi submetida ao fracionamento com
acetona para obtenção das subfrações correspondentes a diferentes tipos de GAGs. As
subfrações obtidas foram, respectivamente, F-0,5; F-0,7; F-1,0 e F-2,0 conforme volume
de acetona utilizado. A subfração utilizada neste estudo foi a submetida a 1,0V de
acetona, a F-1,0, extraindo um novo tipo de heparinóide do cefalotórax do camarão por
meio desta fração. Seu perfil eletroforético, em sistema PDA, apresentou uma banda
metacromática de migração intermediária entre dermatam e heparam sulfato de
mamíferos (Figura 1B) e, em sistema Ba/PDA, assemelhou-se ao padrão de migração
da banda rápida da heparina sugerindo semelhanças estruturais com estas (Figura 2).
2. Caracterização estrutural - degradação enzimática
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A técnica empregada para elucidação da composição dissacarídica do heparinóide, a
degradação enzimática, demonstrou composição majoritária de dissacarídeos
disulfatados e trisulfatados e, em menor proporção, monosulfatados (Figura 3).
3. Atividade Biológica
3.1. Viabilidade celular
O potencial citotóxico do composto foi investigado por meio do método Alamar Blue®.
Observou-se uma discreta redução na viabilidade celular (<10%) das células tratadas
com o composto na concentração de 25 µg/Ml, enquanto nas demais concentrações a
diferença de viabilidade entre as células tratadas e as do grupo controle não foi
significativa (Figura 4).
3.2. Ensaio de formação capilar em membrana basal reconstituída (Matrigel)
O efeito do heparinóide na formação de capilar em matrigel foi, também, avaliado na
tentativa de simular o processo de angiogênese. O potencial inibitório do heparinóide na
formação de capilares foi significativo em todas as concentrações, sendo comparável
ao da heparina. Na menor concentração testada (25µg/mL), o composto do camarão
apresentou 50% de atividade inibitória, já nas duas últimas concentrações testadas (50
e 100µg/mL) o percentual foi superior a 80%, não havendo diferença significativa entre
a atividade inibitória nas células tratadas com o heparinoide nessas concentrações e as
tratadas com heparina a 100 µg/mL(p>0,05) (Figura 5).
3.3. Ensaio de migração celular
A capacidade de migração e invasão de tecidos adjacentes é um importante fator do
fenótipo tumoral maligno, essencial para ocorrência de metástase; uma vez que permite
à célula tumoral alcançar o interior dos vasos e, assim, espalhar-se para sítios distantes
do original. O efeito do composto no potencial migratório foi analisado em insertos de
transwell segundo a metodologia já descrita. O potencial inibitório demonstrado pelo
heparinóide do camarão foi satisfatório em todas as concentrações, chegando ao
percentual de 86% de atividade inibitória na maior concentração testada (100µg/mL).
Não houve diferença significativa entre as células tratadas com o composto do camarão
e aquelas tratadas com heparina (Figura 6).
Discussão:
Uma das características essenciais de bons modelos farmacológicos é a capacidade de
interagir com elementos biológicos e, assim, modular eventos fisiopatológicos. Nesse
contexto, uma classe de carboidratos complexos, os glicosaminoglicanos (GAGs), se
destacam pela ampla interação, em especial com proteínas, formando proteoglicanos
(exceto o ácido hialurônico) capazes de regular funções biológicas e, dependendo da
molécula alvo, interferir em diversas patologias. O GAG mais estudado e utilizado na
clínica, a heparina, possui potenciais diversos que incluem atividade anticoagulante,
antitumoral, anti-inflamatória, antiviral, antitrombótica, entre outras. Conforme
elementos da coagulação demonstravam, transpassar os limites do sistema de
coagulação propriamente dito exercendo influência em diversos processos biológicos,
a investigação dos chamados crossovers entre coagulação e outros sistemas ganhou
notoriedade, agregando um novo olhar clínico sobre a administração de anticoagulantes
em variadas condições patológicas.
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Um dos exemplos que bem ilustram essa interação de sistemas é a efetividade da
administração de heparina em pacientes oncológicos, refletida no aumento de sobrevida
destes, corroborando a importância da hipercoagulabilidade na progressão tumoral.
Apesar de sua versatilidade na clínica e eficácia terapêutica, a ocorrência de
complicações hemorrágicas ligadas ao uso de heparina restringe sua administração,
sendo necessário o monitoramento constante dos que dela se beneficiam. Diante disso,
a busca por moléculas análogas a ela, os chamados heparinoides, foi impulsionada no
intuito de encontrar moléculas cujas características incluem semelhanças estruturais
com a heparina que promovam a preservação das propriedades farmacológicas mas,
por outro lado, tenham reduzido potencial hemorrágico.
Sob essa perspectiva, a literatura aponta diversos heparinoides identificados em
invertebrados marinhos (CHAVANTE et al., 2000; MEDEIROS et al., 2000; SANTOS et
al., 2002; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 2013). A riqueza em variabilidade
estrutural, logo, funcional, desses heparinoides é, provavelmente, reflexo da pressão
seletiva desempenhada pelas condições adversas enfrentadas no ambiente marinho
implicando a manutenção de moléculas de elevado potencial adaptativo enquanto
mecanismos protetores. Alinhado a esse raciocínio, esse estudo preliminar visou
caracterizar e descrever o potencial antiangiogênico de um heparinóide obtido do
cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, umsubproduto da carcinicultura. Assim,
constitui-se um investimento em desenvolvimento sustentável, tendo em vista o cenário
de reaproveitamento de resíduos reduzindo eventuais danos ambientais causados pelo
descarte inadequado.
Desse modo, o heparinóide foi identificado pelo método de eletroforese nos sistemas
PDA e Ba/PDA, e sua caracterização estrutural se deu por degradação enzimática. Os
achados levaram a concluir que se trata de um composto híbrido de características
intermediárias entre heparina e heparam sulfato. Seu comportamento eletroforético
apresentou padrão de migração intermediário entre heparam e dermatam sulfato, similar
ao componente de migração rápida da heparina nos sistema PDA e Ba/PDA
respectivamente. Tal comportamento confronta o observado em heparinas de
mamíferos, sugerindo um possível padrão de sulfatação peculiar. O padrão migratório
no sistema Ba/PDA insinua, ainda, uma composição majoritária por dissacarídeos
sulfatados, suspeita confirmada nos produtos da degradação enzimática, demonstrando
alto conteúdo de dissacarídeos dissulfatados (ΔU-ANS,6S/ΔU,2S-ANS) em contraste à
heparina porcina constituída, principalmente, por dissacarídeos trissulfatados.
Com relação ao seu efeito biológico, o heparinóide purificado apresentou bons
resultados na atuação em eventos da progressão tumoral, principalmente a etapa de
angiogênese. Esta etapa citada é necessária para o fornecimento de nutrientes e
oxigênio para as células tumorais em proliferação e a inibição deste processo é
essencial para o retardo tumoral. A inibição da formação de vasos no sistema matrigel
mostrou que o composto apresenta alta taxa de inibição (>80%) nas maiores
concentrações testadas, demonstrando ser um composto com potencial
antiangiogênico. Ainda, a elevada taxa de inibição do processo de migração celular
(86%) pelo heparinóide reforça o envolvimento desse composto no processo de
metástase tumoral, etapa esta importante que sinaliza agressividade do tumor. Esse
resultado indica a contribuição da molécula isolada do camarão em diminuir a dispersão
de células cancerígenas para outros tecidos. Na sua presença, as células apresentaram
viabilidade, uma vez que houve uma discreta redução (<10%) da viabilidade celular.
Dessa forma, o heparinóide purificado apresentou potencial biotecnológico para o
desenvolvimento de novas moléculas terapêuticas que possam atuar na inibição das
etapas de progressão cancerígena. Além disso, a utilização desse composto é
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sustentável, já que o cefalotórax é comumente desprezado incorretamente causando
problemas ambientais.

Conclusão
Considerando a relevância de estudos que investiguem novas abordagens terapêuticas
para o câncer que sejam mais seletivas, baratas e eficazes, esse estudo preliminar
aponta um composto análogo à heparina, heparinóide, de significativo potencial
biotecnológico. Esse composto se constitui um interessante modelo para
desenvolvimento de intervenções com foco na inibição de elementos da coagulação e,
consequentemente, de eventos chave para a progressão tumoral, em particular, a
angiogênese. É, portanto, imprescindível a realização de novos estudos que ratifiquem
o potencial biotecnológico aqui descrito.
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Anexos

Figura 1: Perfil eletroforético no sistema PDA da F-3,0 M após proteólise e complexação
com resina de troca iônica (A) e eletroforese das subfrações obtidas após o
fracionamento com acetona (B).
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Figura 2: Comportamento eletroforético do heparinóide purificado a partir da fração F1,0A no sistema Ba/PDA.
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Figura 3: Degradação enzimática do heparinóide após ação combinada da heparinase
e heparitinases I e II.
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Figura 4: Avaliação do efeito do heparinóide sobre a viabilidade das células endoteliais.
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Figura 5: Efeito do heparinóide sobre a formação de estruturas capilar por células
endoteliais em Matrigel.
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Figura 6: Avaliação do efeito do heparinóide sobre a migração de células B16F10.
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TÍTULO: Efeito do antidepressivo sertralina sobre parâmetros espermáticos e na
contração do epidídimo de rato
Resumo
A sertralina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina utilizado no tratamento
da depressão e capaz de provocar infertilidade masculina por reduzir o número de
espermatozoide por mecanismos desconhecidos. O objetivo deste estudo foi investigar
se a sertralina poderia afetar a contração do epidídimo, alterando o trânsito de
espermatozóides e consequentemente a contagem de espermatozóides. Foram
avaliados os efeitos in vitro da sertralina (1, 3 e 10 uM) em experimentos funcionais
utilizando a cauda distal do epidídimo de rato. Os efeitos do tratamento in vivo por 21
dias com sertralina (20 mg.Kg, i.p.) foi avaliado sobre as contrações na cauda distal do
epidídimo, níveis séricos de testosterona e parâmetros espermáticos. A sertralina in vitro
> 3 uM prejudicou as contrações induzidas por KCl, fenilefrina ou carbacol. O tratamento
in vivo com sertralina promoveu: um aumento das contrações espontâneas da cauda
distal do epidídimo; um aumento da potência das contrações induzidas pela fenilefrina;
diminuição dos níveis séricos de testosterona; e uma diminuição na produção diária de
espermatozóides, na quantidade de espermatozoides na cabeça/corpo e cauda do
epidídimo e uma aceleração do tempo de trânsito espermático na cauda do epidídimo.
Em conclusão, nossos dados sugerem que uma alteração na atividade motora do
epidídimo poderia estar associada à baixa contagem de espermatozoides nesse órgão
e a redução do tempo de trânsito espermático na cauda do epidídimo.
Palavras-chave: Sertralina; contração do epidídimo, parâmetros espermáticos.
TITLE: Sertraline effects on rat sperm parameters and epididymis contraction
Abstract
Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor used for the treatment of depression
that are able to impair male fertility by decreasing the number of sperm cells by not fully
understood mechanisms. It is also reported that alterations in epididymis contractions
induced by different drugs are able to affect the number of sperm cells, leading to
alterations in male fertility. Therefore, this study aimed to investigate if sertraline could
affect the epididymis contraction, altering the sperm transit and/or sperm count trough
epididymis. In vitro effects of sertraline (1, 3 and 10 uM) were evaluated in isolated distal
cauda epididymis by pharmacological experiments. The long-term treatment with
sertraline (20 mg.Kg-1, i.p.) for 21 days were also checked on distal cauda epididymis
contractions, serum testosterone levels and sperm parameters. In vitro sertraline (> 3
uM) impaired the contractions induced by KCl, phenylephrine or carbachol. Long-term in
vivo treatment with sertraline promoted: an enhancement of distal cauda spontaneous
contractions; a potentiation of adrenergic agonist-induced contractions; a decreased in
serum testosterone levels; and a diminished daily sperm production, sperm reserves
trough epididymis and sperm transit time in cauda epididymis. In conclusion, the
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alteration in the motor activity of epididymis induced by sertraline could be associated to
the low sperm count in this organ and accelerated transit time trough epididymal cauda.
Keywords: Sertraline; distal cauda epididymis contraction, sperm param
Introdução
Os antidepressivos são uma classe de fármacos bastante utilizada por homens em
idade reprodutiva (Pratt et al., 2017). É amplamente descrito que a maioria dos
antidepressivos apresenta efeitos negativos sobre a função sexual e qualidade do
sêmen, fazendo com que a prevalência de homens em uso de antidepressivos e
apresentando infertilidade seja significante, como demonstrado em diversos trabalhos
(Hendrick et al., 2000; Tanrikut e Schlegel, 2007; Drobnis e Nangia, 2017). Dentre as
classes de antidepressivos disponíveis, os inibidores seletivos da recaptação de
serotonina (como a sertralina) são os mais utilizados por homens (Pratt et al., 2011).
Além disso, o uso destes fármacos tem sido associado a retardos na ejaculação
(Montejo et al., 2001) e a uma diminuição no número e na qualidade dos
espermatozoides no ejaculado (Safarinejad, 2008; Relwani et al., 2011). No entanto, os
mecanismos relacionados a estes efeitos ainda não são completamente conhecidos.
Um importante e pouco considerado alvo para os efeitos anti-fertilidade de diversos
fármacos, incluindo a sertralina, é o epidídimo. É sabido que após deixar os testículos,
os espermatozoides são transportados pelo tubo epididimário (por meio de contrações
espontâneas deste tecido e/ou moduladas por neurotransmissores autonômicos
(adrenérgicos ou colinérgicos) e hormônios (testosterona), sendo então armazenados
na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. O transporte dos espermatozoides
da cabeça (região mais proximal) até a cauda do epidídimo (região mais distal) dura
aproximadamente 1 semana. Durante este período, o espermatozoide passa por um
processo de maturação, o qual é responsável por tornar o gameta masculino apto para
fecundação. Desta forma, qualquer alteração no trânsito epididimário de
espermatozoides pode reduzir a qualidade e a quantidade destas células no ejaculado,
reduzindo, portanto, a fertilidade masculina (Cox et al., 2008; Cornwall, 2009; Da Silva
Junior et al., 2014; Drobnis e Nangia, 2017). É possível que parte dos efeitos antifertilidade da sertralina se deva a efeitos diretos sobre o epidídimo, alterando a
contração deste tecido e, consequentemente, parâmetros espermáticos como transito
epididimário ou concentração de espermatozoides em diferentes partes do epidídimo.
Esta hipótese pode ser suportada com base nos efeitos off-target da sertralina. Por
exemplo, foi demonstrado que a sertralina é capaz de: (a) alterar a contratilidade do
músculo liso do ducto deferente (Ungvari et al., 2000); (b) afetar a função do sistema
nervoso autônomo (Shores et al., 2001); (c) reduzir os níveis de testosterona (Hansen
et al., 2017). Assim, pode-se esperar que uma suposta ação da sertralina no músculo
liso do epidídimo, no seu controle autonômico ou hormonal possa modificar a contração
deste tecido, alterando o transito de espermatozoides e, consequentemente, a
qualidade e a quantidade dos espermatozoides no ejaculado. Neste projeto
pretendemos avaliar os efeitos in vivo da sertralina sobre parâmetros espermáticos
relacionados à função epididimária e os efeitos in vitro desses fármacos na contração
do epidídimo. Tal estudo visa preencher lacunas no conhecimento sobre os efeitos antifertilidade de tais agentes, direcionando o planejamento racional da terapia
antidepressiva com mínimos efeitos sobre a função reprodutiva masculina.
Metodologia
3. Metodologia 3.1 Animais e tratamento: Foram utilizados ratos Wistar adultos
provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Rio Grande Norte. Os

CIÊNCIAS DA VIDA

355

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

animais foram tratados por 21 dias com sertralina (20 mg/Kg, i.p.) ou com solução livre
de fármaco (grupo controle). Após o fim do tratamento, os animais foram sacrificados e
o sangue e órgão reprodutores coletados para os experimentos em banho de órgão
isolado ou análise de hormônios esteroides ou parâmetros espermáticos. Alguns
animais não sofreram nenhum tipo de tratamento e foram usados para o estudo dos
efeitos in vitro da sertralina. Todos os procedimentos experimentais descritos aqui foram
realizados após aprovação pelo comitê de ética institucional (protocolo 058/2018,
CERTIFICADO nº 131.058/2018). 3.2 Dosagem de hormônios: O sangue coletado dos
animais tratados e controles foi processado para a coleta do soro. O hormônio
testosterona foi dosado por meio de Kit comercial de quimiluminescência (Access
Testosterone kit, Beckman Coulter), seguindo as instruções dos fabricantes. Este
hormônio foi dosado com o intuito de checar o quanto as alterações encontradas são
devido a mudanças em hormônios sexuais ou efeitos diretos sobre o epidídimo. 3.3
Parâmetros espermáticos: O testículo e o epidídimo dos animais tratados e controles
foram coletados, limpos de tecidos adjacentes e pesados. A cápsula testicular foi
separada do parênquima e este processado para contagem das espermátides. Por sua
vez, o epidídimo foi separado nas porções cabeça/corpo e cauda. Cada porção do
epidídimo foi processada para contagem de espermatozoides. A produção diária de
espermatozoides foi calculada pela fórmula: número de espermátides (por testículo)/6,1
(se refere ao número de dias que estas espermátides estão presentes no epitélio
seminífero). O tempo de trânsito espermático pelo epidídimo foi calculado dividindo o
número de espermatozoides em cada porção do epidídimo pela respectiva produção
diária de espermatozoides. Os métodos detalhados podem ser encontrados em Da Silva
Junior et al. (2014). 3.4 Experimentos funcionais em Banho de Órgão Isolado
Segmentos do tubo epididimário da cauda distal do epidídimo de animais tratados e
controles foram isolados e suspendidos sob tensão inicial de 1,0 g em um banho de
órgão isolado contendo solução nutritiva aquecida a 32ºC, aerada e com pH 7,35-7,40.
Uma das extremidades de cada tecido foi fixada a uma haste de vidro e a outra
conectada a um transdutor de força acoplado a um fisiógrafo para medidas das
contrações isométricas. Após período de estabilização de 40 min, a viabilidade do tecido
foi avaliada por meio da incubação por 5 min de KCl 80 mM, o qual é capaz de induzir
a contração máxima do tecido. Em seguida, curvas concentração efeito cumulativas
(CCEC) para os agonistas fenilefrina (agonista adrenérgico) ou carbacol (agonista
colinérgico) foram realizadas. As contrações espontâneas (frequência e amplitude) da
cauda distal do epidídimo de rato também foram avaliadas com o intuito de verificar
possíveis alterações devido ao tratamento in vivo com sertralina. Em outro grupo de
experimentos, os efeitos da fernilefrina (CCEC), carbacol (CCEC) ou KCl 80 mM foram
observados em tubos epididimários (de ratos que não sofreram nenhum tipo de
tratamento) na presença de concentrações crescentes de sertralina (1 μM -10 μM) préincubadas por 30 min. A partir das CCEC foram mensurados parâmetros farmacológicos
como Efeito máximo (Emax – indica eficácia) e o logaritmo negativo da concentração
que induz 50% do efeito máximo (-LogEC50 – indica potência), os quais permitirão
comparações entre os grupos experimentais. Os métodos detalhados podem ser
encontrados em Da Silva Junior et al. (2014). 3.5 Análise dos dados Os valores são
apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). O teste t–student não–
pareado (na comparação de dois grupos) ou a Análise de variância (ANOVA)
unidirecional (one–way) seguida pelo teste de Bonferroni (na comparação de três ou
mais grupos) seão usados na análise estatística entre os grupos. Em todas as análises
será adotado um nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados e Discussões
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4. Resultados
4.1 Na figura 1 observamos os efeitos in vitro da sertralina nas contrações da cauda
distal do epidídimode rato. observamos os efeitos in vitro da sertralina nas contrações
da cauda distal do epidídimo induzidas por agonistas ou KCl. Na presença de sertralina
3 µM e 10 µM, as contrações da cauda distal do epidídimo induzidas por KCl 80 mM
foram reduzidas em aproximadamente 40% e 75%, respectivamente, quando
comparados ao efeito contrátil observado no grupo controle(Figura 1A, Tabela 1).
A pré-incubação da sertralina 3 µM e 10 µM reduziu o Emax da fenilefrina (35 e 70%,
respectivamente) (Figura 1B; Tabela 2) e carbacol (50 e 80%, respectivamente) (Figura
1C; Tabela 2). Além disso, observamos que a sertralina 10 µM foi capaz de reduzir a
potência da fenilefrina em 3 vezes, mas não alterou a potência do carbacol (Figura 1B
e 1C; Tabela 2). Sertralina 1 µM pré-incubada por 30 min não alterou o Emax ou a
potência da fenilefrina ou carbacol.
4.2 Efeitos do tratamento in vivo com sertralina nos níveis séricos de testosterona e
parâmetros espermáticos O tratamento in vivo com sertralina 20 mg/Kg, i.p. por 21 dias
foi capaz de reduzir em aproximadamente 55% os níveis séricos de testosterona. Além
disso, foi observada uma diminuição siginificativa no número de espermátides no
testículo, assim como também na produção diária de espermatozoides Uma diminuição
significativa também foi encontrada nas reservas espermáticas na cabeça/corpo e
cauda do epidídimo de animais tratados com sertralina. O tratamento in vivo com
sertralina por 21 dias acelerou o tempo de trânsito dos espermatozóides através da
cauda do epidídimo. 4.3 Efeitos do tratamento in vivo com sertralina nas contrações da
cauda distal do epidídimo. Os efeitos do tratamento in vivo com sertralina nas
contrações espontâneas da cauda distal do epidídimo. O tratamento com sertralina por
21 dias aumentou a amplitude (Controle: 0,026 ± 0,015, n = 10; Sertralina: 0,11 ± 0,02,
n = 8; P <0,05) sem afetar a freqüência (Controle: 0,31 ± 0,15, n = 10; Sertralina: 0,95 ±
0,28, n = 8; P> 0,05) das contrações espontâneas da cauda distal do epidídimo. O
tratamento in vivo com sertralina por 21 dias não alterou as contrações da cauda distal
do epidídimo induzidas pelo agente despolarizante KCl. No entanto, observamos que a
fenilefrina foi 2 vezes mais potente na cauda distal do epidídimo de ratos submetidos ao
tratamento in vivo por 21 dias com sertralina. Por sua vez, as contrações da cauda distal
do epidídimo induzidas por carbacol não foram alteradas pelo tratamento com sertralina.
5. Discussão O presente estudo demonstrou que a sertralina (> 3 µM) é capaz de
prejudicar as contrações da cauda distal do epidídimo induzidas por KCl ou agonistas
exógenos. Além disso, verificamos que o tratamento in vivo com este fármaco diminuiu
a produção diária de espermatozóides, as reservas de espermatozóides e o tempo de
trânsito dos espermatozóides na cauda do epidídimo. Tais efeitos in vivo encontrados
nos animais tratados poderiam ser atribuídos, de acordo com nosso dados, à redução
dos níveis séricos de testosterona, ao aumento das contrações espontâneas ou à
potencialização das contrações da cauda distal do epidídimo induzidas por agonistas
adrenérgico. A atividade motora da musculatura lisas do ducto epididimário é importante
para o transporte de espermatozóides ao longo do epidídimo. É amplamente aceito que
durante este trânsito pelo epidídimo, os espermatozóides passam pelo processo de
maturação, além de adquirir motilidade e capacidade de fertilização (Dacheux e
Dacheux, 2014, Elfgen et al., 2018). Vários mecanismos são importantes para a
regulação da função do músculo liso no epidídimo, tais como: sistema nervoso
autônomo (adrenérgico e colinérgico) e fatores hormonais, epiteliais e espermáticos.
Assim qualquer fármaco que interfira na contração do músculo liso ou no processo de
regulação do músculo liso pode afetar sua contratilidade, impedindo a correta maturação
e transporte de espermatozóides. Tem sido relatado na literatura o quanto a sertralina
e outros fármacos da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina
afetam negativamente a contração do músculo liso. Por exemplo, é descrito que a
sertralina >3µM reduziu as contrações induzidas por KCl ou agonistas adrenérgicos em
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ducto deferente de roedores (Busch et al., 2000, Kalyoncu et al., 1999, Pedroso et al.,
2017). A sertralina também foi capaz de inibir as contrações da bexiga de cobaias
induzidas por acetilcolina (Uno et al., 2017) e relaxar as artérias mesentéricas isoladas
de humanos (Vila et al., 1999). Assim, conjecturamos que a sertralina também poderia
afetar a contração do epidídimo. No presente estudo, a sertralina (> 3 µM) apresentou
um efeito inibitório sobre as contrações da cauda distal do epidídimo induzidas por KCl,
fenilefrina e carbacol. Esse efeito inibitório pode ser atribuído a um possivel bloqueio
dos canais de cálcio, como já argumentado em estudos anteriores (Busch et al., 2000;
Kalyoncuet al., 1999; Medina et al., 2000; Pedroso et al., 2017; Ungvari et al., 2000, Uno
et al., 2017). A sertralina também é capaz de bloquear os adrenoceptores-a1 (Ki
estimado de 36-190 nM) e receptores muscarínicos (Ki estimado de 200 nM) (Owens et
al., 1997, Sanchez et al., 2014), ambos responsáveis pelas contrações da cauda distal
do epidídimo induzidas pela fenilefrina e carbacol, respectivamente (Elfgen et al., 2018).
Portanto, os efeitos da sertralina sobre os receptores adrenérgicos ou colinérgicos
podem estar associados à redução da potência da fenilefrina ou carbacol. A sertralina é
também capaz de inibir o sistema de recaptação neuronal da noradrenalina (Ki estimado
de 420-820 nM) (Sanchez et al., 2014). No entanto, não foi encontrada potencialização
das respostas contráteis da cauda distal do epidídimo à fenilefrina em nosso estudo.
Isto se dá, provavelmente, devido à alta afinidade relativa da sertralina pelos
adrenoceptores-a1, a qual poderia contrabalancear seus efeitos sobre o sistema de
captação neuronal de noradrenalina. É digno de nota que os efeitos contráteis da
sertralina (no Emax e na potência da fenilferina ou carbacol) foram freqüentemente
encontrados em concentrações superiores a 3 μM. Portanto, é discutível a implicação
terapêutica desses efeitos. Observamos que o tratamento in vivo com sertralina por 21
dias induziu uma diminuição acentuada na produção diária de espermatozóides e nos
níveis séricos de testosterona. Resultado semelhante foi observado em estudos
anteriores que demonstraram uma redução dos níveis séricos de andrógenos em
roedores tratados com sertralina (Hansen et al., 2017, Jahromy e Moghadam, 2014,
Munkboel et al., 2018), o qual poderia comprometer a espermatogênese (Erdemir et al.,
2014). Os mecanismos subjacentes de interferência da sertralina sobre a
esteroidogênese testicular ainda está sob investigação. No entanto, evidências recentes
sugerem que esse fármaco é capaz de prejudicar a síntese de andrógenos ao interferir
na atividade das enzimas esteroidogênicas (Hansen et al., 2017, Munkboel et al., 2018).
O tratamento crônico com sertralina é capaz de reduzir a contagem de espermatozóides
na cauda de epidídimo de roedores (Atli et al., 2017, Bataineh e Daradka, 2007).
Resultado similar é apresentado por nosso estudo. Tal efeito pode ser uma
conseqüência direta da diminuição da produção de testosterona ou de alterações no
transporte de espermatozóides ao longo do epidídimo, uma vez que drogas
(sibutramina, bisfenol-A, dietilestilbestrol, indometacina etc) que afetam a
esteroidogênese e/ou contrações do epidídimo levam à redução da contagem de
espermatozóides (Bagoji et al., 2017, Bellentani et al., 2011, Cariati et al., 2019,
Fernandez et al., 2008). Neste estudo, observamos que a sertralina acelerou o tempo
de trânsito dos espermatozóides na cauda do epidídimo, a qual poderia evidenciar uma
alteração na atividade motora deste tecido. Desta forma, testamos essa hipótese
avaliando as contrações da cauda distal do epidídimo induzidas por agonistas através
de experimentos funcionais. Nos experimentos funcionais é possível observar um
aumento da atividade motora espontânea da cauda distal do epidídimo em animais
tratados, conforme pode ser notado pelo aumento da amplitude dessas contrações.
Como mencionado anteriormente, as contrações do ducto epididimário são importantes
para garantir a propulsão dos espermatozóide e sua maturação, garantindo, portanto, a
fertilidade (Elfgen et al., 2018, Mewe et al., 2006). Estudos indicaram que a testosterona
tem importantes efeitos regulatórios sobre a contratilidade do músculo liso do trato
geniturinário. De fato, é possível observar após a castração o desenvolvimento
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contrações espontâneas em ducto deferente e vesícula seminal (Hib et al., 1985,
MacDonald e McGrath, 1980), assim como também um aumento de amplitudes e
frequência das contrações espontâneas na cabeça e corpo do epidídimo, e aumento da
pressão intraluminal basal da cauda epidídimo (Din-Udom et al., 1985). Portanto,
sugerimos que o tratamento in vivo com sertralina aumentou as contrações espontâneas
e acelerou o tempo de trânsito espermático da cauda distal do epidídimo de forma
indireta por causar uma diminuição dos níveis séricos de testosterona. As contrações
do músculo liso do epidídimo, desencadeadas por neurotransmisores adrenérgicos e
colinérgicos nos adrenpceptores-a1 e receptores muscarínicos M3, respectivamente,
também desempenham um papel significativo no transporte de espermatozóides
através do epidídimo, principalmente na região da cauda (Dacheux e Dacheux, 2014;
Elfgen et al., 2018). Verificamos a fenilefrina (agonista dos adrenoceptores-a1) foi mais
potente em induzir contrações da cauda distal do epididimo em animais tratados com
sertralina em comparação com os controles. Por outro lado, não foram encontradas
alterações significativas para contrações induzidas por carbacol ou KCl no animais
tratados com sertralina. Um aumento da potência da noradrenalina foi também
observada em ductos deferentes de animais tratados cronicamente com sertralina
(Ozyavuz et al., 2004). Ainda não se conhece os mecanismos subjacentes a
potencialização de respostas adrenérgicas induzida pela sertralina. É discutido que a
sertralina poderia induzir uma hipersensibilidade devido à exaustão da noradrenalina
causada pela inibição prolongada da captação neuronal deste neurotransmissor
(Ozyavuz et al., 2004). Mais estudos são necessários a fim de esclarecer a ação da
sertralina na neurotransmissão adrenérgica do trato geniturinário. Por fim, a
potencialização das respostas adrnérgicas da cauda distal do epidídimo poderia ser um
importante fator para a aceleração do transito epididimário e consequente redução do
numero de espermatozoides nesta região do epidídimo.
Conclusão
6. Conclusão Concluímos que o tratamento in vitro como ou in vivo com sertralina são
capazes de afetar as contrações da cauda distal do epidídimo. A alteração na atividade
motora do epidídimo induzida pela sertralina pode estar associada à baixa contagem de
espermatozóides nesse órgão e a aceleração de trânsito espermático pela cauda do
epidídimo. Além disso, nossos dados indicam que o epidídimo pode ser um alvo
importante dos efeitos anti-fertilidade da sertralina.
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CIÊNCIAS DA VIDA

363

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Tabela 3

Figura 3
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Figura 4

Tabela 4
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TÍTULO: Relação entre o contraste cromático e o tamanho do quelípode hipertrofiado
de um caranguejo chama-maré
Resumo
Machos de caranguejos chama-marés (ocypodidae) usam seu quelípode hipertrofiado
na escolha de parceiros e na defesa de seu território. Estudos mostram a importância
do tamanho e da cor dessa estrutura para a escolha da fêmea em algumas espécies
dessa família, no qual preferiram um quelípode de maior tamanho ou um que tivesse
maior contraste cromático. Com o objetivo de testar a relação entre estes dois fatores,
foi recolhido dados de tamanho e contraste cromático do quelípode hipertrofiado do
caranguejo Leptuca leptodactyla e realizado um teste de regressão para estabelecer se
há relação entre eles. Os resultados não indicaram uma relação entre o tamanho e a
cor do quelípode. Esse é o primeiro estudo que testa a relação de variáveis envolvendo
o contraste cromático e tamanho de uma estrutura sinalizadora em caranguejos chamamaré. Uma repetição deste estudo é fundamental para testar essa relação pois o baixo
número amostral pode ter influenciado nos resultados.
Palavras-chave: ocypodidae. visão de cores. ecologia sensorial. contraste cromático
TITLE: Relationship between chromatic contrast and hypertrophied chelipod size of a
fiddler crab
Abstract
Male sand fiddler crabs (ocypodidae) use yours hypertrophy Cheliped in the choice of
partners and territory defense. Studies have shown the importance of Cheliped size and
color for the choice of female in some species of this family wherein the preference is
the bigger Cheliped or the one which has a bigger chromatic contrast. With the objective
of testing the relation between these two factors, it was chosen Cheliped hypertrophy
size and chromatic contrast data from the crab Leptuca leptodactyla and it was made a
regression test in order to establish if there is a relation between them. The results did
not indicate a relation between the size and the Cheliped color. This is the first study that
tests the relation of variables involving chromatic contrast and the size of a signal
structure in sand fiddler crabs. A repetition of this study is fundamental in order to test
this relation due to the low sample number may have influenced the results.
Keywords: ocypodidae. color vision. color vision. sensory ecology.
Introdução
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A visão de cores é capaz de alterar o sucesso reprodutivo de um animal quando modifica
a forma como este detecta predadores, presas, outros alimentos, coespecíficos e
parceiros reprodutivos (Buchanan-Smith, 2005; Cuthill et al., 2017). Grande parte do
aparato sensorial de um animal, tem a função crucial de receber, processar de forma
adequada, aos sinais trocados em uma comunicação animal. Pode configurar-se como
sinal qualquer informação transmitida por um emissor que evoluiu para influenciar o
comportamento do receptador e, no geral, trazer benefício para ambos (Ruxton &
Schaefe, 2011). Dentro desse contexto, muitas vezes, o principal processo que ocasiona
o desenvolvimento desses sinais, é a seleção sexual (Jones & Ratterman, 2009; CluttonBrock, 2017) que pode ocorrer de duas maneiras diferentes: (i) através da seleção
intrasexual, ou competição entre indivíduos do mesmo sexo; e (ii) através da seleção
intersexual, ou escolha de parceiros reprodutivos por indivíduos de sexo oposto (Jones
& Ratterman, 2009). No geral, machos tendem a competir entre si por fêmeas, porém,
em alguns casos, serão as fêmeas que irão competir entre si, enquanto os machos
escolhem as fêmeas para se reproduzir (Clutton-Brock, 2017). A consequência desses
processos é o surgimento de adornos, comportamentos chamativos e coloração
conspícua, por meio da seleção intersexual, e elaboração de armamentos, por meio da
seleção intrasexual (Andersson, 1994).
Caranguejos chama-marés, vivem em ambientes sob influência das marés, como
mangues e estuários (Crane, 1975; Peer, Miranda & Perissinotto, 2015). Os machos
podem ser distinguidos das fêmeas por possuírem um dos seus quelípodes hipertrofiado
(Crane, 1975). Essa estrutura pode ser utilizada, principalmente, em duas situações:
atração de fêmeas através dos displays e combate com outros machos (Callander,
Kahn, Maricic, Jennions & Backwell, 2013). O comportamento agonístico do macho
pode ser alterado na presença de fêmeas, tornando-o mais agressivos (Santos, Freire
& Luchiari, 2017). Essa mudança de comportamento serve como exposição de suas
qualidades, uma vez que fêmeas deste gênero conseguem perceber várias
características dos machos que são utilizadas na seleção de potenciais parceiros, tais
como: tamanho e formato do quelípode (Callander et al., 2013), taxa de aceno e
iniciação do aceno (Peso, Curran & Backwell, 2016) e coloração do quelípode (Detto,
Backwell, Hemmi & Zeil, 2006; Detto & Backwell, 2009).
O Leptuca leptodactyla, anteriormente conhecida como Uca leptodactyla, é uma espécie
que possui na carapaça uma coloração branca com variações de amarelo claro entre
tons mais alaranjados e um amarelo limão e no quelípode pode-se apresentar vários
graus de amarelo e um pouco alaranjado (Crane, 1975). Esta espécie ocorre apenas
em praias banhadas por marés de salinidade totalmente marinha, possuindo também
uma grande distribuição geográfica, ocorrendo desde Santa Catarina até o Maranhão,
no Brasil, até áreas do México e Caribe a Flórida, nos EUA; a espécie não é encontrada
no norte da América do Sul (Crane, 1975). Por apresentarem características de cores
em tons amarelos e brancos, é possível que esses animais utilizem a luz ultravioleta
(UV) na comunicação intraespecífica, como ocorre no Austruca mjoebergi (Detto &
Backwell, 2009). Por fim, considerando a escassez de estudos sobre o papel das pistas
visuais em caranguejos chama-marés das Américas, e considerando que poucos
estudos já investigaram refletância ligadas a interações intrasexuais e intersexuais dos
mesmos, o presente trabalho busca investigar a relação entre o contraste contraste
cromático e o tamanho dos quelípodes hipertrofiados de Leptuca leptodactyla, onde
espera-se que quanto maior for o tamanho do quelípode maior será o contraste
cromático. Este estudo servirá de complemento de futuras pesquisas envolvendo a
ecologia sensorial destes animais.
Metodologia
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Área de estudo
O trabalho foi realizado no manguezal dentro do Centro Técnico de Aquicultura (CTA),
localizado em Extremoz-RN (Coordenadas: -5.675235, -35.237695). Com a baixa-mar,
parte do sedimento arenoso fica descoberto, momento em que os animais saem de suas
tocas para competir por tocas, se reproduzir e se alimentar. O ambiente de trabalho está́
inserido dentro de uma região estuarina do Rio Ceará Mirim que banha a zona rural de
Natal. O Rio Ceará-Mirim é acompanhado nas bordas pelo ecossistema de manguezal
que possui, aqui no litoral do Nordeste, algumas espécies predominantes, tais quais:
Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans e Avicennia
schaueriana (Soares, 2010). Essas espécies, junto com o sedimento, são as que
formam o background do local do experimento.
Caracterização dos animais
Durante a maré baixa, 20 animais foram capturados manualmente, adicionados em uma
caixa de isopor com substrato e água do local, e levados até o laboratório do CTA. No
laboratório, um por vez, os animais foram mensurados quanto ao tamanho e coloração
de seus quelípodes hipertrofiados.
Mensuração de tamanho
A mensuração do tamanho foi realizada com um paquímetro digital de precisão. Foi
medido o tamanho do quelípode hipertrofiado do macho da base do própode até a ponta
do dáctilo (horizontal) e da base ao tomo (vertical), além do comprimento da carapaça.
Para obter o tamanho da área aproximada do quelípode de cada animal, foi realizado
um cálculo de área de elipse (S = π · a · b).
Teste cromático
Após a caracterização do tamanho, foi avaliado a refletância dos animais utilizando um
espectrofotômetro USB4000-UV-VIS (Ocean Optics, Inc.) junto com uma fonte de luz
DH-2000- BAL (Ocean Optics, Inc.), que emite luz em todos os comprimentos de onda
através de uma fibra óptica bifurcada (QR450-7-XSR). Na ponta da fibra, utilizamos uma
ponteira própria do laboratório confeccionada em uma impressora 3D com abertura de
1mm para que todas as medidas de refletância sejam retiradas com a mesma angulação
(90 graus). O equipamento foi calibrado com um branco padrão (WS-1-SL; Ocean
Optics, Inc.) e para obter o preto padrão foi desligada a emissão da fonte de luz. Com
isso, medimos a coloração da região externa do própode, da ponta do própode e do
dáctilo. Para calcular o contraste cromático foi utilizado o Receptor Noise Limited model
(RNL), entre o substrato e a coloração dos caranguejos (Osorio & Vorobyev, 1996).
Calculou-se a diferença entre cor do quelípode e cor do substrato em unidades de JND
(Just Noticiable Difference), que é a unidade de contraste cromático.
Análise estatística
Os dados foram analisados quanto a normalidade utilizando o teste de Shapiro-Wilk e
homocedasticidade com o teste de Levene. Para saber se existe uma relação entre o
contraste cromático com o tamanho dos quelípodes hipertrofiados foi realizado um teste
de Regressão Linear Simples. Todas as análises estatísticas foram realizadas no
programa R-3.6.1 (R Core Team 2019).
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Resultados e Discussões
Com base nos dados de tamanho e contraste cromático obtidos (tabela 1), observamos
graficamente uma relação negativa do tamanho do quelípode com o contraste cromático
(gráfico 1) constatando que não foi possível corroborar a hipótese de que existe uma
relação entre tamanho de quela e o contraste cromático (F 1,15 = 0.6646; p = 0.4277;
R² ajustado = -0.02141; y = 162.251 - 8.377*x). Possivelmente, isso se dá devido ao
baixo valor amostral.
O desempenho do papel visual e da coloração nas interações sociais de caranguejos
chama-marés é bem discutido na literatura (Crane, 1975; How, 2009; Detto, 2007) e
trabalhos que relacionem o tamanho do quelípode hipertrofiado com o contraste são
necessários para melhor estudar sua ecologia e dinâmica de grupos associando as
evoluções desses caracteres a partir da seleção sexual visto a importância dessa
estrutura na escolha de parceiros (Crane, 1975; Salmon & Atsaides, 1998). Recentes
descobertas evidenciam o papel da refletância ultravioleta utilizados por esses
caranguejos na escolha de parceiros (Detto, 2009).
Sabe-se que o tamanho do quelípode tem relação com uma maior eficácia na
sinalização em caranguejos chama-marés, com as fêmeas possuindo uma preferência
por machos com o quelípode hipertrofiado maior por ter uma maior capacidade de
defesa do território reprodutivo como citado por Mclain e Pratt (2007). Estudar se o
contraste cromático também influencia na escolha da fêmea é importante, visto que
espécies de chama-marés usam a visão de cores na escolha do parceiro (Detto, 2007;
Detto & Blackwell, 2009) o que evidencia que, apesar dos resultados encontrados nesse
estudo o tamanho do quelípode masculino e sua refletância fazem parte da escolha de
parceiros por fêmeas. Restando estabelecer se há ou não uma relação entre ambos.
Devido as circunstancias da realização do estudo, é recomendado uma repetição.
Conclusão
Concluímos que, com base nos resultados obtidos, não existe relação entre tamanho e
cor do quelípode no chama-maré Leptuca leptodactyla. Novos estudos são necessários
para auxiliar na elucidação do tema, e sugere-se que futuras pesquisas utilizem um
número amostral maior.
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Gráfico 1

Tabela 1
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TÍTULO: Nova espécie de Neanuroidea (Collembola, Poduromorpha) da Região
Nordeste do Brasil
Resumo
Neotropiella Handschin, 1942 pertence à subfamília Pseudachorutinae Börner, 1906 e
apresenta 18 espécies descritas em todo mundo. Destas, 16 espécies são registradas
na Região Neotropical. Neste trabalho é descrita uma nova espécie de Neotropiella
encontrada na Chácara Santa Clara, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. Os espécimes
foram coletados com armadilhas de pitfall e fixados em etanol 70%; parte destes foram
clareados usando Líquido de Nesbitt, ácido lático e montados em lâminas
semipermanentes com Líquido de Hoyer. A nova espécie possui o quarto artículo
antenal com bulbo apical multilobado, 6 sensilas e uma microsensila; órgão sensorial do
terceiro artículo antenal com duas sensilas internas, dois tubos de guarda olfativos e
uma microsensila; 5+5 olhos; maxila estiliforme; tibiotarso I–III com 19, 19 e 18 cerdas,
respectivamente; tenáculo com três dentes em cada ramo; dens com 6+6 cerdas; poro
genital masculino desprovido de cerdas diferenciadas; e 2+2 cerdas hr nas valvas anais.
A nova espécie assemelha-se a N. insulares Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013, N.
macunaimae Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013 e N. minima Thibaud & Oliveira 2010,
entretanto, difere destas pela quantidade de vesículas do bulbo apical e sensilas na Ant.
IV, número de vesículas do órgão pós antenal e número de dentes da mandíbula. Diante
dessas diferenças, a nova espécie é considerada a oitava espécie descrita para o Brasil
e a primeira do gênero para o estado do Rio Grande do Norte
Palavras-chave: Fauna de solo. Poduromorpha. Pseudachorutinae. Quetotaxia.
Taxonomia.
TITLE: A new species of Neanuroidea (Collembola, Poduromorpha) from the Northeast
Region of Brazil
Abstract

Neotropiella Handschin, 1942 belongs to Pseudachorutinae Börner, 1906 and holds 18
described species worldwide. Of these 16 species are recorded from Neotropical Region.
This study describes a new species of Neotropiella found in Chácara Santa Clara, Nísia
Floresta, Rio Grande do Norte, Brazil. The specimens were collected with pitfall traps
and fixed in 70% ethanol; part of these was bleached using Nesbitt Liquid, lactic acid
and mounted on semipermanent glass slides. The new species has the fourth antennal
segment with multilobed apical bulb, 6 sensilla and a microsensillum; sensory organ of
the third antenal segment with two internal sensillae, two olfactory guard tubes and a
microsensillum; 5+5 eyes; maxillae capitulum styliform; tibiotarsus I–III with 19, 19 and
18 chaetae, respectively; tenaculum with three teeth on each ramus; dens with 6+6
chaetae; male’s eugenital chaetae not differentiated from others; anal valves with 2 hr
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chaetae. The new species resembles N. insulares Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013,
N. macunaimae Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013 and N. minima Thibaud & Oliveira
2010, however it differs from these species by the amount of apical vesicles and sensilla
on Ant. IV, number of post antenal organ vesicles and number teeth on mandibles. The
new species is the eighth described from Brazil and the first one to Rio Grande do Norte
state.

Keywords: Soil fauna. Poduromorpha. Pseudachorutinae. Chaetotaxy. Taxonomy.
Introdução
A classe Collembola Lubbock 1870 possui aproximadamente 9000 espécies descritas.
Estes organismos são microartrópodes edáficos com tamanho que pode variar de 1 a
5mm, podendo chegar a 17mm (Bellinger et al. 1996–2019). Os Colêmbolos possuem
um padrão de tagmose semelhante aos insetos, são hexápodes (três pares de pernas),
possuem o corpo dividido em cabeça, três segmentos torácicos e seis segmentos
abdominais, e um par de antenas (com quatro segmentos antenais). São ápteros (não
possuem asas) e possuem o aparelho bucal internalizado na cabeça (condição
denominada entognatia). Entretanto, a principal característica diagnóstica desse grupo
é a presença do colóforo, localizada no primeiro segmento abdominal, uma estrutura
modificada, eversível, associada à absorção de umidade e utilizado para fixação do
substrato. Além desta característica, existe um outro apêndice denominado fúrcula
(podendo estar presente ou ausente), situada no quarto segmento abdominal sendo
capaz de impulsioná-los ao ar em um momento de fuga (Christiasen, 1964; Christiansen
& Bellinger, 1998; Zeppelini & Bellini, 2004). São amplamente distribuídos nos mais
diversos habitats, desde a serapilheira, cupinzeiros, cavernas, desertos a zona glaciais
(Christiansen, 1964; Christiansen, 1992) e geralmente são encontrados em locais
úmidos (Hopkin, 1997).
A Ordem Poduromorpha Börner, 1913, é caracterizada pelo habitus alongado e
cilíndrico, com segmentos bem marcados. Corpo dividido em três segmentos torácicos,
todos com esclerito dorsal, e seis segmentos abdominais. Antenas pequenas divididas
em quatro artículos, geralmente apresentando o terceiro e quarto artículos fundidos
dorsalmente entre si. Mandíbulas presentes com placas molares, reduzidas ou
ausentes. Órgão pós-antenal presente ou ausente. Unguiculus ausente. Fúrcula
presente (desenvolvida ou reduzida) ou ausente (Jordana et al. 1997; Christiansen &
Bellinger 1998; Fjellberg, 1998).
A superfamília Neanuroidea compreende duas famílias: Neanuridae Börner, 1901 sensu
Yosii, 1956 com seis subfamílias (Caputanurininae Lee, 1983; Frieseinae Massoud,
1967; Morulininae Yosii, 1961 sensu Cassagnau, 1983; Neanurinae Börner, 1901 sensu
Cassagnau, 1989; Pseudachorutinae Börner, 1906 e Uchidanuriae (Salmon, 1964)
sensu Greenslade, 2015) e Brachystomellidae Stach, 1949 (Bellinger et al. 1996–2019).
A subfamília Pseudachorutinae Börner, 1906 é a segunda subfamília com maior
representatividade da família Neanuridae, com aproximadamente 495 espécies
descritas em todo o mundo, sendo inferior apenas à Neanurinae, com aproximadamente
808 espécies descritas (Bellinger et al. 1996–2019).
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Neotropiella Handschin, 1942 é caracterizado por apresentar bulbo apical uni, bi ou
trilobado. Órgão pós-antenal presente e do tipo moruliforme. 6+6 ou menos olhos. Cone
bucal alongado; maxila estiliforme; mandíbulas presentes, com número e forma variável
de dentes. Tibiotarso desprovido de tenent hair. Unguis com um dente na crista interna
e por vezes com dois laterais. Unguiculus ausente. Tubo ventral com 3–4 cerdas.
Tenáculo presente. Fúrcula sempre presente. Ausência de espinhos anais (Massoud,
1967; Jordana et al. 1997; Queiroz et al. 2013). Esse é o quinto maior gênero da
subfamília Pseudachorutinae com 18 espécies descritas no mundo, e destas, apenas
sete espécies foram descritas no Brasil, contudo, ainda não existe registro deste gênero
para o nordeste (Bellinger et al. 1996–2019; Zeppelini et al. 2019).
Diante disto, este trabalho teve por objetivo registrar e descrever uma nova espécie de
Neotropiella para a Região Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte, contribuindo
assim com o enriquecimento do conhecimento da fauna do estado e do Brasil.

Metodologia

Os espécimes foram coletados em um fragmento de Mata Atlântica na Chácara Santa
Clara, município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, Brasil, durante o ano de 2017–
2018, e para tal procedimento foi utilizado armadilhas do tipo pitfall traps (armadilha de
queda), enterradas rentes ao solo, contendo etanol a 70% por dois dias. Os espécimes
foram posteriormente triados sob microscópio estereoscópico, morfotipados e
acondicionados em frascos do tipo eppendorf contendo álcool 70%. Em seguida estes
foram montados para microscopia, utilizando solução de Nesbitt (bicromato de potássio
10%) para a diafanização dos espécimes, ácido lático e Líquido de Hoyer como meio de
montagem em lâminas semipermanentes etiquetadas e secadas em estufa a 55ºC, por
três dias. As lâminas foram posteriormente lacradas com esmalte incolor.
Com o auxílio de bibliografia específica, os espécimes foram identificados sob
microscópio óptico com câmara clara. Foram investigados aspectos da quetotaxia
dorsal da cabeça, protórax, mesotórax, metatórax, segmentos abdominais do I ao IV;
quetotaxia das antenas, pernas, colóforo, fúrcula; morfologia do órgão pós-antenal, do
tenáculo e mucro; poro genital e valvas anais. Estas estruturas foram desenhadas a
mão, com o auxílio da câmara clara, utilizando-se folhas de papel ofício brancas e lápis
comum. Em seguida, os desenhos foram vetorizados usando o software CorelDRAW
Graphics Suite X8 para posterior comparação com outras espécies já descritas.

Resultados e Discussões

Sumário Taxonômico
Classe Collembola Lubbock, 1873
Ordem Poduromorpha Börner, 1913
Superfamília Neanuroidea Massoud, 1967 sensu D'Haese, 2002
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Família Neanuridae Börner, 1901 sensu Yosii, 1956
Subfamília Pseudachorutinae Borner, 1906
Gênero Neotropiella Handschin, 1942
Espécie tipo: Neotropiella silvestrii (Denis, 1929) Massoud, 1967

Diagnose de Neotropiella sp. nov.
Hábito típico do gênero. Ant. IV com o bulbo apical multilobado e com 6 sensilas (S1–
S4, S7–S8) subcilíndricas dorsais. Ant. III e IV fusionadas dorsalmente, com separação
bem marcada ventralmente. Órgão sensorial da Ant. III composto por duas pequenas
sensilas internas, protegidas por dois tubos de guarda olfativos e uma microsensila.
Maxila estiliforme com um pequeno dente apical no ápice. Órgão pós-antenal (OPA)
moruliforme com 14–18 vesículas. 5+5 olhos. Cabeça sem a cerda a0; d5–d1, Sd5–Sd1,
oc2 e oc4 presentes. Fórmula das cerdas sensoriais do Th. I ao Abd. V.: 022/11111. Th.
I com 4+4 (raramente 4+3) cerdas dorsais. Tibiotarso I–III com 19, 19, 18 cerdas,
respectivamente. Unguis das pernas I–III com dente interno proximal. Unguiculus
ausente. Tubo ventral com 4+4 cerdas. Tenáculo com três dentes em cada ramo.
Manúbrio com 9+9 cerdas. Dens com 6+6 cerdas dorsais. Mucro típico do gênero. Placa
genital do macho sem cerdas eugenitais modificadas. Valvas anais pares com 2+2 cerda
hr.

Descrição de Neotropiella sp. nov.
Grânulos corporais de tamanho médio, uniformemente distribuídos no tegumento. Cor
em etanol azul claro.
Cabeça. Bulbo apical da Ant. IV com 3–4 vesículas, 6 sensilas subcilíndricas (S1–S4,
S7–S8) dorsais, redução da cerda i, microsensila ms e organito subapical presentes
(Fig. 1). Ant. III e IV fusionadas dorsalmente e ventralmente com separação bem
marcada (Fig. 2). Órgão sensorial da Ant. III com duas sensilas em forma de tubos,
protegidas por duas sensilas guarda; ms ventral presente (Fig. 2). Ant. II e I com 11 e 7
cerdas, respectivamente. Maxila estiliforme com um pequeno gancho apical externo.
Cone oral curto. OPA moruliforme, ligeiramente maior que o ocelo A, contendo 14–18
vesículas (Fig. 4). 5+5 olhos, com 3 cerdas intraoculares (oc1–oc3). Quetotaxia dorsal
da cabeça sem a0; d5–d1 (d2 eventualmente ausente), sd5–sd1 e c2 e c4 presentes;
1 cerda ímpar extra presente em parte dos espécimes, entre a d3–d4 (Fig. 5).
Quetotaxia dorsal do tronco. Composta de micro e mesocerdas e cerdas sensoriais.
Fórmula das cerdas sensoriais do Th. I ao Abd. V.: 022/11111. Th. I com 4+4 (raramente
4+3) cerdas. Th. II–III com quetotaxia similar, com 5+5 cerdas na série ‘a’ (a1–a6), 3+3
na série ‘m’ (m5–m7) e 4+4 na série ‘p’ (p1, p4–p6); sensilas longas no Th. II–III como
p4 e m7; ms lateral presente no Th. II. Abd. I–III com quetotaxia similar, com 5+5 cerdas
na série ‘a’ (a1–a6), 2+2 na série ‘m’ (m5 e m6) e 4+4 cerdas na série ‘p’ (p1, p4–p6),
sensilas longas como p5. Abd. IV com 5+5 na série ‘a” (a1–a6), 4+4 na série ‘p’ (p1,
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p4–p6), com 1+1 sensila longa, p5. Abd. V com 2+2 cerdas na série ‘a’ (a1 e a4), 3+3
cerdas na série ‘p’ (p1, p2 e p4), com 1+1 sensila longa, p2 (Fig. 5).
Quetotaxia das pernas I–III. Subcoxa I– 1, 2, 2; Subcoxa II– 0, 2, 2; Coxa– 3, 7, 7;
Trocânter– 5, 5, 5; Fêmur– 12, 11, 10; Tibiotarso– 19, 19, 18. Cerda B7 ausente no
tibiotarso III. Unguiculus ausente. Unguis com um dente interno médio (Fig. 6–7).
Apêndices abdominais e quetotaxia abdominal ventral. Colóforo com 4+4 cerdas (Fig.
8). Tenáculo com três dentes em cada ramo (Fig. 9). Segmentos abdominais II–V ventral
com 3+3, 7+7, 5+5, 5+5 cerdas, respectivamente. Fúrcula totalmente desenvolvida com
6+6 cerdas dorsais no dens (Fig. 10); manúbrio com 9+9 cerdas de cada lado. Mucro
típico com ponta em forma de gancho (Fig. 10). Placa genital do macho desprovida de
cerdas eugenitais modificadas. Placa genital da fêmea com 1+1 cerdas eugenitais, 5+5
genitais e 4+4 circugenitais (Fig. 11). Valvas anais pares com 11+11 mesocerdas e 2+2
cerdas hr; e valva anal ímpar com 1+1 cerda hr (Fig. 12).

Anotações taxonômicas
Neotropiella sp. nov. assemelha-se a outras espécies brasileiras como Neotropiella
insulares Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013, N. macunaimae Queiroz, Silveira &
Mendonça, 2013 e N. minima Thibaud & Oliveira, 2010 por apresentar ms no quarto
artículo antenal, 5+5 olhos, Th. I com 4+4 cerdas (exceto em N. minima com 3+3
cerdas), e tibiotarso I–III com 19,19,18 cerdas, respectivamente. No entanto, a nova
espécie difere de N. insularis por apresentar bulbo apical multilobado (trilobado em N.
insulares, N. macunaimae e N. minima), o OPA com 14–18 vesículas (7–10 em N.
minima, 23–27 em N. macunaimae e 38–40 em N. insularis); difere de N. insulares por
possuir a antena desprovida de râpe sensorial (presente em N. insularis com +(140),
ausente em N. minima e N. macunaimae); difere também de N. minima por apresentar
6 sensilas na Ant. IV (7 em N. macunaime, 6 em N. insulares e N. minima).

Conclusão

A descrição de Neotropiella sp. nov. resultou na descoberta da segunda espécie do
gênero registrada para o Rio Grande do Norte, a oitava espécie descrita no Brasil, a 15º
com ocorrência no Brasil e a 17º do gênero para a Região Neotropical, contribuindo
assim para o conhecimento da fauna do estado e da fauna neotropical de Collembola.
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Neotropiella sp. nov. 1. Ant. IV dorsal; 2. Ant. IV ventral; 3. Labium; 4. Olhos e OPA; 5.
Quetotaxia dorsal do tronco.
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Neotropiella sp. nov. 6. Tita III posterior; 7. Tita III anterior; 8. Colóforo; 9. Tenáculo; 10.
Dens; 11. Placa genital da fêmea; 12. Valva anal.
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TÍTULO: Pesquisa de MRSA colonizando pacientes em tratamento de hemodiálise
Resumo

A presença da linhagem Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) em
determinadas populações, como indivíduos em tratamento de hemodiálise, representa
um fator de risco para o desenvolvimento de infecções. O objetivo do estudo foi verificar
a prevalência da espécie Staphylococcus aureus e da linhagem Staphylococcus aureus
resistente à meticilina colonizando pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise
em uma clínica de referência na cidade do Natal-RN. As amostras nasais foram coletas
com auxílio de swab estéril, os quais foram inoculados em caldo BHI e encaminhados
ao Laboratório de Bacteriologia Médica na UFRN, onde os mesmos foram incubados
por 24h a 37˚C. Os isolados bacterianos foram identificados presuntivamente através
de técnicas convencionais como a coloração de Gram e os testes para as enzimas
catalase e coagulase. A identificação dos MRSA e a susceptibilidade aos
antimicrobianos foram realizadas através da técnica de disco difusão. Os genes mecA
e lukF foram pesquisados através da técnica da Reação em Cadeia da Polimerase. Os
dados relativos aos pacientes foram coletados através de uma entrevista estruturada
com 15 perguntas. Participaram deste estudo, 375 pacientes, dos quais 90 (24%)
portavam o S. aureus em suas narinas e 9 (2,4%) o Staphylococcus aureus resistentes
à meticilina. Nenhuma das variáveis pesquisadas mostrou-se associada
estatisticamente com a frequência de S. aureus e MRSA.

Palavras-chave: MRSA. Colonização nasal. Hemodiálise. Gene LukF.
TITLE: MRSA research colonizing patients on hemodialysis treatment
Abstract

The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in certain
populations as individuals on hemodialysis treatment represents a risk factor for the
development of infections. The aim of this study was to verify the prevalence of
Staphylococcus aureus species and methicillin resistant Staphylococcus aureus strain
colonizing patients undergoing hemodialysis treatment in a reference clinic in Natal-RN.
Nasal samples were collected with the aid of sterile swab, which were inoculated in BHI
broth and sent to the Laboratory of Medical Bacteriology at UFRN, where they were
incubated for 24h at 37˚C. Bacterial isolates were presumptively identified by
conventional techniques such as Gram staining and testing for catalase and coagulase
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enzymes. Identification of MRSA and susceptibility to antimicrobials were performed by
disc diffusion technique. The mecA and lukF genes were searched using the Polymerase
Chain Reaction technique. Patient data were collected through a structured interview
with 15 questions. 375 patients participated in this study, of which 90 (24%) had S.
aureus in their nostrils and 9 (2.4%) methicillin-resistant Staphylococcus aureus. None
of the researched variables was statistically associated with the frequency of S. aureus
and MRSA.

Keywords: MRSA. Nasal colonization. Hemodialysis. LukF gene.
Introdução
A doença renal crônica (DRC) consiste numa lesão renal com perda progressiva e
irreversível da função dos rins e esta patologia tem aumentado de forma epidêmica em
todo o mundo, sobretudo em função do aumento das principais causas da DRC que são:
a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus e a obesidade (SESSO et al.,
2017). A perda da função renal é gradativa e evolui para Insuficiência Renal Crônica
(IRC). Quando o tratamento conservador não é mais suficiente, o tratamento indicado é
a terapia de substituição renal. Dentre elas, destaca-se a hemodiálise (COSTA et al.,
2015).
.
O tratamento hemodialítico faz-se através de vias de acesso ao sistema vascular,
expondo, portanto, o paciente ao risco de contrair infecções pelos microrganismos que
colonizam a sua pele ou por aqueles que, eventualmente, contaminam o equipamento
e as soluções perfundidas. Associado a isso, a imunossupressão dos pacientes renais
crônicos, alimentação inadequada, comorbidades, pacientes realizando diálise
simultaneamente em um mesmo ambiente, manipulação dos dispositivos invasivos e o
tempo de permanecia do cateter contribuem para o estabelecimento de um quadro
infecioso (NASCIMENTO; RIELLA, 1999; SHARIF et al., 2015).
As infecções são a segunda maior causa de óbitos dos pacientes em diálise no Brasil,
é antecedida apenas pelas doenças cardiovasculares (SIVIERO; MACHADO;
CHERCHIGLIA, 2014). Em episódios de infecções sistêmicas a espécie bacteriana mais
isolada é o Staphylococcus aureus, porém outras espécies podem ser responsáveis por
causar infecções em pacientes hemodiálíticos dentre elas: Staphylococcus coagulasenegativa, Escherichia coli, Enterococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp.,
dentre outras (FERREIRA et al., 2014; WORTH et al., 2017).
O Staphylococcus aureus é o principal patógeno responsável pela colonização nasal de
pacientes em tratamento de hemodiálise (ARAUJO, 2011; BOGUT et al., 2007; DEVRAJ
et al., 2017; ZACHARIOUDAKIS et al., 2014). Mundialmente a ocorrência da
colonização nasal por S. aureus e por MRSA podem variar de acordo com o país e a
população estudada. A colonização nasal em pacientes submetidos ao tratamento
hemodialítico pode chegar até 90% para S. aureus (PRICE et al., 2015) e até 45,8%
para MRSA (AMINZADEH et. al., 2006). Os países que registraram as maiores
prevalências de MRSA foram a Ásia (AMINZADEH et. al., 2006) e os Estados Unidos
(PATEL et al., 2011). Os países europeus, por sua vez, descrevem prevalências tão
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baixas quanto 2,3% (KOZIOŁ-MONTEWKA et al., 2006; ZACHARIOUDAKIS et. al.,
2014).
O presente estudo verifica a prevalência de Staphylococcus aureus e Staphylococcus
aureus resistente à meticilina colonizando pacientes em tratamento de hemodiálise e
avalia a associação com os fatores relacionados a esses indivíduos como a idade, o
sexo, a frequência de hemodiálises por semana, o tipo de acesso vascular, a
hospitalização previa, o diabetes, o tabagismo, episódios de infecções recentes, o uso
prévio de antibióticos e anti-inflamatórios, além da realização de transplantes anteriores
(ARAUJO, 2011; KARANIKA et al., 2015). A investigação dos fatores associados à
colonização nasal por bactérias resistentes nesta população, contribuirá na implantação
de medidas profiláticas eficientes com intuito de reduzir a incidência de infecções,
diminuindo o risco de morte e melhorando a qualidade de vida dos pacientes (GROTHE
et al., 2010; VANDECASTEELE; BOELAERT; DE VRIESE, 2009).

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal e descritivo. A população do estudo foi composta por
todos os pacientes que estavam em tratamento de hemodiálise na clínica selecionada
para esse estudo e que aceitaram participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e de uma entrevista constituída de 15
perguntas (APÊNDICE A). O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, protocolo 1.809.186 e CAAE
59962216.7.0000.5537, conforme recomenda a Resolução nº 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde – CNS (BRASIL, 2012), recebendo parecer favorável a sua
execução.
1-COLETA DOS SWBS NASAIS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA: A coleta do
material biológico foi realizada com auxilio de swab estéril, que foi inserido em ambas
as cavidades nasais de cada paciente e foi então colocado em tubo de ensaio estéril
contendo meio de cultivo Caldo Cérebro-Coração – BHI (HIMEDIA, Índia). Os tubos
foram levados ao Laboratório de Bacteriologia Médica-LaBMed no Departamento de
Microbiologia e Parasitologia da UFRN e incubados por 24h a 37˚C.
2-REALIZAÇÃO DE PROVAS LABORATORIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA
ESPÉCIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS:O crescimento bacteriano dos tubos citados
no item anterior foi semeado por esgotamento com o auxilio de uma alça bacteriológica,
em meio de cultivo seletivo, Ágar Manitol Salgado (HIMEDIA, Índia) e incubados por 24h
a 37˚C. Os isolados sugestivos de S. aureus foram então reisolados em TSA – Ágar
Triptona de Soja (HIMEDIA, Índia) para a realização posterior das provas de
identificação.
-Coloração de Gram
Uma colônia da amostra teste foi homogeneizada em uma gota de salina estéril sobre
uma lâmina de microscopia com auxílio de uma alça bacteriológica. Após o esfregaço
secar em temperatura ambiente, foi fixado através da chama do bico de Bunsen. Então,
toda a extensão da lâmina foi coberta com a solução de cristal-violeta 1% (LABORCLIN,
Brasil) por um minuto. Posteriormente o esfregaço foi coberto com solução de lugol fraco
0,7% (LABORCLIN, Brasil) durante um minuto e depois descorado com álcool-acetona
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30% (LABORCLIN, Brasil). Após esta etapa a lâmina foi lavada com água corrente (jato
fraco). Finalmente, o esfregaço foi coberto com solução de fucsina fenicada 0,1%
(LABORCLIN, Brasil), por 30 segundos. A lâmina foi então lavada com água corrente e
observada ao microscópio (OLYMPUS, Filipinas) usando a objetiva de imersão (100x
de aumento total). Os S. aureus possuem caraterísticas morfotintoriais de cocos Gram
positivos agrupados em forma de cachos de uva (KONEMAN et al., 2008).
-Prova da catalase
Esta prova foi realizada através da adição de uma gota de solução aquosa de peróxido
de hidrogênio a 3% sobre uma lâmina contendo uma alíquota do isolado bacteriano a
ser testado. A prova é considerada positiva quando há efervescência pela liberação de
oxigênio (KONEMAN et al., 2008). A cepa ATCC 25923 de S. aureus, foi usada como
controle positivo.
-Sensibilidade à bacitracina
No teste de sensibilidade à bacitracina, usou-se a técnica de disco difusão. Os halos
foram medidos em milímetros com o auxílio de uma régua e comparados com os valores
padrões pré-estabelecidos (KONEMAN et al., 2008). A cepa ATCC 25923 de S. aureus,
foi usada como controle positivo.
-Prova da coagulase
Quando uma colônia de S. aureus é suspensa em plasma de coelho (NEWPROV, Brasil)
a coagulase liga-se a um fator sérico e este complexo, resulta então, na formação de
coágulo (KONEMAN et al., 2008). Esta prova consiste em utilizar uma cultura com 18 a
24 horas de incubação cultivadas em meio TSA e emulsionar um pequeno inoculo da
colônia em um tubo contendo 200µl de plasma (LABORCLIN, Brasil). A prova é
considerada positiva quando forma um coágulo visível após 2, 4, 8 ou 24 horas de
incubação em estufa bacteriológica a 35˚C (KONEMAN et al., 2008). A cepa ATCC
25923 de S. aureus, será usada como controle positivo.
3- TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE DOS ISOLADOS BACTERIANOS A
ANTIBIÓTICOS: Os isolados identificadas como Staphylococcus aureus foram
submetidas à triagem para a resistência á meticilina. Esse teste foi realizado através da
técnica do disco difusão conforme recomendado pelo CLSI, 2018, utilizando o disco do
antibiótico cefoxitina (30µg) (CECON, Brasil), marcador da linhagem MRSA. Os isolados
que apresentarem um halo de inibição menor ou igual a 21mm foram identificados como
resistente à meticilina e os que apresentaram halo maior ou igual a22mm como
sensíveis (CLSI, 2018). A cepa de S. aureus resistente à meticilina BMB 9393 será
usada como controle positivo para essa prova.
4- TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR): O gene mecA foi
pesquisado através da técnica da PCR utilizando os iniciadores, senso (5‘TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’) e anti-senso (5‘-CCACTTCATATCTTGTAACG3’) que amplificam uma região interna de 162pb do gene mecA, ambos na concentração
de 0,5µM. A pesquisa do gene lukF responsável pela síntese da Leucocidina Panton
Valentine
foi
realizada
utilizando
os
iniciadores:
P¹pvl
(5’
ATCCGAGAGACTATTTTGTGC 3’) e P²pvl (5’ CATCAACCTTTTTCTCACTTAC 3’), os
quais amplificam uma região interna de 406pb do gene lukF, conforme protocolo descrito
por (RIBEIRO et al., 2005).
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As variáveis dependentes avaliadas nesse estudo foram à presença ou ausência de
Staphylococcus aureus e MRSA colonizando as narinas anteriores dos pacientes em
tratamento de hemodiálise. As variáveis independentes foram idade, sexo, frequência
de hemodiálise, tipo de acesso vascular, hospitalização prévia, diabetes, tabagismo,
infecções recentes, uso de antibióticos, uso de anti-inflamatórios e realização de
transplantes anteriores (ÇELIK et al., 2011; KANG et al., 2012; PATEL et al., 2011).

Resultados e Discussões

Pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise estão mais suceptíveis a adquirir
infecções, onde os Staphylococcus aureus e a linhagem MRSA estão entre os
microrganismos mais isolados. Estes provocam uma ampla gama de doenças, que vão
desde infecções cutâneas e de tecidos moles até sepse grave (EELLS et al., 2015).
Esta pesquisa foi realizada com 375 pacientes que estavam em tratamento de
hemodiálise. Destes, 180 eram do sexo feminino e 195 do sexo masculino. A mediana
de idade encontrada nos pacientes foi de 57 anos (Q75-Q25 = 24 anos), onde a menor
idade foi de 7 anos e a maior foi de 90 anos. O acesso vascular do tipo fistula era usado
por 75,4% dos pacientes. A hospitalização prévia e o uso de antibióticos foram relatados
por 49% e 53% dos participantes, respectivamente. Ademais, 38% descreveram
episódios de infecções recentes e diabetes. O tabagismo, o uso prévio de antiinflamatórios e a realização de transplantes anteriores também foram relatados pelos
pacientes.
Em todas as 375 amostras nasais coletadas observou-se crescimento bacteriano; 90
(24%) foram identificadas como S. aureus; 23 (6,13%) foram identificadas como
pertencentes ao grupo dos Estafilococos Coagulase Negativa (ECN). Após a triagem
utilizando o disco contendo o antibiótico cefoxitina para a detecção fenotípica da
resistência a meticilina, 9 (2,4%) cepas de S. aureus foram identificadas como S. aureus
resistente à meticilina (MRSA).
As nove cepas de MRSA apresentaram-se multirresistentes, ou seja, resistentes a mais
de duas classes de antimicrobianos. Todas foram sensíveis à vancomicina e a
linezolida. Quanto ao teste D, quatro cepas de MRSA mostraram resistência induzida a
clindamicina.
A prevalência da colonização nasal por Staphylococcus aureus encontrada neste estudo
foi semelhante a outras pesquisas realizadas em diferentes países. Estudos realizados
na Turquia (ÇELIK et al., 2011), Polônia (BOGUT et al., 2007) e Índia (DEVRAJ et al.,
2017) relataram prevalências de 23,4%, 27,9% e 27,9%, respectivamente. Embora no
estudo realizado por Kang et. al., (2012) em Taiwan, a prevalência tenha sido apenas
de 11,7%. As maiores prevalências da presença de S. aureus em pacientes
hemodialíticos reportadas na literatura são provenientes do Reino Unido (PRICE et al.,
2015), Colômbia (HIDALGO et al., 2015) e Marrocos (DIAWARA et al., 2014), os quais
observaram uma colonização de 90%, 42,2% e 35,4%, respectivamente.
Com exceção de uma cepa, os MRSA isolados neste estudo, apresentaram o gene lukF,
o qual codifica a toxina Leucocidina Panton-Vanlentine (PLV), um importante fator de
virulência. A PVL é uma exotoxina que provoca necrose tecidual, promovendo a
formação de poros nas membranas de leucócitos, monócitos e macrófagos (DIEP et al.,
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2008). Outros autores também detectaram a presença deste fator de virulência em
MRSA provenientes de pacientes hemodialíticos (DIAWARA et al., 2014; HIDALGO et
al., 2015). A presença do gene para esse fator de virulência representa um elevado
potencial para a expressão da toxina PVL, a qual está associada a casos de infecções
de pele e tecido mole e a uma forma grave de pneumonia necrotizante (DIEP et al.,
2004; FRANCIS et al., 2005).
Após os testes estatísticos que avaliaram a relação entre a presença e ausência da
espécie S. aureus com as variáveis independentes analisadas nessa pesquisa, não foi
encontrada nenhuma correlação significativa. O mesmo ocorreu quando estas variáveis
foram avaliadas com relação à presença e a ausência de MRSA.
No Brasil, não há estudos publicados que avaliem a prevalência da colonização nasal
por S. aureus e MRSA em pacientes submetidos ao tratamento hemodialítico. O único
estudo brasileiro, realizado na cidade de Vitória – ES, que avaliou a colonização nasal
nessa população, identificou uma prevalência de 23% de S. aureus, contudo nenhum
MRSA foi isolado (ARAUJO, 2011).

Conclusão

Este estudo detectou uma prevalência de S. aureus e MRSA colonizando pacientes em
tratamento de hemodiálise importante, sobretudo nessa população que apresenta um
risco aumentado às infecções;
Não foi detectada relação estatística entre a presença de S. aureus e MRSA com as
variáveis avaliadas nesse estudo. Porém, a presença desses microrganismos
colonizando essa população, pode representar um potencial fator de risco para
infecções.
A presença do gene lukF no genoma da maioria das cepas de MRSA pode representar
um risco aumentado para os pacientes colonizados, uma vez que esse gene codifica a
expressão de uma leucocidina determinante na gravidade de alguns quadros clínicos
infecciosos.
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Questionário usado na entrevista
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TÍTULO: Razão pólen-óvulo em plantas do nordeste brasileiro
Resumo

O nordeste brasileiro abriga ampla diversidade florística e a Caatinga é o domínio
ecogeográfico predominante da região. Os conhecimentos relativos aos aspectos
ecológicos da reprodução floral são relevantes para entender a diversidade tropical e os
mecanismos adaptativos frente às mudanças ambientais. A razão pólen-óvulo (P/O) é
um importante parâmetro indicador do sistema reprodutivo das Angiospermas, estando
associado à atração de polinizadores necessários para a reprodução cruzada. O
objetivo do trabalho foi estimar a magnitude da variação intraespecífica e interespecífica
da razão pólen-óvulo nas plantas da Caatinga. Os resultados referentes à quatorze
espécies coletadas na ESEC Seridó demonstram a predominância de elevada relação
pólen-óvulo em 93% das espécies e uma maior variabilidade interespecífica na
produção de pólens do que na produção de óvulos. Nas espécies estudadas, a
amplitude da variação P/O foi de 94,3 até 15.375. Apesar da confirmação de uma
espécie com autogamia facultativa, os resultados indicam que a maioria das espécies
estudadas, mesmo que apresentem autocompatibilidade, investem mais na reprodução
cruzada para garantir uma prole geneticamente diversa e fluxo gênico. Este trabalho
contribui para compreendermos a evolução das estratégias reprodutivas das plantas da
Caatinga.

Palavras-chave: Caatinga; razão pólen-óvulo; sistema reprodutivo.
TITLE: Pollen-ovule ratio in plants of northeastern Brazil
Abstract

Brazil's northeast is home to a wide floristic diversity, the Caatinga being the predominant
ecogeographic domain of the region. Knowledge about the ecological aspects of floral
reproduction is relevant to understand tropical diversity and the adaptive mechanisms to
environmental changes. The pollen-ovule ratio (P/O) is an important indicator parameter
of the plant’s reproductive systems, being also associated to the attraction of pollinators
which are necessary for cross-fertilization. The objectives of this work are to estimate the
magnitude of the intraspecific and interspecific variation of pollen-ovule ratio in several
Caatinga species. The results for the fourteen species collected at ESEC Seridó show
the predominance of high pollen-ovule ratio in 93% of the species and a higher
intraspecific variation in the production of pollen than in the production of ovules. The
P/O range was 94.3 to 15,375. Despite the confirmation of one species with facultative
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autogamy, the results indicate that most species invest more in attracting pollinators to
ensure the production of a genetically-diverse progeny and gene flow, even if they have
self-compatibility. This study contribute to our understanding the evolution of
reproductive strategies in Caatinga plants.

Keywords: Caatinga; pollen-ovule ratio; reproductive system.
Introdução
A Caatinga é o único domínio ecogeográfico integralmente restrito aos limites do
território nacional brasileiro. Sua extensão abrange 844.453 km2 e corresponde a 70%
da região nordeste do país (Silva e Souza, 2018; Brasil 2012; Neves, 2009). Estima-se
que a Caatinga seja composta por 3150 espécies, relativas a 930 gêneros e 152
famílias, das quais 350 espécies estão ameaçadas e 154 apresentam alto nível de
endemismo (Silva et. al., 2018), mas mensurar a diversidade vegetal do bioma é ainda
um grande desafio. De acordo com Silva e Souza (2018) nove sub-regiões
biogeográficas florísticas foram identificadas considerando 2.666 espécies, no entanto
essa classificação biogeográfica explica apenas 27,7% da variabilidade florística da
Caatinga (Silva e Souza, 2018).
Várias formações vegetais tropicais abrangem diferentes tipos de sistema reprodutivo
como promotor e produto da diversidade florística (Bawa, 1990; Leite, 2006). De modo
que observar padrões reprodutivos são importantes para entender a diversidade
biológica, estrutura das comunidades e a variedade de estratégias para lidar com as
condições locais (Garda, 1996).
Na floresta sazonal seca, existem condições naturais de estresse hídrico, porém a
degradação do potencial florestal vem acelerando com a intervenção humana e provoca
graves desequilíbrios ecológicos (Alves et al., 2009). Estudos recentes sugerem que a
fragmentação associado ao efeito de borda ameaça 99% da Caatinga remanescente e
a desertificação ameaça cerca de 15% da região da Caatinga (Leal et al., 2005;
Antongiovanni et al. 2018), no entanto a região segue com o menos de 2% da sua área
integralmente protegida (Brasil, 2016).
A sobrevivência e distribuição geográfica das espécies vegetais estão intrinsicamente
relacionadas com a reprodução e o grau de dependência de agentes de polinização
(Lieberman, 1982; Oliveira et al., 2019). Plantas com flores apresentam flexibilidade e
diferenças nos sistemas sexuais e reprodutivos (Proctor et al., 1996). Nos ambientes
tropicais predominam espécies com estratégias florais que dificultam a autogamia (autofertilização) e otimizam a xenogamia (fertilização cruzada) (Neves, 2011). De acordo
com Silveira (2010), as estratégias reprodutivas podem refletir o investimento
direcionado à reprodução e as mutações vantajosas que foram perpetuadas, desde a
concentração de açúcar no néctar até o número de pólen (Silveira, 2010).
Para analisar as estratégias reprodutivas das angiospermas, trabalhos científicos
clássicos abordaram a razão pólen-óvulo (Cruden, 1977; Cruden e Lyon, 1985) um bom
indicador do investimento da espécie em reprodução cruzada. A razão pólen-óvulo
cresce quando se vai de espécies cleistogamicas (2,7-5,4), autogamicas obrigatórias
(18,1-39,0), autogamicas facultativas (31,9-396,0), xenogamicas facultativas (244,72588,0) e xenogamicas obrigatória (2108,0-195.525,0) (Cruden, 1977).
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OBJETIVO
Analisar a variação intra e interespecífica do número de óvulos, número de pólen e
razão pólen-óvulo e classificar o sistema reprodutivo em espécies da Caatinga.

Metodologia

Área de estudo
A coleta de campo foi realizada na Estação Ecológica do Seridó (ESEC), uma
unidade de conservação federal de proteção integral do bioma Caatinga. A ESEC
abrange uma área de 1.166,38 localizada no município de Serra Negra do Norte no
estado do Rio Grande do Norte, entre as coordenadas geográficas 06º 35’ e 06º 40’ Sul,
e 37º 20’ e 37º 39’ Oeste (IBAMA, 2004).
Segundo o plano de manejo da unidade (2004) a vegetação predominante é decídua
e sazonal, portanto o êxito da coleta e identificação das espécies vegetais está
diretamente relacionado a estação chuvosa, embora existam espécies que só floresçam
na estação seca. Além disso, a variação na precipitação anual pode interromper a
regularidade reprodutiva de algumas espécies e contribuir para que estas apresentem
variações fenológicas ou não consigam produzir flores e frutos (IBAMA 2004; Sampaio,
1995).
Trabalho de campo
Para cada espécie foram selecionados 10 indivíduos com espaçamento mínimo de
5 metros entre si. De cada indivíduo foram coletados botões pré- antese e as amostras
foram acondicionadas individualmente em recipientes vedados e identificados com o
número do coletor. Para preservar a qualidade do material biológico o conjunto das
amostras foi mantido sob refrigeração.
Trabalho laboratorial
Em laboratório, a razão pólen-óvulo foi quantificada de acordo com a técnica
elaborada por Cruden (1977), e atualizada pelo protocolo proposto por Souza & Aona
(2017).
Após dissecar cada botão, a observação dos óvulos e dos grãos de pólen foi
realizada separadamente com o auxílio de estereomicroscópio. O ovário foi mantido no
aparelho óptico para a realização de um corte longitudinal e contagem do número de
óvulos.
Para a contagem de grãos de pólen, todas as anteras foram isoladas, transferidas e
maceradas em um tubo eppendorf com 1 ml de ácido lático. O material permanece no
tubo até concluir a suspensão dos grãos de pólen através da agitação mecânica em um
vortéx e finalmente se prepara uma lâmina na canaleta da câmara de Neubauer para se
contabilizar todos os grãos de pólens presentes em oito campos de volume igual a
0,0001 cm³. Portanto, o número de total de grãos de pólen diluídos em 1 ml será igual
a média de grãos de pólen nos oito campos dividida por 10-4.
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A razão pólen- óvulo foi estimada pela divisão entre o número de grãos de pólen pelo
número de óvulos por flor e o sistema reprodutivo foi classificado de acordo com Cruden
(1977).
Análises estatísticas
As médias e o desvio padrão do número de grãos de pólens, óvulos e razão pólenóvulo foram calculadas para cada uma das espécies estudadas. Para avaliar o conjunto
dos dados cada variável foi transformada em log antes do ajuste do modelo. A partição
da variância entre o seu componente inter e intra-específico foi realizado através de uma
análise de variância simples (ANOVA one-way). Nesta abordagem, a percentagem da
variação explicada pelo componente interespecífico é dada pela razão entre a soma dos
quadrados do modelo (SQmodelo) e a soma dos quadrados total (SQtotal), multiplicado
por 100. A percentagem da variação explicada pela variação intraespecífica
corresponde a soma dos quadrados do erro (SQerro) e a soma dos quadrados total
(SQtotal), multiplicado por 100. A base de dados foi organizada no Excel e as análises
de dados foram realizadas no programa estatístico R.

Resultados e Discussões

Foram coletadas 14 espécies que abrangem 10 famílias distintas. A família
Asteraceae, está representada por Pectis linifolia e Melanthera latifolia, ambas de hábito
herbáceo. As espécies de hábito arbóreo/arbustivo Jatropha molissima e Cnidoscolus
quercifolius, pertencem à família Euphorbiaceae e a família Fabaceae está
representada por três espécies, cada uma delas com hábito de vida distinto: Crotalaria
holosericea, Poincianella gardneriana e Canavalia brasiliensis apresentam
respectivamente hábito subarbustivo, arbóreo e trepadeira. Por fim, as últimas sete
famílias estão representadas por uma única espécie. Combretaceae (Combretum
leprosum)), Commelinaceae (Commelina erecta), Loasaceae(Mentzelia aspera),
Oxalidaceae(Oxalis
glaucescens),
Passifloraceae(Passiflora
foetida),
Talinaceae(Talinum fruticosum) e Turneraceae(Turnera subulata). Exsicatas de cada
uma das espécies estudadas foram depositadas no Herbário da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Com exceção de uma espécie monóica, Jatropha
molissima, todas as espécies coletadas apresentam sistema sexual hermafrodita.
Treze das espécies analisadas (93%) apresentaram uma relação pólen-óvulo
característico do sistema reprodutivo xenogâmico, sendo sete xenogâmicas obrigatórias
e seis xenogâmicas facultativas, enquanto a espécie Talinum fruticosum apresenta
inclinação a um sistema autogâmico (Tabela 1).
A amplitude da variação da quantidade média de grãos de pólen entre as espécies
foi de 1.875 a 46.250, sendo que Crotalaria retusa produziu em média 25 vezes mais
pólen do que a Pectis linifolia (Tabela 1). Em relação ao número de óvulos, observamos
uma variação de 1 a 69 óvulos entre as espécies. Desse modo a razão pólen/óvulo
variou de 94,3 até 15375 grãos de pólen por óvulo (Tabela 1). Em suma, a razão
pólen/óvulo foi 163 vezes maior na Talinum fruticosum em relação a Melanthera latifolia.
No que se refere a variação intraespecífica, o cálculo do desvio padrão indica o grau
de dispersão dos dados em torno da média. A variação intraespecífica no número de
óvulos, cujo desvio padrão foi igual a zero para quatro das espécies estudadas é a
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característica com maior grau de conservatismo (Tabela 1). Todavia C. erecta, P.
gardneriana, M. aspera apresentaram as maiores variações intrapopulacionais, com
respectivos coeficientes de variação (DP/Média) iguais a 47%, 33% e 31%. Para P.
foetida e T. subulata o desvio padrão foi equivalente à 28% da média de óvulos. Nas
outras espécies que o coeficiente de variação observada está compreendido entre 10%
e 18%.
Em relação ao número de pólen, o grau de variação intraespecífica foi maior para
todas as espécies em comparação à variável anterior (Tabela 1). Observamos em C.
erecta, P. foetida e C.retusa as maiores variações, cujo coeficiente de variação
correspondeu a respectivamente 95%, 70% e 69% da média de gametas masculinos.
Enquanto a espécie P. gardneriana apresentou o menor grau de variação
intrapopulacional, com coeficiente de variação igual á 22% do valor médio de grãos de
pólen.
Por fim, a variação intraespecífica da razão pólen/óvulo do nosso universo amostral
está compreendido entre 34% na espécie O. glaucescens e 82% na população de C.
retusa. Curiosamente o resultado da variação percentual para Talinum fruticosum, a
espécie com a menor média da razão pólen-óvulo, foi de 69%.
Na Figura 1 observamos que o investimento em produção de pólen oscila mais do
que na produção dos gametas femininos pela amplitude da distância interquartis e
presença de dados extremos (Figura 1). No último gráfico observamos a concentração
de espécies com a alta razão pólen-óvulo.
Em conclusão, considerando todas as espécies analisadas concluímos que a
variação interespecífica corresponde a 64,8% da variação total do número de pólens e
97,5% do número de óvulos, confirmando que a variação intraespecífica do número de
óvulos (2.5%) é bem menor do que a variação intraespecífica do número de pólens
(35.2%). Para a razão pólen-óvulo a variação interespecífica correspondeu a 78.9% da
variação total, 21.1% correspondendo à variação intraespecífica (Tabela 2). Para as três
variáveis estudadas a variação interespecífica é significativamente superior a variação
intraespecífica (Tabela 2)
A razão pólen-óvulo é um bom indicador do sistema reprodutivo das espécies
(Cruden 1977). Quanto maior a razão pólen-óvulo de uma espécie, maior é a chance
desta espécie reprodução cruzada obrigatória (xenogamia obrigatória). Quanto menor
é a razão pólen-óvulo de uma espécie, maior é a probabilidade desta espécie apresentar
uma estratégia de autofertilização (autogamia obrigatória). A razão pólen-óvulo
classifica as espécies ao longo do continuo entre estas estratégias extremas (Cruden
1977).
De acordo com a classificação de Cruden (1977) nossos resultados para a relação
pólen/óvulo, indicam que 13 das 14 espécies estudadas (93%) podem ser classificadas
como xenogâmicas, cuja definição elaborada pelo próprio autor abrange espécies autoincompatíveis. Nossa interpretação dos resultados corrobora outros estudos cuja
análise do sistema foi embasada em testes de polinização e frutificação para as
espécies Passiflora foetida, Poincianela gardneriana, Combretum leprosum, Jatropha
molissima e Talinum fruticosum (Leite, 2009; Neves, 2011; Santos, 2005; Raju, 1954;
Quirino e Machado, 2001). A espécie Turnera subulata, por outro lado, na literatura é
classificada com xenogamia obrigatória, apesar de sua razão pólen-óvulo indicar
xenogamia facultativa (Medeiros, 2001).
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Em um estudo sobre os sistemas reprodutivos de 52 espécies da Caatinga (Leite,
2006) não houve diferença significativa entre o número de espécies autocompatíveis
(39%) e auto-incompatíveis (61%), porém encontraram alto percentual (63%) de
espécies xenógamas obrigatórias no ecossistema, incluindo o táxon Combretum
leprosum (Quirino e Machado, 2001; Leite, 2006).
No que se refere aos resultados encontrados para o táxon Jatropha molissima, a
média da razão pólen óvulo (2.666,7 ± 1197.9 [DP]) obtida nesse estudo foi maior do
que a encontrada na literatura (1.800) (Santos, 2005). Apesar de ser uma espécie
monóica ela é autocompatível, embora as maiores taxas de sucesso reprodutivo tenham
sido obtidas em testes de xenogamia (Neves, 2011; Santos, 2005). Estudos com outras
espécies concluíram que a monoicia favorece a xenogamia, mas o sucesso desse
sistema de reprodução depende do desenvolvimento assincrônico das inflorescências
e do comportamento dos polinizadores (Raju, 1954; Storti, 2002). A Turnera subulata e
a Poincianela gardneriana, por sua vez são auto-incompatíveis, de modo que os testes
polínicos realizados em Medeiros (2001) e Leite (2009) constaram que o sucesso
reprodutivo depende exclusivamente da fertilização cruzada, seja intra ou até
interpopulacional.
Para além da elevada razão pólen-óvulo (xenogamia facultativa), de acordo com
Ameia Garcia & Hoc (1998) Passiflora foetida é uma espécie também com alto
investimento em recompensas florais, cuja concentração de açúcar no néctar é de 34%,
o que culmina na atração de polinizadores mais especializados. O conjunto dessas
características direcionam esforços para aumentar as chances de polinização cruzada,
contribuem para a variabilidade genética e o sucesso evolutivo das plantas (Galloni et
al. 2007).
Até o momento nenhum estudo sobre o sistema reprodutivo dos dois táxons de
Asteracea foi encontrado, embora Melanthera latifolia tenha sido a espécie com a maior
razão pólen-óvulo e a Pectis linifolia a espécie com a menor produção de pólen. Para
maior compreensão das suas estratégias reprodutivas se faz necessária a realização
de outros estudos para confirmar a xenogamia. O mesmo é válido para todas as outras
espécies cuja classificação permanece duvidosa.
A baixa razão pólen-óvulo de Talinum futicusom (94,3) indica autogamia facultativa.
O recente trabalho de Shivanna (2019) ampara a classificação encontrada, descrevendo
o sistema de polinização adaptado por Talinum futicusom. A espécie apresenta um dos
raros casos em que o perianto da flor protagoniza o mecanismo da polinização
autógama após permitir todas as oportunidades de cruzamento, configurando um
sistema autogamia de ação tardia (Shivanna, 2019). De acordo com Burd (2011) e
Yongbo (2018) uma menor razão pólen-óvulo também indica mudança na alocação de
sexo para um maior investimento feminino, o que definitivamente elucida o fato de T.
fruticosum apresentar a maior produção média no número de óvulos. O mecanismo
misto de polinização somado a elevada produção de gametas feminino confere
resiliência à espécie sob restrição polinizadora como um meio de garantia do sucesso
reprodutivo (Shivanna, 2019).
A evolução da autogamia pode ser uma estratégia efetiva diante da probabilidade
que a limitação da polinização aumente diante da intensidade da fragmentação de
habitat e as mudanças climáticas (Alves, 2009; Costa, 2009; Antongiovanni, 2018;
Biesmeijer, 2006 Burkle, 2013; Levy, 2011; Kalisz, 2003). Porém existem riscos
associados a indução da autofecundação a longo prazo, incluindo a redução da aptidão
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por depressão endogâmica e facilitação da extinção (Horth, 2019). Outros autores
afirmam que as xenogâmicas facultativas (P. foetida, J. molissima e P. gardneriana)
também apresentam um alto nível de adaptabilidade às transformações ambientais
associado à manutenção de elevado potencial evolutivo através da recombinação, o
que possibilita a geração de novos genótipos para serem expostos a pressões seletivas
(Scariot et al. 1991).

Conclusão

Treze das quatorze espécies estudadas (93%) apresentaram relação pólen-óvulo
indicadora de investimento em sistemas de cruzamento xenogâmicos e apenas uma
espécie com autogamia facultativa. As espécies estudadas apresentaram muito mais
variação intraespecífica no número de pólens produzidos do que no número de óvulos,
que se mostrou relativamente mais constante. Assim sendo, uma boa parte da
flexibilidade das espécies em relação às suas estratégias reprodutivas, medidas pela
razão pólen-óvulo, é dada pela função masculina. Alterações climáticas associadas à
degradação da vegetação da caatinga podem abalar as interações ecológicas e
pressionar mudanças nos sistemas reprodutivos das espécies. Diante disso sistemas
reprodutivos mistos observados em T. fruticosum, P. foetida e J. molissima que
incorporam polinização cruzada com autofecundação prometem ser as estratégias mais
efetivas para a resiliência do ecossistema.
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Figura 1. Box-plots para (a) número de pólen, (b) número de óvulos e (c) razão
pólen/óvulo das quatorze espécies estudadas. As caixas representam 50% dos dados
e a linha central marca a mediana.
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Tabela 1. Número de pólens, óvulos e razão pólen-óvulo das quatorze espécies
estudadas. Os números apresentados referem-se à média e seu respectivo desvio
padrão (DP) considerando-se 10 botões florais (N) para cada espécie.

Tabela 2. Análise de variância simples para verificar a diferença entre a variação
interespecífica e intraespecífica da média do número de óvulos, número de pólen e
razão pólen-óvulo. Valores de P inferiores a 0,05 indicam significância estatística.
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TÍTULO: Avaliação hepática e pancreática de ratos diabéticos tratados com smetilcisteina.
Resumo

Introdução: S-metilcisteína (SMCS) é um composto hidrofílico, organossulfurado,
contendo cisteína, naturalmente formado em plantas como alho e cebola. Aqui,
investigamos os efeitos antidiabéticos, antioxidantes da SMCS em um modelo de rato
diabético induzido por estreptozotocina (STZ).

Métodos e resultados: Os ratos foram divididos nos seguintes grupos: ratos controles
não diabético (CG), ratos diabéticos induzidos por STZ (STZ-DB) e ratos diabéticos
induzidos por STZ tratados com SMCS (STZ-SMCS). SMCS (200 mg / kg) foram
administrados diariamente durante 30 dias. O grupo STZ-SMCS mostrou uma
diminuição nos níveis de glicose sanguínea, triglicérides e VLDL, aumento nas
atividades de superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), regeneração de ilhotas
pancreáticas e melhora na depleção de glicogênio em comparação com as mudanças
correspondentes no grupo STZ-DB.

Conclusão: SMCS pode melhorar o perfil metabólico no diabetes mellitus, aliviando o
estresse oxidativo, restaurando alterações morfológicas hepáticas e pancreáticas.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, s-metilcisteína, atividade antioxidante, morfologia
TITLE: Hepatic and pancreatic evaluation of diabetic rats treated with S-methylcysteine.
Abstract

Introduction: S-Methylcysteine (SMCS) is a hydrophilic, organosulfuric, cysteinecontaining compound naturally formed in plants such as garlic and onions. Here we
investigate the antidiabetic, antioxidant effects of SMCS in a streptozotocin-induced
diabetic rat (STZ) mouse model.
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Methods and Results: The rats were divided into the following groups: non-diabetic
control (CG) rats, STZ-induced diabetic rats (STZ-DB) and SMCS-treated STZ-induced
diabetic rats (STZ-SMCS). SMCS (200 mg / kg) were administered daily for 30 days. The
STZ-SMCS group showed a decrease in blood glucose, triglyceride and VLDL levels, an
increase in superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities, pancreatic islet
regeneration, and an improvement in glycogen depletion compared with corresponding
changes in blood glucose. STZ-DB group.

Conclusion: SMCS can improve the metabolic profile in diabetes mellitus, relieving
oxidative stress, restoring hepatic and pancreatic morphological changes.

Keywords: Diabetes mellitus, s-methylcysteine, antioxidant activity, morphology.
Introdução
O diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos,
caracterizado pela presença de hiperglicemia secundária a redução dos níveis de
insulina circulante ou a um déficit dos efeitos teciduais desse hormônio; ocasionando
alterações no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios¹. O Brasil é o quarto
país com maior incidência de DM no mundo e a cada 6 segundos uma pessoa morre de
DM no mundo (5,0 milhões de mortes), um a cada onze adultos tem diabetes (415
milhões). Estima-se que em 2040, um a cada dez adultos terão DM (642 milhões)².
O DM tipo 1 (DM1) resulta da destruição imunomediada de células beta pancreáticas
com consequente deficiência de insulina e surgimento da hiperglicemia, que está
associada a danos em longo prazo e à disfunção e falha de vários órgãos¹. Entre as
principais e mais comuns complicações crônicas do DM1 encontram-se as desordens
micro e macro vasculares, especialmente nos olhos, rins, nervos, coração e vasos
sanguíneos³. O fígado vem sendo bastante estudado nessa doença, pois a
hiperglicemia crônica provoca uma superprodução de radicais livres por meio de autooxidação de glicose, produtos de glicação avançada (AGEs) e fluxo aumentado da
glicose por meio da via do poliol. Esses fatores contribuem para as anormalidades
morfológicas e funcionais do fígado4. Além disso, a deposição de glicogênio nos
hepatócitos de animais com diabetes experimental é diminuída, logo o esgotamento do
glicogênio é um marcador para avaliação histopatológica do fígado5.
A enzima superóxido dismutase (SOD) têm um papel antioxidante, por catalisar a
dismutação de superóxido em oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Para esta
transformação, são necessárias outras enzimas antioxidantes, dessa forma entra em
ação, a catalase (CAT) que é a responsável por catalisar a decomposição de H2O2 em
água H2O e O26.
Uma das estratégias terapêuticas utilizadas na investigação do tratamento do DM, é o
uso de plantas medicinais e substâncias isoladas7. Vários estudos com atividade
antidiabética foram realizados com a cebola (Allium cepa L.)8,9,10,11,12,13. No entanto
pouco se sabe sobre a S-metilcisteína, metabólito secundário presente no extrato de
Alium cepa L.
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S-metilcisteína (SMC) é um composto hidrofílico, organossulfurado, contendo cisteína,
naturalmente formado em plantas como alho e cebola. Estudos anteriores indicaram
que a suplementação desse composto, em água potável durante quatro semanas, reduz
a hiperglicemia, hiperlipidemia, estresse oxidativo e melhora o equilíbrio hemostático em
ratos diabéticos17.
SMC são péptidos derivados de cisteína e podem atuar como precursores para a
biossíntese de GSH, que regula a atividade de glutationa peroxidase (GPx), uma das
enzimas responsáveis pela atividade antioxidante no organismo14. Um estudo
desenvolvido com camundongos diabéticos tratados com SMC demostrou aumento de
forma dose-dependente do conteúdo de GSH renal e diminuição do dano oxidativo
renal15. Adicionalmente o mesmo estudo mostrou aumento da liberação de insulina
nestes animais, e melhora de parâmetros clínicos, como diminuição da perda de peso
corporal e da produção de urina16,17.
Estudos mostram que S-metilcisteína (SMC), pode ser um dos responsáveis pelos
efeitos positivos do Allium cepa L. no DM1. Uma pesquisa revelou efeitos hipoglicêmicos
e antioxidantes da SMC, utilizando ratos diabéticos induzidos por aloxano. A SMC
melhorou significativamente as condições diabéticas semelhantes às de dois fármacos
padrão (glibenclamida e insulina) e diminuiu a peroxidação lipídica nos ratos diabéticos
tratados14.
Portanto, o objetivo do estudo é avaliar os efeitos antidiabético e antioxidante do
tratamento com o S-metilcisteína em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina.

Metodologia
Materiais
Foram utilizados 25 ratos machos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com DMI
induzida por estreptozotocina (STZ), com 90 dias de idade, pesando cerca de 250-300
g. O estudo foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS-UFRN
(parecer nº :012.018/2017, anexo 1). Foram provenientes do Biotério do Centro de
Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Os animais foram separados em 3 grupos:
- GC: ratos não-diabéticos - grupo controle;
- STZ-DB: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ)
- STZ-SMCS: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com
SMCS.
Os animais permaneceram alojados em caixas de polipropileno providas de bebedouro
e comedouro durante período de ambientação de uma semana. Foram alocados 4
animais por caixa, mantidas em condições controladas de temperatura (24±2°C) e de
iluminação (ciclo de 12 horas claro / 12 horas escuro) e receberam ração e água ad
libitum.
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S-METILCISTEÍNA
O SMCS, com 99% de pureza ( (R)-2-Amino-3-(methylmercapto) propionic acid, SMLC)
foi obtida comercialmente da Sigma-Aldrich®. O SMCS utilizados nos tratamentos invivo
foram solubilizadas em solução salina estéril, nas concentrações definidas para o
experimento.
PROTOCOLO EXPERIMENTAL
DM1 foi induzido, via intraperitoneal, por meio da estreptozotocina (STZ) marca Sigma®
(50 mg/kg) dissolvida a 10 mmol/L solução citrato de sódio (pH 4,5) 18. No quinto dia
após a indução do diabetes, a glicemia de todos os animais experimentais foi
mensurada por meio de um glicosímetro portátil (ONETOUCH, Ultra®) e os animais que
apresentarem glicemia ≥250 mg/dl serão considerados diabéticos e incluídos no
experimento. Uma semana após a indução do diabetes será dado início ao tratamento
de 30 dias consecutivos com s-metilcisteína na dose de 200mg/kg administrados por
gavagem (v.o), aos animais do tratamento de STZ-SMCS19. Nos grupos GC e STZ-DB
foram administrados por gavagem solução salina. Completado os 30 dias de tratamento,
24 horas após o último tratamento, os animais foram anestesiados com isofurano
inalatório e, logo em seguida, eutanasiados para coleta de sangue por punção cardíaca
e remoção dos órgãos (Figura A).
ANÁLISES BIOQUÍMICAS
O sangue dos animais sacrificados foi obtido ao final do experimento, colocado em tubos
de ensaio para obtenção do soro por centrifugação (1800 rpm) durante 15 minutos.
Foram realizadas as análises de glicemia, colesterol total, HDL, VLDL, triglicerídeos,
aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), uréia e creatinina.
As análises foram realizadas em sistema automatizado (Labmax 100 ®, São Paulo/SP,
Brasil), utilizando kits Labtest®.
ATIVIDADE DA CATALASE (CAT) E SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD)
Atividade das Enzimas Antioxidantes
A determinação da atividade de catalase foi determinada pela adição de 50uL do extrato
proteico (diluído 1:20) a 2,95 mL de uma solução tampão fosfato de potássio 50mM pH
7,0 aquecida a 30 ºC, contendo H2O2 20mM. A leitura será feita em espectrofotômetro
(Amersham Biosciences. Modelo: Ultrospec 2100 pro. Cambridge, Inglaterra) na
absorbância de 240 nm/min, a cada 5 segundos.
A atividade da SOD foi determinada pela inibição da redução do NBT (p-nitroblue
tetrazolium) pelo extrato proteico, evitando assim a formação do cromóforo. Neste
ensaio, uma unidade de atividade enzimática (UA) de SOD é considerada como a
quantidade de enzima necessária para obter 50% de inibição da redução de NBT pela
SOD contida no extrato. Alíquotas de 10 uL do extrato (diluído 1:5) foram transferidos
para uma placa de ELISA protegida da luz, contendo tampão fosfato de potássio 50 mM,
pH 7,8, 13 mM de L-metionina e 75 uM de NBT. A reação foi iniciada após a adição de
2 uL de riboflavina e a transferência dessa placa para uma câmara iluminada por uma
lâmpada fluorescente, durante um período de 1 minuto. Em seguida, foi realizada a
leitura da placa a 560 nM em espectrofotômetro Femto 700 plus – São Paulo/SP, Brasil,
localizado no Biopol (Departamento de Bioquímica/UFRN). A atividade de SOD foi
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determinada pelo cálculo da quantidade de extrato que inibiu 50% da redução de NBT,
expresso em unidade de atividade (UA). min-1.mg-1 prot21.
MORFOLOGIA DAS AMOSTRAS DO FÍGADO E PÂNCREAS
Os tecidos hepáticos e pancreáticos, dos diferentes grupos, foram fixados em formalina
tamponada (10%). Os fragmentos do tecido foram corados em HE para a avaliação da
morfologia hepática e pancreática em geral. Além do HE será utilizada a coloração de
PAS no tecido hepático para observar o nível de glicogenio .
MORFOMETRIA DAS AMOSTRAS DO TECIDO HEPÁTICO E PANCREÁTICO.
Para a análise morfométrica, cinco campos do pâncreas e fígado foram selecionados
de cada lâmina para a captura de fotos utilizando microscópio óptico (OLYMPUS, CX21)
acoplado em uma câmera digital. Em seguida as medidas das ilhotas pancreáticas, e a
intensidade da coloração do citoplasma dos hepatocitos (corados em PAS) foram
avaliadas com o auxílio do programa ImageJ.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e
analisados estatisticamente pelo software GraphPad Prism© versão 5.0 (GraphPad
Software Inc., San Diego CA, EUA). Foi feito teste de normalidade dos dados das
análises de medidas únicas pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Como os dados não
assumiram normalidade, foi utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, seguido do
pós-teste de Dunn. As análises de medidas repetidas foram feitas por meio da ANOVA
two-way, seguido de pós teste de Bonferroni. O nível de significância foi considerado p
<0,05.

Resultados e Discussões

RESULTADOS
Caracterização do Modelo Experimental
Após a indução do diabetes mellitus os grupos STZ-DB e STZ-SMCS apresentaram
polidipsia, polifagia e redução do peso em relação ao CG, no entanto, o tratamento não
foi capaz de melhorar significativamente esses sinais.
Análises Bioquímicas
Os valores médios de glicemia dos grupos STZ-DB e STZ-SMCS foram maiores
significativamente quando comparados ao CG (p<0,05). Uma diminuição significativa da
glicemia foi observada no grupo STZ-SMCS comparado ao grupo STZ-DB (p<0,05).
VLDL e triglicerídeos apresentaram um aumento significativo entre os grupos STZ-DB
e CG (p<0,05), que foi diminuído com o tratamento da SMSC (p<0.01). (Tabela 1)
Atividade das Enzimas Antioxidantes no Fígado
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A atividade de CAT diferiu significativamente entre os grupos de ratos diabéticos
comparados ao CG (p<0,05), porém STZ-SMCS apresentou maior valor em relação ao
STZ-DB (p<0.01). A atividade de SOD também diferiu entre os grupos STZ-DB e CG
(p<0,05) e no grupo STZ-SMCS (p <0.001), em relação aos demais (Fig. 1).
Achados Histopatológicos do Fígado
Na análise da depleção de glicogênio hepático, a área positiva ao PAS (%), que
corresponde a presença de degeneração hialina, foi maior significativamente (p<0.001)
no grupo STZ-DB, observando-se a depleção de glicogênio (citoplasma menos corado)
associada a elevada quantidade de corpúsculos hialinos (Fig. 2B). o que não foi
observado no grupo CG (Fig. 2A). O grupo STZ-SMCS apresentou hepatócitos com
citoplasma mais corados e uma significativa redução do número de corpúsculos hialinos
(p<0.01) (Fig. 2C), quando comparados ao grupo STZ-DB. Nos tecidos corados em HE,
não foram observadas alterações relevantes que demonstrem toxicidade hepática nos
grupos experimentais (dados não mostrados).
Achados Histopatológicos do Pâncreas
A coloração em HE do pâncreas demonstrou que o grupo CG apresentou uma ilhota
delimitada e preservada (Fig. 3A) enquanto que o grupo STZ-DB apresentou ilhotas de
tamanho reduzidos, mal delimitadas e com a presença de vacúolos (p<0.001) (Fig. 3B),
quando comparados ao grupo CG. O SMCS foi capaz de reduzir a severidade do dano
à ilhota pancreática causada pela estreptozotocina (p<0.01) (Fig. 3C), quando
comparados ao grupo STZ-DB.
DISCUSSÃO
Nossos resultados demonstraram que, no tratamento com SMC, ocorreu efeito
antihiperglicemiante, antioxidante, melhora na depleção de glicogênio hepático e no
dano as ilhotas pancreáticas, redução de triglicerideo e VLDL.
As características clínicas do DM1 associadas à redução do peso corporal, poliúria e
polidipsia, bem como a hiperglicemia foram observadas durante o curso do experimento
nos ratos dos grupos com diabetes experimental. A redução de peso no DM1
caracteriza-se pela degradação de gorduras e proteínas estruturais devido a
indisponibilidade de carboidratos para utilização como fonte de energia21.
Verificamos que o tratamento com o SMC não foi capaz de diminuir a perda de peso
(dados não apresentados), a polidipsia e polifagia dos ratos diabéticos, provavelmente
devido ao avanço da descompensação do DM, ao longo do período experimental e ao
modelo de ensaio agudo.
Nosso estudo mostrou que o tratamento com SMC, encontramos efeito na redução da
glicemia, comprovando que este composto pode ser um potente agente antidiabético.
Esse achado está de acordo com resultados anteriores que relataram melhora na
hiperglicemia, induzida por dieta rica em frutose em ratos Wistar; e em animais com
diabetes tipo 2 que foram tratados com SMC22,23. Entretanto, nosso estudo foi pioneiro
em demonstrar esse efeito em modelo experimental de DM1.
Os compostos de enxofre presentes na cebola têm ação nos lipídios séricos,
normalizando as atividades da hexoquinase, glicose 6-fosfatase e HMG-CoA redutase.
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Kumari et al.demonstraram que a administração de SMCS na dose de 200 mg/kg, por
45 dias exibiu efeitos anti-hiperlipidemicos em ratos alimentados com uma dieta rica em
colesterol, que foram semelhantes ao medicamento hipolipemiante padrão24.
As ROS derivadas da hiperglicemia, prejudica o sistema de defesa antioxidante
endógeno durante o DM, portanto, as atividades de SOD e CAT diminuídas no grupo
STZ-DB podem depender do período de evolução da doença25. Encontramos atividade
aumentada da SOD e CAT no tecido hepático dos grupo STZ-SMCS. Estes mesmos
efeitos foram observados no tratamento com 200 mg/kg de SMCS, em ratos com DM
induzida por aloxano26. Os resultados do nosso estudo corroboram com as evidências
encontradas na administração oral de S-alilcisteína, um composto de enxofre derivado
do alho27 e na administração oral de feno-grego e cebola em ratos diabéticos induzidos
por STZ28.
O tratamento com SMCS exerceu efeito sobre os estoques de glicogênio hepatico, que
se apresentaram menos deteriorados do que no grupo STZ. Este achado está em
consonância com os relatos de Ahmad et al e Peng et al que igualmente demonstraram
redução da síntese de glicogênio hepático, associada a melhora da depleção do
glicogênio em resposta ao tratamento com Stevia rebaudiana Bertoni29 e quercetina30,
respectivamente, em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina.
Para justificar alguns benefícios causados pelo tratamento do SMCS, realizamos a
análise das ilhotas pancreáticas, alvo da estreptozotocina, e pudemos observar que o
tratamento foi capaz de aumentar a área das ilhotas pancreáticas, quando comparada
as ilhotas dos ratos do grupo STZ-DB que apresentaram atrofia significativa destas
estruturas. Esses achados sugerem um possível efeito regenerativo das ilhotas
pancreáticas, frente ao tratamento com SMCS.

Conclusão

Em conclusão, o SMCS pode melhorar o perfil metabólico do DM, devido a sua ação
antidiabética, aliviando o estresse oxidativo no fígado e auxiliando na melhoria de danos
teciduais como o fígado e pâncreas, pesentes na fisiopatologia da DM.
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Fig. A. Etapas do experimento

Tab. 1. Grupo controle não diabético (GC); Grupo de ratos diabéticos induzidos por
(STZ) (STZ-DB); Ratos diabéticos induzidos por STZ tratados com o S-metilcisteína
(STZ-SMCS). Dados expressos como média ± erro padrão. Glicemia: #p <0,05
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Fig. 1. Atividade de enzimas antioxidantes no fígado de grupos animais. Grupo controle
não diabético (GC); Grupo diabico induzido por estreptozotocina (STZ) (STZ-DB); Ratos
diabéticos induzidos por STZ tratados com o S-metilcisteína (STZ-SMCS). Dados expr

Fig. 2. Marcação positiva pelo PAS no tecido hepático no final do período experimental.
A) grupo controle não diabético (GC); B) grupo diabético induzido por estreptozotocina
(STZ) (STZ-DB); C) ratos diabéticos induzidos por STZ tratados com o S-metilcist
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Fig. 3. Arquitetura das ilhotas pancreáticas no final do período experimental. A) grupo
controle não diabético (GC); B) grupo diabético induzido por estreptozotocina (STZ)
(STZ-DB); C) ratos diabéticos induzidos por STZ tratados o S-metilcisteína (STZ-SMC
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TÍTULO: Os efeitos da alteração da gravidade na morfologia da Plukenetia volubilis L.
Resumo
A gravidade é uma força presente em todo o planeta, atuando durante a evolução de
todos os seres vivos conhecidos hoje em dia. Com o desenvolvimento científico
podemos chegar a um novo patamar, o Espaço, deparando-nos com um ambiente
completamente diferente da atmosfera terrestre, que apresenta variáveis consideradas
como agentes estressores para a vida adaptada à Terra; uma dessas é a
microgravidade. O presente estudo teve como objetivo observar os efeitos que a
microgravidade causa na morfologia das plantas, utilizando como modelo a Plukenetia
volubilis L., popularmente conhecida como amendoim-inca. A mesma foi submetida a
microgravidade simulada através do Clinostato 2D, sendo dividida em grupos
submetidos a três tratamentos: Tratamento 1, com 1h de submissão a microgravidade,
tratamento 2 com 2 horas de submissão e o tratamento 3, esse com 4 horas de
submissão a microgravidade. Após os tratamentos as plantas foram cultivadas na casa
de vegetação e tiveram as suas medidas (a largura e o comprimento das folhas, a
distância entre nós, a espessura do caule na altura do cotilédone, bem como o
desenvolvimento dele, o tamanho do pecíolo, a quantidade de pares de folhas e o
desenvolvimento da raiz) feitas durante um período de 2 meses.
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TITLE: The effects of gravity change on the morphology of Plukenetia volubilis
Abstract
Gravity is a force present throughout the planet, acting during the evolution of all living
beings known today. With scientific development we can reach a new level, Space,
facing a completely different environment from the Earth's atmosphere, which presents
variables considered as stressors for life adapted to Earth; one of these is microgravity.
The present study aimed to observe the effects of microgravity on plant morphology
using Plukenetia volubilis L., popularly known as peanut-inca. It was submitted to
simulated microgravity through 2D Clinostat and divided into groups submitted to three
treatments: Treatment 1, with 1 hour of microgravity submission, treatment 2 with 2 hours
of submission and treatment 3, with 4 hours of submission to microgravity. After the
treatments, the plants were cultivated in the greenhouse and had their measurements
(the width and length of the leaves, the distance between nodes, the thickness of the
stem at the height of cotyledon, as well as its development, petiole size, the amount of
leaf pairs and the development of the root) made during a period of 2 months.
Keywords: Key words: Microgravity, Clinostat, plant morphology and Plukenetia vo
Introdução
1.Introdução A gravidade na verdade influência em muitos fenômenos observáveis
dentro da Física e da Ciências da Vida. Tudo na Terra, desde sua estrutura ao
desenvolvimento e evolução dos organismos terrestres, deu-se sobre a ação dessa
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força. A Força gravitacional na Terra é de 1g, quando ela está abaixo disso (cerca de
gravidade < 10−6g), a chamamos de microgravidade. Ela induz uma vasta gama de
mudanças em organismos que variam de bactérias para os seres humanos. Organismos
como as plantas conseguem perceber a gravidade, de forma que esta é responsável
pela a orientação de seu crescimento, o chamado graviotropismo, onde a raiz cresce
em direção ao solo e o caule cresce para cima (BENEDETTO et. al., 2018). Diferentes
hipóteses foram levantadas no intuito de explicar como as plantas conseguem perceber
a gravidade. Uma destas hipótese é que as plantas perceberiam a gravidade por meio
da pressão das organelas em sedimentação, especialmente os estatólitos (ou
amiloplastos). Estas são organelas presentes nas células vegetais na região da
columela na raiz. Esta hipótese foi conhecida como sendo do estatólito-amido (ZHANG
et al., 2019). Uma segunda hipótese seria a de que existe uma transmissão intercelular
do sinal de gravidade por meio do movimento lateral do hormônio auxina (hormônio
vegetal), sendo esta denominada de hipótese de Cholodny-Went. Alguns experimentos
têm mostrado que outros mediadores na percepção da gravidade seriam o
citoesqueleto, entre eles os microtúbulos (HOU et al., 2003). O então intuito desse
estudo é observar os efeitos da microgravidade sobre a morfologia das plantas, no caso
usando como modelo a Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae), conhecida como sachainchi, amedoim-inca, nativa da Amazônia Peruana e oleaginosa rica em ácidos ômegas
3, 6 e 9, sendo possuidora de potencial econômico devido ao seu alto conteúdo de
ácidos graxos poliinsaturados e vitaminas das sementes (TRINDADE et al., 2014), além
de aprensentar um carater medicinal, sendo amplamente utilizada na medicina popular
pelos nativos da Região Amazônica e do sul da Nigéria (NASCIMENTO et al., 2013).
Através da Etnobotânica e do estudo das ervas medicinais, foi possivel observar e
compreender mais porfundamente a ação teparéutica da P. Volubilis, a qual é utilizada
pela população como cicatrizante, tartando lesões de pele, e estudos tem demostrado
que o extrato da mesma possui ação antioxidante e ação antiproliferativa (GARMENDIA
et al., 2011).
Metodologia
2. Metodologia
2.1. Material vegetal Cerca de 100 sementes da espécie Plukenetia volubilis foram
cultivadas em uma bandeja contendo humus e vermiculita (1:1, p/p) em temperatura
ambiente.
2.2. Clinostato
O Clinostato 2D foi o dispositivo utilizado para simular a microgravidade nas mudas de
P. volubilis. Quanto ao princípio de funcionamento, no Clinostato 2D, a rotação ocorre
em torno de um eixo perpendicular ao vetor de força de gravidade, onde a ausência de
peso é obtida através da média vetorial do vetor de força de gravidade e resulta abaixo
de 1g quando o clinostato gira rápido o suficiente.
2.2.1. Tratamento com microgravidade
A microgravidade foi simulada utilizando o Clinostato 2D à 35 rpm. O ensaio de
microgravidade foi realizado em duplicata. O primeiro experimento foi realizado em 4
dias, com as sementes sendo divididas em um total de 8 grupos: grupo controle do
primeiro dia (C1), grupo controle do segundo dia (C2), grupo controle do terceiro dia
(C3), grupo controle do quarto dia (C4), grupo submetido ao tratamento de 1 hora sob
microgravidade simulada (T1), grupo submetido a 2 horas sob microgravidade (T2),
grupo submetido a 4 horas sob microgravidade (T3) e o restante do grupo submetido a
microgravidade por 4 horas no quarto dia (T32). No segundo experimento todos os
tratamentos foram realizados no mesmo dia, e com as plantas estando em estágio mais
avançado de desenvolvimento. Foram 3 dias de tratamentos no total, iniciando o
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primeiro dia com o grupo C11, T11, T21 e T31, no segundo dia os grupos C2, T12, T22
e T33 e no último dia os grupos C3, T13, T23 e T33. Após tratadas, todas as plantas
foram para a casa de vegetação, permanecendo cultivadas em temperatura ambiente.
2.3. Análises Morfológicas
Por cerca de 2 meses foram tiradas as medidas das plantas com o auxílio de régua e
paquímetro. Foi realizado as medidas levando em consideração sempre o terceiro par
de folhas. Foram medidas a largura e o comprimento das folhas, a distância entre nós,
a espessura do caule na altura do cotilédone, bem como o desenvolvimento dele, o
tamanho do pecíolo, a quantidade de pares de folhas e o desenvolvimento da raiz.
Resultados e Discussões
3. Resultados
3.1. Análises morfológica
3.1.1. Quanto a Largura
Os ensaios de microgravidade foram realizados em duplicata. No primeiro experimento
foi observado que as médias dos controles foram as seguintes: C1 foi de 7, 65 cm; C2
foi de 7,05 cm; C3 foi de 7, 2 cm e C4 foi de 7,05. Sobre a média dos tratamentos, a
média de T1 foi de 5,5 cm, a de T2 foi de 6,02 cm e a de T3 foi de 4,7. No segundo
experimento foi verificado que as médias dos controles foram as seguintes: C1 foi de
5,05 cm; C2 foi de 5,6 cm; C3 foi de 5,55 cm. Sobre a média dos tratamentos, a média
de T11 foi de 5,5 cm; a de T12 foi de 5,5 cm, a T13 5,45 cm; a de T21 foi de 6,5 cm;
T22 foi de 6,56 cm; a de T23 6,05 cm; a média de T31 foi de 5,5 cm; T32 foi de 5,5 cm
e T33 foi de 5,56 cm. Em ambas as remessas foi observado que os grupos controles
possuíam as folhas mais largas, seguidos dos grupos submetidos ao tratamento de 2
horas, enquanto os grupos de tratamento de 4 horas foram os que possuíram as folhas
menos desenvolvidas com relação a largura.
3.1.2. Quanto o comprimento da folha Os ensaios de microgravidade foram realizados
em duplicata. No primeiro experimento foi observado que a média dos controles foram:
C1 foi de 13, 05 cm; C2 foi de 13,65 cm; C3 foi de 13, 5 cm e C4 foi de 13,5 cm. Quanto
a média dos tratamentos, a média de T1 foi de 10,25 cm, a de T2 foi de 10,5 cm e a de
T3 foi de 10,02 cm. No segundo experimento foi verificado que as médias dos controles
foram as seguintes: C1 foi de 11,02 cm; C2 foi de 11,02 cm; C3 foi de 11,15 cm. Sobre
a média dos tratamentos, a média de T11 foi de 9,5 cm; a de T12 foi de 9,5 cm, a T13
9,45 cm; a de T21 foi de 11,5 cm; T22 foi de 11,55 cm; a de T23 11,5 cm; a média de
T31 foi de 9,25 cm; T32 foi de 9,5 cm e T33 foi de 9,5 cm. Mais uma vez foi observado
que o maior desenvolvimento da folha em relação ao comprimento foi nos grupos
controles e semelhantemente nos grupos de tratamento T2, com medidas bem
aproximadas. Enquanto nos grupos de T3 as medidas foram menores, porém sem muita
discrepância em comparação aos outros grupos.
3.1.3. Quanto ao crescimento do caule e a espessura dele no cotilédone Os ensaios de
microgravidade foram realizados em duplicata. No primeiro experimento foi observado
que a média dos controles foram: C1 foi de 0,98 cm; C2 foi de 0,98 cm; C3 foi de 0, 96
cm e C4 foi de 1,02 cm. Quanto a média dos tratamentos, a média de T1 foi de 0,86 cm,
a de T2 foi de 0,83 cm e a de T3 foi de 0,83 cm. No segundo experimento foi verificado
que as médias dos controles foram as seguintes: C1 foi de 0,6 cm; C2 foi de 0,6 cm; C3
foi de 0,62 cm. Sobre a média dos tratamentos, a média de T11 foi de 1,1 cm; a de T12
foi de 1,1 cm, a T13 1,12 cm; a de T21 foi de 1,2 cm; T22 foi de 1,23 cm; a de T23 1,23
cm; a média de T31 foi de 0,95 cm; T32 foi de 1,1 cm e T33 foi de 1,1 cm. Quanto a
espessura do cotilédone, não houve muita diferença entre as médias dos grupos, porém
com relação ao crescimento dele foi observado que a partir dos indivíduos do tratamento
2, referente a duas horas submetidas à microgravidade, havia a presença de caules
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curvados em 90% das amostras (T2 e T3) as quais foram identificadas com S ½ , S e
S+ representando, respectivamente, curvaturas menos, padrão e mais acentuadas. É
importante salientar que a curvatura foi menos acentuada em indivíduos pertencente ao
segundo experimento, os quais foram clinostatados já com um maior desenvolvimento.
3.1.4.Quantoa distância entre nós Os ensaios de microgravidade foram realizados em
duplicata. No primeiro experimento foi observado que a média dos controles foram: C1
foi de 6,02 cm; C2 foi de 6,02 cm; C3 foi de 6,01 cm e C4 foi de 6,02 cm. Quanto a
média dos tratamentos, a média de T1 foi de 4,5 cm, a de T2 foi de 4,3 cm e a de T3 foi
de 3,5 cm. No segundo experimento foi verificado que as médias dos controles foram
as seguintes: C1 foi de 5, 01 cm; C2 foi de 4,98 cm; C3 foi de 5,01 cm. Sobre a média
dos tratamentos, a média de T11 foi de 5,01 cm; a de T12 foi de 5,01 cm, a T13 4,98
cm; a de T21 foi de 6,02 cm; T22 foi de 6,01 cm; a de T23 6,02 cm; a média de T31 foi
de 6,01 cm; T32 foi de 5,98 cm e T33 foi de 6,01 cm. Assim como no caso da espessura
dos cotilédones, não foi observada grande variação entre as médias dos grupos. 3.1.5.
Quanto a quantidade de pares de folhas Os ensaios de microgravidade foram realizados
em duplicata. No primeiro experimento foi observado que a média dos controles foram:
C1 foi de 32 de pares; C2 foi de 32 de pares; C3 foi de 30 de pares e C4 foi de 32 pares.
Quanto a média dos tratamentos, a média de T1 foi de 28 pares, a de T2 foi de 32 pares
e a de T3 foi de 25 pares. No segundo experimento foi verificado que as médias dos
controles foram as seguintes: C1 foi de 18 pares; C2 foi de 20 pares; C3 foi de 20 pares.
Sobre a média dos tratamentos, a média de T11 foi de 15 pares; a de T12 foi de 15
pares, a T13 12 pares; a de T21 foi de 16 pares; T22 foi de 18 pares; a de T23 16 pares;
a média de T31 foi de 12 pares; T32 foi de 12 pares e T33 foi de 15 pares. Foi observado
novamente um maior desenvolvimento nos grupos controles e nos grupos T2, assim
como os grupos menos desenvolvidos foram os de tratamento 3, porém observou-se no
primeiro experimento que a maioria dos indivíduos pertencentes tanto ao tratamento T2
como ao tratamento T3 acabaram desenvolvendo um crescimento axial. Esse
crescimento também foi observado nos tratamentos T2 e T3 do segundo experimento,
mas em uma menor porcentagem dos indivíduos em comparação com o segundo
ensaio.
3.1.6. Quanto o tamanho do pecíolo Os ensaios de microgravidade foram realizados em
duplicata. No primeiro experimento foi observado que a média dos controles foram: C1
foi de 1,5 cm; C2 foi de 1,53 cm; C3 foi de 1,53 cm e C4 foi de 1,53 cm. Quanto a média
dos tratamentos, a média de T1 foi de 1,75 cm, a de T2 foi de 1,4 cm e a de T3 foi de
1,02 cm. No segundo experimento foi verificado que as médias dos controles foram as
seguintes: C1 foi de 1,01 cm; C2 foi de 1,01 cm; C3 foi de 1,02 cm. Sobre a média dos
tratamentos, a média de T11 foi de 1,01 cm; a de T12 foi de 1,01 cm, a T13 0,98 cm; a
de T21 foi de 1,4 cm; T22 foi de 1,43 cm; a de T23 1,4 cm; a média de T31 foi de 1,2
cm; T32 foi de 1,2 cm e T33 foi de 1,23 cm. Notou-se um maior desenvolvimento nos
indivíduos pertencentes aos grupos controles e de tratamento 2, e um menor
desenvolvimento nos grupos de tratamento 3.
3.1.7. Quanto a raiz Os ensaios de microgravidade foram realizados em duplicata.
Durante a transferência de recipiente foi possível observar que os indivíduos de T3
tiveram suas raízes pouco desenvolvidas, bem menor do que a maioria enquanto os
indivíduos de T2 foram os que possuíram o maior desenvolvimento de raiz. Assim, esses
dados mostram que os tratamentos afetaram o desenvolvimento das plantas.
4. Discussão Foi possível observar que há uma influência da microgravidade sobre a
morfologia da planta. Estudos desenvolvidos, como o realizado por HOSON (2014),
mostram que a parede celular desempenha um papel central na regulação do
crescimento e morfogênese em plantas e é envolvida nas modificações desses eventos
no espaço. A estimulação do crescimento e do alongamento na microgravidade é
causada pelo afrouxamento da parede celular, o que é provocado por diversas
mudanças no metabolismo do constituintes da parede celular. Houve alterações nítidas
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principalmente com relação a raiz, algo visto em outros estudos, usando a Arabidopsis
thaliana como modelo, observando o comprimento de raízes de plântulas cultivadas em
microgravidade simulada sob fotoperíodo (clinostato 2D). O crescimento da raiz primária
foi maior nas plântulas cultivadas no clinostato e observaram também um aumento da
quantidade de raízes secundárias em microgravidade simulada (HOSON et al., 2014
BOUCHERON-DUBUISSON et al., 2016). Na nossa pesquisa , podemos observar esse
mesmo tipo de alterações induzidas por microgravidade simulada na raiz nas plantas de
T2, as quais demostraram as raízes mais desenvolvidas em comparação aos demais
grupos. Semelhantes resultados foram observados em estudos em diferentes espécies
(Levine e Krikorian, 1996; Matía et al., 2010), embora esse efeito não tenha sido
comumente relatado em todos os experimentos, o que pode explicar também o porquê
das plantas T3 não terem se desenvolvido tanto com relação a raiz. Em suma, o
crescimento geral e morfologia em microgravidade foi semelhante ao de 1g, com raízes
crescendo na superfície do meio e desenvolvimento típico de brotos e folhas, com
variações nas plantas T3. Esse resultado foi observado em diversos estudos, tanto
usando simuladores de microgravidade quanto em estações espaciais (HOSON et al.,
2003). Os estudos chegaram a conclusão que provavelmente o fato dos materiais
vegetais serem frequentemente expostos à luz durante o experimentos, modificaram
seu crescimento, de modo que chegaram a cancelar os efeitos da microgravidade. A luz
causaria mudanças similares nas propriedades da parede celular como a gravidade faz
e atua como um substituto para a gravidade em regulação do crescimento ( ZHOU et
al., 2019).
Conclusão
5. Conclusão Através da análise das medidas foi possível observar que a
microgravidade afetou diretamente a morfologia da planta, a qual causo um
desenvolvimento axial nos indivíduos pertencentes aos grupos de tratamento de 2h e
4h, enquanto em que nos grupos controles e nos grupos de apenas 1h de tratamento a
maioria dos indivíduos permaneceu apenas com o desenvolvimento apical. Também
notou-se que a microgravidade possuiu influencia no desenvolvimento da planta, de
modo que os grupos T3 tiveram seus indivíduos com o crescimento menos desenvolvido
em comparação aos demais grupos. É importante constatar também que outro grande
fator de influencia no desenvolvimento das plantas foi o estágios de crescimento no qual
ela foi clisnostatada, de modo que os indivíduos do segundo experimento, os quais
foram clinostatados em estado de crescimento mais avançado em relação aos do
primeiro experimento apresentaram menos alterações, onde a maioria dos indivíduos
permaneceu com apenas o crescimento apical e também tiveram seu crescimento
menos afetado.
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Figura 1- Mudas de P. volubilis cultivadas em terra autoclavada (1:1 p/p).

Figura 2- Mudas da primeira remessa sendo clinostatadas a uma velocidade de 35 rpm.
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Figura 3- indivíduos T3 da primeira remessa com desenvolvimento com caule curvado

Figura 4- Indivíduos T3 da segunda remessa com desenvolvimento com caule mais
ereto
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Figura 5- Indivíduo T3 com crescimento axial.
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Figura 6- Indivíduo 16 submetido ao tratamento 3 (T3).

Figura 7- Indivíduo 12 submetido ao tratamento 2.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE MARCADORES OSTEOGÉNICOS EM
CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS TRATADAS COM AMOSTRAS
RICAS EM POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE MACROALGAS MARINHAS
Resumo
A medicina regenerativa e a engenharia de tecidos são áreas de estudo que combinam
o uso de células, biomateriais e moléculas bioativas que ofereçam vantagens aos
tratamentos convencionais usados na regeneração óssea ou que atuem como
coadjuvantes nesse processo. Nesse contexto, os polissacarídeos sulfatados (PSs)
isolados de macroalgas marinhas têm mostrado atividades biológicas interessantes
fazendo com que sejam bons candidatos para o desenvolvimento de novas terapias.
Em particular, os PSs extraídos da alga marrom Fucus vesiculosus, comercializados na
forma de Fucoidan pela Sigma, e subfrações obtidas por precipitação do mesmo, podem
ser uma importante fonte de moléculas com atividade osteogênica. Em ensaios
realizados anteriormente mostrou-se que a frações FUC1.0 e FUC0.5 induziram o
acúmulo de cálcio na matriz extracelular e o aumento da atividade da fosfatase alcalina
(ALP) em células tronco mesenquimais humanas isoladas da geleia de Wharton (CTMHGW), em relação ao controle negativo. Dessa forma, no presente trabalho, queremos
avaliar a expressão de marcadores osteogênicos nas CTMH-GW tratadas com essas
amostras ricas em PSs. Para isto, quantificou-se a expressão de um dos marcadores
iniciais da via de diferenciação osteogênica, da ALP, usando a reação em cadeia da
polimerase em tempo real (qRT-PCR). Os resultados, entretanto, não foram
conclusivos, indicando a necessidade de otimização do desenho experimental.
Palavras-chave: Células-tronco, medicina regenerativa, algas marinhas, qRT-PCR
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Abstract
The regenerative medicine and the tissue engineering combine the use of cells,
biomaterials, and bioactive molecules in order to offer advantages to the conventional
treatments used for tissue regeneration or act supporting the process. In this context,
sulfated polysaccharides (SPs) isolated from seaweeds have demonstrated interesting
biological activities, making these compounds good candidates for the development of
new therapies. Particularly, the SPs extracted from the brown seaweed Fucus
vesiculosus, commercialized as Fucoidan by Sigma and the subfractions obtained by its
precipitation, may be an important source of molecules with osteogenic activity. In
previous studies, the subfractions FUC 1.0 and FUC0.5 promoted the calcium
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accumulation in the extracellular matrix and increased the ALP activity in human
mesenchymal stem cells from Wharton’s Jelly (MSC-WJ), comparing to the negative
control. Therefore, the present work proposes to evaluate the expression of osteogenic
markers in the MSC-WJ treated with the samples containing SPs. Thereunto, the
expression of one initial marker for osteogenesis, the ALP was measured through the
real time polymerase chain reaction (qRT-PCR). The results, however, were not
conclusive, indicating the need of an optimization of the experimental design.
Keywords: Stem cells, regenerative medicine, seaweeds, qRT-PCR
Introdução
Os ossos possuem a capacidade de se regenerar reparando lesões e fraturas em
diversas circunstâncias, porém, diferentemente dos demais tecidos, sem a formação de
cicatriz (Tang et al., 2016). Não obstante, quando ocorrem defeitos mais graves,
resultantes de patologias ou acidentes que levam a grandes perdas de massa óssea,
essa capacidade regenerativa é afetada, levando a perdas funcionais. Dessa forma,
tem-se buscado novos métodos que passam pela utilização de células-tronco,
biomateriais e diferentes moléculas bioativas visando restaurar e/ou promover a função
regenerativa do tecido (Tang et al., 2016).
As células-tronco mesenquimais humanas (CTMH) são um tipo de célula-tronco adulta,
multipotentes que, de acordo com a Sociedade Internacional para Terapia Celular, são
aderentes, capazes de se autorrenovar e de se diferenciar em outros tipos celulares,
incluindo osteócitos (Bydlowski et al., 2009). Podem ser extraídas de vários tecidos
adultos, mas nosso grupo trabalha com as CTMH da geleia de Wharton (CTMH-GW) de
cordões umbilicais. Estas células, além de serem de fácil obtenção, por serem perifetais
(Grayson et al., 2015), apresentam vantagens se comparadas as outras células-tronco
como as embrionárias e pluripotentes, entre as quais se destacam: a menor
probabilidade de causar reações imunogênicas quando transplantadas (Miguel et al.,
2012), boa taxa de proliferação e não são tumorigênicas (Ding et al., 2015).
Dentre as diferentes moléculas bioativas estudadas, os polissacarídeos sulfatados
(PSs) extraídos de macroalgas marinhas apresentam-se como potenciais candidatos
para desenvolvimento de novas terapias para a regeneração óssea (Ale et al., 2011),
pois têm demonstrado atividade na indução da diferenciação osteogênica em célulastronco, atuando como reguladores das ligações de fatores de crescimento e de vias de
sinalização (Kim et al., 2015, Park et al., 2012, Pereira et al., 2014). Dentre essas
moléculas, uma das mais utilizada é o Fucoidan, o qual é um PSs rico em fucose,
extraído de algas marrons como, por exemplo, a alga Fucus vesiculosus, e, atualmente,
já é comercializado para fins cosméticos e alimentícios (FITTON et al, 2015).
O extrato do Fucoidan já mostrou diversas atividades biológicas (FITTON et al, 2015),
incluindo efeito osteogênico, contudo, não existem estudos sobre os efeitos das
subfrações obtidas a partir desse extrato comercial em células-tronco mesenquimais
humanas isoladas da geleia de Wharton de cordões umbilicais (hCTM-GW). Para
preencher essa lacuna foi realizado o subfracionamento do extrato comercializado pela
Sigma, por precipitação usando diferentes concentrações de acetona, obtendo-se no
final 4 subfrações ricas em PSs: FUC2.0, FUC1.0, FUC0.9 e FUC0.5.
Em fases anteriores do trabalho, testes bioquímicos (atividade da fosfatase alcalina ALP) e morfológicos (ensaios de mineralização que avaliam o acúmulo de cálcio na
matriz extracelular) foram realizados e mostrou-se que as subfrações FUC0.5 e FUC1.0
induziram diferenciação osteogênica na CTMH-GW. Para melhor caracterizar a
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atividade osteogênica destas amostras é necessário avaliar a expressão de marcadores
moleculares como ALP, RUNX2 (Fator de Transcrição Runx2), BMP2 (Proteína
Morfogenética Óssea 2) e BGLAP (Proteína Óssea de Gama-Carboxiglutâmico), os
quais quando possuem expressão aumentada, demonstram que as CTM estão
seguindo a via de diferenciação osteogênica (ZHOU et al., 2016).
Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial osteogênico das
referidas amostras quantificando a expressão do gene ALP, que é um dos marcadores
iniciais da diferenciação osteogênica.

Metodologia

As amostras ricas em PSs foram obtidas por precipitação do Fucoidan (comercializado
pela Sigma, F5631) com acetona, segundo metodologia descrita por COSTA et al.
(2008). Apenas duas subfrações foram utilizadas nesta fase do trabalho (FUC0.5 e
FUC1.0), uma vez que foram as que apresentaram atividade osteogênica nas etapas
anteriores do projeto.
As células-tronco mesenquimais humanas isoladas da geleia de Wharton (CTMH-GW)
usadas nos experimentos foram previamente cultivadas, expandidas como o descrito
por SALEHINEJAD et al, (2012) e caracterizadas como o descrito por REBELATTO et
al. (2008). As CTMH-GW foram mantidas em meio de cultura basal composto por
Dulbeco’s Modified Eagles Medium (D-MEM), obtidos da GIBCO, suplementado com
10% de soro fetal bovino (FBS), 1% de antibiótico (solução de penicilina-estreptomicina)
e 1% de glutamina.
Para indução osteogênica com as amostras ricas em PSs, as células foram cultivadas
em placas de 6 poços com densidade de 9,6x10ˆ4 células por poço, em 2 mL meio
basal, a 37ºC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, por 24 h. O meio foi então
trocado por um novo meio basal contendo as amostras ricas em PSs diluídas (FUC0.5
FUC1.0) na concentração de 0,5 µl/mL e as células mantidas por 3 dias. Como controle
negativo, usaram-se células mantidas apenas com meio basal e como controle positivo,
células mantidas em meio osteogênico (meio basal complementado com os indutores
osteogênicos dexametasona, ácido ascórbico e β-glicerolfosfato). Foram feitos três
experimentos independentes.
Ao fim do tempo estudado, as células foram tripsinizadas e o RNA total foi extraído
utilizando o kit RNAspin (GE Healthcare), de acordo com instruções do fabricante. A
pureza e concentração do RNA foi determinada usando o NanoDrop One. O cDNA foi
sintetizado utilizando o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied
Biosystems) seguindo as recomendações do fabricante. Para isso, foram utilizados 2 µg
da amostra de RNA total previamente extraído e as condições da reação foram 10 min
a 25 °C, seguido de duas incubações, sendo a primeira 120 min a 37 °C, e a segunda 5
min a 85 °C.
A comparação relativa da expressão da ALP foi feita por qRT-PCR (Reação em Cadeia
da Polimerase Quantitativa em Tempo Real), seguindo a metodologia SYBR® Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems), com as seguintes condições: em placas de 48
poços, colocou-se 1 µL de cada primer a 10 µM, 3 µL de água, 5 µL de SYBR Green
Master Mix e 1 µL do cDNA obtido, totalizando 10 µL por reação. As condições da reação
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de amplificação foram 95 ºC por 2 min, seguido de 15 seg a 95ºC para desnaturação e
1 min a 60ºC para anelamento e extensão, num total de 40 ciclos.
O gliceroaldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi usado como housekeeping gene
para a normalização dos resultados. As sequências dos primers utilizados para
amplificação dos genes foram: GAPDH (For - AGG TGC GTG TGA ACG GAT TTG e
Rev - TGT AGA CCA TGT AGT TGA GGT CA); e ALP (For - ACT GGT ACT CAG ACA
ACG AGA T e Rev - ACG TCA ATG TCC CTG ATG TTA TG); os quais já estavam
devidamente validados.
A análise foi realizada por meio da determinação do Fold change obtido pelo cálculo FC
= 2ˆ∆∆Ct (PFAFFL, 2001). Os dados obtidos, após a triplicata experimental, foram
avaliados quanto à variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey e diferenças
significativas foram admitidas quando o valor de P foi inferior a 0,05 entre o controle
negativo e os grupos de tratamento pelo teste de múltipla comparação. Para essa
finalidade o software utilizado foi o GraphPad Prism (versão 6.01; GraphPad Software,
Inc.).

Resultados e Discussões
O marcador gênico utilizado ALP apresenta relação direta com a expressão de proteínas
relacionadas com a osteogênese, estando envolvida nos estágios iniciais da formação
do tecido duro (GOLUB & BOESZE-BATTAGLIA, 2007).
Para a quantificação da expressão da ALP foram realizados dois ensaios, com três dias
de exposição às amostras ricas em PSs (0,5 µL/ml). Ao fim dos ensaios pudemos
observar a expressão gênica da ALP nas células tratadas e calculou-se o fold change
de cada amostra (gráfico 1 em anexo).
Os resultados obtidos mostraram que o gene ALP foi expresso nas células expostas às
frações obtidas do Fucoidan (FUC0.5 e FUC1.0), no entanto, o valor obtido foi
ligeiramente inferior ao do controle negativo (células não tratadas), mostrando que não
houve significância estatística e biológica. Estes resultados não estão de acordo com
os resultados de atividade enzimática alcançados anteriormente para a ALP. Dessa
forma, os resultados não foram conclusivos e sugerem que são necessárias otimizações
no desenho do experimento.

Conclusão

As subfrações ricas em PSs obtidas do Fucoidan comercializado pela Sigma (F5631)
demonstraram, em trabalhos anteriores, aumentar a atividade enzimática da ALP
(marcador inicial de diferenciação osteogênica) e induziram a deposição de cálcio na
matriz extracelular (processo de mineralização) das CTMH utilizadas no projeto,
indicando o seu potencial para o desenvolvimento de novas terapias para problemas
ósseos. Neste trabalho tentamos corroborar os resultados anteriores pela análise da
expressão génica. Entretanto, os resultados obtidos experimentalmente não foram
conclusivos, indicando assim, que otimizações precisam ser realizadas no protocolo
deste ensaio.
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Gráfico 1. Avaliação da expressão gênica da ALP em CTMH-GW expostas por três dias
às amostras ricas em PSs derivadas do Fucoidan comercializado pela Sigma (F5631).
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TÍTULO: Uma base de dados sobre a Mata Atlântica
Resumo
Muitos dos sistemas de classificação da vegetação brasileira foram baseados em
observações da co-ocorrência de espécies e sua relação com diversos fatores
ecológicos e abióticos. Mesmo com o avanço de pesquisas a respeito de padrões
florísticos e fisionômicos da vegetação brasileira, ainda é preciso compilar essas
informações. Dessa forma, a base de dados Caaporã reunirá o conhecimento existente
sobre a distribuição das espécies nas comunidades em que foram amostradas tendo
como objetivo descrever a apresentar essas comunidades incluindo dados de
abundância, quando existentes, e também informações a respeito das localidades
estudadas, permitindo análises importantes em uma segunda etapa. Apesar de ser o
segundo maior complexo florestal da América do Sul, não existe até o momento um
esquema de ecorregiões objetivo, com base na composição de espécies da flora da
Mata Atlântica. Seu atual estado de conservação combinado as suas altas taxas de
endemismo a qualificam como um dos principais hotspots da biodiversidade mundial e
apontam para a urgência dos padrões de distribuição de espécies na Mata Atlântica e
sobre a atuação dos fatores que influenciam essa distribuição, para oferecer um ponto
de partida para o planejamento e a implementação de ações de conservação.
Palavras-chave: base de dados, vegetação, fitogeografia, fisionomia, Mata Atlântica.
TITLE: A database about the Atlantic Forest
Abstract
Many of the Brazilian vegetation classification systems were based on observations of
the co-occurrence of species and their relation to various ecological and abiotic factors.
Even with the advance of research on floristic and physiognomic patterns of Brazilian
vegetation, it's necessary to compile this information. Thus, the Caaporã database will
gather the existing knowledge about the distribution of species in the communities in
which they were sampled, aiming to describe and presentare these communities
including abundance data, when existing, and also information about the studied
locations, allowing important analyzes in a second step. Despite being the second largest
forest complex in South America, there's no objective ecoregion scheme, based on the
composition of Atlantic Forest flora species yet. Its current state of conservation
combined with its high rates of endemism qualify it as one of the main hotspots of world's
biodiversity and point to the urgency of species distribution patterns in the Atlantic Forest
and the role of factors influencing this distribution, offering a starting point for the planning
and implementation of conservation actions.
Keywords: database, vegetation, physiognomic, Atlantic forest
Introdução
Uma maneira de comparar a distribuição das espécies e determinar padrões é a
compilação de informações referentes a levantamentos florísticos, e, ou
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fitossociológicos, e armazenar estas informações em um banco de dados. Análises
comparativas da vegetação do Brasil vêm crescendo, assim como o número de
levantamentos analisados. Sistemas de classificação da vegetação proporcionam o
embasamento e a estrutura necessários para responder questões envolvendo a
comparação da riqueza de diferentes comunidades ecológicas, a determinação da
distribuição de espécies, entre tantas outras. Grande parte dos sistemas que são usados
para classificar a vegetação brasileira foi baseada em observações da co-ocorrência de
espécies e sua limitação em uma formação vegetal ou em variáveis fisionômicosambientais (Joly et al.1999). De acordo com os autores, houve um aumento no
desenvolvimento ao que se refere à fitogeografia no Brasil, nas últimas décadas,
ocasionando um conhecimento maior das diferentes fisionomias que ocorrem no Brasil.
Entretanto, qualquer desenvolvimento científico a respeito de padrões florísticos e
fisionômicos da vegetação brasileira necessita de uma base de dados ampla e
abrangente a respeito da estrutura e composição das comunidades vegetais que
compõem a vegetação do País. Diversos fatores influenciam a distribuição da biota no
ambiente, como história evolutiva, gradientes climáticos e o impacto de atividades
humanas. Evidências fósseis e análises filogenéticas de linhagens de plantas
neotropicais apontam para altas taxas de diversificação desde o Mioceno, atribuídas a
diversos eventos geológicos e climáticos, como a fase de rápida elevação da Cordilheira
dos Andes e o resfriamento da temperatura global ocorridos nessa época (Hughes et al.
2013). Apesar da importância da história evolutiva das linhagens, o papel de padrões
climáticos e edáficos atuais é globalmente reconhecido por afetar a distribuição da biota
e explicar os notórios gradientes latitudinais e longitudinais de composição de espécies
observados na macro escala (O’Brien et al. 2000). Apesar de já ter perdido cerca de
88,27% de sua cobertura vegetal original (Ribeiro et al. 2009), a Mata Atlântica é o
domínio brasileiro mais rico em angiospermas, abrigando 15001 espécies (BFG 2015).
Comporta também 2,7% e 2,1% das espécies de plantas e vertebrados endêmicos do
mundo, respectivamente. Seu atual estado de conservação combinado as suas altas
taxas de endemismo a qualificam como um dos principais hotspots da biodiversidade
mundial (Myers et al. 2000) e apontam para a urgência do mapeamento de suas
ecorregiões. Por fim, a Mata Atlântica brasileira sobrepõe-se às áreas mais habitadas
do país, incluindo suas duas maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa intensa
ocupação populacional faz da Mata Atlântica uma das florestas tropicais mais
criticamente ameaçadas do mundo (Oliveira-Filho and Fontes 2000), restando apenas
aproximadamente 11,73% da sua vegetação original (Ribeiro et al. 2009). Além da
redução da cobertura vegetal do domínio, o impacto das atividades humanas é
reconhecidamente causador de alterações na composição de espécies da flora da Mata
Atlântica (Colombo and Joly 2010, Neves et al. 2017).
Metodologia
Área de estudo A Mata Atlântica se estende por uma área de cerca de 150 milhões de
hectares no leste da América do Sul (Oliveira-Filho and Fontes 2000, Ribeiro et al.
2009). Sua distribuição vai desde o Nordeste do Brasil (3°S), onde cobre uma estreita
faixa costeira, até as regiões Sudeste e Sul do país (31°S), onde adentra o continente e
alcança o Leste do Paraguai e o Nordeste da Argentina (Ribeiro et al. 2009). O relevo
do domínio é heterogêneo: conta com planícies sedimentares em todo seu litoral e com
cadeias montanhosas nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. No Sudeste, destacam-se
as Serras do Mar e da Mantiqueira, com cumes de mais de 2700 metros de altitude, e
no Sul brasileiro, Leste paraguaio e Nordeste argentino, encontra-se a Serra Geral. O
clima da Mata Atlântica é predominantemente tropical da região Nordeste à região
Sudeste do Brasil, e na porção sul do domínio prevalecem climas subtropicais, com
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geadas no inverno. As temperaturas médias anuais variam de 11 a 26°C, e a
pluviosidade anual vai de 700 mm (Santa Terezinha, Bahia, Brasil) a mais de 3100 mm
(Bertioga, São Paulo, Brasil). No Sudeste do Brasil ocorrem as maiores precipitações,
impulsionadas pelas chuvas de relevo que atingem as regiões montanhosas (Alvares et
al. 2013). As principais fisionomias da vegetação da Mata Atlântica são as Florestas
Latifoliadas Perenifolias, Florestas Latifoliadas Semideciduifolias e Florestas Mistas
Lati-aciculifoliadas. Além delas, também ocorrem em menor extensão nanoflorestas,
savanas e campinas (Oliveira-Filho 2009) Dados florísticos e ambientais A Base de
Dados Caaporã (Floresta bonita, na língua Tupi) vem sendo construída através da
utilização do software GOOGLE planilhas, online. Foram compilados dados de
levantamentos da vegetação lenhosa de 711 localidades da Mata Atlântica, disponíveis
na literatura e em dados de herbário. Os dados da literatura compreenderam 514
levantamentos publicados em artigos de periódicos científicos, teses, livros e relatórios
técnicos. Os dados de herbário foram obtidos através do site SpeciesLink
(www.splink.org.br), buscando pelos estados brasileiros que fazem parte da Mata
Atlântica, e contabilizando 197 localidades inseridas no domínio, nas quais foram
considerados apenas aglomerados de 30 ou mais coletas distantes não mais que 10 km
entre si. Dos dados obtidos, retivemos apenas árvores e arbustos nativos identificados
em nível de espécie. Usamos informações do Projeto Flora do Brasil para corrigir erros
ortográficos, fundir sinônimos com seus nomes corretos e excluir espécies que não se
encaixavam nos nossos critérios, totalizando 2937 modificações. Excluímos também
todas as localidades com menos de cinco espécies. Por fim, usamos o Google Earth
para nos certificar de que todas as coordenadas estavam apontando para a localização
correta dos levantamentos, e para refiná-las, caso necessário. Após essa compilação,
produzimos uma matriz dados de ocorrência de espécies por localidade, e uma matriz
de dados de abundância de espécies por localidade. A matriz de ocorrências abrangeu
711 levantamentos da vegetação, e a matriz de abundâncias englobou um subconjunto
dos levantamentos da primeira, incluindo 345 localidades para as quais as informações
de números de indivíduos amostrados por espécie estavam disponíveis (Figura 1).
Nesta base, os dados estão organizados em três planilhas complementares:
Referências, Florística e Abundância. Na planilha Referências, estão inseridos os dados
de autor e ano de publicação, se a área está inserida em uma Unidade de Conservação
(binária presença e ausência), manejo (qual tipo de manejo), critério de inclusão (critério
de tamanho crítico para inclusão no levantamento, em centímetros), latitude, longitude
(em graus decimais), altitude (em metros), área basal (em metros quadrados por
hectare), altura (em metros, altura média), método (se parcela ou ponto quadrante), se
a área é alagada, de várzea ou água preta (todas variáveis binárias de presença e
ausência), fisionomia da vegetação de acordo com o autor, assim como tipo de
fitofisionomia, regime climático, renovação foliar, domínio térmico e faixa altitudinal,
tipos de substratos de acordo com o novo esquema de classificação a fisionomia da
vegetação brasileira segundo Oliveira-Filho (2009). A planilha Florística apresenta
estrutura do tipo espécies (linhas) x localidades (colunas), e contém uma lista de
espécies encontradas em todas as localidades, assim como a ocorrência destas
espécies em cada uma das localidades lançadas na base (binária de presença e
ausência). A planilha Abundância tem a mesma estrutura da planilha Florística, porém
recebeu o lançamento das abundâncias absolutas das espécies ao invés de sua
ocorrência binária. Ambas as planilhas incluem colunas identificadoras para família e
gênero, assim como para o status da identificação taxonômica (completa ou
incompleta). Espécies sem identificação taxonômica são inseridas como indet. Mapas
detalhados sobre a distribuição dos pontos lançados na base foram confeccionados
utilizando o Sistema de Informações Geográficas QGIS (QGIS Development Team
(YEAR). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation
Project. http://qgis.osgeo.org). Os limites da Mata Atlântica foram aqueles definidos pelo
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IBGE, no território brasileiro (Veloso et al. 1991), mais os correspondentes aos limites
da ecorregião Florestas do Alto Paraná conforme proposto por Olson et al. (2001), para
os territórios do Paraguai e Argentina.
Resultados e Discussões
Os 711 levantamentos da vegetação da Mata Atlântica aqui compilados reuniram 4378
espécies de plantas arbustivas e arbóreas pertencentes a 803 gêneros e 132 famílias .
O número médio de espécies por localidade foi 79,5 (desvio padrão = 69,3, mediana =
56, mínimo = 6, máximo = 767) e 1125 espécies ocorreram em apenas uma localidade
(25,7% do total). Tanto para os dados de abundância quanto para os dados de
ocorrência, nós encontramos duas grandes zonas que dividem o domínio no sentido
norte-sul, confirmando a segmentação climática da flora apontada por Carnaval (2014).
Os resultados obtidos cumpriam rigorosamente com as metas do plano de trabalho,
além de comprovar a imensa biodiversidade e incidência de espécies raras na Mata
Atlântica. Os passos seguintes incluem a expansão da base de dados para o domínio
do Cerrado e análise estatística dos dados.
Conclusão
A Mata Atlântica ocorre em uma área de intenso adensamento populacional, o que levou
sua cobertura vegetal a um estado de acentuada fragmentação (Ribeiro et al. 2009).
Além de desmatamento, alterações estruturais e fragmentação, as mudanças na
composição de espécies são um importante impacto da atividade humana sobre a
vegetação. Os impactos das atividades humanas sobre o clima também podem ter
consequências sobre a distribuição das ecorregiões da Mata Atlântica. Em vista das
ameaças à biodiversidade da Mata Atlântica aqui citadas, e considerando o frágil estado
de conservação do domínio, nós esperamos que o banco de dados possa ser utilizado
em estudos futuros para o emprego de ações de conservação bem planejadas, e que
os mapas que geramos sejam usados como ponto de partida para a escolha de áreas
prioritárias para restauração e para criação de Unidades de Conservação.
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Anexos

Figura 1 - Caracterização da Mata Atlânti
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TÍTULO: Estimativa da dose letal mediana (DL50) do extrato aquoso de Anacardium
occidentale utilizando-se embriões de peixe-zebra como modelo experimental
Resumo
Objetivou-se neste estudo avaliar a embriotoxicidade do extrato aquoso do extrato de
Anacardium occidentale, popularmente conhecido como cajueiro, através da análise da
taxa de mortalidade de embriões de peixe zebra. Este animal foi escolhido como modelo
para estudo, por apresentar grande similaridade genética com o ser humano, sendo um
dos modelos mais eficazes e aceitos para o estudo de potenciais efeitos tóxicos de
substâncias diversas sobre a saúde humana. Os ovos foram separados em três
estágios, representativos de diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes horas
pós fecundação (hpf): 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf; seguindo-se a determinação da dose letal
mediana (DL50), exigida pelos órgãos regulamentadores para a condução de testes de
toxicidade em peixe zebra. A seguir os ovos foram expostos a concentrações diferentes
do extrato de A. occidentale: Grupo 1, Controle (n= 334); Grupo 2 (n= 78), 5mg/10mL;
Grupo 3 (n= 74), 20mg/10mL; Grupo 4 (n= 150), 50mg/10mL; Grupo 5 (n= 102), 100
mg/10mL; Grupo 6 (n= 180), 150 mg/10mL. Desse modo, foram estimadas a DL50 para
os grupos de 6 hpf (1,89 g/ml), 12 hpf (1,01 g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml). Tendo em vista
que a DL50 fornece o perfil de toxicidade aguda da substância química ou extrato
vegetal, os valores estimados para cada estágio permitem uma avaliação preliminar
acerca da embriotoxicidade do extrato da casca do cajueiro sobre o peixe zebra e são
de suma importância para o desenvolvimento de estudos de toxicidade crônica.
Palavras-chave: Embriotoxicidade; Cajueiro; Extrato aquoso; Zebrafish.
TITLE: Estimation of median lethal dose (LD50) of aqueous extract of Anacardium
occidentale using zebrafish embryos as experimental model
Abstract

This study aimed to evaluate the embryotoxicity of the cashew tree bark aqueous extract,
Anacardium occidentale, by analyzing the mortality rate of zebrafish embryos. This
animal was chosen as a model for study due to its great genetic similarity with humans,
being one of the most effective and accepted models for the study of potential toxic
effects of various substances on human health. Eggs were separated into three stages,
representative of different developmental stages, at different hours after fertilization
(hpf): 6 hpf, 12 hpf and 24 hpf; followed by the determination of the median lethal dose
(LD50) required by regulatory agencies for conducting zebrafish’ toxicity tests. The eggs
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were then exposed to different concentrations of A. occidentale tree bark aquous extract:
Group 1, Control (n = 334); Group 2 (n = 78), 5mg / 10mL; Group 3 (n = 74), 20mg /
10mL; Group 4 (n = 150), 50mg / 10mL; Group 5 (n = 102), 100 mg / 10mL; Group 6 (n
= 180), 150 mg / 10mL. Thus, LD50 was estimated for the 6 hpf (1,89 g/ml), 12 hpf (1,01
g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml) groups. As the LD50 provides the acute toxicity profile of the
chemical or plant extract, the estimated values for each stage allows a preliminary
evaluation on the embryotoxicity of the cashew tree bark extract, and are of great
importance for the development of chronic toxicity studies.

Keywords: Embryotoxicity; Cashew tree; Aqueous extract; Zebrafish
Introdução
O uso de plantas medicinais é uma prática milenar que mantem-se ao longo dos anos,
apesar das grandes evoluções no desenvolvimento de medicamentos alopáticos (Veiga,
Pinto, & Maciel, 2005). A utilização indiscriminada dessa forma terapêutica é sustentada
pela crença equivocada de que produtos de origem vegetal não apresentam reações
adversas e efeitos tóxicos, tornando-os, assim, teoricamente mais seguros e benéficos.
No entanto, é de conhecimento científico que muitas delas apresentam substâncias
potencialmente agressivas e riscos toxicológicos. Ao considerarmos o uso dessas
plantas por mulheres no período gestacional é de grande importância salientar os
possíveis efeitos embriotóxico, teratogênico e abortivo como sendo os mais
preocupantes, resultantes do uso demasiado sem a devida orientação, tendo em vista
que os constituintes da planta podem atravessar a barreira placentária e chegar ao feto,
provocando anormalidades (Rodrigues et al., 2011; Veiga et al., 2005).
A insegurança no uso dessa terapêutica durante a gestação baseia-se na complexidade
da composição química das plantas e uma deficiência de estudos que comprovem sua
segurança e eficácia. Sabendo-se que alguns chás e infusões apresentam capacidade
abortifaciente, estimulando contrações uterinas para expulsão do feto, esses recursos
devem ser evitados por gestantes até que comprovações científicas garantam seu uso
seguro (Mengue, 2001 ; Moreira et al., 2001; Rodrigues et al., 2011; Yazbek, Tezoto,
Cassas, & Rodrigues, 2016).
Dentre as plantas empregadas na medicina popular com intuito abortivo, enquadra-se a
espécie objeto deste estudo: Anacardium occidentale, popularmente conhecida como
“cajueiro”. Esta espécie, dispõe de um potencial popularmente conhecido contra
inflamações uterinas e ovarianas, sendo a casca do caule a parte de maior importância
para estes fins terapêuticos (Pedro, 2015), dentre outras aplicações.
Diante da falta de estudos acerca dos efeitos tóxicos do extrato da casca de A.
occidentale, e visando atender ao princípio dos 3R’s da experimentação animal, que
busca a promoção de um maior refinamento nos estudos científicos, com redução no
número de animais experimentais a serem utilizados em uma pesquisa, ou que substitua
o uso de uma espécie animal por outra, de categoria inferior na escala zoológica
(Bonella, 2009); o peixe zebra (Danio rerio) foi escolhido como modelo experimental.
Este modelo animal está na vanguarda dos estudos sobre biologia do desenvolvimento,
principalmente devido à sua alta similaridade genética com humanos. Aproximadamente
71 % dos genes que codificam proteínas em humanos tem pelo menos um gene ortólogo
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no peixe zebra, e 84 % dos genes associados a doenças humanas possuem um gene
relacionado no peixe zebra (Howe et al., 2013). Além disso, algumas vantagens, como
facilidade de manutenção e administração de medicamentos, ciclo reprodutivo curto,
com embriogênese completa em 72 hpf e finalização de seu desenvolvimento em até
96 hpf, e transparência dos ovos, permitem a avaliação visual de células e órgãos em
desenvolvimento. Esta evolução rápida é similar ao período de três meses de
desenvolvimento humano (Parng, Seng, Semino, & McGrath, 2002).
A avaliação tóxica por meio da dose letal mediana (DL50) é de suma importância para
o desenvolvimento de estudos que buscam analisar o perfil tóxico de novas drogas por
permitir determinar o potencial das substâncias em causarem danos à saúde humana,
rotulando-as de acordo com sua letalidade/toxicidade. A determinação da DL50 permite
ainda a obtenção de informações sobre o potencial tóxico em órgãos específicos,
estabelecimento das doses para estudos adicionais de toxicidade e inferência a respeito
das possíveis consequências de exposições acidentais (Valadares, 2006).
Assim, este estudo teve por objetivo estimar a dose letal mediana (DL50) através da
administração do extrato da casca da Anacardium occidentale, utilizando-se embriões
do peixe zebra como modelo experimental.

Metodologia

Para a realização deste estudo, foram coletadas as cascas do caule de espécimes de
Anacardium occidentale, no mês de julho/2018, na Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Rio Grande do Norte (EMPARN), na cidade de Parnamirim-RN. Um exemplar do
material coletado foi depositado no herbário do Departamento de Botânica e Zoologia
da UFRN para fins de identificação taxonômica. Em seguida, a amostra foi transportada
ao Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da UFRN para obtenção
dos extratos vegetais.
As cascas foram secas por quatro dias em estufa de ar circulante a 40°C e
posteriormente trituradas em liquidificador industrial para obtenção do pó das cascas
utilizado no processo de extração, sendo o restante não utilizado armazenado em
recipiente adequado ao abrigo da luz. Dois métodos extrativos foram testados, decocção
e maceração, juntamente com dois solventes diferentes, água destilada e álcool 70%,
para avaliação do que melhor se enquadraria com os objetivos da pesquisa. Baseandose no uso popular de preparação do extrato, o método de extração e o solvente extrator
de escolha foram, respectivamente, maceração e água. Dessa forma, foram realizadas
sucessivas extrações na proporção de 10g do triturado para cada 500mL de água, onde
cada infusão permaneceu em repouso por um período de 24h antes do processo de
filtração, que foi executado através de um funil de vidro com algodões. Os extratos
aquosos obtidos foram submetidos à pressão reduzida no rotaevaporador para
diminuição do volume e obtenção de um concentrado. Este foi colocado em tubos falcon
na medida de 25mL para secagem no liofilizador, que é a etapa final do processo de
obtenção da amostra seca.
Para realização das análises preliminares nos ovos, foram utilizados peixes zebra
adultos, sendo estes machos e fêmeas, no biotério Fish Vivarium do Departamento de
Fisiologia e Comportamento da UFRN. Os protocolos estabelecidos no projeto foram
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submetidos e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN,
Nº 123.057/2018.
Os animais foram abrigados em condições controladas de luz (ciclo claro e escuro/12h),
temperatura (26ºC ±1ºC) e alimentação (quatro vezes ao dia), durante o período de
estudo (Schneider et al., 2009). Para a execução do experimento, os peixes foram
postos para reprodução às 16h, na proporção de dois machos para três fêmeas, 24h
antes das análises a serem realizadas para aquisição dos ovos utilizados. Após o
período de acasalamento natural, os ovos foram analisados microscopicamente e
aqueles fertilizados foram organizados em três estágios de análise de acordo com as
diferentes horas pós-fertilização (hpf): 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf. Em cada um destes
períodos, diferentes ovos foram expostos a diferentes concentrações do extrato,
compondo os seguintes grupos experimentais: Grupo 1 (n= 334), Controle; Grupo 2 (n=
78), 5mg/10mL; Grupo 3 (n= 74), 20mg/10mL; Grupo 4 (n= 150), 50mg/10mL; Grupo 5
(n= 102), 100 mg/10mL; Grupo 6 (n= 180), 150 mg/10mL. Procurou-se estimar 30 ovos
por grupo experimental. No entanto, algumas repetições foram necessárias devido ao
fato de alguns dos ovos que foram inicialmente alocados em cada experimento não
estarem fertilizados. Por este motivo, obteve-se um n amostral diferente para cada
grupo, visando a uniformidade dos dados estatisticamente.
Os ovos foram então expostos às cinco diferentes concentrações do extrato mais o
grupo controle, que passou pelo mesmo procedimento de manipulação, porém sendo
expostos apenas à agua do sistema. A exposição ocorreu em placa de Petri durante 2h,
na qual encontrava-se a concentração correspondente diluída em 10mL da água do
sistema dos aquários. Após a exposição, os ovos foram armazenados em placas de
poliestireno de 24 poços com a água do sistema em uma incubadora de temperatura
controlada (28ºC ±1ºC). O acompanhamento dos ovos deu-se durante um período de
96h, onde analisou-se a letalidade do extrato através do percentual de morte dos ovos
fertilizados.
Para a determinação da DL50 às 96hpf foi utilizado regressão binária, através do modelo
probit, por meio do software IBM SPSS Statistics versão 25. Foram inseridos no modelo
a quantidade de mortes, o total de indivíduos e a concentração como covariável, essa
última transformada em log de base 10. Modelos independentes foram testados para
cada estágio embrionário, sendo observadas respostas distintas ao extrato.

Resultados e Discussões

Na tabela 1 são apresentados os dados referentes à taxa de mortalidade dos embriões
expostos às diferentes concentrações do extrato. A DL50 do extrato aquoso da casca
do cajueiro, obtida após as exposições, permite analisar o início, a natureza e a duração
da intoxicação, visto que corresponde a concentração responsável pela morte de 50%
dos animais utilizados neste estudo. O emprego do método de dose única, escolhido
para a realização deste estudo, busca determinar a potência da droga em casos de
ingestão acidental ou envenenamento, seguindo as recomendações dos órgãos
regulamentadores para a condução de estudos de toxicidade envolvendo o peixe zebra
(ANVISA, 2013; OECD, 2013). O modelo proposto das concentrações prevendo a
mortalidade como resposta foi significativo para os estágios de 6, 12 e 24 hpf, com
valores de p<0,001 e z=3,75; z=3,74; z=3,98, respectivamente. Desse modo, foram
estimadas a DL50 para os grupos de 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf, nas concentrações de 1,89
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g/ml, 1,01 g/ml e 0,12 g/ml, respectivamente.O cajueiro apresenta uma grande
variedade de compostos químicos. A casca de seu caule apresenta como principais
constituintes os flavanoides, catequinas, fenóis e taninos, estando os compostos
fenólicos presentes em grande quantidade (Souza,2015). A grande complexidade
química destes insumos reflete na importância da realização de estudos toxicológicos
que garantam o uso seguro deste extrato, sobretudo considerando-se que seu uso
durante a gestação pode apresentar toxicidade embrionária, conforme demonstrado no
modelo experimental utilizado neste estudo.
No modelo em questão, a DL50 é a prova mais comumente utilizada para determinação
de toxicidade aguda, pois permite avaliar a suscetibilidade das espécies, identificar
órgãos alvo e fornece informações acerca de doses necessárias para estudos de
toxicidade crônica (Moura et al., 2012). Dessa forma, os valores estimados neste estudo
para cada estágio do desenvolvimento embrionário fornecem subsidio para o posterior
estabelecimento de uma classe toxicológica para o extrato da casca do cajueiro, de
acordo com a relação de dose/resposta aqui estabelecida. Contribui, portanto, para a
elucidação dos efeitos que o uso indiscriminado de chás e infusões pode causar,
principalmente durante o período gestacional.
A utilização de um modelo animal que apresenta grande similaridade genética com o
humano fornece uma maior exatidão acerca dos resultados obtidos, por permitir uma
análise comparativa. Considerando-se cada estágio embrionário do peixe zebra
avaliado neste estudo, é possível observar a fase de gastrulação no estágio de 6 hpf,
onde no embrião humano esta fase ocorre por volta da terceira semana de gestação,
sendo caracterizada pelo início ao desenvolvimento de todos os tecidos do corpo. À fase
que compreende os estágios de 12 hpf e 24 hpf no peixe zebra é dado o nome de
segmentação, em que há o desenvolvimento dos somitos, relacionados à formação da
coluna vertebral, dos músculos esqueléticos e da organização do sistema nervoso
periférico, primórdios do arco faríngeo, neurômeros, organogênese primária e primeiros
movimentos. Estes eventos, constituem o período da organogênese do
desenvolvimento humano, o qual ocorre da quarta à oitava semanas (Charles, William,
Seth, Bonnie, & Thomas, 1995; Moore et al., 2016). Pôde-se notar, portanto, efeito tóxico
do extrato aqui testado tanto no período que corresponde á Gastrulação quanto à
organogênese humana, períodos estes que são críticos para o desenvolvimento
humano, sendo justamente onde se observa a maior incidência de abortos espontâneos
ocasionados pela exposição da gestante a teratógenos ambientais; os quais incluem
substâncias vegetais (Moore et al., 2016).
Embora a natureza tóxica de um extrato vegetal dependa de fatores como o estágio de
crescimento, maturidade da planta, parte utilizada e condições de armazenamento, seu
uso descomedido, principalmente por mulheres no período gestacional, torna esta
prática um problema de saúde pública. Nesta perspectiva, a determinação da toxicidade
dos compostos, em modelos animais, por meio das suas relações dose-resposta é de
grande importância para inferir acerca da sua segurança na utilização pela população e
no desenvolvimento de produtos (Mello-Andrade et al., 2018; Rodrigues et al., 2011;
Tédong et al., 2007).
Os resultados obtidos neste estudo nos permitem inferir acerca dos possíveis efeitos
tóxicos do extrato aquoso da casca do cajueiro em mamíferos, devido à sua alta
similaridade genética com o peixe zebra. Deste modo, a determinação de índices como
taxa de mortalidade nos embriões do peixe zebra realizado neste estudo, são sugestivos
de riscos ao desenvolvimento do embrião humano.
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Conclusão

As análises realizadas neste estudo destinaram-se a avaliar, de forma preliminar, o risco
toxicológico do uso do extrato aquoso das cascas de Anacardium occidentale por meio
da taxa de mortalidade dos embriões do peixe-zebra. Tendo em vista que a dose letal
mediana (DL50) fornece o perfil de toxicidade aguda da substância química ou extrato
vegetal, os valores estimados para cada estágio permitem uma avaliação preliminar
acerca da embriotoxicidade do extrato da casca do cajueiro sobre o peixe zebra e são
de suma importância para o desenvolvimento de estudos a longo prazo, de toxicidade
crônica.
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CÓDIGO: SB0405
AUTOR: NATALIA GUEDES DA SILVA COSTA
ORIENTADOR: BRUNO CAVALCANTE BELLINI

TÍTULO: Sphaeridia Linnaniemi, 1912 (Collembola, Symphypleona, Sminthurididae) em
área urbana de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte
Resumo

Os Symphypleona apresentam fusão de grande parte dos segmentos torácicos e
abdominais, para a formação do tronco e possuem antenas mais longas que a cabeça.
A família Sminthurididae se diferencia das outras devido a modificações nos segmentos
antenais II e III dos machos, que incluem espinhos e outras estruturas que em conjunto
formam “clásperes” utilizados no comportamento de corte. O objetivo deste trabalho foi
inventariar, identificar e descrever a fauna de Sphaeridia em um fragmento de Mata
Atlântica urbano no Rio Grande do Norte, no intuito de compreender mais sobre os
colêmbolos e permitir a identificação correta de espécies crípticas e complexos de
espécies. As coletas foram realizadas no campus central da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), em um fragmento de Mata Atlântica, onde foram
encontradas duas espécies de Sphaeridia já descritas: Sphaeridia cardosi Arlé e
Sphaeridia biniserrata (Salmon) sensu Massoud & Delamare-Deboutteville, sendo os
primeiros registros destas para o Rio Grande do Norte, nas quais foram redescritas a
partir de suas características em comparação com outras espécies da Mata Atlântica.
Também foi descrita uma nova espécie de Sphaeridia, que possui um par de espinhos
pós-antenais, característica única em todo o gênero. Sphaeridia sp. nov. é a vigésima
segunda espécie do gênero registrada para o Brasil.

Palavras-chave: Fauna de solo. Nova espécie. Região Neotropical. Taxonomia.
TITLE: Sphaeridia Linnaniemi, 1912 (Collembola, Symphypleona, Sminthurididae) in an
urban area of the Atlantic Forest of Rio Grande do Norte.
Abstract

Symphypleona species present most of the thoracic and abdominal segments fused to
each other and show longer antennae when compared to head length. The
Sminthurididae differs from all other families due to modifications on antennal segments
II and III of males, which include spines and other structures which together form a
"clasper" used in mating behavior. The main objective of this study was to sample,
identify and describe Sphaeridia taxa in a fragment of urban Atlantic Forest in Rio Grande
do Norte State, in order to understand more about the Collembola fauna, allowing the
correct identification of cryptic and complex species. The collections were performed at
the central campus of Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), in an Atlantic
Forest fragment, where two species of Sphaeridia already described were found:
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Sphaeridia cardosi Arlé and Sphaeridia biniserrata (Salmon) sensu Massoud &
Delamare-Deboutteville. This is the first records of these species for Rio Grande do
Norte, and both were redescribed. A new species of Sphaeridia has also been described,
which bears a pair of post antennal spines, unique in all genus. Sphaeridia sp. nov. is
the twenty-second species of the genus recorded in Brazil.

Keywords: Fauna of soil. New species. Neotropical region. Taxonomy.
Introdução
Colêmbolos são microartrópodes hexápodes entognatos, em grande parte terrestres,
que são facilmente despercebidos devido ao seu tamanho, porém são abundantes em
grandes densidades (Handschin, 1955). Esses animais possuem papel importante como
bioindicadores biológicos (Kristensen, 1981), fazem parte da base das cadeias
alimentares envolvendo micropredadores e contribuiem na catalisação da ciclagem de
nutrientes (Zeppelini, 2012).
Os colêmbolos dispõem de estruturas características que definem o grupo, como o
colóforo (Figura 1), tubo ventral que desempenha um papel significativo na
osmorregulação, na limpeza do animal e aderência a superfícies; a fúrcula (Figura 2),
que proporciona saltos para fuga de possíveis predadores, e o tenáculo, que funciona
como suporte para prender a fúrcula (Bellinger et al., 1996–2019; Hopkin, 1997).
Em relação a ordem Symphypleona, há em todo o planeta cerca de 1260 espécies
distribuídas em 10 famílias e 142 gêneros (Bellinger et al., 1996–2019). As antenas
apresentam quatro segmentos, o órgão pós-antenal é tipicamente ausente e contêm de
0 a 8+8 omatídeos na cabeça (Figura 3) (Bellinger et al., 1996–2019; Bretfeld, 1999).
No grande abdômen são encontradas as tricobótrias A, B, C e as tricobótrias D e E
encontram-se geralmente no pequeno abdômen (Figura 4). Nem todas elas estão
presentes nas diferentes famílias e gêneros, e sua posição e presença/ausência detêm
importância taxonômica. O colóforo e a fúrcula estão presentes (Betsch, 1980).
Sobre a família Sminthurididae, esta apresenta 157 espécies no mundo distribuídas em
12 gêneros, sendo Sphaeridia Linnaniemi, 1912 em primeiro lugar em quantidade de
espécies com 69 descritas (Bellinger et al., 1996–2019). No Brasil tem-se o registro de
três gêneros: Sphaeridia, Denisiella Folsom & Mills, 1938 e Sminthurides Börner, 1900
(Zeppelini et al., 2019). Os adultos têm o comprimento variando de 0,12 mm a 1 mm
sendo que as fêmeas são maiores que os machos. Segundo Betsch (1980), sua
principal caracterização de diferenciação das outras famílias são modificações nos
segmentos antenais II e III dos machos (Figura 5), que incluem espinhos mais
desenvolvidos e outras estruturas que formam “clásperes” utilizados no comportamento
de corte. Assim, os Sminthurididae são claramente dimórficos do ponto de vista sexual,
seja pelo tamanho dos machos ou pelas antenas modificadas (Massoud & Betsch,
1972).
Já a respeito do gênero Sphaeridia, suas espécies apresentam comprimento pequeno;
Ant. II e III dos machos moderadamente modificadas; Ant. IV simples; tibiotarso III com
cerdas grossas, serrilhadas ou modificadas de outra forma, sem órgão tibiotarsal;
colóforo com 1+1 vesículas pequenas juntamente com 1+1 cerdas e mucro na parte
interna serrilhado ou liso (Bretfeld, 1999). Atualmente no Brasil existem 21 espécies
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registradas, sendo a maioria endêmica (Zeppelini et al., 2019). Segundo Abrantes
(2012), apenas S. betschi Arlé, 1984; S. biniserrata Salmon, 1951; S. cardosi Arlé, 1984;
S. carioca Arlé, 1984; S. fluminensis Arlé, 1984 e S. heloisae Arlé, 1984 são encontradas
em áreas de Mata Atlântica brasileira; e somente S. heloisae já foi registrada no estado
do Rio Grande do Norte.
Com isso o objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever a fauna de Sphaeridia
proveniente de um remanescente de Mata Atlântica situado no campus central da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; tendo como foco descrever uma
nova espécie para o gênero Sphaeridia e redescrever de forma complementar duas
espécies nominais de Sphaeridia.

Metodologia

As coletas foram efetuadas no campus central da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Natal, Rio Grande do Norte (RN), Brasil, em um fragmento de Mata
Atlântica conhecido como “Mata da CAERN” (Figura 6). A área possui aproximadamente
5,27 hectares, com coordenadas: -5.836183, -35.204363, e apresenta uma vegetação
remanescente do Parque Estadual Dunas de Natal, adjacente à UFRN. Por outro lado,
a área é menor e sofre maior ação antrópica por sua proximidade dos prédios da UFRN
e da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).
Por estar situada em uma área de floresta tropical equatorial, o clima da região é bem
estabelecido em duas estações, uma mais chuvosa e outra seca (Kottek et al., 2006),
com os níveis de umidade e temperatura do ar elevados, com acentuada radiação solar
e com baixa variação térmica. A existência de areia e cascalhos no solo auxilia nos
processos de drenagem e filtração, tendo como importante papel manter o lençol
freático da localidade (Carvalho, 2006).
A metodologia de coleta utilizada teve como princípio o uso de armadilhas passivas
inseridas no solo, denominadas pitfall traps, onde foram colocados copos plásticos de
500 ml enterrados rente ao solo com assistência de uma pá, e ocupados com
aproximadamente 200 ml de álcool a 70% para capturar e acondicionar os colêmbolos.
No intuito de tardar a evaporação do álcool, foram colocados pratos plásticos e palitos
de madeira como assistência para as armadilhas. As armadilhas foram dispostas entre
os dias 14 e 16 de março de 2017, permanecendo expostas por aproximadamente 48
horas. Após a exposição, as armadilhas foram recolhidas e seu material foi transferido
para frascos com tampa e etiqueta de identificação. Posteriormente à coleta, o material
biológico foi morfotipado com o uso do microscópio estereoscópio Nova ZTX-G e
armazenados em microtubos com álcool etílico a 70% (Figura 7-E).
Para ocorrer à despigmentação dos espécimes foi utilizado o Líquido de Nesbitt com
auxílio da placa de Kline (Figura 7-C), pipetas Pasteur de plástico (Figura 7-A) e uma
microferramenta em forma de gancho (Figura 7-B). Em uma das cavidades da placa de
Kline colocou-se Líquido de Nesbitt (Bellinger et al., 1996–2019) juntamente com o
espécime a ser despigmentado, e posteriormente ao processo de clareamento, esse
mesmo espécime foi deslocado para outro poço contendo o Líquido de Arlé (Arlé &
Mendonça, 1982) para a neutralização do pH da solução. No decorrer da diafanização
dos espécimes, foi usada chapa aquecedora a 50º C para acelerar o processo.
Posteriormente, os espécimes foram montados em lâminas semipermanentes (Figura
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7-D) para análise morfológica. Para a confecção das lâminas foi utilizado na fixação dos
espécimes o Líquido de Hoyer, e logo após as lâminas foram postas adequadamente
etiquetadas em estufa de secagem e esterilização de marca SL, por aproximadamente
uma semana. Depois da secagem, as lamínulas foram lacradas com esmalte incolor
comum para impedir que fossem contaminadas e por fim armazenadas na Coleção de
Collembola do Centro de Biociências, UFRN (CC/UFRN).
Para a análise das estruturas morfológicas das espécies foram feitos desenhos da
quetotaxia dorsal da cabeça, quetotaxia e morfologia das pernas, colóforo, fúrcula e
antenas dos machos, pois para família Sminthurididae as estruturas dos machos são
diagnósticas para gêneros e espécies. Os desenhos foram feitos sob microscópio óptico
Leica DM500 com câmara clara e seguidamente foram vetorizados no software Corel
Draw, versão X8. As principais referências para identificação e comparação das
espécies utilizadas foram: Arlé, 1984; Bretfeld & Gauer, 1994; Massoud & Delamare
Deboutteville, 1964; Abrantes et al., 2012; Bellinger et al., 1996–2019 e Zeppelini et al.,
2019.

Resultados e Discussões

Material Analisado
Três exemplares, 3♂, um de cada espécie diferente, coletados na área do campus da
UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, em um fragmento de Mata Atlântica
conhecido como “Mata da CAERN”, utilizando armadilhas pitfall traps.
Redescrição de Sphaeridia cardosi Arlé, 1984
(Figuras 8-A, 9, 12-A, 12-B, 12-C, 13-A, 13-B, 15-A e Tabela I)
Coloração: Coloração de tons azulados, acinzentados e arroxeados. Comprimento total
(cabeça + corpo) do macho analisado 0,29 mm; corpo 0,20 mm; outras medidas deste
espécime: cabeça longitudinal 0,08 mm; Ant. I 0,02 mm; Ant. II 0,05 mm; Ant. III 0,02
mm; Ant. IV 0,08 mm; mucro 0,02 mm; dente 0,05 mm; manúbrio 0,02 mm.
Cabeça: Ant. I com 6 cerdas; Ant. II (com 17 cerdas) e Ant. III (com 15 cerdas) com
cerdas modificadas para reprodução, órgão sensorial no artículo III com dois bastões
sensoriais e uma sensila-guarda; Ant. IV (com 57 cerdas) simples, sem subdivisões
(Figura 8-A). 8+8 olhos, com órgão pós-antenal ausente. Cerdas pré-labrais apresentam
3+3 cerdas; área occipital, interantenal e frontal da cabeça com cerdas acuminadas,
com linhas de a–g com 2/4/4/4/5/4/1 cerdas para metade da cabeça, cerda ímpares
ausentes; linhas α e γ com 2+2 cerdas cada; linhas A–D com 1/1/2/2 cerdas para metade
da cabeça (Figura 9).
Apêndices do Tronco: Perna I com 1 cerda na coxa, 2 cerdas no trocanter, 10 cerdas
no fêmur e 32 cerdas no tiobiotarso; perna II com 1 cerda na coxa, 2 cerdas no trocanter,
11 cerdas no fêmur e 32 cerdas no tibiotarso; perna III com 2 cerdas na coxa, 3 cerdas
no trocanter, 12 cerdas no fêmur e 36 cerdas no tibiotarso, sem cerda modificada (Figura
12-A, B e C). Complexos empodiais característicos, unguis I–III com um dente interno;
unguículos I–II com um dente distal e ausente no III, filamento apical presente; duas
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cerdas pré-tarsais presentes nos três complexos empodiais (Figura 12-A, B e C).
Fúrcula com 4+4 cerdas dorsais e 0 ventrais no manúbrio; dente com 17+17 cerdas
dorsais e 7+7 ventrais; mucro com borda interna serrilhada e ápice espatulado (Figura
13-A e B). Colóforo com 1+1 cerdas, com projeções complexas (Figura 15-A).
Notas Taxonômicas
Sphaeridia cardosi apresenta coloração similar com a descrita em Arlé (1984), porém
apresenta 8+8 olhos (assim como em S. biniserrata e Sphaeridia sp. nov.)
diferentemente da descrita que só possui 6+6 olhos. Esta observação do autor deve
estar equivocada, já que o gênero engloba espécie majoritariamente com 8+8 olhos. O
tamanho diminuto e a redução de lentes comum a parte dos Symphypleona podem ter
induzido tal erro. As antenas possuem cerdas preensoras levemente curtas nos artículos
II e III (incluindo clásperes), mas que ultrapassam em comprimento as demais cerdas,
similar em S. biniserrata e Sphaeridia sp. nov. O tibiotarso III não apresenta cerda
modificada, assim como na S. carioca Arlé, 1984. Apresenta a fúrcula similar com as
espécies S. heloisae e S. betschi, porém apenas em S. cardosi e S. heloisae a borda
interna é finamente serrilhada. O tubo ventral de S. cardosi apresenta projeções
complexas semelhantes a S. carioca; S. fluminensis; S. heloisae e Sphaeridia sp. nov.
Mais comparações são apresentadas na Tabela I.
Com essa redescrição foi possível verificar o total de cerdas antenais, cerdas frontais e
pré-labrais da cabeça; a quantidade correta de olhos; o total de cerdas dos apêndices
do tronco (pernas, fúrcula e colóforo), assim como as características dos complexos
empodiais; juntamente com ilustrações para cada quetotaxia no intuito de facilitar o
entendimento sobre a espécie, já que esses atributos não foram mencionados no artigo
original.
Redescrição de Sphaeridia biniserrata Salmon, 1951 sensu Massoud & Delamare
Deboutteville, 1964
(Figuras 8-B, 10, 12-D, 12-E, 14-A, 14-B, 15-B e Tabela I)
Coloração: Variada entre tons azulados, acinzentados e arroxeados. Comprimento total
(cabeça + corpo) do macho analisado 0,33 mm; corpo 0,22 mm; outras medidas deste
espécime: cabeça longitudinal 0,11 mm; Ant. I 0,02 mm; Ant. II 0,05 mm; Ant. III 0,02
mm; Ant. IV 0,09 mm; mucro 0,03 mm; dente 0,04 mm; manúbrio 0,02 mm.
Cabeça: Ant. I com 6 cerdas; Ant. II (com 19 cerdas) e Ant. III (com 15 cerdas) com
cerdas modificadas para reprodução, órgão sensorial no artículo III com um ou dois
bastões sensoriais e uma sensila-guarda; Ant. IV (com 50 cerdas) simples, sem
subdivisões (Figura 8-B). 8+8 olhos, com órgão pós-antenal ausente. Cerdas pré-labrais
apresentam 3+3 cerdas; área occipital, interantenal e frontal da cabeça com cerdas
acuminadas, com linhas de a–g com 2/4/4/4/5/4/1 cerdas para metade da cabeça, cerda
ímpares ausentes; linhas α e γ com 2+2 cerdas cada; linhas A–D com 1/1/2/2 cerdas
para metade da cabeça (Figura 10).
Apêndices do Tronco: Perna I com 1 cerda na coxa, 2 cerdas no trocanter, 11 cerdas
no fêmur e 32 cerdas no tiobiotarso; perna III com 2 cerdas na coxa, 3 cerdas no
trocanter, 12 cerdas no fêmur e 35 cerdas no tibiotarso, com projeção cuticular com
cerda em formato de “y” (Figura 12-D e E). Complexos empodiais com unguis I com um
dente interno; unguis III com dente ausente; unguículos I com um dente distal reduzido
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e ausente no III, filamento apical presente; duas cerdas pré-tarsais presentes nos dois
complexos empodiais (Figura 12-D e E). Fúrcula com 4+4 cerdas dorsais e 0 ventrais
no manúbrio; dente com 16+16 cerdas dorsais e 7+7 ventrais; mucro com borda interna
serrilhada (Figura 14-A e B). Colóforo simples, com 1+1 cerdas (Figura 15-B).
Notas Taxonômicas
Sphaeridia biniserrata apresenta semelhança com as espécies S. cardosi e Sphaeridia
sp. nov. no total de olhos (8+8) e nos artículos II e III com cerdas preensoras
moderadamente reduzidas. O tibiotarso III ostenta uma cerda modificada em formato de
“y” assim como em Sphaeridia sp. nov. A fúrcula contém a borda interna do mucro
serrilhada, porém sua ponta não é espatulada como em S. cardosi. O colóforo é
simplificado, sem projeções complexas, assim como em S. betschi. Mais comparações
são apresentadas na Tabela I.
A redescrição permitiu confirmar o número total de cerdas antenais, cerdas pré-labrais
e frontais da cabeça, cerdas dos apêndices do tronco (pernas, fúrcula e colóforo),
adicionar mais ilustrações sobre as estruturas e possibilitou descrever as características
dos complexos empodiais, que nos artigos originais não possuíam.
Descrição de Sphaeridia sp. nov.
(Figuras 8-C, 11, 12-F, 14-C, 15-C e Tabela I)
Coloração: Variando de tons azuis com cinza e roxo. Comprimento total (cabeça +
corpo) do holótipo (macho) 0,31 mm; corpo 0,20 mm; outras medidas do holótipo:
cabeça longitudinal 0,10 mm; Ant. I 0,02 mm; Ant. II 0,04 mm; Ant. III 0,02 mm; Ant. IV
0,07 mm; mucro 0,03 mm; dente 0,03 mm; manúbrio 0,02 mm.
Cabeça: Ant. I com 6 cerdas; Ant. II (com 19 cerdas) e Ant. III (com 17 cerdas) com
nítidas cerdas modificadas para reprodução, órgão sensorial no artículo III com dois
bastões sensoriais e uma sensila-guarda; Ant. IV (com 55 cerdas) simples, sem
subdivisões (Figura 8-C). 8+8 olhos, com órgão pós-antenal ausente e um par de
grandes espinhos pós-antenais (Figura 11). Cerdas pré-labrais apresentam 3+3 cerdas;
área occipital, interantenal e frontal da cabeça com cerdas acuminadas, com linhas de
a–g com 2/3/4/4/5/4/1 cerdas para metade da cabeça, cerda ímpares ausentes; linhas
α e γ com 2+2 cerdas cada; linhas A–D com 1/1/2/2 cerdas para metade da cabeça
(Figura 11).
Apêndices do Tronco: Perna III com 2 cerdas na coxa, 3 cerdas no trocanter, 12 cerdas
no fêmur e 34 cerdas no tibiotarso, com projeção cuticular com cerda em formato de “y”
(Figura 12-F). Complexo empodial com duas cerdas pré-tarsais presentes; unguis III
com dente interno ausente; unguículo III com um dente distal ausente, filamento apical
ausente (Figura 12-F). Fúrcula com 4+4 cerdas dorsais e 0 ventrais no manúbrio; dente
com 15+15 cerdas dorsais e 9+9 ventrais; mucro com borda interna serrilhada e ápice
curvado (Figura 14-C). Colóforo com 1+1 cerdas, projeções complexas (Figura 15-C).
Notas Taxonômicas
Sphaeridia sp. nov. apresenta coloração similar às outras espécies descritas
anteriormente. A quantidade de olhos é 8+8 como nas espécies S. cardosi e S.
biniserrata, assim como a semelhança nos artículos antenais II e III, porém nessa nova
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espécie as cerdas são mais perceptíveis; e somente ela em todo o gênero apresenta
um par de espinhos pós-antenal. O tibiotarso III porta de uma cerda modifica em formato
de “y” equivalente à contida em S. biniserrata. A fúrcula dispõe de 15 cerdas dorsais no
dente; a borda do mucro é serrilhada (assim como em S. biniserrata) e a ponta do
mesmo é curvada. O colóforo possui projeções complexas assim como em S. cardosi,
S. carioca, S. fluminensis e S. heloisae. Mais comparações são apresentadas na Tabela
I.
Discussão
O Brasil tem mais de 400 espécies válidas de Collembola em 113 gêneros que estão
bem distribuídos pelo país (Zeppelini et al., 2019). Apesar disso, os registros para a
família Sminthurididae se concentram em poucos estados e muitas vezes com número
de registro baixo, em consequência provavelmente da carência de pesquisadores nessa
área. Dentre os três gêneros da família Sminthurididae encontrados no Brasil,
Sphaeridia possui a maior riqueza, com 22 espécies descritas e a maior distribuição
geográfica com espécies nos estados do Pará, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Figura 16) (Zeppelini et al., 2019). Denisiella fica
em segundo lugar, com três espécies registradas na Paraíba (Figura 16) (Zeppelini et
al., 2019). Já Sminthurides fica em terceiro por apresentar apenas uma espécie
registrada no Mato Grosso (Figura 16) (Zeppelini et al., 2019). Portanto, as 25 espécies
nominais da família Sminthurididae reconhecidas para o país estão distribuídas nas
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (Figura 17) (Zeppelini et al., 2019). O
registro elevado para a Região Norte é devido particularmente ao trabalho de Bretfeld &
Gauer (1994), no qual foi descrito neste artigo 10 espécies novas para Sphaeridia no
estado do Amazonas.
A nova espécie, Sphaeridia sp. nov., se assemelha a outras espécies da Mata Atlântica,
sendo mais similar a S. biniserrata. No entanto, Sphaeridia sp. nov. apresenta um par
de espinhos pós-antenal que nenhuma espécie do gênero apresenta (Betsch, 1980;
Bretfeld & Gauer, 1994; Bretfeld, 1999). Esses espinhos sugerem que a espécie
pertença a uma linhagem particular de Sphaeridia mais relacionada a táxons europeus,
que podem apresentar cerdas modificadas na parte posterior da cabeça (Bretfeld, 1999).
Porém pode indicar também que ela faça parte da fauna Neotropical que ainda não é
conhecida, e que pode apresentar características similares à fauna europeia (Bretfeld &
Gauer, 1994). Apenas um estudo filogenético criterioso pode revelar a real posição
deste táxon.

Conclusão

Sminthurididae apresenta 12 gêneros registrados para todo o mundo, havendo no Brasil
três: Sphaeridia com maior riqueza de espécies e maior distribuição geográfica no Brasil;
Denisiella em segundo, com três espécies registradas, e em terceiro lugar Sminthurides,
com apenas uma espécie registrada. Sphaeridia apresenta seis espécies descritas em
área de Mata Atlântica, juntamente com Sphaeridia sp. nov. descrita neste trabalho para
o Rio Grande do Norte, a qual é caracterizada especialmente por possuir um par de
grandes espinhos pós-antenais; fúrcula com 15 cerdas dorsais no dente; borda do
mucro serrilhada e ápice curvado; e colóforo com projeções complexas. Esta é a
vigésima segunda espécie registrada para o país.
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O gênero Sphaeridia apresenta publicações com descrições de espécies muito
simplificadas, o que ocasiona limitações sobre o conhecimento do gênero e dificulta
comparações taxonômicas mais precisas. Este trabalho proporciona uma descrição
mais detalhada de táxons no gênero, buscando favorecer tais comparações no futuro e
contribuir para o conhecimento da fauna neotropical de Collembola. Entretanto é urgente
a necessidade de redescrição das espécies neotropicais de Sphaeridia, para que sua
real identidade seja confirmada e para que fique claro quais são as principais
características de importância para diagnosticar tais espécies.
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Figura 1 – Colóforo de um colêmbolo da Ordem Symphypleona (Modificado de Bellinger
et al., 1996–2019).

Figura 2 – Fúrcula de um colêmbolo da ordem Symphypleona (Modificado de Brian
Valentine
–
Flickr.
Disponível
em:
https://www.flickr.com/photos/lordv/2205944454/in/photostream/).
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Figura 3 - Disposição dos segmentos da antena e dos omatídeos na cabeça de um
Symphypleona (Modificado de Bellinger et al., 1996–2019).

Figura 4 - Tricobótrias A, B, C e D dispostas no corpo de um Symphypleona (Modificado
de Bellinger et al., 1996–2019).
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Figura 5 - Segmentos antenais (II e III) do macho de Sminthurididae (Modificado de
Bellinger et al., 1996–2019).

Figura 6 – Mata da CAERN (Modificada do Google Earth).
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Figura 7 - Material utilizado na montagem de espécimes dos colêmbolos. A - pipeta
Pasteur; B - microferramenta em forma de gancho; C - placa de Kline; D - lâmina; E microtubo.

CIÊNCIAS DA VIDA

459

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

CIÊNCIAS DA VIDA

460

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 8 - Quetotaxia das antenas. A - Sphaeridia cardosi (seta ilustra em detalhes o
órgão sensorial no artículo III), B - Sphaeridia biniserrata (*- indica cerda presente ou
ausente) e C - Sphaeridia sp. nov.

Figura 9 - Quetotaxia dorsal cefálica de Sphaeridia cardosi, mostrando a distribuição
das linhas de cerdas.
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Figura 10 - Quetotaxia dorsal cefálica de Sphaeridia biniserrata, mostrando a
distribuição das linhas de cerdas.
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Figura 11 - Quetotaxia dorsal cefálica de Sphaeridia sp. nov., mostrando a distribuição
das linhas de cerdas.
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Figura 12 - Quetotaxia das pernas (parte superior para inferior: coxa, trocanter, fêmur,
tibiotarso e complexo empodial). A, B e C - Pernas I, II e III respectivamente de
Sphaeridia cardosi. D e E - Pernas I e III respectivamente de Sphaeridia biniserrata
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Figura 13 - Quetotaxia da fúrcula de Sphaeridia cardosi. A - Fúrcula dorsal, B - Fúrcula
ventral.

Figura 14 - Quetotaxia da fúrcula (Da esquerda para direita: manúbrio, dente e mucro).
A - Fúrcula dorsal de Sphaeridia biniserrata. B - Fúrcula ventral de Sphaeridia
biniserrata. C - Fúrcula dorsal e ventral de Sphaeridia sp. nov.
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Figura 15 - Quetotaxia do colóforo. A - Posição posterior do colóforo de Sphaeridia
cardosi evidenciando as projeções posteriores. B - Posição anterior do colóforo de
Sphaeridia biniserrata. C - Posição lateral do colóforo de Sphaeridia sp. nov. evidencia

Figura 16 - Distribuição dos registros de gêneros de Sminthurididae no Brasil. (Mapa
modificado
de
Queiroz
GC.
Disponível
em:
http://fauna.jbrj.gov.br/fauna/faunadobrasil/1741).
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Figura 17 - Táxons válidos de Sminthurididae por região brasileira. (Disponível em:
http://fauna.jbrj.gov.br/fauna/faunadobrasil/1741).
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Tabela I- Comparação das espécies de Sphaeridia da Mata Atlântica brasileira.
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TÍTULO: Importância da diversidade na magnitude e estabilidade do aporte dedetritos
Resumo
A biodiversidade tem sido apontada como um dos principais fatores que impulsionam o
aumento da produtividade do ecossistema, além de influenciar positivamente a
estabilidade das comunidades e negativamente na estabilidade da população que as
compõe. Neste trabalho, testamos a importância da biodiversidade, representada pela
riqueza taxonômica e diversidade filogenética, pela magnitude e estabilidade da
serapilheira em escala populacional e comunitária em um fragmento florestal de
Restinga no Rio Grande do Norte. A riqueza taxonômica e a diversidade filogenética das
parcelas foram calculadas com base na quantidade de serapilheira coletada, e não na
vegetação viva das parcelas. Para análises estatísticas, foram utilizadas regressões
simples e critérios de seleção de modelos de Akaike (AIC). Os parâmetros de
diversidade tiveram pouca influência, tanto na magnitude como na estabilidade da
serapilheira a nível comunitário. Os resultados obtidos neste trabalho podem indicar que
ambientes com alta sazonalidade, como os Restingas, fazem pouco uso de mecanismos
de complementaridade de nicho, que são a base para a maioria das explicações da
Diversidade-Produtividade e Estabilidade da Diversidade. É importante destacar que
estes são resultados preliminares de um projeto de fenologia de plantas de longo prazo
e os padrões de dinâmica de insumos tendem a se tornar mais claros à medida que
aumentam o número de coleções na análise.
Palavras-chave: História.evolutiva.dinâmica.temporal.ecossistemas.
TITLE: Importance of diversity in magnitude and stability of debris input
Abstract
Biodiversity has been identified as one of the main factors driving the increase of
ecosystem productivity, as well as positively influencing the stability of the communities
and negatively in the stability of the population that compose them, In this work, we tested
the importance of biodiversity, represented by taxonomic richness and phylogenetic
diversity, for the magnitude and stability of plant litter in population and community scale
in a forest fragment of Restinga in Rio Grande do Norte. Taxonomic richness and
phylogenetic diversity of the plots were calculated based on the amount of litter collected,
and not on the living vegetation of the plots. For statistical analyzes, we used simple
regressions and Akaike model selection criteria (AIC). The parameters of diversity had
little influence, both in the magnitude and the stability of litterfall at community level, but
taxonomic richness had weakly negative effect in stability at population level. The results
obtained in this work, therefore, may indicate that, in fact, environments with high
seasonality, such as Restingas are, make little use of niche complementarity
mechanisms, which are the basis for most explanations of the Diversity-Productivity and
DiversityStability. It is important to highlight that these are preliminary results of a longterm plant phenology project and the patterns of input dynamics tend to become clearer
as increase the number of collections in the analysis.
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Introdução
O aumento da perda da biodiversidade trouxe à tona a importância da análise e
compreensão do papel da biodiversidade no funcionamento dos ecossistemas, como
também a necessidade da investigação do efeito da perda da diversidade biológica
(DUFFY; GODWIN; CARDINALE, 2017; LOREAU, 2001; SRIVASTAVA et al., 2012).
Sendo assim, a investigação da relação entre funcionamento dos ecossistemas e a
biodiversidade analisa a influência da biodiversidade nas comunidades sobre a
performance e estabilidade das funções ecossistêmicas (LOREAU, 2011). Para isso,
têm sido utilizados organismos pequenos com curtos ciclos de vida, tais como algas
(CORCORAN; BOEING, 2012; ZHANG; ZHANG, 2006) e bactérias (GALAND; SALTER;
KALENITCHENKO, 2015), ou ainda comunidades vegetais, predominantemente
gramíneas (CALIMAN et al., 2010). Alguns estudos afirmam a relação positiva entre a
diversidade e a magnitude da produção de biomassa (CARDINALE et al., 2006;
HOOPER et al., 2012); isto é, a diversidade estaria entre os fatores responsáveis pela
alta produtividade das comunidades.
Existem dois principais grupos de mecanismos para explicar esta relação. O primeiro é
o efeito de seleção que assegura a produtividade, com a presença de espécies
dominantes funcionalmente dentro da comunidade (HUSTON, 1997; WARDLE; BOX;
ZEALAND, 2012). O segundo grupo seria a partição de nicho e facilitação, que afirmam
que comunidades mais diversas são mais eficientes em usar os recursos via partição
ou por melhoria nas condições abióticas. Assim os recursos seriam usados de forma
eficiente e resultaria em um aumento da magnitude da produtividade (CARDINALE;
PALMER; COLLINS, 2002; LOREAU; HECTOR, 2001). A diversidade biológica pode,
além da magnitude do processo ecológico, ser uma determinante da estabilidade destes
processos (IVES; CARPENTER, 2007; YACHI; LOREAU, 1999). ). O uso da
estabilidade relacionada à variabilidade temporal de processos ecossistêmicos é
amplamente utilizado (DONOHUE et al., 2013), onde o declínio da variabilidade implica
no aumento da estabilidade (ISBELL; POLLEY; WILSEY, 2009; TILMAN; LEHMAN;
BRISTOW, 1998). A estabilidade relacionada à variabilidade temporal de processos
ecossistêmicos é muito utilizada (DONOHUE et al., 2013), onde a diminuição da
variabilidade provoca o aumento da estabilidade (ISBELL; POLLEY; WILSEY, 2009;
TILMAN; LEHMAN; BRISTOW, 1998). A estabilidade temporal é uma propriedade muito
importante do ecossistema e o entendimento de como e porque a atuação das espécies
varia ao decorrer do tempo é de grande interesse e relevância para o manejo e
conservação dos ecossistemas (SRIVASTAVA; VELLEND, 2005). Existe outro grupo de
métricas explicativas em ecologia, são as métricas filogenéticas. A inclusão de filogenias
em estudos ecológicos vem se tornando comum. Hoje em dia existem mais de 70
medidas usadas para medir as diversidades α e β (TUCKER et al., 2016). Com a falta
de bons dados para a realização de cálculos de métricas funcionais, as métricas
filogenéticas indicam ser bons substitutos dos parâmetros de funcionalidade pois
possuem maior explicabilidade e são capazes de integrar traços funcionais capturados
por métricas taxonômicas tradicionais (STEUDEL et al., 2016). Na literatura, não
existem registros que façam a relação entre a diversidade e a produção de detritos,
sendo esse um fator importante na avaliação do funcionamento do ecossistema, tendo
em vista que a produção de detritos está relacionada com processos de produção
primária (CEBRIAN, 1999), com a decomposição e a ciclagem de nutrientes (CEBRIAN;
LARTIGUE, 2004).
Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo geral investigar a importância da biodiversidade
da vegetação em diferentes facetas (taxonômica e filogenética), frente a demais
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variáveis ambientais e da estrutura da comunidade vegetal, sobre a magnitude e a
variabilidade temporal do aporte de detritos vegetais no solo em um fragmento natural
de mata de Restinga em Parnamirim/RN.
Metodologia
Área do Estudo
O estudo foi realizado em uma área de restinga arbórea, localizada no Centro de
Lançamento Barreira do Inferno (CLBI) (5º54’ S, 35º10’ W), área militar no município de
Parnamirim/RN, situada no litoral do Estado do Rio Grande do Norte. Na região
predomina clima tropical com estação seca que varia entre 3 e 9 meses anuais e período
chuvoso com precipitação anual em torno de 1700 mm (INMET, 2017).
Desenho amostral e coleta de dados
A área de estudo foi dividida em três regiões: norte, com três transectos; sul, com quatro
transectos; e oeste, com dois transectos. Cada transecto tem uma extensão de 100 m
e possui 5 parcelas – com exceção de dois dos transectos na zona sul –. totalizando 41
parcelas para a realização do estudo. As parcelas são delimitadas apenas por 4 estacas
não impedindo, assim, o trânsito de material. Neste trabalho, cada parcela será
analisada individualmente como uma comunidade local.
Cada parcela possui 6 coletores, sendo 4 deles distribuídos próximos aos seus vértices,
1 localizado centralmente e um último alocado de maneira assistemática dentro da
parcela. O material (folhas, galhos, frutos, sementes e flores) depositado nos coletores
foi recolhido mensalmente e secado em estufa a 40 ºC durante 48 horas. Em laboratório,
o material foi triado e apenas as folhas separadas ao nível de espécie. Todo material foi
em seguida pesado. Neste trabalho apenas os dados de aporte foliar foram utilizados.
Todos os indivíduos de espécies lenhosas existentes dentro de cada uma das 41
parcelas estudadas foram previamente identificados, e aqueles com diâmetro do caule
com no mínimo 30 mm tiveram sua área basal registrada conforme apresentado em
Silva et al (2015). Todo o detrito foliar depositado nos coletores em cada parcela foi
usado como referência para a determinação dos valores de riqueza e diversidade
filogenética. Neste trabalho foram utilizados dados acumulados durante o período de
janeiro a outubro de 2018, totalizando 10 meses de amostragem, período que
compreendeu tanto épocas de estiagem quanto de chuva. Como as coletas
aconteceram uma vez a cada mês e considerando que grande parte da decomposição
acontece nas primeiras semanas após a queda do detrito e posterior lixiviação, a
quantificação do aporte é certamente subestimada em casos onde as amostragens
ultrapassem um prazo de duas semanas (TAYLOR et al., 2017). Este aspecto é
certamente mais problemático para ambientes úmidos onde há maior influência na
lixiviação. Entretanto, este aspecto é provavelmente de menor relevância para estudos
desta natureza em florestas estacionais secas, pois nestes casos a maior parte do
aporte de folhas ocorre durante a estação seca, período no qual os efeitos da lixiviação
são bem menores.
Com os valores corrigidos, foram calculadas, mensalmente para cada coletor, os
aportes (Kg. ha - ¹. Ano-1 ) de detritos foliares a nível de espécies e da comunidade. A
magnitude do aporte foliar em cada parcela para o período estudado, finalmente, foi
calculada com a média do aporte total mensal registrado em cada parcela. Através das
informações mensais de aporte das espécies individualmente e da comunidade em cada
parcela, foram calculadas a variabilidade anual dos aportes populacionais e da
comunidade, considerando o coeficiente de variação (CV) uma métrica comumente
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utilizada para estimar a estabilidade temporal em experimentos que avaliam os efeitos
da biodiversidade na estabilidade de processos ecológicos (COTTINGHAM; BROWN;
LENNON, 2001). Para a estimativa da estabilidade a nível populacional, o CV dos
aportes mensais de cada espécie foi calculado considerando a variação do aporte da
espécie na parcela ao longo dos 10 meses de coleta.
Em seguida, a estabilidade populacional foi calculada para cada parcela como a média
dos CV’s do aporte de detritos de cada espécie. A estabilidade a nível de comunidade
foi calculada pelo CV do aporte total registrado a cada mês a longo do período estudado.
Métricas de diversidade
Como métrica taxonômica foi utilizada unicamente a riqueza de espécies, por esta ser
a medida de diversidade mais comumente adotada em estudos experimentais,
observacionais e teóricos relacionados aos efeitos da biodiversidade sobre o
funcionamento dos ecossistemas (CALIMAN et al., 2010).
Para cada parcela, calculamos a diversidade filogenética de Faith (Faith’s PD) da
vegetação fazendo uso do pacote “picante”, no software RStudio 3.4.1. A diversidade
filogenética de Faith leva em consideração o somatório dos ramos que conectam as
espécies co-ocorrentes em uma comunidade desde a raiz da árvore filogenética (FAITH,
1992). Primeiramente, foi construída uma árvore filogenética ultramétrica utilizando a
função “S.PhyloMaker” do pacote “phytools”, a partir da megatree “PhytoPhylo” (QIAN;
JIN, 2016), no software RStudio 3.4.1. A função “S.PhyloMaker” gera três árvores
filogenéticas diferentes para o mesmo pool de espécies, cada uma construída sob
métodos diferentes de inserção de táxons faltantes na megatree. Em função de sua
melhor correspondência de resultados com os resultados baseados em filogenias bem
resolvidas, a árvore gerada pelo método 3 foi escolhida como base para o cálculo das
métricas filogenéticas utilizadas neste trabalho. Posteriormente foi feita uma
modificação do script da diversidade filogenética de Faith, a fim de não incluir a raiz da
filogenia nos cálculos de diversidade filogenética das comunidades. Dessa forma, a
métrica deixa de ser uma medida da proporção da história evolutiva dentro de uma
comunidade em relação à um conjunto maior de espécies (diversidade filogenéticaβ) e
passa a representar, simplesmente, a distância filogenética que une as espécies dentro
de uma comunidade (diversidade filogenética-α) (CADOTTE; CARDINALE; OAKLEY,
2008; TUCKER et al., 2016).
Resultados e Discussões
Magnitude do aporte
A média mensal mais alta de aporte de detritos aconteceu no mês de janeiro (80,32
Kg.h-1 .ano-1 ). Os meses com menores valores de aporte registrados foram maio (8,19
Kg.h-1 .ano-1 ) e setembro (8,30 Kg.h-1 .ano-1 ), com a queda de folhas voltando a
crescer no mês de outubro (46,68 Kg.h-1 .ano-1 ).
O modelo mais plausível para explicar a magnitude do aporte levou em consideração
apenas a porcentagem de abertura do dossel (4) e a concentração de nitrogênio no solo
(6) (r² = 0,38, Tabela 1). A porcentagem de abertura do dossel aparece em quase todos
os modelos explicitados na Tabela 1 e é ela quem apresenta relação mais forte
(negativa) com a magnitude do aporte (r² = 0,33, Figura 2D). A concentração de
nitrogênio no solo, por sua vez, apresenta relação positiva com a magnitude do aporte
(Figura 2E, r2 = 0,16).
Com relação à porcentagem de cobertura do dossel das comunidades, a concentração
de nitrogênio é a única variável selecionada no melhor modelo (r² = 0,12, Tabela 3). A
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abertura do dossel tendeu a diminuir com o aumento da concentração de nitrogênio no
solo (Tabela 3). A importância da diversidade sobre a estrutura física da vegetação pode
revelar uma importância indireta da diversidade sobre a magnitude do aporte, visto que
há importância direta da estrutura da vegetação sobre o aporte.
Estabilidade temporal do aporte a nível de comunidade
O melhor modelo para explicar a estabilidade do aporte de detritos a nível de
comunidade incluiu a área basal total (3) e a porcentagem de abertura do dossel (4), de
acordo com o os resultados do AIC (Tabela 4) embora a força das relações tenha sido
muito fraca (Figura 5C e 5D). A diversidade filogenética (2) surge no segundo melhor
modelo e a riqueza taxonômica (1) no terceiro (Δ AIC), ambos juntamente com as
variáveis 3 e 4, porém adicionando pouca explicação aos resultados dos modelos
anteriores. É importante evidenciar que a força das relações (r²) em quaisquer modelos
está sempre abaixo de 20%, indicando pequena importância das variáveis explanatórias
selecionadas sobre a estabilidade do aporte a nível de comunidade. Além disso, os
baixos valores de w1/wi para o segundo e o terceiro modelo mostram um alto nível de
incerteza na escolha do melhor modelo (2.322 e 2.845).
Estabilidade temporal do aporte a nível populacional
A variabilidade temporal do aporte de detritos a nível populacional mostrou relação
positiva (diminuindo a estabilidade) com as métricas de diversidade (Figura 6A e 6B),
tendo a riqueza de espécies sido a variável que apresentou a melhor explicação (r2 =
0,16) dentre as 4 variáveis selecionadas no melhor modelo. Além da riqueza de
espécies a área basal (3) também foi selecionada nos 5 melhores modelos. A
diversidade filogenética reaparece apenas no quinto melhor modelo. É interessante
notar, também, que a relação w1/wi do segundo ao sexto modelo é menor que 1,5
demonstrando pouca diferença entre estes e o melhor modelo.
Discussão
A nossa primeira hipótese obteve pouco suporte visto que a riqueza de espécies e a
diversidade filogenética apresentaram pouca importância para os padrões de aporte de
detritos foliares que foram observados. Variáveis como a área basal, abertura do dossel
bem como a concentração de nitrogênio no solo, foram mais importantes para explicar
os padrões de magnitude do aporte observados. As variáveis explanatórias não foram
relevantes para determinar valores de estabilidade a nível de comunidade (Hipótese ii).
Porém, a riqueza de espécies foi uma variável explanatória importante para prever a
variabilidade temporal do aporte a nível populacional (previsto na Hipótese iii), o
crescimento da riqueza levou a um aumento na variabilidade temporal do aporte a nível
populacional. Por fim, a riqueza taxonômica se mostrou mais explicativa para as
variáveis resposta analisadas, o oposto do que se esperava por nossa hipótese iv. Em
geral, nossos resultados apontam pra uma limitada importância de variáveis
relacionadas a biodiversidade na explicação de padrões relacionados a magnitude e
estabilidade de processos ecossistêmicos, esse padrão corrobora parcialmente
resultados de estudos de observação a respeito do tema, desenvolvidos em
comunidades naturais (HUANG et al., 2017; LIANG et al., 2016; MORIN et al., 2014;
PAQUETTE; MESSIER, 2011). É esperado que com o aumento da diversidade local, as
espécies tendam à especialização de nicho e que utilizem diferentes estratégias de
obtenção de recursos. Traduzindo, na coocorrência de espécies decíduas, semidecíduas e perenes, com padrões fenológicos diferentes. Encontramos um padrão de
compensação das dinâmicas temporais entre as espécies, enquanto uma espécie perde
folhas em um período do ano, outra espécie perde suas folhas em outro período e uma
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terceira espécie perde folhas durante o todo o ano, como já observado em padrões
fenológicos de floração (DAVIES et al., 2013; PARRISH; BAZZAZ, 1979).
A seca em ambientes sazonais funciona como pressão ambiental, forçando as espécies
a reagirem quase sempre da mesma maneira (ZALAMEA; GONZÁLEZ, 2008). Como as
espécies respondem de maneira similar às pressões, o aumento da diversidade não
contribui para o aumento da estabilidade. Sendo assim, pode-se pensar que a
sazonalidade na Restinga potiguar, numa perspectiva fenológica, é forte o suficiente
para fazer com que as árvores produzam e se desfaçam de suas folhas no mesmo
período, mesmo que sob uma perspectiva morfofisiológica as condições não sejam
consideradas tão severas (SILVA et al., 2017). De maneira contrária à outras evidências,
nossos resultados indicaram a pouca importância da diversidade filogenética, sendo a
riqueza a variável relacionada a diversidade mais importante. Possivelmente a
sazonalidade tem grande influência neste resultado. Ambientes estressantes possuem
padrões de estruturação diferentes de ambientes agradáveis. O estresse ambiental,
representado por altas temperaturas e escassez hídrica, tende a selecionar
positivamente espécies com atributos relacionados à tolerância às condições difíceis
impostas pelo ambiente, à media que ambientes com menor estresse favorecem
atributos que elevam a competitividade do indivíduo (CORNWELL et al., 2006). As
restingas podem ser classificadas como ambientes estressantes, por suas elevadas
temperaturas, alta salinidade e baixa pluviosidade (SCARANO, 2002). Sendo assim, se
admitirmos como premissa que espécies filogeneticamente mais aparentadas possuem
mais características conservadas (LI et al., 2016), as comunidades da nossa área de
estudo tendem a ser compostas em maioria por espécies filogeneticamente próximas,
onde os atributos que possibilitam a sobrevivência dessas espécies neste ambiente são
conservados. Nossos resultados indicam que as diferenças funcionais possivelmente
tenham pouca importância para a coexistência das espécies e para a funcionalidade do
ecossistema (GIVNISH, 1987), e a riqueza taxonômica pode ser suficiente para prever
processos fenológicos.
Trabalhos recentes, em escala global, mostraram que a diversidade é fundamental no
aumento da produtividade (GRACE et al., 2016; ZHANG; CHEN; REICH, 2012),
podendo ser mais importante que a disponibilidade de nutrientes no solo (DUFFY;
GODWIN; CARDINALE, 2017). Neste trabalho, a quantidade de nitrogênio, o porte da
vegetação e a estrutura da copa se mostraram mais importantes para determinar os
padrões de magnitude do aporte de detritos. A diversidade não apresentou efeitos
diretos significativos sobre a magnitude do aporte de detritos. Porém, a riqueza de
espécies demonstrou efeito sobre a área basal das comunidades, que é uma medida
indireta de produtividade (CLARK et al., 2001). Sendo assim, o efeito positivo da área
basal sobre o aporte de serrapilheira pode indicar um efeito positivo indireto da
diversidade sobre a magnitude do aporte (serrapilheira-área basal-aporte). Os efeitos
de partição de nicho e facilitação são muito utilizados para explicar grande parte dos
resultados encontrados em estudos em BEF (CARDINALE et al., 2007). A concentração
de nutrientes no solo, especialmente o nitrogênio, se mostrou uma variável bastante
importante para a produtividade, tanto influenciando diretamente na magnitude do
aporte, quanto indiretamente com efeitos na área basal e na cobertura do dossel.
Tradicionalmente a restinga é uma vegetação de ambientes costeiros e se estabelece
sobre solos arenosos. Esses ecossistemas possuem deficiência na retenção de
nutrientes pois a composição de solos dunares facilitam a lixiviação, sendo assim, solos
pouco férteis (SCARANO, 2002).
Uma das variáveis mais importantes para a produtividade, comprovadamente, é a
fertilidade do solo (HOMEIER et al., 2012). Sendo assim, a concentração de nitrogênio
é ainda mais importante em ambientes onde este recurso é escasso, dispondo de efeitos
importantes nas medidas diretas e indiretas da produtividade do ecossistema. Contudo,
sabe-se através de experimentações que a fertilidade do solo também pode ser
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consequência da diversidade em função do fluxo de matéria no sentido material vegetalsolo (FRIDLEY, 2003). Trabalhos observacionais em ambientes árduos têm
comprovado uma grande importância da diversidade sobre o aumento da fertilidade do
solo (MORI et al., 2017). É admissível que a fertilidade do solo seja muito afetada pelas
mudanças na diversidade das comunidades, aumentando a importância da diversidade
para o funcionamento do ecossistema.
Conclusão
Nossos resultados, apesar de serem parciais, apresentam uma significativa importância
da sazonalidade e das condições adversas para a fenologia do aporte de detritos, dando
evidências da pouca importância de mecanismos de coexistência com base na
complementariedade de nicho que têm sido descritos na literatura. Até então, a
diversidade se mostrou pouco preditiva para os padrões de magnitude e estabilidade do
aporte de serapilheira, mas vale destacar que são necessários estudos em escala
temporal maior para que a dinâmica temporal seja avaliada com maior precisão. Além
disso, a inclusão de outras medidas de diversidade, bem como a identidade, a
composição de espécies e a equitabilidade das comunidades seja importante. A
fertilidade do solo foi indicada como uma variável importante para a produtividade de
maneira direta e indireta, enquanto a estrutura física da vegetação, como a área basal
e a porcentagem de abertura do dossel, foram indicadas como variáveis de importância
direta na produtividade. Talvez, a estruturação neutra da vegetação indicada em
trabalhos anteriores tenha relevância nos processos ecossistêmicos, devendo-se à
estocasticidade grande parte da explicação para os padrões encontrados. É válido
ressaltar que o delineamento deste trabalho permite avaliar a relação da biodiversidade
com o funcionamento do ecossistema em diferentes escalas e apesar de, aqui, termos
trabalhado apenas com uma escala local, análises em escaladas maiores se fazem
pertinentes, tendo em vista que os mecanismos ecológicos podem gerar padrões
distintos em escalas diferentes (BOND; CHASE, 2002; CARDINALE; IVES;
INCHAUSTI, 2004; CHISHOLM et al., 2013). Apesar dos esforços para encontrar quais
variáveis melhor predizem os padrões de magnitude e estabilidade do aporte, é
importante ressaltar que nenhum trabalho, até então, toma a medida de aporte de
detritos como medida de funcionalidade do ecossistema e, talvez, esta seja uma variável
pouco sensível às mudanças de diversidade. Ainda, este trabalho destaca a importância
de investigações mais profundas em ecossistemas naturais tropicais, sobretudo em
comunidades com estruturação neutra, visto que o comportamento das espécies
expostas frente a condições ambientais mais rigorosas pode resultar em padrões
diferentes daqueles descritos na literatura.
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Tabela 1 – Seleção de modelos pelo critério de Akaike (AIC) para a magnitude do aporte
de detrito.

CIÊNCIAS DA VIDA

484

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 2 – Relação entre o log da magnitude do aporte de serapilheira com (A) riqueza
de espécies, (B) diversidade filogenética (log), (C) área basal média por população, (D)
porcentagem de abertura do dossel, (E) concentração de nitrogênio e (F) fósforo.
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Figura 3 – Efeitos da riqueza de espécies (A), diversidade filogenética (log) (B),
concentração de nitrogênio no solo (C) e concentração de fósforo no solo (B) sobre a
área basal da comunidade vegetal (log).
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Tabela 2 – Seleção de modelos pelo critério de Akaike (AIC) para a área basal total das
comunidades. 1: riqueza taxonômica, 2: diversidade filogenética (log10), 3:
concentração de fósforo (log10) e 4: concentração de nitrogênio no solo.
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Figura 4 – Efeitos da riqueza de espécies (A), diversidade filogenética (B), concentração
de nitrogênio no solo (C) e concentração de fósforo no solo (B) sobre a porcentagem de
abertura do dossel.
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Tabela 3 – Seleção de modelos pelo critério de Akaike (AIC) para a porcentagem de
abertural do dossel. S: riqueza taxonômica, PD: diversidade filogenética (log10), P:
concentração de fósforo (log10) e N: concentração de nitrogênio no solo.
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Tabela 4 – Seleção de modelos pelo critério de Akaike para a estabilidade do aporte a
nível de comunidade. 1: riqueza taxonômica, 2: diversidade filogenética, 3: área basal,
4: porcentagem de abertura de dossel, 5: concentração de fósforo, 6: conc de nit.

Figura 5 – Relação entre a variabilidade temporal do aporte de serapilheira à nível de
comunidade com (A) riqueza de espécies, (B) diversidade filogenética, (C) área basal
média por população, (D) porcentagem de abertura do dossel, (E) conc nit, (F) fósf.
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Figura 6 – Relação entre a variabilidade temporal populacional do aporte de serapilheira.
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TÍTULO: Sons da Caatinga: Testando a Hipótese do Nicho Acústico
Resumo
O som é um dos principais veículos de comunicação utilizado pelos animais. O espaço
acústico pode ser considerado como um recurso ecológico finito, sujeito à competição
pelas espécies que partilham do mesmo habitat. Nesse contexto, a Hipótese de Nicho
Acústico (HNA) prediz que as espécies evitam emitir sinais sonoros ao mesmo tempo
ou frequência, de forma a minimizar a sobreposição de sons. O objetivo geral deste
trabalho foi testar a Hipótese de Nicho Acústico, verificando a existência de partição
temporal e espectral quando os animais estão emitindo sinais sonoros, e também a
diferença de sazonalidade na dinâmica de partição de nicho acústico. A coleta de dados
foi realizada em uma área de Caatinga, que possui forte sazonalidade, com estações
seca e chuvosa bem marcadas. Utilizamos dados de 3 dias não consecutivos de
amostragem em cada estação, em um esquema de subamostragem de 1 minuto a cada
15 minutos de gravação. Os sinais identificados como sons de animais foram
selecionados e a sobreposição entre eles foi avaliada utilizando-se o índice de Pianka,
comparando o valor do índice obtido com um gerado por um modelo nulo. As análises
de sobreposição de nicho para duração dos sinais acústicos e para as bandas de
frequência ocupadas por cada grupo faunístico, sugere uma baixa sobreposição em
ambas estações. Os valores dos índices observados não poderiam ser originados ao
acaso e refletem a ocorrência de processos biológicos nas dimensões do tempo e da
frequência.
Palavras-chave: Partição de nicho; Vocalização; Sobreposição; Adaptação.
TITLE: Caatinga Sounds: Testing the Acoustic Niche Hypothesis
Abstract
Sound is one of the main communication channels used by animals. The acoustic space
can be considered as a finite ecological resource, subject to competition for the species
that share the same habitat. In this context, the Acoustic Niche Hypothesis (HNA)
predicts that species avoid emitting sound signals at the same time or frequency, in order
to minimize the overlap of sounds. The general objective of this work was to test the
Niche Acoustic Hypothesis, verifying the existence of temporal and spectral partition
when the animals are emitting sound signals, and the difference of seasonality in the
acoustic niche partitioning dynamics. Data collection was performed in an area of
Caatinga, which has a strong seasonality, with marked dry and rainy seasons. We used
data from 3 non-consecutive days during each season subsampling a 1 minute every 15
minutes of recordings. The signals identified as animal sounds were selected and the
overlap between them was evaluated using the Pianka index, comparing the index value
obtained with the value generated by a null model. The analysis of niche overlap for
duration of acoustic signals and for frequency bands occupied by each animal group
suggests a low overlap in both seasons. The observed indices values could not be
randomly generated and reflect the occurrence of biological processes in time and
frequency domain.
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Introdução
A comunicação acústica ocorre em vários grupos animais como aves, anfíbios anuros,
insetos e mamíferos, possibilitando que estes se comuniquem a longas distâncias,
evitando
gastos energéticos elevados com defesa de território, perda de oportunidade de
acasalamento e forrageamento (BRADBURY & VEHRECAMP, 2011). Para que a
comunicação seja bem-sucedida, é fundamental que os sinais acústicos passem por
três processos: produção do sinal por uma fonte emissora, propagação no meio, e
detecção e tradução do sinal pelo receptor alvo (FORREST, 1994). Para completar
esses três passos, os cantos passaram por um processo de seleção ao longo do tempo,
de forma que maximizasse o reconhecimento intraespecífico dos indivíduos. O espaço
acústico pode ser considerado como um recurso ecológico finito, visto que este é
disputado por diferentes espécies que vocalizam em determinada área (KRAUSE,
2002). De acordo com a Hipótese do Nicho Acústico (KRAUSE, 1987) as espécies
evitam emitir sinais acústicos ao mesmo tempo ou na mesma faixa de frequência a fim
de que não haja sobreposição de sons. Existem três dimensões nas quais as
comunidades podem repartir o espaço acústico: tempo, banda de freqüência e espaço
físico (GARCIA-RUTLEDGE & NARINS, 2001). A importância de estudos nessa área
está no fato de que a capacidade de comunicação influencia diretamente sobre a
composição de espécies de uma determinada comunidade, podendo ser responsável
pelo deslocamento de indivíduos e/ou diminuição de sucesso reprodutivo (BARBER et
al., 2010).
Metodologia

A coleta de dados foi feita em uma área de Caatinga do município de Lajes, Rio Grande
do Norte, usando um gravador autônomo SongMeter 3 (Wildlife acoustics). O
equipamento registrou arquivos de áudio a uma frequência de amostragem de 44 kHz,
e duração de um minuto a cada 15 minutos (PIERETTI et al. 2015). Para esse projeto
utilizaremos dados de cinco dias de amostragem, selecionados aleatoriamente em um
período de um mês. Para as análises, utilizaremos o software Raven 1.5 (Cornell Lab of
Ornithology, Ithaca, NY). para extrair cinco parâmetros de cada um dos sinais
localizados: tempo inicial, tempo final, frequência máxima, frequência mínima e
frequência dominante. Para tanto, serão feitas caixas de seleções em cada sinal
acústico. Todos os padrões de sinais observados serão contabilizados, resultando em
um catálogo dos sinais encontrados. Os parâmetros extraídos serão utilizados para
testar a sobreposição de nicho, através do índice de Pianka (1973), que varia de 0
(nenhuma sobreposição) a 1 (sobreposição total). Para testar se a sobreposição
observada difere do padrão gerado ao acaso, construiremos um Modelo Nulo a partir de
um algoritmo de randomização RA3 de Lawlor (1980) que apresenta propriedades
estatísticas ideais para detectar padrões de sobreposição de nichos não aleatórios
(GOTELLI & ULRICH, 2012) que serão comparados com nossos dados observados. O
nível de sobreposição de nicho acústico calculado através do índice de Pianka entre as
potenciais espécies foi arbitrariamente considerado: alto (>0,6), intermediário (0,4 – 0,6)
ou baixo (<0,4) (GROSSMAN, 1986). Para testar se a sobreposição observada difere
do padrão gerado ao acaso, construímos um Modelo Nulo a partir de um algoritmo de
randomização RA3 de Lawlor (1980) que apresenta propriedades estatísticas ideais
para detectar padrões de sobreposição de nichos não aleatórios (GOTELLI & ULRICH,
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2012). A matriz dos dados foi randomizada 1000 vezes, com o Random Number Seed
700. Desta forma, a significância estatística foi determinada através da comparação da
sobreposição observada com a distribuição de valores nulos (α<0.05). Neste algoritmo
de randomização, os valores de utilização do nicho são permutados em cada linha da
matriz. Para esta análise foi utilizado o pacote EcoSimR (GOTELLI & ELLISON, 2013)
no programa R (R Core Team, 2016).

Resultados e Discussões
Foram encontrados 125 sinais sonoros para aves, 77 para ortópteros, 02 para cigarras,
02 para anuros e 02 para mamíferos, baseadas nas características do espectrograma
em 576 minutos de gravação. As tabelas 1 e 2 contêm os dados das análises de
sobreposição de nicho para duração dos sinais acústicos e para as bandas de
frequência ocupadas pelos grupos com padrão de chamado semelhante, sugerindo uma
baixa sobreposição tanto na estação chuvosa, assim como na estação seca. Nossos
resultados corroboram a hipótese de que a comunicação acústica entre os animais na
Caatinga não condiz com modelos aleatórios, ou seja, é provável que esteja ocorrendo
algum processo biológico de partição de nicho acústico, explicado pela baixa
sobreposição de emissões sonoras para a comunidade em questão.
A baixa sobreposição dos sinais acústicos pode ser explicada pela competição e
consequente adaptação dos organismos para coexistência. A coexistência dos grupos
dentro da comunidade provavelmente pode ser atribuída à partição de nichos causada
pela limitação do recurso (GROSSMAN, 1986), sugerindo que a organização das
assembleias é resultado de processos determinísticos, ou seja, baseados em modelos
de nicho (por exemplo, interações ecológicas) (PAVOINE & BONSALL, 2011). Uma
maneira de melhorar a eficiência da comunicação é dividir o espaço acústico de forma
similar a outros recursos ecológicos (SCHOENER, 1974). Podemos supor também que
a baixa sobreposição de nichos se deve ao repertório diversificado dos grupos,
principalmente das aves, resultado da plasticidade vocal das espécies durante a
supressão ou alteração dos sinais acústicos (SCHUSTER et al., 2012).
As observações das análises de ocupação do espaço acústico dos grupos sugere uma
diferença sazonal na dinâmica de partição de nicho entre os grupos, tendo a estação
chuvosa apresentado maior diversidade de espécies vocalizantes, e o espaço acústico
destinado a cada animal seria mais limitado devido a quantidade de sinais
compartilhados, quando comparado à estação seca. Para os dados de duração, a
comparação entre os valores observados e os valores obtidos pela aleatorização da
matriz original, os primeiros dias em ambas estações, apresentam diferença
significativa. Sugere-se que os valores observados não condizem com o acaso, e que
os animais apresentam uma maior organização temporal no ambiente para emitir seus
sinais acústicos. Entretanto, para os dias 2 e 3 em ambas estações não houve diferença
significativa entre os valores do índice de Pianka e do modelo nulo. Sugere-se que os
sinais estão organizados no tempo de maneira aleatória, mas apresentam organização
na frequência. Os valores do tamanho do efeito (Standardized Effect Size - SES) para
a duração nesses dias ficaram entre -2,0 e +2,0, probabilidades não significativas. O
tamanho do efeito converte o valor p em um desvio padronizado, que pode ser usado
como uma variável de resposta em comparações entre conjuntos de resultados
(GOTELLI & ELLISON, 2013). Para os dados de frequência, todos os dias em ambas
estações, apresentaram diferença significativa (p<0.05) entre os valores observados e
simulados (Tabelas 1 e 2), sugerindo que os animais apresentam uma organização
espectral dentro de canais de comunicação não aleatórios, utilizando frequências mais
baixas para emitir os sinais acústicos.
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Em ecossistemas sazonais, as variáveis climáticas podem exercer uma forte influência
na abundância e atividade dos animais (WOLDA, 1988; VASCONCELLOS et al., 2010).
Alguns grupos podem apresentar uma forte sincronia com as variações climáticas, tanto
a chuva quanto a umidade do substrato (DEVELEY & PERES, 2000), como foi
observado para os insetos na estação chuvosa na Caatinga. Os padrões de
sazonalidade de chuvas apresentam maior influência na abundância de insetos em
ecossistemas tropicais terrestres do que os de temperatura (VASCONCELLOS et al.,
2010). As cigarras foram encontradas principalmente no turno diurno na maior dos dias
ao longo das análises. Por outro lado, estudos sobre uma comunidade de cigarras nas
florestas tropicais do México revelaram que sete das nove espécies mostravam
atividade de chamada extensa e com sobreposições de sinais entre si ao amanhecer e
ao anoitecer (SUEUR, 2002). A seletividade espectral observada na comunidade de
ortópteros para evitar o mascaramento acústico poderia ter emergido de fatores
ecológicos e/ou evolutivos correlacionados (SCHMIDT et al., 2012). Alguns grilos
mudam entre a sinalização noturna e diurna, dependendo da presença de espécies
competidoras acústicas (GREENFIELD, 1988). O ambiente desempenha um papel
importante na determinação das frequências mais efetivas para a transmissão do som
pela vocalização de aves, sendo, os cantos de baixa frequência com pouca repetição
de notas e presença de assovios, favorecidos em ambientes florestais (MORTON,
1975), sendo outra evidência que corrobora com a adaptação dos animais ao ambiente
para otimizar a comunicação acústica. Alta diversidade de aves emitem seus sinais ao
mesmo tempo no coro coordenado do alvorecer e do entardecer (LUTHER, 2009).
Ellinger & Hödl (2003) demonstraram em florestas tropicais úmidas densas, que as
condições físicas que afetam a propagação do som, como temperatura, umidade relativa
e velocidade do vento, são geralmente mais amenas no início do dia, o que explica
parcialmente o porquê as aves são mais vocais durante as primeiras horas da manhã.
Entre os insetos, as cigarras são conhecidas por seu tempo preciso de chamar e
compensar com períodos curtos durante os coros do crepúsculo e do amanhecer,
resultando em segregação temporal entre as espécies (GOGALA & RIEDE, 1995;
RIEDE, 1997; SUEUR, 2002). Hart el al. (2015) verificou que as vocalizações das
cigarras afetam o número de espécies. de aves vocalizantes, bem como a faixa de
frequência em que estas emitem seus sinais. Segundo os autores, a maioria das aves
evitou significativamente a sobreposição temporal com as cigarras, reduzindo e
frequentemente interrompendo as vocalizações no início dos sinais de cigarras que
utilizam a mesma faixa de frequência. De acordo com as análises de comparação
obtidas entre aves e insetos (ortópteros e cigarras), os sinais emitidos pelas aves
apresentaram uma segregação temporal bem demarcada em relação aos chamados
dos insetos.

Conclusão
Diante do estudo realizado, pôde-se verificar que os sinais tendem a se dividir no espaço
acústico temporalmente e espectralmente. Os resultados corroboram a hipótese
testada, que prediz que as espécies evitam emitir sinais acústicos ao mesmo tempo ou
na mesma faixa de frequência a fim de que não haja sobreposição de sons. Os animais
apresentam organização para emitir seus sinais acústicos. As comparações entre aves
e insetos, mostraram que esses grupos apresentam o particionamento temporal para
emitir
os
sinais
ao
longo
do
dia.
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Faz-se necessário maior aprofundamento nos estudos na área de Ecologia acústica,
visto que é um assunto de grande importância, devido também às transformações dos
habitats naturais em áreas urbanas, aumentando os sons antropogênicos, como o ruído
do tráfego de veículos. Essas modificações de habitat produzem alterações nas
comunicações por sons, interferindo ou mascarando os sinais acústicos. Estudos que
abordem a dinâmica dos sinais acústicos no tempo, frequência e espaço, em
comunidades, precisam ser realizados principalmente em ambientes onde há uma alta
diversidade de espécies vocalizantes, levando em consideração a sazonalidade do
ambiente.
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Tabelas 1 e 2 - Dados de sobreposição temporal e espectral na estação chuvosa e seca
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TÍTULO: CONTEXTO E VARIABILIDADE AMBIENTAL NO PROCESSO DE
DECOMPOSIÇÃO POR EFEITOS INTERATIVOS E INDIVIDUAIS DA DIVERSIDADE
DO DETRITO FOLIAR
Resumo
A decomposição da serapilheira é um processo extremamente importante por ser um
fator -chave na ciclagem dos nutrientes nos ecossistemas. Estudos buscam
compreender a ocorrência de efeitos da biodiversidade no funcionamentos dos
ecossistemas, experimentos vêm mostrando que a taxa de decomposição está
relacionada a diversidade do detrito em ambientes terrestres e aquáticos. Porém,
poucos trabalhos mostram os efeitos da diversidade em ambientes com contextos
variáveis, e é buscando avaliar os efeitos desses contextos bem como a sua dinâmica
estariam influenciando-os efeitos da diversidade e do processo de decomposição que
foi realizado o experimento no qual a diversidade do detrito (em litterbags) de oito
espécies vegetais foram usadas para decompor em monocultural e em misturas com as
oito espécies, em três ambientes diferentes: ambiente terrestre (T); aquático (A) e
interface (I), simulando variações de alagamento da área. Encontramos que o
aparecimento de efeitos espécie-específicos da diversidade no processo de
decomposição da espécie F. benjamina. (exótica). Verificou-se também que o contexto
ambiental de fato exerceu influencia individual na decomposição, com mais velocidade
no meio aquático, continuado pela interface e por fim ambiente terrestre. Os resultados
mostraram que a diversidade do detrito possui pouca importância na decomposição dos
ecossistemas, indicando a potencialidade de aspectos abióticos nos processos de
diversidade.

Palavras-chave: Decomposição, ciclagem de nutrientes, variabilidade ambiental
TITLE: CONTEXT AND ENVIRONMENTAL VARIABILITY IN THE DECISION-MAKING
PROCESS FOR INTERACTIVE AND INDIVIDUAL EFFECTS OF DIVERSITY OF
FOLLICITY
Abstract
Litter decomposition is an extremely important process as it is a key factor in nutrient
cycling in ecosystems. Studies seek to understand the effects of biodiversity on
ecosystem functioning, experiments have shown that decomposition rate is related to
debris diversity in terrestrial and aquatic environments. However, few studies show the
effects of diversity in environments with variable contexts, and it is trying to evaluate the
effects of these contexts as well as their dynamics would be influencing them the effects
of diversity and the decomposition process that the experiment was conducted in which
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litter bags of eight plant species were used to decompose in monocultural and in mixtures
with the eight species in three different environments: terrestrial environment (T); (A) and
interface (I), simulating variations in area flooding. We found that the appearance of
species-specific effects of diversity in the decomposition process of F. benjamina
species. (exotic). It was also found that the environmental context actually exerted an
individual influence on decomposition, with greater velocity in the aquatic environment,
continued by the interface and finally terrestrial environment. The results showed that
debris diversity has little importance in ecosystem decomposition, indicating the
potentiality of abiotic aspects in the diversity processes.
Keywords: Decomposition, nutrient cycling, environmental variability
Introdução
Nos últimos anos, as pesquisas que buscas analisar os efeitos da biodiversidade
a respeito do funcionamento de ecossistemas, a Biodiversidade e Funcionamento de
Ecossistemas (BFE) vem se mostrando um importante tema de estudos ecológicos
(Hooper et al. 2005, Balvanera et al. 2006, Caliman et al. 2010). Há algumas décadas
as pesquisas indicam que a redução da biodiversidade causa efeitos na estabilidade e
magnitude da regulação dos ecossistemas (Balvanera et al. 2006; Cardinale et al. 2006;
Reiss et al. 2009). O detrito vegetal é também base de estudos da magnitude e
estabilidade sobre a diversidade onde são explorados processos como a ciclagem e a
decomposição da matéria (Smith e Bradford 2003; Meier e Bowman 2010; Kominoski et
al. 2009). Em diversos trabalhos é possível perceber que a magnitude dos efeitos da
diversidade de serapilheira na decomposição se mostra controversa, sem manifestação
de um modelo unidirecional. (Srivastava et al. 2009; Gessner et al. 2010). A falta de
padrões bem definidos podem ser explicados a partir de aspectos funcionais que teriam
influência da composição química da serapilheira ou a ação dos detritívoros (Lecerf et
al. 2011). A decomposição da serapilheira relativo a qualidade e heterogeneidade pode
ser apoiada pela dissimilaridade estequiométrica (elementos C,N etc.) das folhas.
Comunidades mais diversas por sua vez possuem necessidades quimicamente mais
diversas, dessa forma possibilitando que as chances de atender as exigências
estequimetricas de consumo dos decompositores (Frost et al. 2005; Hattenschwiler e
Jørgensen 2010).
Desse modo faz se necessário entender se a diversidade de serrapilheira pode de
forma interativa tamponar ou aumentar os efeitos de variações ambientais na reciclagem
de nutrientes no processo de decomposição. Além disso, comparar os impactos dos
efeitos da diversidade de serapilheira com a variabilidade e natureza do contexto
ambiental sobre a magnitude e estabilidade do processo de decomposição. O presente
estudo teve como objetivo comparar a taxa de decomposição do detrito foliar
provenientes de oito espécies vegetais de sistema terrestre quando submetido ao
tratamento de monocultura, policultura e por fim testar com todas as espécies juntas. A
experimentação analisou os efeitos interativos e individuais da diversidade do detrito,
identidade e variabilidade ambiental relacionando a estabilidade bem como a
magnitude de decomposição, investigando na esfera de espécie-especifico e a
comunidade em geral. Utilizando de “litter bags” comportando 1 e 8
espécies contrapondo entre os tratamentos “com” e “sem” variabilidade ambiental, no
âmbito (terrestre, aquático e interface) assim como acerca da ordem de variabilidade
diferentes (aquática-terrestre / terrestre-aquática ) para experienciar as seguintes
hipóteses:
(I) os efeitos da riqueza de espécies sobre a magnitude do processo de decomposição
serão maiores em circunstancias de variabilidade ambiental;
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(II) os efeitos da riqueza de espécies sobre a estabilidade espacial do processo de
decomposição serão maiores em condições de variabilidade ambiental;
(III) os efeitos da riqueza de espécies sobre a magnitude do processo de decomposição
dependem do tipo de contexto ambiental;
(IV) os efeitos da riqueza de espécies sobre a estabilidade espacial do processo de
decomposição dependem do tipo de contexto ambiental;
(V) a ordem da variabilidade relacionada à intermitência do regime de alagamento e
dessecação não irá alterar os efeitos da riqueza de espécies sobre a magnitude da
decomposição;
(VI) a ordem da variabilidade relacionada à intermitência do regime de alagamento e
dessecação não irá alterar os efeitos da riqueza de espécies sobre a estabilidade da
decomposição;
(VII) a variabilidade ambiental irá aumentar as taxas dos processos de decomposição;
(VII) a decomposição será maior no ambiente interface seguida do aquatico e depois do
terrestre.
Metodologia
O estudo foi realizado em uma área de fragmento de Floresta Atlântica localizada no
município de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte, região nordeste do Brasil (Figura
1). A área tem uma extensão aproximada de cerca de 270 ha, considerada como sendo
Floresta Decídua de Terras Baixas. A região possui um reservatório com uma área de
4,093km2 (Reservatório de Jundiaí) o qual pertence à Bacia do Potengi. Temperatura
média anual de 26ºC, precipitação média anual em torno de 1.227 mm (Cestaro e
Soares 2004; Macêdo et al. 2007). Foram utilizadas folhas retiradas ou coletadas de
arvores nos meses de outubro e Novembro de 2018. Para o estudo escolhidas oito
espécies: Hibiscus pernambucensis Arruda., Bauhinia fortificata Link., Ficus benjamina
L., Clitoria fairchildiana R.A. Howard, Coccoloba alnifolia Casar., Anacardium
occidentale L., Erythrina velutina Willd., Isterculia chicha A. St. Hil. As folhas foram
colocadas em uma estufa a 60 °C (± 5°C) durante 3 dias. Em seguida foi colocado de
cada espécies 8 g de peso seco do detrito em sacos de decomposição (microcosmo).
Cada unidade de microcosmo apresentou dimensões de 14 × 14 cm e de 5 mm na
abertura de malha, possibilitando a entrada de microrganismos, invertebrados aquáticos
e terrestres na serrapilheira. Fixamos os microcosmos em armações de PVC (utilizado
16 microcosmos por estrutura) dimensões de 0,45m × 1,70m (figura 2). O experimento
se início no dia 4 de Janeiro de 2019 e foi finalizado em 8 de Maio de 2019, com duração
de 124 dias. No desenho experimental utilizou-se de um arranjo ortogonal (2×3) com
dois níveis de riqueza de espécies (1 e 8 - referente a monoculturas individuais das oito
espécies e da policultura com detrito das oito espécies juntas) e 3 níveis de diferentes
contextos ambientais: Aquático (A), decomposição das espécies unicamente no
ambiente aquático e Interface; Terrestre (T), decomposição das espécies em todo o
estagio do experimento (124 dias) no ambiente terrestre; (I), tratamento simulando
condição mutável do regime de alagamento devido alteração no nível d’água. A
decomposição das espécies ocorreu em 62 dias (Figura 2). O desenho experimental
nos possibilitou testar a contribuição da variabilidade ambiental nos efeitos da
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diversidade de detrito no processo de decomposição (Hipótese II). O tratamento (I)
representou o estado com variabilidade ambiental pois a decomposição da serrapilheira
pois foi sujeito a contextos aquáticos e terrestres ao passe da decomposição nos
tratamentos (T) e (A) que ocorreram somente em um tipo de contexto separado. O
tratamento (I) possuía dois tratamentos relativos ao contexto ambiental o qual o
processo de decomposição teve início (Hipóteses V e VI): (TA) iniciou a decomposição
no ambiente terrestre e teve fim no ambiente aquático; e (AT) representando a condição
oposta. Dentro dos contextos ambientais (T, A e I), replicamos as monoculturas 4 vezes
e a policultura foi 32 vezes, totalizando 64 microcosmos por contexto ambiental. A
replicação da monoculturas e policultura foi subdividida no contexto I, cada monocultura
foi replicada 2 vezes e a policultura 16 vezes dentro de cada tratamento TA e AT. A fim
de investigar a existência de efeitos da heterogeneidade ambiental, cada armação de
PVC correspondeu a um bloco experimental, considerando que microcosmos de um
mesmo sistema podem ser sujeitos a estados ambientais mais parecidos do que os
espacialmente mais diferentes (Figura 2). A distribuição da serapilheira por microcosmo
foi colocada de forma uniforme entre as espécies, cada monocultura possuía 8g de
determinada espécie, já a policultura continha 1g de serrapilheira. Por fim o desenho
experimental tinha um total de 192 microcosmos, destes 96 de monocultura, 96
policultura e 64 microcosmos divididos em cada contexto ambiental. Para analisar
quimicamente os efeitos possíveis de afetar a decomposição dos detritos das oito
espécies, começamos por analisar a concentração de nutrientes, compostos
secundários e estruturais . Nutrientes avaliados: Carbono total (C), pelo método de
combustão e detecção de CO2 por infravermelho; Nitrogênio total (N), digestão ácida
com destilação de Kjeldahl (Allen et al. 1974); Fósforo total (P), digestão forte e reação
com molibdato (Fassbender 1973) e Potássio total (K), método apresentado por Mason
(1963). Foram quantificado os teores de celulose, compostos estruturais e lignina a partir
de um método de digestão por detergente neutro e ácido segundo Goering e Van Soest
(1970). Já os compostos secundários quantificou-se os Polifenóis pelo método
colorimétrico com reagente de Folin-Denis (Waterman e Mole 1994) e o Ácido tânico,
pelo método do ácido butanol (Hagerman e Butler 1989). Para estimar a magnitude e
estabilidade do processo de decomposição, após o período de experimentação (124
dias) foi feito a retirada das coletas no campo, colocando de forma individual em sacos
de plástico, que em seguida foram transportados em uma caixa de isopor até o
laboratório. Os detritos de cada replica de monocultura e os detritos espécie-específicos
referentes a réplica da policultura foram colocados na estufa a 60°C durante 3 dias, o
detrito de cada espécie foi pesado e a decomposição do detrito foi considerado pela
perda de peso referente aos dias de experimentação, sendo a porcentagem de peso
perdido em relacionado ao peso seco inicial colocado nos microcosmos. A perda foi
vista a nível de comunidade espécie-específico. Empregamos os blocos como réplicas
para medir o CV de decomposição a nível de comunidade.Usando modelos
independentes de análises de variância, testamos os efeitos individuais e interativos da
variabilidade ambiental e a riqueza de espécies de serrapilheira na decomposição a
nível de comunidade e espécie-específico a partir de ANOVA fatorial e bi-fatorial, as
análises apresentaram um nível de significância de p= 0.05 foi considerado para todas
as análises.
Resultados e Discussões

Na tabela 1 é possível visualizar características de compostos químicos das
espécies vegetais estudadas. As plantas utilizadas apresentam grande variação nas
características químicas. Como vemos nos valores de coeficientes de variação (CV)
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calculados para cada variável das médias para cada monocultura. Quanto maior o CV,
maior a diferença química e funcionalmente), foram as espécies entre si em relação a
uma determinada característica química. As características do CV divergiu de 4,64 %
para Carbono e 80,56% para Ácido tânico e Fósforo (AT/P). É importante perceber que
os compostos químicos das oito espécies mostram relevância nos parâmetros que
influenciam na decomposição (Tab. 1b), assim como a variação do Nitrogênio (N),
Celulose/Nitrogênio (Cel/N) e Lignina/Nitrogênio (Lig/N) para ambiente terrestre e de
Fósforo (P), Celulose/Fósforo (Cel/P), % Lignina (%Lig), Lignina/Fósforo (Lig/P) para
ambiente aquático e interface (ver valores de R2). Em nosso estudo cerca de 15 /40%
da massa inicial de todo o detrito foi perdida na decomposição, os tratamentos na
condição de ordem terrestre-aquáticos demonstram uma média menor da perda de peso
ao passe que os tratamentos no ambiente aquático decompuseram mais (Tab. 2). A
análise de variância fatorial do modelo misto demonstro que a magnitude do processo
de decomposição não foi afetado pela riqueza de espécies, também não aconteceu o
efeito do bloco, com relação a variabilidade ambiental no processo nem na interação
riqueza × variabilidade (Tab.3, Fig. 3 D).
A decomposição a nivel de comunidade diferenciou consideravelmente nos 3
contextos ambientais (Tab.4, Fig. 3B), desse modo explicando a variação dos dados. O
processo de decomposição apresentou taxas maiores nos tratamentos em que a
decomposição aconteceu de forma integral no ambiente aquático, em seguida pelo
contexto de interface e por último no ambiente terrestre (Fig. 3B). Porém não foi
visualizado efeito significativo na riqueza nem na interação junto ao contexto ambiental
(Tab. 4, Fig. 3F). A variabilidade dos contextos ambientais tanto aquático quanto
terrestre, bem como a riqueza e a interação entre os fatores, não atuaram
consideravelmente na magnitude dos processos de decomposição na comunidade
(Tab.5, Fig.3 CG). Também não foi encontrado efeito individual na riqueza dessas
espécies (Fig. 3 E). No nível espécie-espécie constatamos que os fatores individuais e
interativos não afetaram a decomposição. Não percebeu-se efeitos com maior
significância na riqueza de espécies, da mesma forma que a variabilidade ambiental
nem a interação variabilidade × riqueza sob a decomposição do detrito em nível espécieespecífico (Tab. 6, Fig. 4). O bloco Somente afetou a decomposição da espécie C.
alnifolia (Tab.6). Com a conclusão da análise da ANOVA podemos visualizar que existe
a influência de efeitos significativos no contexto ambiental da riqueza de espécies em
nível espécie-especifico, (Tab.7, Fig5). As taxas de decomposição para boa parte das
espécies as taxas de decomposição para a maioria das espécies se mostraram maiores
no ambiente aquático, logo após da interface e de ambiente terrestre (Fig.5A).As taxas
de decomposição diferiram entre contextos ambientais nas as espécies F. benjamina,
B. fortificata, H, pernambucensis, fairchildiana, E. velutina e I. chica (teste a posterior de
Tukey, P < 0,05), onde podemos ver efeito superiores no contexto sobre as espécies I.
chica e F. benjamina (respectivamente, F= 148,238 e 127,864; Tab.7). A decomposição
da espécie A. occidentale a diferenciou somente no contextos terrestre e no aquático
(teste a posteriori de Tukey, P < 0,05), sem diferença entre o ambiente aquático e
interface. O contexto ambiental não afetou significativamente as taxas de decomposição
da espécie C. alnifolia.
A taxa do processo de decomposição foi atingida pela riqueza de espécies, sendo
esse detrito da espécie F. benjamina (Tab.7). Sendo essa uma espécie exótica, tendo
sua decomposição mais lenta no sistema de policultura do que em monocultura nos
diferentes ambientes em especial no meio terrestre e aquático (Fig. 5BC). No contexto
terrestre as taxas de decomposição foram menos variáveis entre as oito espécies ( entre
65% e 90% de massa remanescente) quando comparado meio aquático (40% e 90%;
Fig. 5BC). Verificamos que a variabilidade ambiental sobre a interação entre ordem x
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riqueza foi importante para as espécies F. benjamina, C. fairchildiana, I. chicha (Tab.8,
Fig.5EF). Nesse estudo não foi visto efeito considerável do bloco, no tocante a
variabilidade ambiental x riqueza na estabilidade da decomposição, nem na riqueza das
espécies (Figura 6A ,Tabela 9 e D). O processo de decomposição foi afetado pelo
contexto ambiental (p < 0,05; Tab.10, Fig.6B), dessa forma podemos observar que a
estabilidade do processo de decomposição se mostrou divergente em contos
ambientais (teste a posterior de Tukey, p < 0,05). Ainda no contexto ambiental
entendemos que a estabilidade espacial foi maior em ecossistema terrestre (Fig.6B). A
estabilidade do processo de decomposição não recebeu significativamente influencia no
riqueza de espécies x contexto ambiental. Do mesmo modo não existiu relevantes na
ordem do contexto ambiental na riqueza das espécies na riqueza sobre a estabilidade
da decomposição x interação entre ordem (Tab. 11, Fig. 6C, E e G).O estudo buscava
entender a variabilidade do contexto ambiental na diversidade do processo de
decomposição, a partir da variação temporal no ambiente terrestre e aquático,
observando o feito de espécies individuais e em conjunto entre oito espécies
decompostas. Não foi visto encontrado efeitos significativos da riqueza das espécies
individuais nem interativa no contexto ambiental e variabilidade na decomposição na
comunidade. Já a riqueza de espécies de detrito demonstrou efeito individual na
decomposição em espécie-específico, adiando a perda de massa na espécie F.
benjamina, única espécie exótica do estudo. A nossa hipótese I e II é denegada pela
falta dos efeitos de diversidade na magnitude e a estabilidade do processo de
decomposição. O que pode nos indicar a nível de comunidade que a diversidade do
detrito é significativo para a decomposição independente da dinâmica temporal,
refutando nossas hipóteses III e IV. Desse modo entendemos que a diversidade pode
não corresponder as variações submetidas pelo contexto e que a estabilidade da
decomposição e magnitude das espécies em conjunto pode ser predito pela análise
individual.
Os Efeitos da variabilidade ambiental na perda de peso do detrito foliar vem sendo
estudado recentemente (Corti et al. 2011). Constatamos nesse estudo que não
aconteceu variabilidade entre ambientes terrestres e aquáticos sobre a magnitude e
estabilidade espacial na comunidade assim como a nível de espécie-específico.
Portanto a variabilidade não se mostrou um aspecto decisivo na decomposição. Um
fator limitante a atividade dos decompositores pode ser explicada devido a baixa
qualidade nutricional da matéria orgânica. Além disso, o tempo, intensidade, e
frequência dos estágios de seca e cheia podem definir a colonização e ação dos
decompositores. As principais características químicas responsáveis por afetar a
decomposição em nosso estudo no ambiente terrestre foram: O nitrogênio e celulose
(N/Cel) e o Nitrogênio mais lignina (N/Lig), indicando que as limitações estão
relacionadas a disponibilidade de N como nutriente. A lignina assim como a celulose é
um polissacarídeo presente no tecido vegetal que possui uma certa dificuldade para ser
degradado (recalcitrantes). Os resultados mostraram que no ambientes de interface e
aquático foi importante o P mais lignina (% Lign), celulose e fósforo (Cel/P) e a lignina e
fósforo (Lign/P), indicando que o meio aquático possui limitações relacionadas a
disponibilidade de fosforo e da energia necessária para realizar a quebra da lignina e
celulose. Podemos observar também que a decomposição da serapilheira aconteceu de
forma mais acelerada no ambiente aquático, interface e ambiente terrestre
respectivamente. A espécie C. alnifolia, não apresentou afetada pela perda de peso no
contexto ambiental, pois possui uma quantidade maior de lignina e celulose o que pode
ter dificultado no processo de degradação. As espécies B. fortificata e E. velutina em
termos gerais foram as que mais decomporam e uma das explicações é o fato de
possuírem alta concentração de nutrientes (e.g %N e %P) e a baixa concentração de
lignina. O contexto ambiental foi influenciado sobre o processo de decomposição.

CIÊNCIAS DA VIDA

505

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Indicando que as características do contexto ambiental como temperatura podem
modificar a velocidade de processos nos ecossistemas.
Não houve influência por parte da ordem de variabilidade do contexto ambiental
sobre a magnitude assim como a estabilidade espacial de perda de peso a nível de
comunidade, aceitando nossas hipóteses V e VI. Já no tocante a espécie-específico
entendemos que a variação do contexto ambiental afetou a magnitude de perda de peso
das espécies F. benjamina, C. fairchildiana e I. chica. A nível de comunidade as
espécies tiveram uma decomposição mais acelerada na ordem terrestre-aquática,
diferentemente de outras que apresentaram a ordem aquática-terrestre. Ocorreu o efeito
espécie-específico, demonstrando assim que que a ordem é um fator significativo na
decomposição de algumas espécies como foi o caso das espécies F. benjamina, C.
fairchildiana, I. chicha. Foi percebido uma maior heterogeneidade dos recursos para os
decompositores, devido a diferenciação da qualidade química dos detritos foliares,
considerada precursora de efeitos não-aditivos (Gartner e Cardon 2004). Essa
diferenciação do detrito não trouxe respostas a nível de comunidade, porem foi vista a
nível de espécie-específico (Tabela 6). Prováveis interações na policultura entre
especes não apresentou efeito não- aditivo da diversidade, sendo assim que não houve
redução ou aumento nas taxas de decomposição por esse tratamento. A espécies F.
benjamina (exótica) na espécie - específicos expressou efeito na magnitude do processo
de decomposição, com a diminuição de peso na policultura. Estudos vem sendo
realizados para entender as consequências da combinação de espécies exóticas, e
evidenciam que em alguns processos, como a decomposição, terem influencia com a
colocação de espécies nativas (Paulette e Arthur 2012). Imaginávamos encontrar
resultados significativos da riqueza em ambientes diferentes, mas não foi observado
(Tabela 3). A ausência da diversidade pode ser explicada pela natureza abrupta do
distúrbio (variabilidade entre aquático e terrestre). Nosso estudo não demonstro a
existência de efeitos significativos referentes a riqueza das espécies bem como a
interação entre riqueza x variabilidade sobre a estabilidade de degradação e
variabilidade ambiental. Do mesmo modo não apresentou efeitos na riqueza de espécies
na interação contexto x riqueza na estabilidade do processo de decomposição. Porem,
foi percebido efeitos positivos da diversidade na perturbação de nutrientes e espécies
exóticas, alguns resultados se mostraram neutros ou negativos para fatores como
estresse como a seca ou outras condições ambientais (Balvanera et al. 2006). A
mudança brusca do contexto ambiental pode ter afetado a biodiversidade resultando em
um efeito neutro da estabilidade. É Importante notar que por a decomposição ter sofrido
limitações de nutrientes em cada ambiente, podemos ter uma noção de como os efeitos
da diversidade seriam afetados pelo contexto ambiental. A ausência dos efeitos da
diversidade nos diferentes contextos pode mostrar que o processo de decomposição
(para espécies do estudo) não necessita obrigatoriamente das interações bióticas do
detrito mas em especial dos processos abióticos, importantes na dinâmica dos
decompositores.

Conclusão
Em nossa pesquisa, podemos observar que a riqueza de espécies não apresentou
um papel notável na magnitude e estabilidade da decomposição na comunidade, no
entanto os resultados espécie-específicos mostraram ser importantes para a magnitude
de decomposição. A inexistência de atuação na alteração ambiental maximizando os
efeitos na diversidade da magnitude e estabilidade da decomposição nesse trabalho,
coloca em dúvida a verdadeira importância da variabilidade quando nosso propósito é
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investigar os efeitos da diversidade. O contexto ambiental afetou significativamente a
magnitude e estabilidade de decomposição quando comparamos a nível de comunidade
e a nível espécie-específico. Desse modo, os resultados apresentaram sinais de que
tanto o contexto ambiental, ordem de decomposição entre os contextos, exercem
influência no processo de decomposição de forma mais significativa do que a junção de
espécies com características diferentes, da mesma maneira como observado nas
pesquisas de Bruder et al. (2011). Isso nos possibilita supor que outras mudanças
ambientais são os fatores que controlam os princípios da decomposição. Além de que
os efeitos da diversidade da serapilheira podem depender das interações de diferentes
fatores. (Lan Wu et al. 2011). Estudos demonstram que a decomposição entre
ambientes aquáticos e terrestres apresentam perda de matéria do detrito, também que
o efeito dos detritívoros é dependente do ambiente e que quando observado a
diversidade de detrito e a quantidade dos detritívoros não estariam demonstrando tanta
influência na perda de massa quando comparado aos efeitos do contexto (Treplim e
Zimmer 2012).
Para entender a dinâmica de decomposição é importante considerar o contexto
ambiental, muitos ecossistemas apresentam uma dinâmica de inundação temporária
conforme a periodicidade de inundação e a alternância entre os períodos de seca e
cheia. Fatores que podem causar redução na magnitude ou frequência dos fluxos de
inundação podem diminuir as taxas de degradação da serapilheira desses ecossistemas
influenciando a ciclagem de nutrientes importantes do ecossistema. Fatores bióticos e
abióticos pode trazer modificações na estrutura e funcionamento dos ecossistemas,
levando a implicações no provimento de bens e serviços à humanidade. Compreender
como a perda de espécies se relaciona com os elementos abióticos de mudança
ambiental, contexto ambiental e a variabilidade nos apresenta um panorama mais
realista sobre as interações das espécies e como são afetadas. São importantes os
mecanismos que explicam os efeitos da diversidade em especial na identificação de
circunstancias onde a diversidade pode exercer impacto nos processos. Por fim,
considerar a importância relativa da diversidade comparada a outros aspectos que
poderia exercer uma maior influência na taxa de processos com consequências no
funcionamento
de
ecossistemas.
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Figura 1. Área de estudo. Na área esquerda da imagem destacamos o Açude Jundiaí
(A) área definida para a colocação da base de PVC dos tratamentos, ambiente aquático
e interface e à região (B) representa o fragmento florestal que recebeu as estruturas no
a
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Figura 2. Desenho do experimento de Monoculturas e policulturas com o detrito das
espécies B. fortificata., H. pernambucensis., F. benjamina., C. fairchildiana, E. velutina,
A. occidentale, C. alnifolia, I. chicha inseridas em microcosmos de fibra sintéti

Tabela 1 – (A) Características dos compostos químicos da serrapilheira das oito
espécies de plantas. O (CV %) é o coeficiente de variação entre as espécies de cada
uma das variáveis químicas analisadas. (B) Valor de R2 estimados entre características
quím

Tabela 2: Apresentação da média de porcentagem da perda de peso das espécies nos
diferentes contextos ambientais e ordens de variabilidade.
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Tabela 3: Tabela do modelo misto das análises de variância (ANOVA) fatorial onde
podemos observar os efeitos individuais bem como interativos da variabilidade
ambiental e riqueza de espécies.

Tabela 4: Análise de variância (ANOVA) bi-fatorial demonstrando os efeitos individuais
e interativos do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a magnitude de
decomposição da serrapilheira apresentado em % de massa remanescente em nível de
comunida

Tabela 5: Tabela de análise de variância (ANOVA) bi-fatorial com os efeitos individuais
e interativos da ordem do contexto ambiental e a riqueza de espécies na magnitude de
decomposição da serapilheira.
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Figura 3: Efeitos individuais (A, B, C e E– da variabilidade ambiental, contexto ambiental,
ordem da variabilidade ambiental e riqueza de espécies, respectivamente) e interativos
(D, F e G – da riqueza de espécies com a variabilidade ambiental, contexto a

Tabela 6: Tabela com modelo misto de análise de variância (ANOVA) fatorial
demonstrando os efeitos individuais da variabilidade ambiental, do bloco, da riqueza de
espécies e da variabilidade ambiental com a riqueza na magnitude da decomposição da
serrapi
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Figura 4 – Efeito individual (A) e interativos com a riqueza de espécies (B e C) da
variabilidade ambiental sobre a magnitude do processo de decomposição do detrito em
nível espécie-espécifico. (B) Tratamentos expostos a variabilidade ambiental ao longo
d
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Figura 5–Efeitos individuais (A – contexto ambiental e D – ordem de variabilidade) e
interativos (B,C, E e F - da riqueza de espécies com o contexto terrestre, com contexto
aquático, com interface na ordem terrestre-aquática, e na ordem aquática-terrestre
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Figura 6 – Efeitos individuais (A, B, C e E – da variabilidade ambiental, contexto
ambiental, ordem da variabilidade ambiental e riqueza de espécies, respectivamente) e
interativos (D, F e G – da riqueza de espécies com a variabilidade ambiental, contexto

Tabela 10: Análise de variância bi-fatorial(ANOVA) mostrando os efeitos individuais e
interativos do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a estabilidade do
processo de decomposição da serrapilheira expressa como % de massa remanescente
em nível
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Tabela 11: Análise de variância (ANOVA) mostrando os efeitos individuais e interativos
da ordem do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a estabilidade do processo
de decomposição da serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível
de

Tabela 9: Variância em bloco (ANOVA) e os efeitos individuais e interativos da
variabilidade e riqueza de espécies na estabilidade do processo de decomposição da
serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível de comunidade.

Tabela 8: Análise de variância (ANOVA) bi fatorial com efeitos individuais e interativos
do contexto ambiental e riqueza de espécies sobre a magnitude de decomposição da
serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível espécie-específico.
Fato

Tabela 7: Analise de variância (ANOVA) bi fatorial nos efeitos individuais e interativos
do contexto ambiental e da riqueza de espécies sobre a magnitude de decomposição
da serrapilheira expressa como % de massa remanescente em nível espécie-específico.
F
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TÍTULO: Estado nutricional de vitamina E pela investigação do alfa-tocoferol sérico em
puérperas após suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol
Resumo
Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar a concentração de alfa-tocoferol sérico em
puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol, para estabelecer o
estado nutricional alfa-tocoferol. Metodologia: Foi realizado estudo do tipo prospectivo,
controlado, randomizado e paralelo, com 36 puérperas, atendidas em duas
maternidades de Natal-RN. No pós-parto imediato foram divididas nos grupos: controle
(GC), sem intervenção; suplementado 1 (GS1), que recebeu a dose de 400UI de RRRalfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2), que recebeu 800UI. Foram coletados 5mL de
sangue, no 1°, 20° e 60° dias pós-parto. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência. Resultados e Discussão: A concentração sérica média de
alfa-tocoferol referente ao pós-parto imediato (0h) correspondeu a 1226,6±55,8 956
56g/dL no GC, 1210, 5±45,4 956956g/dL no GS1 e a 1212,5±21,7 956g/dL no GS2, não
apresentando diferença significativa entre os grupos (p>0,05). O diagnóstico do estado
nutricional em vitamina E foi adequado no primeiro momento após o parto. Analisando
a concentração média de alfa-tocoferol característica de cada grupo, houve diferenças
significativas no 20º dia entre os GC e GS1 (p=0,029) e GC e GS2 (p=0,038) e no 60º
dia entre os GC e GS1 (p < 0,001), GC e GS2 (p=0,002) e GS1 e GS2 (p=0,001).
Conclusão: A dose de 800UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um melhor aumento
do alfa-tocoferol sérico até o final da pesquisa quando comparado à dosagem de 400UI.
Palavras-chave: Suplemento alimentar. Puerpério. Soro materno. Vitamin
TITLE: NUTRITIONAL STATE OF VITAMIN E INVESTIGATION OF SERUM ALPHATOCOFEROL IN PUERPERES AFTER ADDITION WITH DIFFERENT DOSES OF
RRR-ALPHA-TOCOFEROL
Abstract
Introduction: The aim of the study was to evaluate concentration of alpha-tocopherol
concentration in postpartum women after receiving RRR-alpha-tocopherol
supplementation to establish the alpha-tocopherol nutritional status. Methodology: Was
realized prospective study, controlled, randomized, and parallel with 36 postpartum
women, attended in Natal-RN. Were divided into groups: control (CG), without
intervention; supplemented 1 (GS1), which received the 400 IU dose of RRR-alpha
tocopherol and supplemented 2 (GS2), which received 800 IU. Were collected 5mL of
blood on the 1st, 20th and 60th days postpartum. The Alpha-tocopherol was analyzed
by HPLC. Results and discussion: The mean serum alpha-tocopherol concentration for
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the immediate postpartum period (0h) was 1226.6 ± 55.8 μg / dL in the CG, 1210.5 ±
45.4 956;g / dL in the GS1 and 1212.5 ± 21.7 956;g / dL in GS2, showing no significant
difference between groups (p> 0.05). The diagnosis of nutritional status in vitamin E was
appropriate at the first moment after delivery. Analyzing the mean alpha-tocopherol
concentration characteristic of each group, there were significant differences on the 20th
day between GC and GS1 (p = 0.029) and GC and GS2 (p = 0.038); and on the 60th day
between GC and GS1 (p <0.001), GC and GS2 (p = 0.002) and GS1 and GS2 (p =
0.001). Conclusion: The 800 IU dose of RRR-alpha tocopherol provided a better increase
in serum alpha-tocopherol until the end of the study compared to the 400 IU dose.
Keywords: Food Supplement. Puerperium. Maternal serum. Vitamin E.
Introdução
A vitamina E é o termo utilizado para designar compostos lipossolúveis estruturalmente
relacionados com alfa-tocoferol. Possuindo oito formas da vitamina E, são elas: o alfa
(α)-, beta (β)-, gama (γ)- e delta (δ)-tocoferol, bem como alfa (α)-, beta (β)-, gama (γ)- e
delta (δ)-tocotrienol. α, β, γ, δ- tocoferol, e tocotrienóis, mas com diferentes estruturas e
bioatividade (DEBIER; LARONDELLE, 2005). O alfa-tocoferol é a forma mais ativa,
enquanto que as outras formas não contribuem para as demandas nutricionais de
vitamina E (LIRA, et al., 2013). Sua principal função é de antioxidante na membrana
celular, capaz de inibir a peroxidação lipídica (COZZOLINO, 2012). A concentração de
alfa-tocoferol sérico deve ser adequada durante toda a vida. Pois nos períodos
gestacional e puerperal a demanda aumenta, sendo necessário o consumo satisfatório
dos alimentos fontes de vitamina E ou suplementos e alimentos fortificados, de maneira
a atingir o requerimento nutricional para essa vitamina no binômio mãe-filho, sendo
assim, as mulheres grávidas e lactantes devem ingerir 15 e 19 mg/dia de alfa-tocoferol,
respectivamente, de acordo com a Dietary Reference Intakes (DRI) (DEBIER, 2007;
IOM, 2000). A prevalência de deficiência de vitamina E (DVE) em puérperas não é muito
relatada em estudos, mas foi encontrada em cerca de 16% das puérperas nordestinas
(LIRA et al., 2013; RIBEIRO, 2016). A vitamina E pode ser encontrada, principalmente,
em óleos vegetais como de girassol, amendoim e milho, além das nozes, amêndoas e
sementes de girassol (JIANG, 2014; COZZOLINO, 2012). O alfa-tocoferol é encontrado
em grande quantidade no óleo de girassol (GRILO et al., 2014). Em outras fontes
alimentares como o óleo de palma, óleo de soja, óleo de milho, azeite de oliva, aveia e
outros, são encontrados os tocotrienóis (JIANG et al., 2016; TRABER, 2014;
AGGARWAL et al. 2010). Além dos períodos gestacional e puerperal a vitamina E é
extremamente importante nos estágios iniciais de vida, desde a concepção até o
desenvolvimento pós-natal da criança, tendo participação no desenvolvimento inicial do
embrião, implantação, maturação placentária e na proteção do feto contra o estresse
oxidativo (DEBIER; LARONDELLE, 2005). A sua deficiência pode causar anemia
hemolítica e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente em
recém-nascidos pré-termo, por causa das concentrações mais baixas de tocoferol no
plasma (AZZI; STOCKER, 2000; DEBIER, 2007; ROMEU-NADAL, et al., 2006). Dessa
forma o estado nutricional materno em vitamina E tem relação direta com os níveis
séricos de alfa-tocoferol do feto e recém-nascido, já que sua principal fonte é o leite
materno (SCHOLL, et al., 2006). A deficiência de vitamina E em puérperas ocorre
quando as concentrações plasmáticas de alfa-tocoferol estão abaixo de 11,6 μmol/L ou
499,6 µg/dL. (DEBIER, 2007). Sendo assim, é importante saber se o requerimento
nutricional da vitamina E se torna adequado, em puérperas, tanto para garantir suas
necessidades quanto para o crescimento e desenvolvimento do feto. Tendo em vista à
escassez de dados sobre o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no soro de
humanos, o presente estudo tem como objetivo avaliar a concentração de alfa-tocoferol
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sérico em puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol, para
estabelecer o estado nutricional de alfa-tocoferol.
Metodologia
Estudo do tipo prospectivo, controlado, randomizado e paralelo, onde as participantes
foram recrutadas no momento do seu atendimento para o parto em duas maternidades
públicas, na Unidade Mista das Quintas e na Maternidade Escola Januário Cicco,
localizadas em Natal-RN. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº
1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. O estudo foi realizado entre 2016 e 2017,
sendo as puérperas acompanhadas até 30 dias após o parto. O cálculo amostral foi
realizado utilizando o software GPower® versão 3.1.7 com base nos seguintes
parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de 0,40. Cohen define fs de 0,1,
0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande, respectivamente. A partir desses
parâmetros, cada grupo deveria ter, no mínimo, doze indivíduos (FAUL et al., 2007). A
pesquisa teve os seguintes critérios de inclusão: puérperas voluntárias com idade entre
18 e 40 anos, de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional ≥ 37
semanas). Foram excluídas do estudo, puérperas portadoras de patologias, que fizeram
uso de drogas lícitas e ilícitas, em uso de antitrombóticos, uso de suplementos
vitamínicos contendo vitamina E durante a gestação e pós-parto imediato, que tiveram
partos pré-termo (idade gestacional < 37 semanas) com conceptos múltiplos e/ou com
malformações e/ou paralisia cerebral. As que aceitaram participar foram esclarecidas
sobre os objetivos da pesquisa, antes do seu início, e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No total participaram do
estudo 36 puérperas, sendo divididas em 3 grupos com 12 participantes cada. Os
grupos correspondem a: grupo controle que não recebeu nenhum tratamento no pósparto; grupo suplementado 1, onde as mulheres foram suplementadas com uma cápsula
de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto e o grupo suplementado 2,
em que as mulheres receberam duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). As
doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo fato
destas serem comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis,
representando, assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus múltiplos
têm sido utilizados por outras importantes pesquisas envolvendo suplementação de
vitamina E (STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN
et al, 2007; CLEMENTE et al, 2014). Foram coletados 5 mL de sangue das puérperas
por punção venosa braquial e por um profissional técnico em enfermagem, sempre no
período da manhã após jejum de 8 a 12 horas, no 1°, 20° e 60° dias pós-parto, sendo
as duas últimas coletas realizadas em domicílio por equipe previamente treinada. A
amostra foi coletada em tubo de polipropileno embalado protegido da luz e transportado
em temperatura de refrigeração para o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da
Nutrição (LABAN) do Departamento de Bioquímica da UFRN, sendo armazenada a 20ºC, para posterior extração e análise. Após a primeira coleta foi ofertado o suplemento
contendo RRR-alfa-tocoferol, de acordo com a randomização das mães nos grupos. A
extração do alfa-tocoferol no soro materno ocorreu a partir da adaptação do método de
Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de 1 mL de soro, foi
adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitação
proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). As amostras foram
homogeneizadas durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugadas durante 10
minutos a 2900 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida
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posteriormente para um segundo tubo. As etapas de adição do hexano, assim como a
retirada do sobrenadante hexânico, ocorreram por três vezes para a extração do alfatocoferol no soro. Por fim, 3 mL da camada reunida de sobrenadante foram evaporados
em banho-maria a 37 °C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de etanol
absoluto (Merck, Darmstadt, Alemanha) nas amostras de soro, para ser analisado em
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). Para verificar o
estado nutricional materno em vitamina E foi utilizado valores séricos de alfa-tocoferol
inferiores a 516 μg/dL, no pós-parto imediato ou na lactação, sendo indicativo de
deficiência em vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi
realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EUA). Os dados de alfa-tocoferol sérico foram expressos em média e
desvio-padrão. O teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey mensurou a
diferença entre as médias das concentrações séricas do alfa-tocoferol intergrupos nos
diferentes momentos da coleta. As diferenças foram consideradas significativas quando
p < 0,05.
Resultados e Discussões
A concentração sérica média de alfa-tocoferol referente ao pós-parto imediato (0h)
correspondeu a 1226,6 ± 55,8 μg/dL no grupo controle, 1210, 5 ± 45,4 μg/dL no grupo
suplementado 1 e a 1212,5 ± 21,7 μg/dL no grupo suplementado 2, sem diferença
significativa entre os grupos (p < 0,05). De maneira que, utilizando-se como parâmetro
o ponto de corte previamente estabelecido (> 516 μg/dL), as puérperas dos três grupos
apresentaram diagnóstico de adequado estado nutricional em vitamina E no primeiro
momento após o parto, não apresentando deficiência. Nosso estudo está de acordo com
os achados de GRILO (2015) no nordeste do Brasil, DANCHECK et al. (2005) em
Malawi, na África Oriental, WANG et al. (2009) na China, e SAKER et al. (2008) na
Argélia, no norte da África. Analisando a concentração média de alfa-tocoferol
característica de cada grupo, verificou-se que, houve diferença entre os valores
apresentados durante o pós-parto (Figura 3, ANEXO). A análise intergrupos apontou
diferenças significativas no 20º dia entre os grupos controle e suplementado 1 (p =
0,029) e controle e suplementado 2 (p = 0,038); e no 60º dia entre os grupos controle e
suplementado 1 (p < 0,001), controle e suplementado 2 (p = 0,002) e suplementado 1 e
suplementado 2 (p = 0,001). A suplementação materna com vitamina E contribui para o
aumento da concentração de alfa-tocoferol sérico (CLEMENTE et al., 2015; PIRES et
al., 2016; LIRA et al., 2017). Porém, um estudo realizado com mulheres de
características semelhantes ofertou uma dose única de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol no
pós-parto imediato e acompanhou as mulheres até o 60º dia. Observou-se que essa
única dose de alfa-tocoferol não foi capaz de alterar a média da concentração sérica
(LIRA et al., 2017). Já outro estudo realizado com a dosagem de 800 UI de RRR-alfatocoferol no pós-parto imediato, mostrou uma relação positiva no aumentou da
concentração sérica do alfa-tocoferol (REBOUÇAS et al., 2019). Segundo Novotny et
al. (2012) pode haver uma redução gradual na concentração do alfa-tocoferol sérico
após o parto em consequência do transporte da vitamina para a glândula mamária, ou
pelo seu uso nos tecidos periféricos. Nossos resultados mostram que houve diminuição
gradual da concentração de vitamina E no decorrer do tempo em todos os grupos
estudados, porém, o grupo suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol, essa
diminuição ocorreu em menor proporção.
Conclusão
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A dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um melhor aumento do alfatocoferol sérico até o final da pesquisa quando comparado à outra dosagem ofertada.
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Anexos

Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e b800
UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle sem
suplementação.
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no soro
materno.
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Figura 3 - Concentração sérica média do alfa-tocoferol no soro materno do pós-parto
imediato até 60 dias após o parto, em função do tratamento administrado.
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TÍTULO: Efeitos da exposição prévia a uma cianobactéria tóxica (Microcystis
aeruginosa) na sobrevivência e produção de ovos do copépodo Notodiaptomus iheringi
Resumo
Florações de cianobactérias estão cada vez mais frenquentes e duradouras. Para
testar se a exposição prévia a uma cianobactéria tóxica (Microcystis aeruginosa)
proporciona mudanças na sobrevivência e na produção de ovos do copépodo
Notodiaptomus iheringi, seis amostras de populações naturais do copépodo foram
mantidas em laboratório. Três delas foram adaptadas à presença de cianobactéria (50%
C. obovata + 50% M. aeruginosa) e três não (100% C. obovata). Após 3 anos, náuplios
dessas populações foram isolados e na fase adulta foram utilizados nos experimentos.
Para verificar os efeitos letais agudos, cada uma das populações, de indivíduos
adaptados e não adaptados, foi distribuída em 3 tratamentos com diferentes tipos de
suspensão alimentar: 100% C. Obovata, 100% M. aeruginosa e privação alimentar. Já
para analisar os efeitos subletais, foram realizados 2 tratamentos para cada uma das
populações: 100% C. obovata e 50% C.obovata + 50% M. aeruginosa. Os resultados
mostraram que M. aeruginosa supriu, em parte, as necessidades nutricionais a curto
prazo do copépodo N. iheringi. Ao final do teste, o número de indivíduos mortos foi
semelhante à privação alimentar, indicando toxicidade de M. aeruginosa. Maiores
resultados de EPR foram observados nos tratamentos que receberam apenas C.
obovata como suspensão. A tolerância do zooplâncton à cianobactéria, ainda que a
curto prazo, pode auxiliar no entendimento das mudanças na composição de
comunidades planctônicas de águas continentais.
Palavras-chave: fitness; tolerância; florações; toxicidade; microevolução
TITLE: Effects of previus exposure to a toxic cyanobacterium (Microcystis aeruginosa)
on survival and eggs production of the copepod Notodiaptomus iheringi
Abstract
Cyanobacterial blooms are becoming more frequent and lasting. To test whether prior
exposure to a toxic cyanobacterium (Microcystis aeruginosa) provides changes in
survival and egg production of the Notodiaptomus iheringi copepod, six samples of
natural copepod populations were kept in the laboratory. Three of them were adapted to
the presence of cyanobacteria (50% C. obovata + 50% M. aeruginosa) and three not
(100% C. obovata). After 3 years, nauplii of these populations were isolated and in the
adult phase were used in the experiments. To verify the acute lethal effects, each
population of adapted and unadapted individuals was distributed in 3 treatments with
different types of food suspension: 100% C. Obovata, 100% M. aeruginosa and Food
Deprivation. To analyze the sublethal effects, two treatments were performed for each
population: 100% C. obovata and 50% C. obovata + 50% M. aeruginosa. The results
showed that M. aeruginosa partially supplied the short-term nutritional needs of N.
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iheringi copepod. At the end of the test, the number of individuals killed was similar to
food deprivation, indicating toxicity of M. aeruginosa. Higher EPR results were observed
in treatments that received only C. obovata as suspension. Zooplankton tolerance to
cyanobacteria, even in the short term, may help in understanding the changes in the
composition of planktonic communities in continental waters.
Keywords: fitness; tolerance; flowering; toxicity; microevolution
Introdução
As florações de cianobactérias com caráter tóxico estão se tornando fenômenos cada
vez mais frequentes e intensos em vários ecossistemas ao redor do mundo (Chorus&
Bartram,1999). Ótimas condições para esses fenômenos resultam de elevadas
temperaturas e da alta concentração de nutrientes nos corpos aquáticos provenientes
das atividades humanas (Paerl e Otten,2013). Como consequências, ocorrem mortes
de vários organismos e se utilizados para o abastecimento podem gerar sérios
problemas de saúde pública, em virtude das toxinas (Panosso et al.,2007).
As toxinas, a formação de colônias e filamentos e a ausência de elementos essenciais
ao zooplâncton são características que conferem às cianobactérias proteção contra a
herbivoria, pois influenciam no crescimento, na reprodução e na sobrevivência do
zooplâncton (Soares et al.,2008; DeMott e Carmichael,1991). Esses caracteres
costumam causar imobilidade e obstrução do aparelho filtrador de copépodos e outros
organismos filtradores (Iglesias et al.,2011). Apesar dessas estratégias, Daphnia
(cladócero generalista) consegue realizar um controle top-down em curtas florações de
cianobactérias de regiões temperadas (Chislock et al.,2013). Porém, em regiões
semiáridas as florações de cianobactérias tendem a ter uma longa duração ocasionando
a escassez de grandes cladóceros e calanóides, e o predomínio de pequenos
herbívoros (Havens et al.,1996). Copépodos conseguem manusear e capturar partículas
de maior tamanho, além de apresentarem uma alta taxa de ingestão de algas tóxicas
(DeMott, 1990). Os copépodos possuem uma tolerância fisiológica e uma seletividade
a alimentos com alto valor nutricional por meio da detecção de partículas tóxicas
possibilitando coexistência e adaptação às cianobactérias (Ger et al.,2014). Logo, a
herbivoria de cianobactérias a partir de algumas espécies de zooplâncton é possível por
meio de adaptações fisiológicas que geram o desenvolvimento da resistência às
cianotoxinas (Fulton e Paerl, 1987).
Nos processos de adaptação e tolerância, as microevoluções são respostas de
alterações genotípicas dentro ou entre populações. São vários os métodos para avaliar
as microevoluções, como os experimentos de Common Garden utilizados para medir
adaptações locais de determinadas características, a exemplo dos traços de história de
vida, da fenologia e das relações alométricas (Kawakami et al.,2011;Brachi et al.,2013).
O zooplâncton pode ser organismo de estudo para esses fenômenos, uma vez que
apresenta rápidas taxas de reprodução e mudanças genéticas, que podem gerar
adaptações em poucos anos (Ger et al.,2014). Populações do cladócero Daphnia
magma expostas previamente a Microcystis, por exemplo, apresentaram menores
reduções de fitness em contato posterior com a alga tóxica (Gustafsson et al.,2004).
Cladóceros, como Daphnia magma, refletem a realidade de ambientes temperados,
enquanto Notodiaptomus, copépodo calanóide, domina as comunidades
zooplânctonicas em condições tropicais na América do Sul. Em virtude da correlação
positiva da abundância com florações de cianobactérias esse copépodo é utilizado para
estudos de interação (Rangel et al., 2016; Leitão et al. 2018). A cianobactéria Microcystis
aeruginosa é uma das espécies mais incidentes em corpos aquáticos do semiárido e
uma das principais espécies formadoras de florações (Ferrão-Filho et al.,2009).
Mediante ao relatado, a hipótese desse trabalho é que a exposição prévia do
copépodo Notodiaptomus iheringi a uma cepa de Microcystis tóxica torna o copépodo
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mais tolerante a esta cianobactéria. Assim, nossos objetivos foram quantificar a
sobrevivência dos copépodos alimentados com cianobactérias, comparada a dois
tratamentos controles e verificar as consequências da exposição prévia na
sobrevivência e produção de ovos dos animais.
Metodologia

Os copépodos foram obtidos em Outubro de 2015 da lagoa mesotrófica de Extremoz
(Rio Grande do Norte, Brasil), localizada na cidade de Extremoz, cerca de 20 km de
Natal. Durante o período de amostragem a lagoa não apresentava florações de
cianobactérias. O processo de coleta consistiu de uma rede de zooplâncton com uma
malha de 64 µm, rebocada por um barco, na subsuperfície da lagoa. Os copépodos
foram levados para laborátorio, onde as fêmeas grávidas da espécie N.iheringi foram
lavadas com água destilada e adicionadas a um becker de 2 litros preenchido com água
comercial para estabelecer uma população base para iniciar os experimentos. O cultivo
foi mantido à temperatura de 23° C (±1°C) e alimentado apenas com 500μg C·L1 de
Cryptomonas obovata, que é a quantidade excelente para a manutenção do cultivo sob
essas condições (há produção de ovos e suprimento adequado de alimento).
A cepa de Microcystis aeruginosa (LEA-04) foi obtida a partir do acervo de culturas de
cianobactérias da Universidade de São Paulo (USP), Brasil. Ela foi isolada da lagoa de
Jacarepaguá, em 1995 e caracteriza-se por ser uma potencial produtora de microcistina
(MC+). C.obovata (CCMA-UFSCar 148, WDCM 835), por sua vez, foi fornecida pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ambas foram mantidas no Laboratório
de Microbiologia Aquática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(LAMAq/UFRN). As culturas possibilitaram a manutenção do fitoplâncton em laboratório,
sendo cultivadas em Erlenmeyers com meio de cultivo Wright's Cryptophyte (WC, a
23°C (±1°C) de temperatura, sob condições de luz 50 μmol quanta m-2 s-1, 12:12 horas
ciclo luz/escuro. Em seguida, as culturas foram mantidas na fase de crescimento
exponencial, por meio de diluições periódicas para serem utilizadas em experimentos.
O processo de densidade celular foi estabelecido a partir da utilização de um
hemocitômetro sendo possível realizar contagens a nível microscópico e converter a
dimensão e a forma das células em biovolume. Em seguida, ocorreu a conversão do
biovolume do fitoplâncton em biomassa de carbono, sendo aplicada a fórmula pg
C·cell−1=0.1204x (μm3) 1.051 (Rocha & Duncan, 1985), que indica o tamanho da
biomassa de carbono para células semelhantes de M. aeruginosa (Ger et al., 2010).
Os indivíduos da população original foram submetidos a condições que podem levar a
microevolução (2015-2018) com o intuito de avaliar se uma exposição prévia à
cianobactéria tóxica M. aeruginosa pode causar adaptações locais por meio de evolução
rápida de tolerância do copépodo N.iheringi (Common Garden “CG”). Por 70 gerações,
os copépodos foram submetidos a dois tratamentos: 100% C. obovata e 50% C. obovata
+50% M. aeruginosa com três réplicas/cada e 50 fêmeas e 50 machos por réplica. Cada
réplica continha dois litros de água mineral comercial, e recebeu suspensão alimentar
semanal de 0.5 µg C·L1 de fitoplâncton total. Houve renovação semanal, onde os
naúplios e adultos permaneceram juntos. Todas as réplicas receberam aeração.
Após a obtenção de 70 gerações (cerca de 3 anos), e estando os cultivos em ótimas
condições de saúde, em Outubro de 2018, foram realizados os primeiros experimentos
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para medir as respostas fenotípicas à tolerância, por meio dos efeitos letais agudos
(sobrevivência) e subletais (produção de ovos). As populações foram então divididas e
durante o experimento foram chamadas de NA: Não adaptadas (NA1, NA2, NA3), que
não foram expostos previamente a M. aeruginosa e apresentavam a dieta formada
apenas por C. obovata e em A: Adaptadas (A1, A2, A3), que foram expostos
préviamente a M. aeruginosa e possuiam em sua dieta 50% C. obovata+50% M.
aeruginosa (Figura 1). Inicialmente, foi necessário um aumento populacional de
zooplâncton e na quantidade de repiques de fitoplâncton. Os naúplios do experimento
CG foram adicionados em beckers de 2 litros com meio de cultivo WCzoo (sem
nitrogênio) de acordo com seus tratamentos de origem e mantidos sob estas condições
durante 2 gerações. Durante os experimentos a suspensão alimentar foi adicionada
todos os dias de acordo com o teste CG.
Nos testes letais agudos as populações foram submetidas a três tratamentos: 100%
C. obovata(C), 100% M. aeruginosa (MC+) e privação alimentar (PA) com 6
réplicas/cada (Figura 1). Cada réplica continha 500 ml de WCzoo e 5 fêmeas e 5
machos. O experimento durou 13dias. Na metade do experimento foi realizada a
limpeza e a troca dos meios de cultivo. Todos os dias foi verificada a quantidade de
indivíduos vivos e mortos, assim como o sexo.
O experimento de efeitos subletais, Egg Production Rates (EPR), que perdurou 5 dias,
foi antecedido por um período de aclimatação para cada dieta. As populações com
exposição prévia ou não a M. aeruginosa (apenas indivíduos no estágio C5) foram
divididas em dois tratamentos: 100% C. obovata (C) e 50% C. obovata + 50% M.
aeruginosa (C+MC) com 6 réplicas/cada (Figura 2.1). Foram adicionados de 10 a 20
fêmeas e machos em cada becker preenchido com 500 ml de WCzoo.
Passado o período de aclimatação, os organismos foram identificados e isolados. As
fêmeas foram adicionadas nos beckers preenchidos com 0,5 L WCzoo e mantidas com
os mesmos tratamentos e número de réplicas do período de aclimatação (Figura 2.2).
Ao final do experimento foi contado o número de ovos por fêmeas, assim como o total
de ovos dividido pelo número total de fêmeas multiplicado pelo número de dias.
Os dados foram interpretados por análises visuais dos gráficos elaborados no Excel
2007.

Resultados e Discussões

A análise de sobrevivência indicou que M. aeruginosa supriu, em parte, as
necessidades nutricionais em curto prazo do copépodo N. iheringi, mas ao final de 13
dias não foi possível notar uma diferença clara de sobrevivência em comparação com a
privação alimentar, indicando uma toxicidade independente da adaptação prévia. Os
indivíduos que receberam suspensão alimentar de C. obovata obtiveram uma baixa
mortalidade, apontando a qualidade nutricional da alga. Ao observamos o gráfico 1 (não
leva em consideração a adaptação), percebemos que inicialmente não houve
mortalidade em nenhum dos tratamentos até o 3º dia. Os mortos foram detectados a
partir do 4º dia de experimento no tratamento de M. aeruginosa (MIC). Os outros
organismos tanto de privação alimentar (PRIV) como de C. obovata (CRYP) morreram
a partir do 5º dia. Ao término do experimento foram contabilizados 55 indivíduos mortos
em M. aeruginosa (MIC), 3 em C. obovata (CRYP) e 53 em privação alimentar (PRIV).
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Os organismos que receberam M. aeruginosa (MIC) apresentaram uma mortalidade
tardia em comparação aos que passaram por privação alimentar.
No gráfico 2, referente aos dados que levam em consideração se os organismos
apresentam exposição prévia ou não, é possível observar que as réplicas que
receberam C. obovata com e sem exposição prévia (MC e CC) possuíam uma diferença
significativa em comparação com as réplicas que receberam suspensão alimentar de M.
aeruginosa (MM e MC) ou privação alimentar (MP e CP) independente da adaptação
dos organismos (Figura 2). O gráfico mostra que os tratamentos MM, MP, CP e CM não
apresentaram diferenças significativas entre eles, uma vez que as barras de desvio
padrão se sobrepõem na maioria dos pontos, todavia algumas diferenças podem ser
notadas. Os tratamentos CP e MP apresentaram um decrescimento contínuo a partir do
4º dia e se estabeleceram entre o 11º e 12º dia e em seguida voltaram a decrescer. No
tratamento com exposição prévia a M. aeruginosa (MP) aparentemente possibilitou o
desenvolvimento de uma tolerância de N. iheringi em curto prazo a privação alimentar,
uma vez que a inclinação do gráfico foi menos proeminente, logo a mortalidade foi mais
tardia. Já nos tratamentos que receberam C. obovata (MC e CC) houve uma pequena
mortalidade de indivíduos próximo ao final do experimento, em virtude da ausência da
troca do meio de cultivo. Também é possível notar visualmente que os tratamentos que
receberam M. aeruginosa com indivíduos expostos previamente ou não (MM e CM) no
13º dia apresentaram quantidades semelhantes de indivíduos vivos. Porém, ao decorrer
do gráfico é nítido que a linha referente aos organismos com exposição prévia apresenta
uma inclinação menos acentuada até o 12º dia, enquanto que CM já apresentou no 10º
dia. Demonstrando que MM apresentou uma mortalidade tardia, pois, a exposição à
cianobactéria tóxica possibilitou a ocorrência de um indício de tolerância que não foi
suficiente para a sobrevivência da maioria dos indivíduos.
No gráfico 3 e na tabela 1, ao analisar visualmente os dados do experimento de Egg
Production Rates (EPR), foi possível constatar que os indivíduos sem exposição prévia
a M. aeruginosa que receberam suspensão alimentar de 100% C. obovata (CC)
apresentaram uma média entorno de 3 ovos/fêmea, indicando que o alto valor
nutricional da alga eucarionte. As fêmeas com exposição prévia que receberam 50% C.
obovata + 50% M. aeruginosa (MM) apresentaram uma média entorno de 1,5
ovos/fêmea. Altos valores para a população sem exposição prévia e que receberam
50% C. obovata +50% M. aeruginosa (CM) podem ser observados, gerando uma média
de aproximadamente 2,7 ovos/fêmea, sendo que essa população pode ter sido
influenciada pelo alimento anterior ao período de aclimatação. Ainda é válido salientar
que os organismos sem exposição prévia independente da suspensão alimentar (CC e
CM) apresentaram resultados significativos em relação aos organismos com exposição
prévia que receberam M. aeruginosa (MM). Não houve aparente diferença significativa
entre os organismos com exposição prévia a cianobactéria que receberam como
alimento 50% C. obovata + 50% M. aeruginosa e 100% C. obovata (MM e MC). A
população com exposição prévia que recebeu 100% C. obovata, possivelmente, não
teve tempo para se adaptar à presença da alga eucarionte.
Os resultados expostos neste trabalho demonstram que houve uma toxicidade aguda
de M. aeruginosa na sobrevivência do copépodo N. iheringi mesmo após 3 anos de
exposição prévia. Essa apuração não condiz com a nossa hipótese de que as
populações tendem a se tornar mais tolerantes a uma cepa tóxica quando são expostas
a esta. Efeitos de toxicidade aguda de M. aeruginosa no copépodo N. iheringi já haviam
sido relatados na literatura, porém sem o período de exposição prévia, apontando que
N. iheringi apresenta uma sensibilidade a uma das principais cianobactérias presentes
em florações em regiões semiáridas (Ger e Panosso, 2014). Tal situação pode ser
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explicada em virtude das cianobactérias unicelulares apresentarem uma baixa
qualidade nutricional em comparação com as filamentosas (Wilson et al. 2006). E pela
presença de microcistinas, embora a mortalidade de zooplâncton possa não ser
causada por metabólitos, mas sim pela morfologia (Lurling, 2003). Porém, como nosso
estudo foi realizado em laboratório, e sob esta condição a M. aeruginosa apresentasse
na forma uni ou bicelular, a morfologia colonial é excluída como fator que gerou a morte
dos indivíduos. Os copépodos são capazes de detectar a presença de cianobactérias,
por meio de pistas químicas, evitando a ingestão (DeMott, 1986).
Experimentos com M. aeruginosa vêm sendo realizados envolvendo vários grupos de
zooplâncton. Porém, este é um dos primeiros que expõem os organismos teste, N.
iheringi, ao controle negativo, M. aeruginosa, por várias gerações para posteriormente
analisar os efeitos agudos e subletais. As réplicas que receberam C. obovata, como
suspensão alimentar, apresentaram uma baixa mortalidade. Esse resultado corrobora
com os experimentos de Ger e Panosso (2014), que demonstram que a presença de C.
obovata teve um efeito positivo sobre a sobrevivência de N. iheringi e que o aumento
das concentrações ocasionou um aumento da sobrevivência. Demonstrando que a alga
eucariota possui um alto valor nutricional, pois, apresenta uma alta concentração de
ácidos graxos altamente insaturados (Brett e Müller-Navarra, 1997).
Os organismos que apresentaram uma prévia exposição a M. aeruginosa
apresentaram sutis indícios de tolerância à cianobactéria tóxica, conforme já tinha sido
sugerido nos experimentos de Ger et al. (2016a). O curto tempo de gerações do
zooplâncton e do fitoplâncton pode gerar rapidamente pequenas mudanças evolutivas
que modifique a estrutura e função dos ecossistemas (Chase e Leibold, 2003). A
tolerância está associada a processos evolutivos de trade offs, que influenciam
diretamente os traços adaptativos que são construídos ou induzidos pelo meio (Yoshida
et al., 2004; Yin et al., 2011). As cianobactérias possuem metabólitos secundários,
morfologia e índices nutricionais como mecanismo de defesa (Porter, 1977; Lampert,
1987; Wilson et al., 2006; Tillmanns et al. 2008), o zooplâncton apresenta mudanças
comportamentais e proteases de tolerância ao inibidor para se proteger desses
mecanismos (Von Elert et al., 2012; Kuster e Von Elert, 2013). Contudo, mais estudos
devem ser realizados levando em consideração os custos e as consequências das
evoluções adaptativas entre cianobactérias e zooplâncton. Também foi possível
observar um indício de tolerância nos organismos com exposição prévia a M. aeruginosa
que foram submetidos à privação alimentar.
O nosso trabalho demonstrou sutis indícios de tolerância nos organismos que
apresentaram uma exposição prévia a M. aeruginosa. Porém, ao analisar os dados no
geral e os gráficos é possível observar que, mesmo após 3 anos, não houve tempo
suficiente para ocorrer um aumento da tolerância que resultasse em microevolução. Em
contrapartida, estudos de exposição do cladócero Daphnia magma a Microcystis tóxica
por 4 semanas, indicaram que os organismos com exposição prévia desenvolveram
tolerância e portanto as toxinas afetou menos a população com exposição (Gustafsson
et al., 2004). Logo, esses estudos parecem indicar que o tempo de exposição para
ocorrer tolerância é maior em copépodos calanoida do que em cladóceros.
Os resultados de EPR indicaram que a média de ovos/fêmea dos organismos que
apresentaram exposição prévia e receberam suspensão alimentar de 50% C. obovata
+50% M. aeruginosa caiu pela metade em relação à média dos organismos com
exposição prévia que receberam 100% C. obovata. Essa redução de fitness contra diz
a hipótese de que uma exposição prévia à Microcystis tóxica pode gerar tolerância. Em
desacordo com esses resultados, o estudo de Ger et al. (2016b), indicou que copépodos
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N. iheringi sem exposição prévia a cianobactéria e que foram alimentados com dietas
mistas (Microcystis tóxica+Cryptomonas) não tiveram a produção de ovos (fitness)
afetada desde que a alga eucarionte estivesse presente para suprir as necessidades
metabólicas. Todavia, nossos resultados são corroborados por vários estudos que
demonstram indícios negativos de Microcystis sobre o fitness do zooplâncton em geral
(Ghadouani et al., 2003; Wilson et al., 2006; Ger et al., 2010). Ainda é importante relatar
que a produção de ovos depende da disponibilidade de alimentos nutritivos, menos em
condições de tolerância (Bouvy et al., 2001).
Esse foi um dos poucos estudos que apresentou um grande período de exposição
prévio de uma espécie de copépodo a uma cianobactéria tóxica. Este trabalho nos ajuda
a entender como essa exposição pode afetar a dinâmica de populações entre
zooplâncton e fitoplâncton em ecossistemas aquáticos em regiões semiáridas. E assim
compreender o papel desse grupo nas florações de cianobactérias, considerando que
os cenários futuros de aumento das temperaturas irão gerar uma maior eutrofização dos
corpos aquáticos (Paerl e Huisman, 2009).

Conclusão
A partir do trabalho apresentado podemos constatar que o copépodo tropical N.
iheringi ao ser exposto previamente a uma cepa tóxica de M. aeruginosa por 3 anos
apresentou leves indícios de tolerância. Porém, o tempo de exposição não foi suficiente
para observar um aumento na tolerância e gerar microevolução. Pois, ocorreu toxicidade
quando os indivíduos que foram expostos previamente a M. aeruginosa receberam no
experimento a cianobactéria tóxica como suspensão alimentar. O experimento de EPR
demonstrou que a média de ovos/fêmeas em fêmeas com exposição prévia e que
receberam 50% C. obovata + 50 % M. aeruginosa caiu pela metade em comparação
com as fêmeas que apresentavam exposição prévia e receberam 100% C. obovata.
Indicando uma redução do fitness nesses indivíduos. Ainda é necessário realizar uma
segunda fase do experimento para medir o efeito maternal e retirar qualquer influência
que possa gerar nos resultados.
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Figura 1: Modelo experimental do Commun Garden (CG) e do Experimento de
Sobrevivência. A, populações adaptados ; NA, populações não adaptados;PA, privação
alimentar; MC+, suspensão alimentar de 100% M.aeruginosa; C, suspenção alimentar
de 100% C.obovata.

Figura 2.1: Modelo experimental de Egg Production Rates (EPR): Período de
Aclimatação. A, populações adaptadas; NA, populações não adaptadas; C, suspensão
alimentar de C. obovata; C+MC, suspensão alimentar de 50% C. obovata+50% M.
aeruginosa.
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Figura 2.2: Modelo experimental de Egg Production Rates (EPR) – Período
Experimental.
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Gráfico 1: Gráfico de comparação entre os tratamentos. As barras de erro demonstram
o desvio padrão entorno da média.
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Gráfico 2: Gráfico de comparação entre os indivíduos com e sem exposição prévia para
cada tratamento. As barras de erro demonstram o desvio padrão entorno da média.

Tabela 1 : Média e o Desvio Padrão de cada tratamento no experimento de Egg
Production Rates (EPR).
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Gráfico 3: Gráfico com as médias do experimento de Egg Production Rates (EPR). As
barras de erro demonstram o desvio padrão entorno da média.

CIÊNCIAS DA VIDA

541

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

CÓDIGO: SB0450
AUTOR: MATHEWS AVNER MORAIS SANTOS
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE

TÍTULO: ESTUDO in silico DE CADEIAS CRESCENTES DE VALINA
Resumo
Fármacos são obtidos via síntese química e o que antecede esse processo, geralmente,
são as simulações computacionais. Se tratando da criação de um fármaco que possua
um aminoácido ligado a sua estrutura, esse último processo pode perceber possíveis
interações fármaco-biomolécula que poderão comprometer a atividade biológica do
biofármaco. Tão relevante quanto esse último processo, são as características
interatômicas previstas pelos seus métodos, pois elas são obtidas através de
aproximações matemáticas ou empíricas. No entanto, há uma problemática para esse
último caso, que seria a existência de pouca caracterização de aminoácidos de cadeia
lateral volumosa. Em razão disso, resolveu-se estudar a valina e suas cadeias
crescentes. Para isso, foram realizados Annealing e otimizações quânticas das
estruturas da valina, bivalina, trivalina e tetravalina para posterior comparações tipo (I),
(II) e (III). Em consequência disso, foi possível notar que quanto maior a cadeia
peptídica, mais negativa se torna a energia interna e maior o número de ligações de
hidrogênio. Além de que, as cadeias constituídas pelos mesmos aminoácidos
apresentam acentuas variações, principalmente, no ângulo em que o carbono-α está
envolvido.
Palavras-chave: Ângulos, ligações, cadeias e valina.
TITLE: Study in silico of valine and its growing chains
Abstract
Drugs are obtained via chemical synthesis and what precedes this process are usually
computer simulations. When it comes to the creation of a drug that has an amino acid
attached to its structure, this latter process can perceive possible drug-biomolecule
interactions that could compromise the biological activity of the biopharmaceutical. As
relevant as this latter process are the interatomic characteristics predicted by their
methods, as they are obtained through mathematical or empirical approximations.
However, there is a problem with the latter case, which is that there is little
characterization of bulky side chain amino acids. As a result, it was decided to study
valine and its growing chains. For this, Annealing and quantum optimization of valine,
bivalin, trivaline and tetravaline structures were performed for further comparisons of
type (I), (II) and (III). As a result, it was noted that the longer the peptide chain, the more
negative the internal energy becomes and the greater the number of hydrogen bonds.
Moreover, the chains made up of the same amino acids present marked variations,
especially in the angle in which carbon-α is involved.
Keywords: Angles, bonds, chains e valine
Introdução
As proteínas são moléculas que participam da maioria das reações químicas nos
organismos, seja em composição enzimática ou estrutural. As diversas funções
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metabólicas que essa biomolécula pode exercer são diferenciadas, principalmente, pela
variação da sequência e propriedade dos aminoácidos que a compõem (NELSON; COX,
2013). Os monômeros das proteínas possuem uma estrutura básica que seria um
carbono central fazendo ligações covalentes com um grupo amina (porção da molécula
chamada de N-terminal), um hidrogênio, um ácido carboxílico (porção da molécula
chamada de C-terminal) e uma cadeia lateral variável. Além disso, possuem a
capacidade de formar ligações intermoleculares e ligações peptídicas entre eles
(NELSON; COX, 2013). Atualmente, os aminoácidos são utilizados na composição dos
fármacos como forma de melhorar suas características físico-químicas. Um exemplo
disso seria a valina, que quando ligada ao fármaco aciclovir, tem sua absorção
melhorada significativamente (PATRICK, 2013). A síntese química é via utilizada para
produção de moléculas como o valaciclovir (que é a junção do aciclovir com valina) e
para redução dos custos com esse processo, são feitas prévias simulações
computacionais. Essa última técnica, é importante para perceber interações fármacobiomolécula que poderão comprometer a atividade biológica do biofármaco e, tão
relevante quanto isso, são as características interatômicas previstas pelos métodos que
simulam essas moléculas. As informações prévias contidas no programa, sobre os
comprimentos de ligações, ângulos dos aminoácidos, para estabelecer limites e
restrições para as simulações, são provenientes dos dados empíricos ou cálculos de
aproximação. Pesquisando sobre os estudos desse penúltimo caso, nota-se que existe
pouca caracterização de aminoácidos de cadeia lateral volumosa, pois os trabalhos
existentes simulam com baixas variações de métodos e com cadeia peptídica formada
por menos três aminoácidos. Pensando-se nessa problemática, resolveu-se estudar a
valina e cadeias formadas, exclusivamente, por esse aminoácido de cadeia lateral
volumosa e hidrofóbica. Para isso, realizaram-se ciclos de aquecimentos-resfriamento
(Annealing), seguido de otimizações quânticas baseadas na Teoria do Funcional da
Densidade (DFT), com o conjunto de bases 6-31G+(d), o funcional M06-2X (ZHAO;
TRUHLAR, 2008) e o modelo de polarização contínua (PCM) nas estruturas da valina,
bivalina, trivalina e tetravalina para comparar as distâncias de ligações entre os átomos
e os ângulos intra e intermolecular.
Metodologia
A valina, bivalina, trivalina e tetravalina, metilamidadas e acetiladas (isto é, com NH2
para região C-terminal e COCH3 na região N-terminal com a finalidade de completar a
valência dos aminoácidos) e as moléculas de água que as envolvem em um raio de 7
Å, foram criadas no Discovery Studio versão 3.1 para realizar Annealing através do
módulo Forcite presente no Materials Studio versão 6.0. Esta última etapa foi
configurada para realizar 100 ciclos de aquecimento-resfriamento do sistema e, em cada
um desses, fazer subciclos com 20 aquecimentos e 100 otimizações com intuito de
confirmar as conformações obtidas. Para isso, definiram-se: o campo de força
COMPASS (SUN, 1998); o intervalo de aquecimento do sistema está entre 300K a
1000K e o limite de variação de interações entre os átomos de 50000. Através dos
gráficos com as conformações adquiridas pelas moléculas ao longo dos 120 ciclos do
Annealing, foram selecionados o ponto de menor energia para valina, bivalina, trivalina,
tetravalina para remoção das águas das estruturas por meio do Discovery Studio versão
3.1 e para posterior inserção de um modelo de solvatação implícito, seguido, de
otimizações quânticas de cada um desses aminoácidos. Por meio do Gaussian 09,
foram adicionados o modelo de polarização contínua (PCM), utilizando o esquema
conductor-like polarizable continuum model (CPCM) para representação das moléculas
de água; o conjunto de bases 6-31G+(d) para expandir os orbitais de Kohn-Sham; o
funcional M06-2X (ZHAO; TRUHLAR, 2008) e realizado as otimizações quânticas
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fundamentadas na Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Após isso, os valores de
comprimentos de ligações, ângulos entre os átomos, energia (Hartree) e os ciclos das
otimizações quânticas, obtidos por meio do arquivo de saída do Gaussian 09, foram
registrados para realização dos cálculos de média e desvio padrão. Com esses dados,
compararam-se os comprimentos de ligações covalentes e ângulos internos
correspondentes entre: (I) valina e o resíduo 1 dos peptídeos; resíduo 2 da bivalina e
dos peptídeos que a sucedem; resíduo 3 da trivalina e tetravalina, (II) os resíduos
internos de um peptídeo e (III) valina e os resíduos de cada um dos peptídeos.
Resultados e Discussões
As moléculas resultantes do Annealing são mostradas nas figuras 1. O dímero obtido
apresentou uma inconformidade do posicionamento dos átomos envolvidos na ligação
peptídica, pois o oxigênio e hidrogênio da amida estavam voltados para mesma direção.
Esse fenômeno está, possivelmente, relacionado com a forma que o campo de força
COMPASS minimiza a molécula, pois ao invés de restringir os grupos da ligação
peptídica em direções antagônicas, permitiu que a rigidez provocada pelas moléculas
de água sobre a bivalina causasse uma torção das ligações da amina, como forma de
compensar a inflexibilidade da molécula. Na figura 2, é mostrado os resíduos 1, 2, 3 e 4
(R1, R2, R3 e R4) da valina e de seus peptídeos, os ângulos internos correspondentes
entre: (I) valina e o resíduo 1 dos peptídeos; resíduo 2 da bivalina e dos peptídeos que
a sucedem; resíduo 3 da trivalina e tetravalina, (II) os resíduos internos de um peptídeo
e (III) valina e os resíduos de cada um dos peptídeos. E no final da mesma figura, um
exemplo da justaposição para comparar os ângulos e comprimentos de ligação da
bivalina. Através da sobreposição de estruturas moleculares, foram realizadas as
comparações (I), (II) e (III) entre os ângulos e comprimentos de ligações covalentes,
criando-se o termo ‘número de sobreposição’ para se referir à justaposição de ângulos
correspondentes, que serão o ponto chave nesse trabalho. Uma vez que essas
correlações foram calculadas, analisaram-se os dados que obtiveram desvio padrão ≥
1 para buscar explicações para as maiores variações, como demonstrado na figura 5.
Os comprimentos de ligações covalentes correlacionados através da forma (I)
apresentaram pouquíssima variação e o que pode ser reflexo entre os monômeros
estudados, que são compostos por monômeros de valina. Além disso, os comprimentos
de ligações covalentes, geralmente, variam muito pouco e exibem um padrão natural de
comprimento. Nos gráficos 2, 3 e 4 são mostras a relação do valor de ângulo (°) em
função do número de sobreposição para as comparações (I), (II), e (III). Através desse
artifício, é possível observar as maiores variações angulares acontecidas, as quais
foram: 12, 21, 25, 31, 38 e montar a proporção das maiores influências para o desvio
padrão com valor ≥ 1. Percebeu-se que as maiores variações angulares (isto é, aquelas
com desvio padrão ≥ 1) são influenciadas, principalmente, por ligações de hidrogênio
(LH); atração e repulsão causada pela densidade eletrônica do oxigênio e hidrogênio da
amina (ON), estando os caps envolvidos em algumas dessas últimas (CAPA). As
proporções de LH, ON e CAPA para as estruturas de bivalina, trivalina e tetravalina nos
respectivos gráficos 3 e 4, são: 12,5%-50%-37,5% (LH:ON:CAPA); 66,6%-33,3%
(ON:CAPA); 68,5%-31,5% (LH:ON) e 60%-40% (ON:CAPA); 66,6%-33,3% (ON:CAPA);
14,28%-85,71% (LH:ON), enquanto que no gráfico 2, a proporção para os resíduos 1, 2
e 3, são: 14,28%-71,42%-14,28% (LH:ON:CAPA); 60%-40% (LH:ON) e 100% (ON).
Através desses percentuais, nota-se que na comparação tipo (II), o potencial de causar
variações angulares das ligações de hidrogênio cresce à medida que cadeia peptídica
aumenta em 2n aminoácidos, enquanto que na comparação tipo (III) e (I) as ligações de
repulsão são mais prevalentes. Os números de sobreposições que mais variaram na
correlação (I), foram: (12) por existir ligações de hidrogênio somente na valina e no
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resíduo 1 da trivalina; (21) pela maior repulsão da amina na cadeia lateral, ocorrer
apenas no resíduo 2 da trivalina; (31) pela rotação da ligação entre Cr/C, o hidrogênio
(H) sofreu repulsão da amina e ficou com o valor do ângulo COO-/Cα/NH no resíduo 3
da tetravalina superior ao da trivalina. Essas explicações podem ser vistas nas figuras
3,4 e 5. Os números de sobreposições que mais variaram na correlação (II), foram: (12)
pela possível ligação hidrofóbica (=) ocorrente entre os resíduos 3 e 1, Também, por
existir ligações de hidrogênio (---) somente entre os resíduos 3 e 2. Valendo ressaltar
que não existe ligação hidrofóbica entre os resíduo 4 e 2, pois o primeiro deles está com
a cadeia lateral em um plano a frente do segundo; (25) pela posição da cadeia lateral
no resíduo 1 causar mais repulsão em NH, diminuindo o ângulo COO-/Cα/NH no resíduo
1 da trivalina e por conta da repulsão entre os oxigênios nos resíduos 1 e 3; (38) pela
respectiva repulsão e ligação de hidrogênio (---) que ocorre somente no resíduo 1 e 2
na bivalina. As explicações podem ser vistas nas figuras 6,7 e 8. Os números de
sobreposições que mais variaram na correlação (III), foram: (12) pelas ligações de
hidrogênio (--->) somente nos resíduos 2 e 3 da tetravalina; (25) pela posição que a
cadeia lateral se encontra, seu grupo metil causará mais repulsão em NH. Essa
característica não pode ser distinguida a olho nu entre a valina e o resíduo 1, e isto, está
possivelmente relacionado com o ajuste fino das otimizações quânticas, que torna o
ângulo do resíduo 1 menor que o da valina em cerca de 0,33° de diferença. Além disso,
o ângulo COO-/Cα/NH é maior no resíduo 2, por conta da repulsão entre os oxigênios
nos resíduos 1 e 3; (38) por só haver forte repulsão da amina nos grupos metil da cadeia
lateral no resíduo 1 e por só ter ligações de hidrogênio (---) na valina e resíduo 2. Essas
explicações podem ser vistas nas figuras 9, 10 e 11. Apesar das cadeias serem
constituídas pelos mesmos aminoácidos, existe diferenças entre elas. Esse fato pode
ser percebido, quando é visto que o carbono-α participa do ângulo COO-/Cα/NH, que
mais variou nas comparações (I), (II) e (III).
Conclusão

Nota-se que quanto maior a cadeia peptídica, mais negativa se torna a energia interna
e maior o número de ligações de hidrogênio. Além de que, as cadeias constituídas pelos
mesmos aminoácidos apresentam acentuas variações angulares, estando o carbono-α
envolvido nas maiores variações angulares das 3 comparações feitas.
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Anexos

Tabela 1 – Número de ligações de hidrogênio, número de ciclos e energia em KJ/mol
mínimos de energia dos peptídeos. Resultados obtidos do Gaussian 09.

Gráfico 1- Comprimento de ligações entre os átomos presentes no eixo das abcissas.
Os pontos representam as médias e os traços os desvios padrões. Nota-se que não
houve desvio padrão maior ou igual a 1.
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Gráfico 2 – Correlação (I). Maiores variações de ângulos (DP maior ou igual a 1) vão de
2° a 10°, evidenciando-se nas sobreposições 12, 21 e 31. Os pontos representam as
médias e os traços os desvios padrões.
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Gráfico 3 – Correlação (II). Os pontos representam as médias e os traços os desvios
padrões. Maiores variações de ângulos (DP maior ou igual a 1) vão de 3° a 9°,
evidenciando-se nas sobreposições 12, 25 e 38.
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Gráfico 4 – Correlação (III). Os pontos representam as médias e os traços os desvios
padrões. Maiores variações de ângulos (DP maior ou igual a 1) vão de 3° a 9°,
evidenciando-se nas sobreposições 12, 25 e 38.

CIÊNCIAS DA VIDA

549

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 1 – Molécula de valina, bivalina, trivalina e tetravalina, proveniente do Annealing,
com as moléculas de água removidas no Discovery Studio 3.1.

Figura 2 – Ilustração das sobreposições de estruturas, das comparações (I), (II), (III) e
da denominação ‘número de sobreposição’.

Figura 3 – (I)12, ângulo COO-/C-alfa/NH na valina, resíduo 1 da bivalina, trivalina e
tetravalina.
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Figura 4 - (I)21, ângulo Cr/C/H no resíduo 2 da bivalina, trivalina e tetravalina.

Figura 5 - (I)31, ângulo COO-/C-alfa/NH no resíduo 3 da trivalina e tetravalina.
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Figura 6 - (II)12, ângulo Cr/C-alfa/NH no resíduo 1, 2, 3 e 4 da tetravalina.

Figura 7 - (II)25, ângulo COO-/C-alfa/NH no resíduo 1 e 3 da trivalina.
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Figura 8 - (II)38, ângulo COO-/C-alfa/N no resíduo 1 e 2 da bivalina.

Figura 9 - (III)12, ângulo COO-/C-alfa/NH na valina, resíduo 1,2,3 e 4 da tetravalina.
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Figura 10 - (III)25, ângulos COO-/C-alfa/NH na valina, nos resíduos 1 e 3 da trivalina.

Figura 11 - (III)38, ângulo COO-/C-alfa/NH na valina, nos resíduos 1 e 2 da bivalina.
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TÍTULO: Modulação da atividade de hidrolases por hexoses metabolizáveis e não
metabolizáveis durante a mobilização das reservas em girassol
Resumo
O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o efeito de hexoses metabolizáveis e
não metabolizáveis na modulação da atividade de hidrolases envolvidas na mobilização
das reservas durante o estabelecimento da plântula em girassol (Helianthus annuus L.).
Plântulas da cultivar “Amarelo Alto”, obtidas 48 h após a embebição das sementes,
foram transferidas para ágar-água 5 g/L sem adições (controle), contendo 100 mM de
glicose ou frutose (hexoses metabolizáveis) ou adicionado de 100 mM de manose ou 3O-metil-glicose (hexoses não metabolizáveis) e foram crescidas sob condições
controladas por 72 h. As hexoses metabolizáveis, assim como os análogos não
metabolizáveis, promoveram a retenção de lipídios e proteínas de reserva nos
cotilédones, mas apenas a frutose e a manose foram capazes de causar acumulação
de amido nestes órgãos. Tanto as hexoses metabolizáveis quanto as não
metabolizáveis diminuíram simultaneamente a atividade de lipases, proteases ácidas e
amilases. Uma vez que a manose (análogo fosforilável pela hexocinase) e a 3-O-metilglicose (análogo ineficientemente fosforilável) atrasaram a mobilização dos lipídios e
proteínas de reserva em plântulas de girassol, a via dependente da hexocinase não é a
única responsável pela modulação deste fenômeno. É possível afirmar que o atraso no
processo de mobilização mediado por açúcares envolve a modulação da atividade das
hidrolases que iniciam a degradação das diferentes reservas.
Palavras-chave: estabelecimento da plântula, Helianthus annuus, sinalização por
açúcar
TITLE: Modulation of hydrolyse activity by metabolizable and non-metabolizable
hexoses during reserve mobilization in sunflower
Abstract
The aim of this work was to characterize the effect of metabolizable and nonmetabolizable hexoses on the modulation of reserve-hydrolysing enzymes during
seedling establishment in sunflower (Helianthus annuus L.). Seedlings from the
“Amarelo Alto” cultivar obtained 48 h after seed imbibition were transferred to 5 g/L
water-agar without additions (control), containing 100 mM glucose or fructose
(metabolizable hexoses) or supplemented by 100 mM mannose or 3-O-methyl-glucose
(non-metabolizable hexoses) and were grown under controlled conditions for 72 h. The
metabolizable hexoses and the non-metabolizable analogues promoted the retention of
storage lipids and proteins in the cotyledons, but only fructose and mannose were able
to cause starch accumulation in these organs. Both the metabolizable and nonmetabolizable hexoses simultaneously decreased the activity of lipases, acid proteases
and amylases. As mannose (an analogue phosphorylatable by hexokinase) and 3-Omethyl-glucose (inefficiently phosphorylatable) delayed the mobilization of storage lipids
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and proteins in sunflower seedlings, the hexokinase-dependent pathway is not solely
responsible for modulating this phenomenon. It is possible to affirm that the sugarmediated delay on the mobilization process involves the modulation of hydrolyse
activities implicated in the initial degradation steps of the different reserves.
Keywords: Helianthus annuus, seedling establishment, signalling by sugar
Introdução
O estabelecimento da plântula é um dos estágios mais vulneráveis do ciclo de vida das
plantas (WILLIS et al., 2014). Durante este estágio, as reservas nutritivas presentes nos
tecidos de armazenamento devem ser eficientemente mobilizadas para nutrir os tecidos
em crescimento e propiciar o desenvolvimento do aparato fotossintético (GRAHAM,
2008). Tendo em vista que esta transição da heterotrofia para a autotrofia se processa
a curto prazo, os mecanismos que regulam a mobilização das reservas são
fundamentais para garantir o sucesso da colonização do ambiente (THEODOULOU e
EASTMOND, 2012).
A mobilização das reservas consiste no processo através do qual as biomoléculas
armazenadas são hidrolisadas e os produtos de hidrólise são metabolizados nos tecidos
de armazenamento, gerando metabólitos capazes de serem transferidos para os tecidos
em crescimento através do floema (JONES et al., 2013). Assim sendo, as hidrolases
são as enzimas que catalisam os primeiros passos do processo de mobilização, cuja
atividade pode ser alvo de mecanismos regulatórios (BEWLEY et al., 2013).
Há muito tempo se sabe que os açúcares representam importantes fontes de energia e
blocos de construção para as plantas, mas o seu papel como moléculas sinalizadoras
vem sendo desvendado mais recentemente (SHEEN, 2014; LJUNG et al., 2015). Vários
trabalhos que buscam elucidar o envolvimento dos açúcares nos mecanismos que
regulam a mobilização de reservas enfocam o efeito da sacarose (BOREK e
RATAJCZAK, 2002; BOREK et al., 2006; BOREK et al., 2012a; BOREK et al., 2012b).
De fato, o potencial da sacarose como molécula sinalizadora vem sendo estudado
devido ao seu inequívoco envolvimento no transporte de carbono e, consequentemente,
na sinalização da relação fonte-dreno (YU et al., 2015). Em decorrência disso, poucos
trabalhos têm demonstrado que hexoses também estão implicadas na regulação do
processo de mobilização (GRAHAM et al., 1994; TO et al., 2001).
Levando em consideração as lacunas de conhecimento supramencionadas, este plano
de trabalho almeja caracterizar o efeito de hexoses metabolizáveis e não metabolizáveis
na modulação da atividade de hidrolases envolvidas na mobilização das reservas
durante o estabelecimento da plântula em girassol (Helianthus annuus L.), a espécie
oleaginosa que ocupa a quarta posição no “ranking” mundial em termos de cultivo
(FORCE et al., 2015).
Metodologia
Os aquênios (sementes) de girassol (Helianthus annuus L.), da cultivar “Amarelo Alto”,
foram adquiridos da Fazenda Jaciart (Paulista, PE). Estes aquênios foram desinfetados
com etanol 70% (v/v) por 30 s e hipoclorito de sódio 0,5% (m/v) por 3 min. Em seguida,
os aquênios foram lavados três vezes e embebidos por 3 h em água destilada estéril. O
semeio foi conduzido em placas de Petri entre folhas de papel para germinação
umedecido em água destilada estéril (2,5 mL para cada 1 g de papel). Os aquênios
foram cultivados sob condições controladas (80 micromol/m2/s, fotoperíodo de 12 h e
27±2 graus Celsius) por 48 h.
As plântulas obtidas foram acondicionadas em ágar-água 5 g/L sem adições (controle),
contendo 100 mM de glicose ou frutose (hexoses metabolizáveis) ou adicionado de 100
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mM de manose ou 3-O-metil-glicose (3-OMG) (hexoses não metabolizáveis). As culturas
foram mantidas sob as mesmas condições controladas por 72 h adicionais. Durante as
coletas, os cotilédones foram destacados, transferidos para envelopes de papel
alumínio e mantidos a -20 graus Celsius.
A atividade de lipases foi estimada pela hidrólise de 4-nitrofenil-palmitato (MARRIOTT
e NORTHCOTE, 1975), a atividade de amilases foi quantificada pela degradação de
amido solúvel (ELARBI et al., 2009) e detecção de açúcares redutores (MILLER, 1959),
ao passo que a atividade de proteases ácidas foi determinada pela hidrólise de caseína
em meio acidificado (BEEVERS, 1968), seguida de detecção de aminoácidos livres
(PEOPLES et al., 1989).
Os lipídios neutros foram quantificados pelo método gravimétrico (SOXHLET, 1879), o
amido foi determinado com o reagente de antrona (MORRIS, 1948; MCCREADY et al.,
1950) e as proteínas solúveis foram estimadas pelo método de Bradford (BRADFORD,
1976).
Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com
cinco repetições por tratamento. Cada repetição foi equivalente a um frasco contendo
cinco plântulas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de confiança.
Resultados e Discussões
As hexoses metabolizáveis glicose e frutose, assim como os análogos não
metabolizáveis manose e 3-OMG, promoveram a retenção de lipídios e proteínas de
reserva nos cotilédones das plântulas de girassol (Tabela 1). As hexoses metabolizáveis
e não metabolizáveis aumentaram o conteúdo de lipídios neutros em 22 e 29%, além
de aumentar o conteúdo de proteínas solúveis em 43 e 66%, respectivamente, em
relação ao controle. No entanto, apenas a frutose e a manose foram capazes de causar
acumulação de amido nestes órgãos. De fato, o conteúdo de amido nos cotilédones foi
25 e 36% maior nas plântulas tratadas com manose ou 3-OMG, nesta ordem, em
comparação com aquele nas plântulas não tratadas.
Tanto as hexoses metabolizáveis quanto as não metabolizáveis diminuíram
simultaneamente a atividade de todas as hidrolases mensuradas nos cotilédones
(Tabela 2). Em concordância com o atraso na mobilização de lipídios, a atividade de
lipases foi diminuída em 47% por glicose e manose, mas reduziu apenas 28% na
presença de frutose e 3-OMG, em relação ao controle. De forma similar, a retenção de
proteínas de reserva nos cotilédones foi acompanhada pela diminuição da atividade de
proteases ácidas, a qual foi da ordem de 44% no tratamento com glicose e de 30% no
tratamento com manose, em comparação com o controle. Adicionalmente, as plântulas
tratadas com as hexoses metabolizáveis glicose e frutose apresentaram redução de
20% na atividade de amilases, enquanto que aquelas expostas à manose mostraram
diminuição de 55% na atividade destas enzimas, em referência às plântulas não
tratadas.
Alguns análogos não metabolizáveis de hexoses têm sido utilizados como ferramentas
para investigar o papel da sinalização mediada por açúcares no metabolismo de plantas
superiores (BROUQUISSE et al., 2001; CORTÈS et al., 2003). A adição da manose, um
epímero da glicose, ou da 3-OMG, um derivado da glicose, no meio de cultura, atrasa a
mobilização dos lipídios e das proteínas de reserva nos cotilédones de plântulas de
girassol (Tabela 1). A manose exógena também reduz a degradação dos lipídios nos
cotilédones de plântulas de A. thaliana, mas a exposição à 3-OMG não é capaz de
reproduzir este efeito (TO et al., 2002). A despeito de que as células vegetais tenham a
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habilidade de captar tanto manose quanto a 3-OMG, somente a manose é
eficientemente fosforilada pela hexocinase (HXK) (BROUQUISSE et al 2001;. CORTÈS
et al., 2003). Assim, a sinalização dependente da HXK deve estar implicada na
regulação da degradação dos lipídios em plântulas de A. thaliana(TO et al., 2002).
Tendo em vista que a manose e a 3-OMG atrasaram a mobilização dos lipídios e
proteínas de reserva em plântulas de girassol, não se pode propor que a apenas a
sinalização via HXK contribua para a modulação deste fenômeno. No entanto, como as
hexoses não metabolizáveis geraram resultados comparáveis às metabolizáveis, está
claro que os açúcares exógenos não exercem apenas efeitos metabólicos.
Quando as hexoses metabolizáveis e não metabolizáveis são acrescentadas ao meio
de cultura, acontece redução da atividade de lipases, proteases ácidas e amilases nos
cotilédones das plântulas de girassol (Tabela 2). Estas hidrolases catalisam as primeiras
reações necessárias para a degradação das reservas, iniciando a mobilização nos
tecidos de armazenamento (TAN-WILSON e WILSON, 2012; THEODOULOU e
EASTMOND, 2012). Assim como em girassol, tratamentos com açúcares também são
capazes de reduzir a atividade de lipases (BOREK et al., 2006; BOREK et al., 2012b) e
proteases (BOREK e RATAJCZAK., 2002; BOREK et al., 2012b) nos cotilédones de L.
luteus, L. albus, eL. mutabilis.Desta maneira, é possível afirmar que o atraso no
processo de mobilização, induzido por açúcares exógenos, envolve a modulação da
atividade das enzimas que iniciam a degradação das diferentes reservas.

Conclusão
Nos cotilédones das plântulas de girassol, a mobilização de lipídios, proteínas e amido
é modulada negativamente por açúcares, envolvendo a diminuição da atividade de
lipases, proteases ácidas e amilases. Os mecanismos de modulação não se devem
apenas aos efeitos metabólicos dos açúcares e não envolvem somente a via
dependente da HXK.
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TÍTULO: Monitoramento da saúde dos corais Siderastrea stellata: influência da
temperatura, luminosidade e sedimentação
Resumo
Os recifes costeiros são ambientes que possuem grande valor para a comunidade
litorânea, sendo responsáveis por proteger a costa da ação das marés e proporcionar
atividades com retorno financeiro para a comunidade. O coral Siderastrea stellata
(Verrill, 1868) é o principal bioconstrutor de recifes rasos no Brasil, sendo comum
inclusive poças de maré. Para entender como os corais respondem aos impactos
antrópicos, monitorar saúde e respostas às dinâmicas ambientais em longo prazo é uma
ferramenta importante. Assim, onze colônias de S. stellata tem sido monitoradas desde
fevereiro de 2017 em Natal-RN. Os indivíduos foram avaliados quanto a presença de
palidez, branqueamento, doenças, contato de borda, soterramento e mortalidade.
Dados abióticos, como temperatura, salinidade e intensidade luminosa foram
registrados. O monitoramento é realizado a dois anos e cinco meses e em todo o período
as colônias sofreram poucos eventos de branqueamento, com exceção do verão de
2019 em que grandes eventos de soterramento, altas temperaturas e alta intensidade
luminosa podem ter causado branqueamento em até 100% das colônias. O
soterramento causou também a diminuição do contato de borda com algas turf,
sugerindo que as algas não resistem a esses eventos. Apesar do estresse das colônias,
dentro de 30 dias as colônias recuperaram a coloração saudável, o que sugere alta
resiliência da espécie.
Palavras-chave: Monitoramento de corais. Soterramento. Branqueamento.
TITLE: Coral health monitoring Siderastrea stellata: influence of temperature, luminosity
and sedimentation
Abstract
Coastal reefs have a great value to coastal communities, for example by protecting the
coast from tidal action and providing important economic activities. The coral Siderastrea
stellata (Verrill,1868) is the main shallow reef-building species in Brazil and common in
several types of reefs in the state of Rio Grande do Norte, including tide pools. To
understand how corals respond to anthropogenic impacts, monitoring health and longterm environmental dynamics responses is an important tool. We monitored eleven
colonies of S. stellata since February 2017 in Natal-RN. We evaluated the presence of
bleaching, disease, border contact, burial and mortality. Abiotic data such as
temperature, salinity and light intensity were also recorded. Monitoring was carried out
for two years and five months and throughout the period the colonies experienced few
bleaching events, except for the summer of 2019 when major burial events, high
temperatures and high light intensity may have caused bleaching in up to 100% of the
colonies. Border contact decreased after extreme burial events, suggesting that
macroalgae do not resist these events. Despite the stress of the colonies, within 30 days
the colonies recovered their healthy color, suggesting high resilience of the species.
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Introdução
Os recifes de corais estão entre os ecossistemas que possuem maior diversidade do
planeta, comparando-se a floresta tropicais quando se trata de diversidade de
organismos (CONNELL, 1978; REAKA-KUDLA, 1997). Quanto aos recifes brasileiros,
estes podem ser caracterizados por possuírem uma baixa diversidade de corais, porém
com alto endemismo (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003). Tais estruturas formam um
ambiente complexo responsável por abrigar e disponibilizar ambientes em que os
animais podem se reproduzir, se alimentar e se proteger dos predadores. Além disso,
os recifes têm grande importância econômica, uma vez que são usados como atração
turística, para pesca, como barreira para ação das ondas e habitat para animais de
interesse econômico (BELLWOOD, 2004), com valor estimado entre 8 e 352 mil dólares
por hectare (COSTANZA et al., 2014).
Atividades humanas podem prejudicar drasticamente o ambiente se não houver o
correto manejo da área (HUGHES, Terry P. et al. 2017). Recifes em todo planeta vêm
sofrendo um grave declínio causado pela exploração exacerbada do ecossistema
através da pesca, turismo, poluição, doenças e mudanças climáticas (BELLWOOD,
2004). Os recifes costeiros tem uma relevância ainda maior por estarem em zonas de
transição entre o ambiente marinho e terrestre, estes recifes protegem a costa do
hidrodinamismo e movimentações de alta energia (VILLANOY, Cesar et al. 2012). Em
situações de estresse, o coral perde a coloração que era antes conferida pelas
zooxantelas, tendo como consequência o branqueamento (FRÖLICHER; FISCHER;
GRUBER, 2018; COSTA; AMARAL; SASSI, 2001). Rápidas alterações não causam
grandes perdas, pois eles conseguem se recuperar naturalmente, mas estresses
prolongados podem causar danos irreversíveis e as colônias podem não resistir e
morrer. Infelizmente, o branqueamento de corais tem ocorrido mais intensamente e em
curtos períodos de tempo, dando aos corais pouco tempo para a recuperação, estes
eventos são provocados principalmente pelas crescentes mudanças climáticas
(HUGHES et al. 2018).
O branqueamento causado por anomalias de temperatura já é bem documentado pela
comunidade científica, entretanto, ele pode ser causado por diferentes eventos
(GOATLEY; BELLWOOD, 2013). O soterramento é um dos tipos de estresse que podem
causar a perda de zooxantelas das colônias causando o branqueamento
(MCCLANAHAN; OBURA, 1997). A sedimentação pode causar danos em diversas
fases do ciclo de vida dos corais, a reprodução é um desses momentos, uma vez que,
o sedimento pode dificultar a liberação, a fertilização dos gametas e até o recrutamento
das plânulas (JONES; RICARDO; NEGRI, 2015).
Dessa maneira, é importante que se tenha um monitoramento contínuo nos ambiente
de costa para compreender a dinâmica do ecossistema e as principais variações
ambientais que o afeta. Com o monitoramento podemos relacionar estas variações com
às alterações de saúde sofridas pelas colônias e o que pode ocorrer com as mudanças
climáticas que vêm ocorrendo. Por isso o monitoramento em longo prazo é importante,
com dados temporais podemos reconhecer padrões e fazer previsões com melhor
embasamento acerca do futuro dos recifes de corais.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a saúde do coral Siderastrea stellata em piscinas de
maré através de monitoramento em longo prazo. Para isso, avaliamos a porcentagem
de branqueamento e palidez das colônias, ocorrência de eventos de soterramento,
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surgimento de doenças, buscamos determinar o tempo de recuperação das colônias
após distúrbios, classificamos a porcentagem de contato de borda e relacionamos o
soterramento com a temperatura e intensidade luminosa.

Metodologia
Área de estudo
O estudo foi realizado em uma poça de maré (05°47’36”S; 35°10’55”W) localizada em
um costão rochoso próximo ao Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN,
em Natal no Rio Grande do Norte, sujeita às oscilações naturais de correnteza,
temperatura e movimentação de sedimentos. Como as demais formações recifais do
atlântico sul, recifes da região consistem em formações relativamente planas, de baixa
complexidade estrutural e dominados por tapetes de macroalgas, nomeados turfs
(AUED et al. 2018). No geral, apresentam uma riqueza baixa de espécies de corais,
resultando em baixa redundância funcional (LEÃO et al. 2016). Na área em questão, o
coral Siderastrea stellata é o principal bioconstrutor marinho associado à costa, sendo
frequente em locais abaixo da linha da maré. Foram selecionadas aleatoriamente 11
colônias de diferentes tamanhos, sinalizadas com vergalhões e lacres coloridos em
diferentes sequências e nomeadas de acordo com a ordem de marcação.
Coleta de dados
Para realização do monitoramento de corais nas piscinas de maré foram marcadas 11
colônias de Siderastrea stellata próximo ao Departamento de Oceanografia e
Limnologia, em 2017. As colônias foram monitoradas durante a maré baixa (0.0 - 0.3m)
pela equipe do Laboratório de Ecologia Marinha (LECOM) mensalmente até março de
2018 e quinzenalmente no período restante (04/18 - 05/19). Para avaliação das
condições de saúde da colônia, foram usados atributos que revelassem o estado de
saúde, crescimento e contato de borda com outros organismos e sua resposta a eles,
presença de bioerodidores, e condições de soterramento. Foram examinadas as taxas
de branqueamento e palidez, doenças, mortalidade, contato de borda e soterramento,
em porcentagens, e medidas as distâncias do topo e base da colônia para o fundo. Para
análise da medida de branqueamento e palidez, o branqueamento foi considerado a
perda de coloração do tecido da colônia, ficando semelhante a cor do esqueleto. Já
palidez foi considerado a perda parcial da coloração. Os dados foram coletados
seguindo uma adaptação do protocolo AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef
Assessment - www.agrra.org; Lang et al. 2010) com o auxílio de trena, pranchetas de
PVC e realizando registro fotográfico. Além disso, foi coletado dados de temperatura e
luminosidade a cada 15 minutos através de um sensor (Onset HOBO® Bluetooth
Pendant Light and Temperature Data Logger) instalado no local e salinidade da água
por meio de refratômetro de salinidade. Os dados foram analisados no programa
Microsoft Excel 2016.

Resultados e Discussões

Resultados
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Os dados abióticos coletados, sendo estes, temperatura, salinidade e luminosidade. A
temperatura não sofreu grandes alterações, sendo a mais alta de 30,1°C e a mais baixa
de 26°C com variações graduais em períodos de cerca de 3 meses. A salinidade obteve
mínima de 35 ppm e máxima de 47 ppm. O ambiente estudado apresentou variação nas
suas características físico-químicos, a salinidade que obteve uma variação de cerca de
12 ppm, apresentando valores variáveis com períodos de alta e uma queda crescente
no valor no ano de 2019.
A palidez apresentou de modo geral baixos valores durante todo o período de
monitoramento variando de 0 a 29,67%, ocorrendo sempre próximos a eventos de
distúrbios. Os eventos de branqueamento e palidez ocorreram com maior incidência nos
períodos de verão, coincidindo com os maiores registros de temperatura (Figura 2).
Quanto ao branqueamento, apresentou baixos valores durante todo o período do
monitoramento, com exceção dos meses de março, abril e maio de 2019 que
apresentaram médias de 68,3%, 85,4% e 44,9% respectivamente (Figura 1). O
branqueamento pode ser caracterizado como a perda de zooxantelas causadas por um
estresse ambiental.
A intensidade luminosa teve maior parte de seus picos coincidindo com períodos de
soterramento, quando as colônias estavam cobertas, no entanto, nos meses em que as
maiores taxas não coincidiram com o soterramento, não houve branqueamento ou
palidez das colônias.
Quanto a duração do soterramento as colônias ficaram soterradas por em média três
meses e após o evento foram encontrados índices de palidez e branqueamento maiores
do que o registrado normalmente. No ano de 2019 foi observado o maior período de
soterramento registrado, acompanhando as maiores taxas encontradas. No verão a
região tem um período de águas mais claras e maior temperatura. A partir de maio a
uma redução na temperatura e inicia-se o período de chuvas, com isso ocorre um
aumento da turbidez e a visibilidade da água se torna mais baixa devido aos sedimentos
que estão em suspensão.
As colônias tiveram contato predominante com areia, algas e rochas. Para algas foi
considerado no contato, alga turf e alga calcária. Durante o período monitorado foi
observado que o contato das colônias com algas diminuiu após os eventos de
soterramento (Figura 3). A diminuição foi causada pela menor presença de algas turf
após o soterramento e pela presença constante da algas calcárias que continuam
mesmo após os eventos.
Discussão
Durante o período de monitoramento houveram alguns eventos de soterramento
ocorridos. Os eventos mostram uma alta dinâmica do ambiente que em poucos dias
sofre soterramento quase total das colônias e com a mesma rapidez fica quase
totalmente descoberta. Essa grande variação das condições da poça de maré, mostram
que o ambiente é instável, além da ação das ondas na maré baixa que confere ao local
alta energia. A frequência e intensidade dos eventos de distúrbios influencia diretamente
a saúde das colônias naquele momento. A sobrevivência e a resposta das colônias ao
ambiente indica alta resiliência da espécie a estresse, que já é conhecida por outras
espécies do mesmo gênero (LIRMAN; MANZELLO; MACIÁ, 2002).
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O soterramento causou grande eventos de branqueamento, segundo Nugues e Roberts
(2003) a sedimentação pode causar a morte de corais por sufocamento, pode diminuir
o crescimento dos corais por abrasão e sombreamento e diminuir a densidade de
zooxantelas e a atividade fotossintética do coral. O soterramento combinado a outros
fatores como temperatura pode causar a morte das colônias. Em experimentos, Tunala
e colaboradores (2019) submeteram as colônias de S. stellata adaptadas a águas frias
(cerca de 18°C) a soterramento total e temperatura de 28°C e obtiveram como resposta
um grande número de morte das colônias. No entanto, as colônias adaptadas ao clima
dos trópicos estão acostumadas a tais temperaturas e condições de soterramento
semelhantes e conseguiram se recuperar, mostrando que essa adaptação a altas
temperaturas pode ser benéfica as atuais mudanças climáticas.
As colônias monitoradas que passaram por distúrbios tiveram recuperação de em média
30 dias (erro padrão ± 3,92) voltando ao seu estado natural. Nas Maldivas, uma
pesquisa realizada entre 2016 e 2017 mostrou que após o branqueamento ocorreu uma
rápida diminuição na cobertura de corais do recife, além de alta mortalidade e
sobrecrescimento de algas (PERRY; MORGAN, 2017), indicando um baixo potencial de
recuperação deste recifes. Siderastrea stellata possui vários registros de rápida
recuperação após eventos de distúrbios ambientais (POGGIO; LEÃO; MAFALDAJUNIOR, 2009) e como esta espécie é considerada a principal bioconstrutora de recifes
rasos, indica alto potencial de resistência destes recifes (PINHEIRO et al., 2017). Com
o aumento da ocorrência de estresse ambiental e curto intervalo de tempo entre os
eventos, ter corais com alta resiliência é vantajoso para a comunidade recifal se manter
em equilíbrio.
O branqueamento da colônias aconteceu em um período de alta temperatura, alta
incidência luminosa e durante um evento de soterramento duradouro. Esses três fatores
abióticos em conjunto podem ter causado o branqueamento das colônias, no entanto
como não foram analisados isoladamente não se sabe ao certo qual deles teve maior
influência no evento ou se o branqueamento aconteceu decorrente de um conjunto
desses fatores. Apesar de sabermos que o alto soterramento é capaz de causar
branqueamento, a combinação desses três fatores elevados podem ter sido a causa do
estresse ainda mais elevado.
O contato de borda das colônias com as algas turfs teve uma diminuição após os
eventos de soterramento, isso se deve ao longo período de tempo que a poça de maré
passa sob a terra. O período de tempo soterrado para as colônias pode ser muito
danoso, porém, elas possuem alta capacidade de recuperação e este tempo apesar de
prejudicial é mais danoso para as algas. Sem luz o turf não tem como fazer fotossíntese
e acaba morrendo, já o coral possuem também alimentação heterotrófica e mesmo em
baixa capacidade pode ser capaz de se alimentar. Dessa forma, os eventos de
soterramento parecem ter um papel importante na mediação da competição entre corais
e algas nesses ambientes de condições instáveis como poças de maré.Dentro da
categoria alga, é considerado também as algas calcárias incrustantes e estas persistem
mesmo após o soterramento, e assim, o contato de borda com as algas não é anulado
após os eventos de soterramento, o que explica a permanência deste mesmo após
eventos longos de soterramento.

Conclusão
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O presente estudo relatou a variabilidade ambiental presente nos recifes costeiros do
Brasil e como essa dinâmica afeta a saúde dos corais. A alta energia da poça de maré
mostra que Siderastrea stellata possui alta resiliência aos distúrbios presentes na costa,
bem como a alta temperatura, intensidade luminosa e soterramento. Essa alta resiliência
indica o forte potencial da espécie de sobreviver aos impactos gerados pelas mudanças
climáticas globais e corrobora com a literatura que afirma que S. stellata é um dos corais
mais resistentes da costa brasileira. O monitoramento mostrou que muitos desses
distúrbios ocorrem de forma cíclica no mesmo período ao longo dos anos e isso nos dá
a oportunidade de nos prepararmos para eventos futuros que possam ser mais fortes e
prejudiciais a saúde. O soterramento, altas temperaturas e a alta intensidade luminosa
ocorrendo simultaneamente podem causar sérios danos a saúde de corais que não
estejam bem adaptados a tais condições extremas. Para conseguir definir quais os
danos que cada uma das variáveis pode causar nas colônias é ideal que se faça
experimentos isolando cada um dos fatores abióticos. Desse modo, será possível
confirmar o impacto em ambiente controlado e a contribuição relativa de cada um
isoladamente. Por fim, o monitoramento a longo prazo é uma ferramenta importante
para avaliar o estado dos corais in situ com todas as variáveis ambientais.
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Figura 1: Média de branqueamento e palidez das colônias (± erro padrão) e
soterramento.

Figura 2: Média de intensidade luminosa (lux) e temperatura (°C)
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Figura 3: Média percentual do contato de borda (± erro padrão) das colônias com as
algas antes e após evento de soterramento.
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TÍTULO: SERÁ A DISCISEDA BOVISTA (BASIDIOMYCOTA) DO BRASIL, A MESMA
DA EUROPA?
Resumo
A cada ano a quantidade de novas espécies de fungos vem aumentado devido à
esforços na taxonomia e sistemática desses organismos. Dentro deste grande grupo
dos fungos, encontram-se os puffballs do gênero Disciseda. A identificação das
espécies desse gênero tem sido basicamente baseado em dados morfológicos.
Entretanto, a pequena quantidade de caracteres morfológicos utilizados para identificar
e segregar as espécies, somando-se à semelhança macroscópica dos corpos de
frutificação leva a limitação dos estudos sobre esse gênero. A utilização da morfologia
integrada à dados moleculares, vem se mostrando importante para inferir as interrelações em fungos, além de ser uma ferramenta para delimitar as espécies em gêneros
distintos. Atualmente, para o gênero Disciseda somente três sequências de ITS estão
disponibilizadas nos bancos de dados do Genbank, sendo essas sequências obtidas do
Hemisfério Norte. Entretanto, estudos recentes vêm demostrando que hà diferença nas
espécies neotropicais com relação às espécies de demais regiões biogeográficas. Até
o presente momento nenhum trabalho havia sido idealizado com a proposta de revisar
o gênero Disciseda através da taxonomia integrativa. Sendo o objetivo de o presente
estudo integrar taxonomia morfológica à molecular, utilizando sequências de ITS. Neste
trabalho, após análise da morfologia e utilização de ITS de materiais tipo ou da
localidade tipo, demostra-se que a Disciseda bovista do Brasil, difere da Disciseda
bovista da Europa.
Palavras-chave: Biodiversidade, ITS nrDNA, fungos gasteroides, taxonomia, tipos
TITLE: IS IT THE DISCISEDA BOVISTA (BASIDIOMYCOTA) FROM BRAZIL, THE
SAME FROM EUROPE?
Abstract
Each year a number of new fungal species increase according to the taxonomy and
systematic results of these organisms. Within this large group of fungi are the puffballs
of the genus Disciseda. The identification of species of this genus has been based on
morphological data. However, the amount of morphological characters used to identify
and segregate as species, added to the macroscopic similarity of fruiting bodies, leads
to an overview of studies on this genus. The use of morphology as a function of
programming has been important to infer as interrelationships in fungi, besides being a
tool to delimit as species in different genera. Currently, the Bank's databases are as
follows for the Northern Hemisphere. However, recent studies have shown that there is
a choice in neotropical species with the title of far-reaching biogeographic species. Until
the moment of any event had been idealized with the proposal of revision of the genre
Discised through the integrative taxonomy. This being the present study to integrate the
morphological to the molecular taxonomy, using ITS sequences. This study, after
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analysis of morphology and use of ITS of its natural material type, demonstrates that the
Brazilian Disciseda bovista differs from the European Disciseda bovista.

Keywords: Biodiversity, ITS nrDNA, gasteroid fungi, taxonomy, types
Introdução
Os fungos gasteroides constituem um grupo polifilético, cujos representantes foram
realocados dentro de Agaricomycetes, distribuídos em duas subclasses:
Agaricomycetidae Parmasto (PARMASTO, 1986) e Phallomycetidae K. Hosaka,
Castellano & Spatafora (HOSAKA et al., 2006; HIBBETT et al., 1997). Na subclasse
Agaricomycetidae, encontram-se os puffballs, que inclui os gêneros Bovista Pers.,
Bovistella Morgan, Calbovista Morse, Calvatia Fr., Disciseda Czern., Langermannia
Rostk. (sin. Lanopila Fr.), e Lycoperdon Pers. (sin. Morganella Zeller e Vascellum F.
Smarda). Os puffballs possuem uma grande importância para o meio ambiente,
desempenhando papel ecológico de decompositores da matéria orgânica e participando
de processos simbióticos com fungos micorrízicos (ALEXOUPOLOS et al., 1996).
Dentro dos puffballs o foco deste estudo é o gênero Disciseda. Este foi estabelecido por
Czerrniaiev em 1845, incluindo representantes parcialmente hipógeos, quando
imaturos, rompendo o exoperídio na maturidade, restando apenas resquícios na porção
basal, que ficam cobertos com uma camada de areia formando o sand case. O
basidioma sofre movimento de rotações causado por fatores externos, como vento,
permitindo que o peristômio libere os basidiosporos (CORTEZ, 2010; VIZZINI; PANNO,
2010). No banco de dados do Index Fungorum (2019) são registradas 39 espécies para
o gênero Disciseda, o qual possui distribuição mundial, entretanto, restrito a habitats
desérticos, xerofílicos ou arenosos (MITCHELL et al., 1975; LIZARRAGA et al., 2010).
A identificação das espécies de Disciseda tem sido tradicionalmente baseada em dados
morfológicos, de acordo com o tamanho e ornamentação dos basidiosporos (MARTÍN,
1988; MORENO, 2003; LIZARRAGA et al., 2010; HERNÁNDEZ- NAVARRO, 2013 ,
SILVA & BASEIA, 2014). A pequena quantidade de caracteres morfológicos utilizados
para identificar e segregar as espécies, somando-se à semelhança macroscópica dos
corpos de frutificação leva a limitação dos estudos sobre esse gênero.
A utilização de ferramentas moleculares, desde o final dos anos 80, tem sido uma
revolução na taxonomia dos fungos, buscando inferir as suas inter-relações evolutivas
(BALDWIN, 1992); além de ser uma ferramenta eficaz para delimitar as espécies em
seus gêneros estudados. O gênero Disciseda foi estudado nesta nova abordagem de
classificação com base nos trabalhos do Larsson e Jeppson (2008) e de Bates (2009),
entretanto, sem nenhuma proposta de revisar o gênero, incluindo poucas sequências.
Atualmente, somente três sequências de ITS (região espaçadora interna do DNA
ribossômico, barcoding de fungos, SCHOCH et al. 2012) de espécies do gênero
Disciseda estão disponíveis nos bancos de dados (GENBANK 2019); e estas
sequências foram obtidas de espécimes do Hemisfério Norte (Suécia e USA).
Estudos recentes demostram a importância da taxonomia integrativa com a utilização
de dados moleculares para delimitação de complexos de espécies, a fim de investigar
espécies ocultas (e.g. MARTÍN; GARCÍA, 2009; PHOSRI et al 2013; SOUSA et al.,
2017; ACCIOLY et al., 2019). Até o presente momento, nenhum trabalho havia sido
idealizado com a proposta de revisar o gênero Disciseda através da integração dos
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dados moleculares e morfológicos. Nossa hipótese é que as espécies de Disciseda no
Brasil não são bem identificadas, pois devem pertencer a espécies diferentes daquelas
do Hemisfério Norte.
Nesse contexto, o presente estudo objetivou integrar taxonomia morfológica à
molecular, utilizando sequências de ITS para delimitar algumas espécies dentro do
gênero Disciseda, a fim de verificar a identidade de espécies coletadas no Brasil em
relação às coletadas da Europa.

Metodologia

Análises morfológicas
O material analisado foi oriundo de empréstimos dos espécimes tipo ou da localidade
tipo depositado no Royal Botanical Garden (Kew, Inglaterra) e materiais identificados
como Disciseda e depositados no herbário da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN Fungos) (Tab. 1).
As análises morfológicas, macro e microscópicas, foram realizadas no Laboratório de
Biologia de Fungos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os
caracteres macroscópicos foram analisados com auxilio do microscópio estereoscópio
Leica EZ4 para capturar imagens com câmera Nikon DS-Ril acoplada. As cores foram
determinadas seguindo o guia de cores Kornerup e Wanscher (1978) e as medidas
foram obtidas com auxílio de paquímetro.
Para visualizar microestruturas foram feitas lâminas do perídio e da gleba dos
basidiomas. Foram medidas 20 estruturas de cada parte analisada. As lâminas foram
montadas em KOH a 5%, reagente Melzer e azul de algodão. O valor do Qm para
determinar a forma dos basidiosporos foi de acordo com Bas (1969). Para realizar as
fotografias e mensuração dos caracteres microscópicos foi utilizado o Microscópio
Óptico (MO) Nikon Eclipse Ni, com câmera Nikon DS-Ril acoplada para tirar
microfotografias. Os basidiósporos e capilícios dos espécimes foram submetidos à
microscopia óptica de varredura (MEV) no Real Jardín Botánico de Madrid, Espanha
para determinação da ornamentação e presença de poros, respectivamente. Demoulin
(1972), sugere para gênero Lycoperdon Pers., que quando os basidiósporos fossem
ornamentados, executar o cálculo para medir a densidade de ornamentação, adotamos
aqui essa metodologia para Disciseda, onde o número de ornamentação é dividido pelo
diâmetro do basidiósporo multiplicado por 3,14, assim, nós encontraremos o número de
ornamentação por uma circunferência reduzida de 10.
Análises moleculares
As extrações de DNA e amplificações foram realizadas no Laboratório de Biologia
Celular e Genética de Plantas no Departamento de Biologia Celular e Genética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e no Departamento de Micología
do Real Jardín Botánico de Madrid. As extrações de DNA foram realizadas seguindo o
protocolo do Kit de Extração DNeasy Plant Mini kit (Qiagen®).

CIÊNCIAS DA VIDA

574

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

A região espaçadora interna transcrita do DNA ribossomal nuclear (ITS1, 5.8S e ITS2)
foi amplificada e sequenciada usando os iniciadores diretos ITS1-F e ITS5, bem com o
iniciador inverso ITS3-R e ITS4 (WHITE et al., 1990). As amplificações de PCR seguiram
o protocolo do 5x FIREPol ® Master Mix Ready to Load e os parâmetros de ciclagem
utilizados seguem Bates et al. (2009). A purificação dos produtos da PCR foi feita
seguindo o protocolo do fabricante de ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagent ou
QIAquick Gel Extraction Kit – Qiagen. O sequenciamento dos fragmentos da PCR foi
realizado na Macrogen, Coreia do Sul, e todas as sequências obtidas foram depositadas
no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
As sequências consenso foram obtidas através do Sequencher 5.4.6 (Gene Codes, Ann
Arbor), submetidas à busca por similaridade na base de dados Nucleotide Basic Local
Alignment Search Tool–BLAST® (ALTSCHUL et al., 1990) e alinhadas inicialmente
automaticamente usando a ferramenta Muscle e ajustadas, posteriormente, de forma
manual no programa Seaview (GOUY et al., 2010). Incluímos as três únicas sequências
de Disciseda do GenBank (Tab. 1), assim como sequêncies do Lycoperdon muscorum
Morgan, L. pelatum Pers., e L. umbrinum Pers como grupo externo.
Se realizaram três análises filogenéticos: 1) Pesquisas heurísticas para a árvore mais
parcimoniosas foram realizadas com 12 táxons usando o PAUP v. 4.0a165
(SWOFFORD, 2002); Para avaliar o suporte dos clados, 10.000 réplicas de bootstrap
(MPbs) foram feitas usando uma opção de busca rápida. 2) Também no PAUP, foi obtido
modelo mais adequado para realizar as análises de máxima verossimilhança. Com o
mesmo programa, foram obtidas as árvores de Máxima verossimilhança; Para avaliar o
suporte dos clados, foi realizado 1000 réplicas de bootstrap (MLbs) usando a opção de
pesquisa rápida. 3) As análises filogenéticas bayesianas foram realizadas no MrBayes
3.2.6 (HUELSENBECK et al., 2001), utilizando o método Monte Carlo via Cadeias de
Markov (MCMC) com 12 cadeias executadas por dos milhões de gerações, árvores
amostradas a cada 1000 gerações e burn-in obtido pela observação de quando os
valores de ASDSF (average standard deviation of split frequencies) atingiam o estado
estacionário (abaixo de 0,01), sendo o limiar de 25%. Depois de descartar as árvores
antes do limiar de burn-in, um filograma de consenso de 50% da regra majoritária foi
calculado a partir das uma árvore. A árvore consenso final foi editada no FigTree v. 1.4.3
(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) e Adobe Illustrator CS5.

Resultados e Discussões

Para o presente estudo, foram obtidas 10 sequências de espécimes do gênero
Disciseda, sendo destas, 6 sequências dos tipos de D. anomala (Cooke & Massee) G.
Cunn., D. candida (Schwein.) Lloyd., D. cervina (Berk.) G. Cunn., D. hypogeae (Cooke
& Massee) G. Cunn., D. minima Dring. e D. muelleri (Berk.) G. Cunn; porém os tipos são
muito antigos, por exemplo, Disciseda cervina, foi coletado em 1883 por Chales Darwin,
não foram obtidas boas sequências para serem incluídas na análise subsequente.
Assim, sequências dos tipos de D. anomala, D. candida e D. cervina estavam
incompletas e foram retiradas do estudo neste momento, sendo objetivo futuras
extrações e amplificações de DNA. Não foram obtidas amplificações das coleções dos
herbários do Kew, de Disciseda hyalotrix (Cooke & Massee) G. Cunn., D. junglandiformis
(Berk. Ex Massee) Hollós e D. pedicellata (Morgan) Hollós.
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Na árvore (Fig. 1) foram demostrados quatro clados terminais bem apoiados dentro de
Disciseda: Clade 1, D. candida (Suécia; USA); Clado 2, D. bovista (Suécia; Rússia);
Clado 3, das coleções de Brasil descritas como D. bovista e D, verrucosa; e Clado 4, os
tipos de D. minima (Togo, África) e D. muelleri (Austrália). Além disso, D. hypogeae
permaneceu como uma espécie-irmã do clado 2. Nas linhas seguintes, cada um dos
clados é discutido.
Clado 1. As sequências de Disciseda candida foram obtidas do Genbank, por isso a
morfologia não é apresentada neste trabalho. Esta espécie foi descrita a partir de
espécimes procedentes dos USA e apresenta basidiósporos globosos, de 4.0–5.6(–6.4)
x 4.0–5.6 (–6.4) µm diam., com ornamentação levemente verrucosa em MO e capilícios
com poros pequenos a medianos (0.6 µm) (BATES et al. 2009).
Clado 2. Disciseda bovista é uma espécie descrita por Johann Friedrich Klotzsch en
1843 como Geaster bovista Klotzsch de Alemanha. Nós não conseguimos localizar a
coleção tipo, mas estudamos duas coleções europeias do herbário K(M). Os basidiomas
de Disciseda bovista são reconhecidos pelas grandes dimensões (15–25 mm diam.) em
comparação com as de Disciseda candida (11–13 mm diam.). Basidiósporos globosos,
medindo 5,5–6,4 x 7-7,4 µm diam., fortemente verrucoso em MO, com verrugas e
espinhos irregulares em tamanhos, truncados, com ornamentações menores entre as
ornamentações maiores a densidade da ornamentação é de 3,14–3,44 verrugas e
espinhos por área de 10 µm e capilício com poros medindo de 0,6–0,7 µm diam. em
MEV, em D. bovista (Fig. 2A). Disciseda bovista é morfologicamente semelhante a D.
candida, mas difere pela ornamentação mais proeminente e maior tamanho dos
basidiósporos. Esta espécie está descrito de América do Norte (COKER; COUCH,
1928), América do Sul (MORAVEC 1954; WRIGHT; ALBERTÓ, 2006; KUHAR et al.,
2012); Ásia (YAN-YAN et al., 2007) e Europa (MORAVC, 1954; CALONGE, 1998;
JORDAL et al., 2007; VIZZINI; PANNO, 2010).
Desde os anos 80, estudos demostram que D. bovista diminuiu a sua ocorrência na
Europa em mais de 50%, devido à detruição de seu hábitat, visto que são restritas à
hábitats xerófilos, sendo inserida na lista vermelha em vários países como Suécia,
Dinamarca, Áustria, Alemanha e Itália (VENTURELLA et al., 1997; GÄRDENFORS,
2005; HANSON; JEPPSON, 2005).
Existe uma citação de D. bovista para o Rio Grande do Sul (CORTEZ, 2010) em que se
descreve com basidiósporos ornamentados, fortemente equinulados e capilício sem
poros, para uma coleta de J. Rick (PACA 12699), caracteres que não correspondem a
D. bovista. Este material foi solicitado a cerca de um ano ao herbário onde esta
depositado, mas não foi enviado para este estudo.
Por outro lado, a sequência do tipo de D. hypogeae aparece próxima a D. bovista; mas,
a ornamentação dos basidiósporos de D. hypogeae são globosos, verrucosos em MO,
medindo 4,3–5,6 µm diam com verrugas espassadas entre si, com ligações entre elas
em MEV, a densidade da ornamentação é de 1,96–2,10 verrugas por área de 10 µm,
como se observa na Figura 2B, e os poros do capilicio são muito pequenos (0,2-0,3 µm
diam.).
Clado 3. As espécimes UFRN-Fungos 1902 de Disciseda bovista, descritos por Silva et
al. (2014) para o Brasil, diferem morfológica e filogeneticamente dos espécimes de D.
bovista descritos para a Europa. Os basidiósporos são menores nos espécimes do
Brasil, medindo 4,8–5,4 x 4,8–5,7 µm diam., com verrugas truncadas, espassadas entre
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si, com menor densidade da ornamentação é de 1,57–1,60 verrugas por área de 10 µm;
além disso, possui poros menores nos capilícios, medindo de 0,37–0,41 µm diam.
Com uma sequência quase idêntica a amostra anterior, neste clado aparece uma
amostra também do Brasil, descrita como D. verrucosa (UFRN-Fungos 1340). Disciseda
verrucosa G. Cunn. é uma espécie descrita da Nova Zelanda, caracterizada por esporos
globosos de 8,5-10 µm diam., com ornamentação formada por elementos digitiliformes,
de 2 µm de altura, que se curvam na extremidade; a densidade da ornamentação é de
2,3–3,14 espinhos por área de 10 µm e capilício sem poros (MORENO et al. 2003). No
entanto, o material brasileiro possui basidiósporos globosos, de 6,3-7,6 um diam com
ornamentação de verrugas mescladas a espinhos digitiformes, a densidade da
ornamentação é de 1,5–1,8 verrugas por área de 10 µm e capilicios com poros.
De acordo com os dados obtidos, os dois espécimes de UFRN-Fungos sequenciados
apresentam o mesmo tipo de basidiósporos e de capilício; apresentando diferentes
estágios de maturação, além de uma sequência ITS idêntica; caracteres não
compartilhados por outras especies de Disciseda conhecidas, o que nos leva a
descrever uma nova espécie: Disciseda sp. nov. 1
Clado 4. Está constituído por dois espécimes de duas espécies distintas, D. minima e
D. muelleri, ambas com uma sequência de ITS similar. Quanto a estas espécies, no
momento, não temos estudado os caracteres morfológicos, mas estes vão ser incluidos
em estudos posteriores.
Taxonomia
Disciseda sp. nov. 1 Fig. 2 C
Holótipo: Brasil, Rio Grande do Norte: Jucurutú, 19.05.2010, col. B.D.B. Silva (UFRNFungos 1340! [como Disciseda verrucosa])
Descrição: Basidioma imaturo não observado. Basidioma subgloboso, depresso
globoso a discoide, 12–20 mm diam. × 6–14 mm alt., porção basal recoberta por
remanescentes do exoperídio, formando um disco micelial proeminete, incrustrado com
partículas do solo e com rizomorfas ausente. Exoperído fixado a particulas de solo,
caduco, restando resquicios na porção basal e ocupando até metade do basioma,
marrom (5E4). Endoperídio papiráceo, liso, persistente, marrom claro à marrom
avermelhado (5D4 à 9E3). Deiscência por um poro apical, liso e não proeminente.
Subgleba ausente. Gleba pulverulenta, castanha (5E4). Capilícios 3,5–5 µm diam.,
amarelado, paredes espessas (≤ 0,5µm), septados, quebradiços, paredes retas a
onduladas e poros pequenos medindo 0,35–0,43 µm diam. Basidiósporos globosos,
4,8–5,4 × 4,8–5,7 [x = 4.8 ± 0,8 × 5.1 ± 0,7, Qm = 1, n=40] µm, verrucosos, verrugas
<0,8 µm comp. em MO; pedicelo ≤ 1 µm comp., castanho em KOH a 5%, em MEV a
parede é ornamentada com verrugas colunares achatadas mescladas a espinhos em
formas de dedo em MEV; a densidade da ornamentação é de 1,7–2 verrugas por área
de 10 µm.
Hábito, hábitat e substrato: Epígeo, encontrado solitário, saprófito e ocorrem em solo
arenoso e seco.
Distribuição: Brasil: Ceará e Rio Grande do Norte
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Espécime examinado: Brasil, Ceará, Crato, Floresta Nacional do Araripe, 27.01.2011,
B.D.B. Silva (UFRN-Fungos 1902! [como Disciseda bovista], paratipo).
Comentários: Disciseda sp. nov. 1 é caracterizada pelos basidiósporos globosos,
medindo, 4,8–5,4 × 4,8–5,7, verrucosos em MO, demostrando ser verrugas colunares
achatadas, mescladas a espinhos achatados em forma de dedo quando observada em
MEV, e capilício com pequenos poros (0,35 – 0,43 µm diam). Essa espécie se diferencia
das Disciseda bovista descritas para a Europa, pois a de lá possui esporos maiores
(5,5–6,4 x 7-7,4 µm diam), orrnamentação com verrugas e espinhos irregulares em
tamanhos, truncados, com ornamentações menores entre as ornamentações maiores,
quando observadas em MEV, e capilício com poros menores (de 0,6–0,7). Por possuir
a ornamentação de espinhos em forma de dedos, se aproxima de D. verrucosa, mas
esta possui esporos formados por elementos digitiliformes, que se curvam na
extremidade, e não apresentam poros nos capilicíos, diferente dos capilícios aqui
analisados.

Conclusão

Conclusão
Neste trabalho, demostra-se a importância de utilizar ferramentas moleculares para o
estudo do gênero Disciseda, visto que são espécies muito próximas morfológicamente.
Basicamente apresentam diferenças microscópicas marcantes na ornamentação e
tamanho dos basidiósporos, e quanto a ausência e presença de poros nos capilícios,
principalmente quando observados em Microscopia Óptica de Varredura. Além disso,
tais características ainda podem se diversificar quando comparadas ao longo de sua
distribuição geográfica, como por exemplo, espécimes neotropicais que demostram ser
diferentes as da Europa.
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FIGURA 1 - Árvore bayesiana do gênero Disciseda. Nos ramos porcentagens dos
valores de bootstrap e máxima verosimilhança, assim como os de probabilidade
posterior. Na árvore indicam-se os clados mencionados no texto. Em negrito, espécimes
sequenciados nes
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FIGURA 2 - Basidiósporos das espécies de Disciseda analisadas morfologicamente
neste trabalho. A: Disciseda bovista; B: D. hypogea e C: Disciseda sp. nov..
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TÍTULO: Manutenção do acervo do Herbário UFRN: compilação de dados
Resumo
Nos últimos anos tem-se conhecido e observado a importância dos herbários em todo
o
mundo. Devido a sua grande capacidade de armazenar informações bastante
importantes
em
relação ao estudo da botânica e à flora de uma determinada região, é fundamental que
a
manutenção e conservação dessas coleções botânicas sejam intensificadas. Durante o
segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, bolsistas de iniciação cientifica
júnior trabalharam junto ao técnico responsável no herbário da UFRN promovendo a
manutenção e conservação dos espécimes, através da montagem e limpeza das
exsicatas,
organização do acervo, recepção de visitantes e taxonomistas e manejo de banco de
dados.
Todo o esforço envolvido resultou no fortalecimento e crescimento da coleção, na
melhora
da
qualidade dos espécimes e do banco de dados, o que possibilitou o melhor uso do
acervo
por
todos os seus usuários. Além disso, permitiu aos jovens bolsistas do ensino médio o
contato
com o ambiente acadêmico antes mesmo de eles ingressarem na universidade. E por
fim,
possibilitou também aos bolsistas o conhecimento da flora brasileira, conhecendo as
características de cada região, por meio do estudo dos espécimes da flora encontrados
no
acervo do herbário UFRN.

Palavras-chave: botânica, coleção de plantas, exsicata, flora, herbário
TITLE: Maintaining the UFRN Herbarium Collection: Data Compilation
Abstract
In recent years the importance of herbarium has been known and observed worldwide.
Due
to
their large capacity to store important information regarding the study of botany and of
the
flora of a particular region, it is essential that the maintenance and conservation of these
botanical collections be intensified. During the second semester of 2018 and first
semester
of
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2019, junior scholarship intern students worked with the technician responsible for the
UFRN
herbarium promoting the maintenance and conservation of the specimens mounting and
restoring specimens, organization of the collection, reception of visitors and taxonomists
and
database management. All the effort involved resulted in the strengthening and growth
of
the
collection, improving the quality of the specimens and the database, which allowed a
better
use of the collection by all its users. In addition, it allowed young high school scholars to
contact the academic environment even before they enter university. Finally, it also made
it
possible for scholarship holders to get to know the Brazilian flora, knowing the
characteristics of each region through the study of the specimens of the flora found in
the
UFRN herbarium collection.

Keywords: botany, plant collection, herbarium specimen, flora, herbarium
Introdução
Os Herbários constituem uma importante fonte de ensino, extensão e pesquisa. Além
de compor uma coleção de plantas desidratadas, por técnicas específicas de
herborização,
podemos conhecer informações muito importantes, que vão desde informações que
refletem
a
diversidade de uma determinada região, até informações sobre conservação e registro
de
um
determinado táxon em uma localidade geográfica, servindo como meio de comprovação
científica de sua existência (FUNK 2004; FAGUNDES &amp; GONZALEZ 2009). Além
disso,
os herbários têm como principal objetivo possibilitar e manter a comunicação científica
entre
os taxonomistas do mundo (JUDD et al. 2009). Essa comunicação é feita por meio do
intercâmbio de plantas, que envolve permutas, empréstimos ou doações de espécimes,
visando a sua identificação por taxonomistas especialistas vinculados aos acervos
(PEIXOTO
&amp;
MAIA
2013;
FONSECA
&amp;
VIEIRA
2015).
Tendo em vista essa perspectiva em relação à importância dos herbários, a Rede
Brasileira de Herbários (RBH) ressaltou que, em 2015, existiam no Brasil 196 herbários
ativos dentre os 237 listados (GASPER &amp; VIEIRA 2015). E dentre esses herbários
ativos,
três deles estão no estado do Rio Grande do Norte, inclusive o da Universidade Federal
do
Rio Grande do Norte, que nessa época contava com um acervo de aproximadamente
18.000
espécies
registradas.
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O herbário UFRN está vinculado ao Departamento de Botânica e Zoologia (Centro de
Biociências) e, atualmente, possui cerca de 26.000 espécimes. É considerado uma
coleção
científica de referência sobre a Flora Potiguar, especialmente porque recebe visitas da
comunidade externa à UFRN, atende a instituições de pesquisa externas, ao corpo
docente
da
UFRN e está ativamente envolvido no processo de internacionalização, através de
intercâmbio de amostras e acordos de cooperação. Além disso, todo o seu acervo está
digitalizado e disponível para consultas através da plataforma Reflora/JABOT do
Instituto
de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Desse modo, diante da importância do herbário UFRN para atividades de ensino,
pesquisa e extensão envolvidos, este projeto buscou aprimorar o trabalho desenvolvido
através da inserção de bolsistas de iniciação científica júnior nas atividades do herbário,
com
boa oportunidade para eles vivenciarem atividades acadêmicas da universidade,
aprenderem
sobre conservação, manejo de coleções botânicas e banco de dados de biodiversidade.

Metodologia
Todas as atividades foram realizadas no Herbário da UFRN, no Centro de Biociências
da instituição. A manutenção das coleções botânicas, incluindo atividades de montagem
e
limpeza de exsicatas e organização do herbário, foi feita semanalmente, de acordo com
as
técnicas usuais (detalhes em BRIDSON &amp; FORMAN 1989; FIDALGO &amp;
BONONI
1989).
A montagem foi feita em costura, fazendo pontos com agulha e linha em cartolinas
brancas
com medidas de aproximadamente de 42 x 28 cm. Após a costura, todas as exsicatas
passaram pelo banco de dados JABOT, foram fotografadas e guardadas de forma
sistemática
em armários próprios de aço, com elevada vedação para evitar a umidade e o
surgimento
de
insetos que possam comprometer o acervo. A limpeza das exsicatas foi feita utilizando
pequenos pincéis para evitar dados aos espécimes. Adicionalmente, foi utilizada uma
solução
de cânfora e álcool 70% para remoção de fungos, de modo a garantir a estabilidade e
preservação do material por mais tempo. Todos esses procedimentos foram sempre
realizados
com intuito de preservar e melhorar o acervo do Herbário UFRN.

Resultados e Discussões
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As atividades desempenhadas envolvendo a manutenção e conservação dos
espécimes
são imprescindíveis para o bom funcionamento do herbário. Todos os procedimentos
executados contribuíram para melhorar a logística e funcionalidade do herbário, além
de
otimizar o seu uso pelos diferentes usuários, em busca do conhecimento botânico.
Durante o último ano, a montagem dos espécimes, a limpeza das exsicatas e a
organização do herbário foram intensificadas para receber um evento internacional de
biologia comparada de monocotiledôneas em sua sexta edição (MONOCOTS VI). Esse
evento foi sediado em Natal/RN, com o apoio da UFRN, e o herbário esteve disponível
para
receber os pesquisadores brasileiros e internacionais que vieram prestigiar o evento. O
trabalho desenvolvido pelos bolsistas do ensino médio, juntamente com os demais
usuários
do herbário, foram de fundamental importância para uma melhor apresentação do
acervo
aos
pesquisadores. E o resultado foi bastante positivo, pois proporcionou o contato dos
jovens
bolsistas com pesquisadores de diferentes nacionalidades e estimulou o interesse em
aprender
um novo idioma para facilitar a comunicação entre eles, já que o conhecimento da língua
inglesa é de suma importância para a formação de jovens cientistas.
Com relação ao banco de dados, observou-se um aumento significativo de novos
registros ao acervo, como vem ocorrendo anos após ano. Atualmente o herbário UFRN
conta
com cerca de 26.000 espécimes e revela um crescimento de 8.000 amostras desde
2015,
de
acordo com os dados de referência de GASPER &amp; VIEIRA (2015). Esses dados
reforçam
o
trabalho contínuo de bolsistas e técnicos para o incremento do acervo, especialmente
porque
o Rio Grande do Norte é um dos estados mais carentes de registros de plantas no Brasil
(BFG
2015).
De acordo com REFLORA (2019) o número de registros de plantas no Rio Grande do
Norte representa cerca de 1% de todas as coletas do país, enquanto estados como
Bahia,
Minas Gerais e Rio de Janeiro e lideram esse ranking com 14%, 13% e 9%,
respectivamente.
Assim, diante desses dados, podemos perceber que embora o crescimento de exsicatas
tenha
ocorrido no herbário UFRN, ainda observamos um desenvolvimento tímido em relação
a
outros estados do Brasil. Isso reforça que ainda se faz necessário a ajuda de bolsistas,
técnicos e especialistas na área para melhorar o número de coletas do acervo do
herbário
e
o
conhecimento sobre a flora do estado do Rio Grande do Norte.

CIÊNCIAS DA VIDA

587

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Conclusão
Desta forma, conclui-se que, durante todo o segundo semestre de 2018 e primeiro
semestre de 2019, o herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte serviu
como
influenciador na formação de conhecimentos diversificados ao estudo de botânica. O
trabalho
desenvolvido permitiu, também, a vivência dos bolsistas de iniciação cientifica júnior
com
o
ambiente acadêmico antes mesmo de eles ingressarem na universidade. Além disso,
permitiu
o contato com pesquisadores de diferentes nacionalidades durante o MONOCOTS VI e
estimulou o interesse em aprender um novo idioma para facilitar a comunicação entre
eles.
E
por fim, possibilitou os jovens ali inseridos a ter um conhecimento sobre a flora brasileira,
conhecendo as características de cada região sem sair do próprio estado. Tudo isso por
meio
de toda a flora encontrada no acervo do herbário UFRN.
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos em pacientes com Depressão Maior
Resumo
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma doença psiquiátrica de alta incidência e
prevalência no mundo e no Brasil, acometendo diversas faixas etárias. Entre os jovens,
a TDM é a segunda principal causa de mortes e causa alta incapacidade, alterações de
volume e funcionamento que são, por exemplo, observadas em áreas cerebrais
responsáveis pelo processamento da memória. Nesse contexto, o objetivo desta
pesquisa é análise de aspectos cognitivos em pacientes jovens com TDM leve a
moderada, constatando se há diferença dos dados dos pacientes daqueles obtidos pelo
grupo controle, e, também, se há proporcionalidade entre os aspectos cognitivos e a
severidade da patologia. Neste estudo randomizado, utilizou-se o ERP (Event-related
Potential) associado aos testes Oddball e N-Back; e apesar dos dados já terem sido
coletados, seus resultados encontram-se pendentes de análise, pelo curto lapso
temporal entre a realização da coleta de dados e apresentação do presente relatório.
Espera-se, portanto, ao final da pesquisa, aprender mais sobre esse transtorno, e,
assim, incrementar a utilização dos biomarcadores nas doenças psiquiátricas,
contribuindo com essas informações para prática clínica.
Palavras-chave: Depressão maior; biomarcador cognitivo; diagnóstico; prognóstico.
TITLE: Analysis of cognitive aspects in patients with major depression
Abstract
Major Depressive Disorder (MDD) is a psychiatric disease of high incidence and
prevalence worldwide and in Brazil, affecting several age groups. Among young people,
MDD is the second leading cause of death and causes high disability, changes in volume
and functioning that are, for example, observed in bran areas responsible for memory
processing. In this context, the objective of this research is to analyze cognition in young
patients with mild to moderate MDD, verifying if there is a difference in the patient data
from the one obtained by the control group, and also analyze if there is a proportionality
between cognitive deficits and the severity of pathology. In this randomized study, there
was used the Event-related Potential (ERP) associated with the Oddball and N-Back
tests, despite the data have already been collected, their results are pending analysis
because the time between the data collection and the presentation of this report wasn’t
enough to finalize it. Therefore, it is expected that, at the end of the research, there will
be possible to learn more about this disorder, and thus increase the using of biomarkers
in psychiatric diseases, contributing this information to clinical practice.
Keywords: Major depression; cognitive biomarker; diagnosis; prognosis.
Introdução
Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem mais prevalente dos transtornos
depressivos e acomete cerca de 350 milhões de pessoas no mundo (World Health
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Organization 2017). A incidência de depressão em adolescentes aumentou
consideravelmente na última década, atingindo 14% do público jovem masculino e cerca
de 30% das adolescentes (Hankin 2006, Breslau et al. 2017). Nessa população, a
recorrência é aproximadamente 40% em 3-5 anos após o primeiro episódio (Hankin
2006). Entre os jovens, o TDM tem se mostrado a segunda principal causa das mortes
(Young 2012).
Pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM–5, o TDM é
diagnosticado pela presença de humor deprimido e/ou perda de interesse ou prazer, por
pelo menos duas semanas, e pela presença de no mínimo 5 dos seguintes sintomas:
dificuldade de pensar, concentração ou tomada de decisões; pensamentos de morte,
ideação ou tentativas de suicídio; baixa autoestima ou culpa inapropriada; perda ou
ganho de peso considerável; insônia ou hipersônia; fadiga ou diminuição da energia e
agitação ou retardo psicomotor (American Psychiatry Association 2014).
A neurobiologia do TDM é relacionada a alterações em mensageiros químicos,
principalmente nas monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina (Wong e Licinio
2001). Porém, também há modificações nos níveis de cortisol (Herman et al. 2016) e de
fatores de crescimento neuronal, como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNFBrain-derived neurotrophic factor) (Foltran e Diaz 2016).
Alterações estruturais e funcionais cerebrais são achados constantes no TDM, como a
redução do volume hipocampal e do córtex pré-frontal (Helen S. Mayberg et al., 1999,
Foltran & Diaz 2016). Tanto as alterações nos mensageiros químicos, como cortisol e
no BDNF, quanto as alterações estruturais e funcionais citadas, culminam em prejuízos
em aspectos cognitivos, como de memória semântica e atenção (Jaeger et al. 2006,
Biringer et al. 2007).
Assim, devido a todo o prejuízo emocional e cognitivo induzido pelo TDM, observa-se
nas universidades mundialmente, o aumento de estudantes com sintomas depressivos
(Eisenberg et al. 2007; Licayan 2009; Gewin 2012; Das e Sahoo, 2012; Blanco et al.
2014). Como consequência, os estudantes não conseguem lidar satisfatoriamente com
os desafios propostos por seus cursos, apresentando um baixo rendimento acadêmico
e intensificando o estado patológico (Licayan 2009).
No que se refere ao diagnóstico do TDM, observa-se dificuldade em realizá-lo rápida e
precisamente, o que se relaciona principalmente como a sobreposição de sintomas com
outras desordens mentais (Friborg et al. 2014; Butelman e Kreek 2017), e pela alta
incidência de comorbidades (Clark e Watson 1991; Kessler et al. 2003). A identificação
do TDM realiza-se prioritariamente por meio de entrevistas clínicas, podendo-se usar
escalas, questionários e inventários (Cunha 2009).
Nos últimos anos, pesquisaram-se biomarcadores que auxiliassem no diagnóstico e
prognóstico do TDM, assim como no acompanhamento de tratamentos (Tadic et al.
2011, Stelzhammer et al. 2013). Nesse contexto, alguns aspectos neurocognitivos (Day
et al. 2015) e eletrofisiológicos estão sendo apontados como promissores (Rao 2013).
Por diversos mecanismos neurobiológicos se relacionarem a TDM, os biomarcadores
analisados individualmente não possibilitaram ainda seu uso clínico, compreendendose que um único biomarcador não é suficiente para direcionar decisões clínicas, razão
pela qual a análise das alterações cognitivas propostas por este trabalho torna-se
consideravelmente relevante.
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Ante o exposto, o objetivo desta pesquisa é análise da cognição em pacientes jovens
com TDM leve a moderada, constatando se há diferença dos dados dos pacientes
daqueles obtidos pelo grupo controle, e, também, se há proporcionalidade entre os
déficits cognitivos e a severidade da patologia e, assim, incrementar a utilização dos
biomarcadores nas doenças psiquiátricas.

Metodologia

Realizou-se um ensaio clínico randomizado composto por 01 (um) grupo intervenção e
01 (um) grupo controle, tendo participação nos dois grupos de pessoas de ambos os
sexos, durante o ano de 2018/2019.
O grupo controle foi composto por voluntários saudáveis. Para integrar desse grupo os
participantes deveriam ser estudantes universitários, com idade entre 18 e 35 anos.
Como critérios de exclusão considerou-se que eles não podiam apresentar nenhum
histórico de diagnóstico de transtornos psiquiátricos, especialmente risco suicida,
Transtorno Bipolar Tipos I ou II, mania ou hipomania induzida por medicamentos ou
substâncias; apresentar histórico de doença clínica atual; sintomas fóbicos específicos
para injeção-sangue-ferimento; uso abusivo ou dependência de álcool ou outras drogas;
ou gravidez.
Por sua vez, o grupo experimental foi composto pacientes com TDM leve a moderada,
selecionados com a parceria do Departamento de Psiquiatria da UFRN/ HUOL e o
Departamento de Psicologia desta mesma instituição. Como critérios de inclusão os
voluntários pacientes deveriam ser estudantes universitários, com idade entre 18 e 35
anos, e ser constatada a presença de níveis leves a moderados de depressão. Como
critérios de exclusão considerou-se que eles não poderiam apresentar níveis graves de
depressão (de acordo com o HAM-D e/ou MADRS); utilizar medicamentos psiquiátricos,
neurológicos ou com efeitos sobre a cognição, humor e funções neurovegetativas;
encontrar-se em psicoterapia; apresentar sintomas fóbicos específicos de injeçãosangue-ferimentos; ou gravidez.
O diagnóstico para TDM foi fornecido por psiquiatras, do Departamento de Psiquiatria
da UFRN, e psicólogos, vinculados ao SEPA, utilizando para tal as escalas
psicométricas a seguir, com base em resolução específica para diagnóstico de
condições mentais (CFP 1996): 1) Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-5 (SCID);
2) Escala de avaliação para depressão de Hamilton (HAM-D) (Hamilton 1960); 3) Escala
de avaliação para depressão de Montgomery e Asberg (MADRS) (Montgomery e Asberg
1979).
Aqueles pacientes que apresentaram níveis graves de depressão (de acordo com o
HAM-D e/ou MADRS), na triagem, foram encaminhados para o Serviço de Psiquiatria
do HUOL e/ou para atendimento psicológico individual nos Serviços de Psicologia da
UFRN. Os sujeitos que preencheram os critérios necessários para constituir a amostra
do presente estudo foram convidados a participar da pesquisa, voluntariamente,
assinando o termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE), que lhes forneceu
informações sobre o estudo e lhe sendo assegurado total liberdade de deixar de
participar do estudo sem que isso lhe acarretasse qualquer prejuízo.
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Após a triagem e procedimento burocrático, os voluntários, pacientes e controles foram
conduzidos individualmente aoLaboratório de Psicofisiologia e Sono doLaboratório de
Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do Centro de Biociências (CB) da UFRN, onde
foi realizada a coleta dos biomarcadores neuropsicológicos e eletrofisiológicos por volta
das 19 horas.
Foram realizados os seguintes paradigmas de cognição associados ao ERP (Eventrelated Potential): Oddball e o N-Back, com um equipamento da marca Neurosoft
(Neuron-Spectrum-4©, Neurosoft, Ivanovo, Rússia), em taxa de amostragem 1 kHz. O
Eletroencefalograma (EEG) foi constituído por eletrodos passivos posicionados no
escalpo, dispostos no sistema 10-20. Dois eletrodos adicionais foram posicionados para
controle de artefatos. Um deles foi aderido sob a clavícula esquerda para o registro do
eletrocardiograma, enquanto o outro foi posicionado ao lado do olho esquerdo, para
controle de artefatos oculares. Um gel eletrolítico foi aplicado sob cada eletrodo e a
impedância será ajustada até que valores menores que 10 kW sejam obtidos, no intuito
de garantir maior qualidade dos dados.
O paradigma de Oddball baseou-se em estímulo auditivo biauricular com tons na
frequência de 2000 Hz para os estímulos alvo, que representaram 15% do total de
estímulos apresentados, e tons de 1000 Hz para estímulos padrão (Swanwick et al.
1996). A aquisição foi descontinuada no momento que o sujeito responder corretamente
a 32 estímulos alvo, apresentados de forma aleatória.
Teste de N-Back: O teste de N-Back foi usado para a avaliação da memória de curto
prazo. Ele consiste na apresentação seriada de estímulos (letras) e na coleta das
respostas dadas pelo voluntário, de acordo com as instruções. O voluntário deve manter
na memória de curto prazo cada estímulo apresentado na tela, enquanto os novos
estímulos são apresentados. Para cada estímulo apresentado, a tarefa do voluntário
consistiu em decidir se o estímulo é o mesmo que fora apresentado n posições atrás (1,
2, 3 ou 4 posições). A tarefa é dividida entre a fase de treinamento (4 sessões) e a fase
de teste (12 sessões), com cada sessão consistindo na apresentação de 15 letras
estímulo. Na fase de treinamento, a complexidade foi progressiva. Na primeira sessão
o voluntário devia apertar o botão de resposta toda vez que um mesmo estímulo fosse
repetido imediatamente após o outro. Na segunda, ele deveria responder quanto um
estímulo alvo aparecesse novamente, mas após um intervalo preenchido por um
estímulo neutro. Na terceira e na quarta, progressivamente, o intervalo entre o estímulo
inicial e o alvo foi aumentado, com 2 ou 3 neutros de intervalo. Para a fase de teste, 15
sessões foram administradas, com complexidade aleatória e não progressiva. O
resultado do teste é avaliado através da taxa de acerto e o tempo de reação entre o
aparecimento do estímulo alvo e o apertar do botão de resposta.
Após a coleta dos dados supra foi realizada, nos meses seguinte, sua compilação em
sistema informatizado.
O presente artigo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica
do HUOL/UFRN sob o nº 2.628.202.

Resultados e Discussões
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Como o ingresso desta autora como bolsista de iniciação científica apenas ocorreu em
março de 2019, e pela pesquisa se encontrar ainda em andamento, não houve tempo
hábil para a análise dos dados obtidos nos testes Oddball e o N-Back realizados com
os voluntários pacientes e voluntários controle.
Assim, apenas em setembro de 2019 serão apurados os resultados, ou seja,
posteriormente à entrega do presente trabalho. Dessa forma, também não possível
realizar-se a estatística neste momento.
Esta é, por ora, a principal limitação do presente estudo, por se encontrar em
andamento.

Conclusão

Sabendo da importância de se analisar os aspectos cognitivos na depressão, a coleta
dos dados planejada foi bem-sucedida, porém, devido ao pequeno tempo deste plano
de trabalho – apenas seis meses entre o ingresso da autora na bolsa de iniciação
científica e a presente apresentação, não foi possível obter-se os resultados e, portanto,
apresentar a conclusão final deste trabalho.
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Resumo

Na medicina regenerativa busca-se o desenvolvimento de novas terapias para
regeneração óssea combinando-se materiais, células e moléculas bioativas que
promovam a osteoegênese. Neste contexto, os polissacarídeos sulfatados (PSs),
presentes nas macroalgas marinhas, ganham mais destaque visto que já mostraram
diversas atividades, incluindo efeito osteoindutor em células-tronco. No entanto, no caso
dos PSs, esta atividade é ainda pouco explorada, principalmente, para compostos
extraídos de macroalgas verdes. Além da sua bioatividade, para um composto ter
aplicação no desenvolvimento de fármacos, é necessário que este seja avaliado quanto
à sua biocompatibilidade seguindo os critérios das agências regulamentadoras. Assim,
no presente estudo avaliamos o potencial citotóxico e genotóxico (pelos os ensaios de
MTT e CBMN, respetivamente) de amostras ricas em PSs (F0,3, F0,5, F1,0 e F2,0)
extraídos da alga verde Caulerpa cupressoides var. flabellata, em células CHO-K1. No
ensaio de citotoxicidade as células foram expostas às diferentes amostras nas
concentrações de 10, 50, 100 e 250 µg/mL durante 24, 48 e 72 h. Nas condições
testadas apenas a amostra F2,0 a 250 µg/mL se mostrou citotóxica. Os resultados de
CBMN sugerem que as amostras nas concentrações 10 e 50 µg/mL não são
genotóxicas. Assim, os resultados indicam que os PSs de algas verdes podem constituir
uma alternativa para desenvolvimento de novas terapias na medicina regenerativa.

Palavras-chave: Caulerpa cupressoides. Polissacarídeos sulfatados. Citotoxicidade.
TITLE: GENOTOXICITY EVALUATION OF SULFATED POLYSACCHARIDES FROM
SEAWEEDS WITH OSTEOGENIC ACTIVITY
Abstract

Regenerative medicine seeks to develop new therapies for bone regeneration by
combining materials, cells and bioactive molecules that promote osteogenesis. In this
context, sulfated polysaccharides (SPs), present in seaweeds, obtain more relevance
since they have already shown several activities, including osteoinductive effect on stem
cells. However, in the case of SPs, this activity remains poor explored, especially for
compounds extracted from green seaweeds. In addition, beside its bioactivity, for a
compound to have application in drug development, its biocompatibility must be
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evaluated following the criteria of regulatory agencies. Therefore, in the present study
the cytotoxic and genotoxic potential (by MTT and CBMN assays, respectively) of
samples rich in SPs (F0.3, F0.5, F1.0 and F2.0) extracted from green seaweed Caulerpa
cupressoides. var. flabellata, were evaluated using CHO-K1 cells. In the cytotoxicity
assay, cells were exposed to the different samples at 10, 50, 100 and 250 µg/mL for 24,
48 and 72 h. Under the tested conditions, only the F2.0 sample at 250 µg/mL showed
cytotoxicity. CBMN assay results suggest the non-genotoxic of the samples at 10 and 50
µg/mL. The results indicate that SPs extracted from green seaweed may be an
alternative for the development of new therapies to regenerative medicine.

Keywords: Caulerpa cupressoides. Sulfated polysaccharides, Cytotoxicity.
Introdução
A perda significativa de massa óssea resultante de traumas, patologias, tumores e
doenças degenerativas são, em sua maioria, tratados via preenchimentos com
transplantes autólogos. Essa técnica apresenta várias limitações, principalmente por
não surtir a eficácia necessária para a manutenção da qualidade de vida dos pacientes
e, também, devido à disponibilidade reduzida do material para transplante. A medicina
regenerativa busca por biomateriais com propriedades osteocondutoras e
osteoindutoras que possam suprir as limitações causadas pelo enxerto ósseo autólogo
(ALINE ROCHA DE OLIVEIRA et al., 2007; FOOK; ; ; APARECIDA, A.H.II; FOOK, [s.d.]).
No entanto, nas abordagens da medicina regenerativa, muitas vezes combina-se a
utilização de biomateriais com células, incluindo células-tronco, e compostos bioativos
para promover a regeneração do tecido ósseo. Dentre as moléculas que possuem
atividade osteogênica encontramos os polissacarídeos sulfatados (PSs) isolados de
macroalgas marinhas que ganham cada vez mais destaque devido às diferentes
atividades já demonstradas que são interessantes para estudo e aplicações biomédicas,
nomeadamente, atividade antitrombótica, antitumoral, antiviral, anticoagulante,
antioxidante, pró-angiogênica, anti-inflamatória e antihelmíntica, entre outras
(MUHAMAD et al., 2019). Recentemente, a atividade osteogênica e antiadipogênica
foram descritas para um extrato rico em PSs, o Fucoidan, extraído da macroalga
marinha marrom Fucus vesiculosus indicando que estes compostos poderão ser uma
alternativa para o desenvolvimento de novas terapias para a regeneração óssea (KIM
et al., 2018; SILVA et al., 2012; FITTON et al., 2015). Apesar disso, poucos são os
estudos sobre o potencial osteogênico de algas verdes, ainda que estas sejam algas
com grande variedade de compostos do posto de vista químicos e estrutural em
comparação às algas marrons e vermelhas, sendo, portanto, uma fonte de diversas
moléculas e sendo necessários o estudo das mesmas para elucidação das suas
potenciais atividades biológicas (CHAVES FILHO et al., 2018).
O foco deste trabalho são amostras ricas em PSs isolados da alga verde Caulerpa
cupressoides e há trabalhos que relatam a sua atividade antioxidante, anticoagulante,
anti-inflamatória e antinociceptiva (GOMES et al., 2019), demonstrando possíveis
aplicações clinicas para estes PSs. No nosso grupo, temos vindo a estudo também o
potencial osteogénico destes compostos usando como modelo células-tronco
mesenquimais humanas (CTMH).
Contudo, seja qual for a possível aplicação biomédica, como requisito básico a para
utilização de novas moléculas é necessária a comprovação de segurança biológica que
inclui a avaliação da biocompatibilidade dos compostos seguindo as metodologias
propostas pelos órgãos regulamentadores como Organização de Cooperação e de
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Desenvolvimento (OECD) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA,
Brasil). Dentre os testes solicitados, estão os que permitem a avaliação da
genotoxicidade que incluem o ensaio do citome de micronúcleo com bloqueio de
citocinese (CBMN). Esse ensaio permite avaliar vários tipos de danos no DNA das
celulas pela presença de alterações nucleares, como micronúcleos (MN), pontes (PNP)
e brotos (BN) (ZENG et al., 2019).
Assim, neste trabalho o objetivo é a avaliação da citotoxicidade e da genotoxicidade de
amostras ricas em PSs extraídos da alga C. cupressoides var. flabellata, visando uma
futura aplicação na medicina regenerativa.

Metodologia
Preparo das amostras
A alga verde Caulerpa cupressoides var. flabellata foi coletada no litoral do Rio Grande
do Norte, e os procedimentos de secagem, identificação e despigmentação foram
realizados segundo o protocolo descrito por Costa et al. (2012). Resumidamente, após
a despigmentação com acetona, 100 g da alga foi suspensa em 500 mL de 0,25 M NaCl,
e o pH regulado para 8,0 com NaOH, e foram adicionados 15 mg/g de maxatase
(Biobras), para a degradação proteica. Após uma incubação por 18 h a 60º C, os
resíduos sólidos foram removidos e o líquido filtrado. O procedente da filtração foi
medido e fracionado com diferentes volumes de acetona: 0,3 volumes de acetona
gelada foi adicionada à solução, sob leve agitação, e mantida a 4 ºC por 24 h. O
precipitado formado foi gerado por centrifugação (10,000×g, 20 min), seco a vácuo e
solubilizado em água destilada. Essa operação se repetiu somando 0,5, 1,0 e 2,0
volumes de acetona ao sobrenadante. Para finalizar, quatro amostras enriquecidas em
PSs foram obtidas e denominadas de acordo com o volume de acetona utilizado (F0,3,
F0,5, F1,0 e F2,0). Foram preparadas soluções estoques, em água destilada, a 3
mg/mL, e o restante das amostras secas foram estocadas em tubos, à temperatura
ambiente.
Cultivo celular
Células de ovário de hamster Chinês (CHO-K1), as quais são comumente utilizadas em
ensaios de toxicidade (WAGNER; PLEWA, 2017), foram utilizadas no estudo da
citotoxicidade e genotoxicidade das amostras ricas em PSs da macroalga verde C.
cupressoides var. flabellata. As CHO-K1 foram cultivadas em meio de cultura basal –
Dulbeco’s modified Eagles medium (DMEM, GIBCO), suplementado com 10% de soro
fetal bovino (FBS) (GIBCO) e 1% antibióticos (10,000 U/mL penicilina G e 25 μg/mL
estreptomicina) – incubadas a 37ºC, em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 em uma
estufa.
Estas células são indicadas para estes estudos pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016) e pela Conferência Internacional sobre
Harmonização de Requisitos Técnicos Aplicáveis ao Registro de Produtos
Farmacêuticos para Uso Humano (ICH, 2011).
Avaliação da citotoxicidade pelo Teste MTT
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A citotoxicidade das amostras ricas em PSs isolados da alga verde foi avaliada pelo
teste colorimétrico MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio). As
células CHO-K1 foram plaqueadas em placas de 96 poços, em uma densidade de
1,5x10^3 células/poço em 100 μL de meio basal (D-MEM), e após 24 h foi adicionado
100 μL de meio contendo os extratos (F0,3, F0,5, F1,0 e F2,0) nas concentrações de
10, 50, 100 e 250 ug/mL, e as células foram incubadas durante 24, 48 e 72 h. Ao finalizar
cada um dos tempos, foram adicionados 20 μL de uma solução de 5 mg/mL de
tetrazólio. Posteriormente, as células foram incubadas por 4 h tendo o sobrenadante
cuidadosamente retirado, para evitar ressuspensão de cristais. Para dissolver os
cristais, adicionou-se 120 μL de dimetilsulfóxido (DMSO) e a absorbância medida por
espectrofotometria a 570 nm.
O ensaio de MTT foi realizado em triplicata experimental e biológica com os dados
analisados estatisticamente no software Graphpad Prism 6.
Avaliação da genotoxicidade pelo ensaio de CBMN
As células CHO-K1 utilizadas para o ensaio de Micronúcleo com Bloqueio da Citocinese
(CBMN), são uma linhagem celular recomendada pelas normas para os ensaios de
genotoxicidade (YUAN et al., 2019). O teste foi realizado de acordo com o protocolo
estabelecido para células em mamíferos proposto por Fenech et al (2011) com algumas
alterações. Esse é um dos testes sugeridos pela OECD e ICH para avaliação de
produtos que possam ser utilizados em humanos.
As células foram distribuídas em placas de 6 poços na densidade de 9,6x104
células/poço. Ao fim de 24 h, o meio de cultura foi trocado para meio contendo as
amostras ricas em PSs (F0,3, F0,5, F1,0 e F2,0) nas concentrações de 10 e 50 μg/mL.
No controle positivo as células foram expostas ao agente alquilante de DNA mitomicina
C (Sigma-Aldrich) a 0,1 μg/mL e no controle negativo foram utilizadas células mantidas
em meio basal. Ao final de 24 h o meio contendo as amostras foi substituído por um
meio contendo o agente bloqueador de citocinese citocalasina B (Sigma-Aldrich), a 5
μg/mL, em todos os poços. Após ficarem em contato com o agente bloqueador por 24
h, as células foram tripsinizadas com 500 μL de tripsina-EDTA a 0,5% (GIBCO) e
recolhidas por centrifugação (1200 rpm, 8 min) em tubos Falcon de 15 mL. O pellet
celular foi ressuspenso em 5 mL de solução fixadora (9:1 metanol e ácido acético glacial)
refrigerada, e submetido a uma nova centrifugação. Esse procedimento foi repetido mais
duas vezes, e as células foram ressuspendidas em 1 mL de solução fixadora. 60 μL das
suspensões celulares foram colocadas em lâminas de vidro devidamente lavadas. Após
estarem secas as lâminas foram coradas com Giemsa a 5% por 5 min. O corante em
excesso foi removido com uma lavagem de 3 min com água e, posteriormente, foram
visualizadas ao microscópio ótico.
Foram avaliadas 2000 células binucleadas por tratamento quanto à formação de
Micronúcleo, Botos nucleares, Pontes nucleoplasmáticas e o Índice de divisão nuclear
(MN, BN, PNP e NDI, respectivamente) como descrito no protocolo de Fenech (2011),
e os resultados expressos em termos de ocorrência de alterações por 1000 células
binucleadas.

Resultados e Discussões
Avaliação da citotoxicidade pelo teste de MTT
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Após 24 h de exposição das células às amostras ricas em PSs os resultados de
metabolização do MTT, mostraram que não houve efeitos citotóxicos das amostras F0,3;
F0,5; F1,0, nas concentrações testadas; mas a amostra F2,0 demonstrou citotoxicidade
na concentração mais elevada (250 ul/ml, p≤0,01), como mostrado na Figura 1 (anexo).
Ao fim de 48 h de exposição, não foram observados efeitos citotóxicos do ponto de vista
biológico, apesar de haver uma redução na viabilidade celular de cerca de 15 % nas
amostras F0,3 e F0,5 em concentrações de 50 ug/mL. Já a amostra F2,0 caracterizouse como citotóxica, na concentração mais elevada (250 ug/mL), enquanto que nas
outras concentrações (10, 50 e 100 ug/mL) ocorreu um aumento da redução do MTT,
em relação ao controle negativo (Figura 1, em anexo).
Ao final de 72 h de exposição das células às amostras ricas em PSs, a amostra F2,0
(250 ug/mL) promoveu um aumento ainda maior na citotoxicidade, levando a viabilidade
celular ao percentual de apenas 6% em relação ao controle negativo. Já na observação
das células por microscopia era possível ver que ocorria morte das células nestas
condições. As células que foram tratadas com outras concentrações da amostra F2,0
seguiram mantendo dos tempos anteriores (Figura 1 em anexo).
Assim, apenas a amostra F2,0 da alga C. cupressoides demonstrou-se tóxica para as
células CHO-K1 na concentração 250 ug/ml, causando morte celular nos três tempos
de exposição testados (24, 48, 72 h), enquanto as outras amostras, em todas as
concentrações testadas, não se mostraram citotóxicas.
Vale ressaltar, que a atividade osteogénica das amostras ricas em PSs de algas
marinhas verdes, geralmente, observa-se para concentrações muito mais baixas do que
a que se demonstrou citotóxica neste estudo. Por exemplo, o efeito osteoindutor das
amostras ricas em PSs da alga verde C. prolifera em células tronco mesenquimais, foi
observado na concentrada a 5 ug/mL (CHAVES FILHO et al., 2018).
No entanto, apenas o teste de MTT não é suficiente para avaliar a biocompatibilidade
das amostras uma vez que não retrata o papel genotóxico da amostra, sendo assim
necessário outro tipo de ensaio como o CBMN.
Avaliação da genotoxicidade pelo teste do CBMN
O ensaio de avaliação genotóxica empregado nesse trabalho foi o CBMN o qual se
iniciou com o tratamento das células CHO-K1 com as quatro amostras enriquecidas com
PSs da alga verde C. cupressoides nas concentrações 10 ug/mL e 50 ug/mL. Após o
tratamento, o número de alterações nucleares (MN, BN e PNP) foi analisado em células
binucleadas. Somente um dos experimentos foi analisado.
De acordo com a avaliação das alterações nucleares nas células, os resultados sugerem
que nenhuma das amostras testadas apresenta genotoxicidade. É importante ressaltar
que houve alterações significativas entre o controle positivo e negativo, na maior parte
dos parâmetros analisados, com exceção apenas do NDI, o qual não avalia uma
alteração nuclear, mas a proliferação celular (tabela 1, em anexo). Assim, os resultados
de NDI corroboram os resultados obtidos no teste de MTT e indicam que as amostras
ricas em PSs não alteram a proliferação celular nestas condições.
Apesar dos resultados ainda serem preliminares, faltando a análise de dois outros
experimentos, não se espera que as amostras apresentem genotoxicidade.
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Adicionalmente, tendo por base estudos já publicados sobre PSs de algas marinhas, é
possível encontrar um efeito antigenotóxico, como foi encontrado para amostras ricas
em PSs obtidos de algas marinhas marrons (GAMAL-ELDEEN et al., 2013; LEITESILVA et al., 2007).
Ainda é necessário, para que sejam atendidos os requisitos de confiabilidade do estudo,
a contagem de lâminas de duas das triplicatas experimentais exigidas nas diretrizes da
OECD. Este resultado final será de grande importância para futuras utilizações das
amostras ricas em PSs da C. cupressoides em áreas biomédicas e auxiliando na
determinação de sua biocompatibilidade com a diversidade humana.

Conclusão
A avaliação da citotoxicidade e genotoxicidade das amostras ricas em PSs da C.
cupressoides, sugere que esta é uma alga com grande potencial para aplicações
biomédica. Contudo, mais estudos deverão ser realizados.
A trabalho contribuiu para o conhecimento dos efeitos biológicos das amostras ricas em
PSs da alga verde C. cupressoides e para avaliar a biossegurança destas amostras
para desenvolvimento de um possível fármaco com aplicações terapêuticas no futuro.
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Avaliação da citotoxicidade de amostras de C. cupressoides ricas em PSs em células
CHO, pelo ensaio de MTT.
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– Análise do efeito da exposição de células CHO-K1 às amostras de C. cupressoides
ricas em PSs, pela frequência de MN, BN e PNP em 1000 células binucleadas.
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TÍTULO: Descrição do sistema dopaminérgico do mesencéfalo de tartarugas marinhas
Resumo
O Brasil é uma importante área de alimentação e reprodução para a Chelonia mydas.
Ainda são poucos os estudos sobre o sistema dopaminérgico em tartarugas marinhas.
Esta pesquisa se propõe a caracterizar os núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo de
tartarugas marinhas. Para isso, foi aplicado o método de Nissl para descrever a
citoarquitetura e a imunoistoquímica para TH como forma de marcar os neurônios DA.
Foram utilizados quatro exemplares de C. mydas, encalhadas durante o monitoramento
de praias entre os anos de 2016 a 2017. Os animais foram necropsiados, tendo passado
pelo procedimento de perfusão (formol 4%) ou fixado em formol 10% por imersão. Após
fixados, os encéfalos foram mantidos em sacarose 30% até ser realizada a microtomia
através de criostato. O mesencéfalo de tartaruga verde apresenta um organização
neuronal semelhante ao encontrado em outros répteis. Os neurônios DA imunorreativos
podem ser divididos em um grupamento ventromedial (área tegmental ventral/A10), um
grupamento dorsolateral (substância negra/A9) e uma extensão caudal de A9
(homólogo reptiliano de A8 em mamíferos/RA8). Os neurônios destes grupamentos são
bipolares ou multipolares e ovoides, fusiformes ou triangulares em forma. Assim,
viabilizamos as primeiras descrições do sistema dopaminérgico que auxiliam no
entendimento de questões ecológicas e fornecem bases neuroanatômicas para futuros
estudos funcionais da motricidade.
Palavras-chave: Quelônio. Sistema nervoso. Citoarquitetura. Neurotransmissor.
Dopamina
TITLE: Description of dopaminergic system of sea turtles mesencephalic
Abstract
Brazil is an important area of feeding and nestings grounds to Chelonia mydas. The
knowledge of the dopaminergic system in sea turtle is still paucity. This research aimed
to characterize the midbrain dopaminergic cell groups of green sea turtles. For this, the
Nissl method was applied to describe the cytoarchitectonics and Immunohistochemistry
for TH as a way of marking neurons. We used four specimens of C. mydas, found
stranded during beach monitoring between 2016 and 2017. The animals were
necropsied, and passed by the perfusion procedure (formaldehyde 4%) or (fixed in 10%
formalin by soaking). Afterwards, the brain was kept in sucrose 30% to be held through
microtomia cryostat. The midbrain of green turtle presents a neuronal organization
similar to that found in other reptiles. Immunoreactive DA neurons can be divided into a
ventromedial group, a dorsolateral group and a caudal extension of A9. The neurons of
these groups are bipolar or multipolar and ovoid, fusiform and triangular in shape. In this
way, we enabled the first descriptions of the dopaminergic system that can aid in the
understanding of ecological issues and provide neuroanatomic bases for future
functional motor studies.
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Introdução
Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Brasil (Dermochelys coriacea,
Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata e Lepidochelys olivacea).
Todas essas se encontram ameaçadas de extinção. (ICMBIO, 2017),
Em relação ao Sistema Nervoso de tartarugas marinhas, alguns trabalhos foram
realizados, como Wyneken (2001). Ela divide o encéfalo em três regiões de acordo com
o seu desenvolvimento: cérebro anterior se refere ao telencéfalo e diencéfalo), cérebro
médio (constituído pelo mesencéfalo) e cérebro posterior (engloba o metencéfalo e
mielencéfalo).
Dentre as inúmeras possibilidades de estudo com o Sistema Nervoso, a avaliação do
sistema dopaminérgico se faz de suma importância. Esse sistema está presente no
Sistema Nervoso Central (SNC) de todos os vertebrados, sendo responsável pela
neurotransmissão de dopamina (DA). Esse neurotransmissor, do tipo amina, é
reconhecido pela atividade que exerce no controle de processos complexos. Dentre
suas atuações, pode-se citar a modulação sobre os passos iniciais de percepção
sensorial no bulbo olfatório e retina, participação na programação motora, aprendizado,
memória, processos afetivos e motivacionais, controle da temperatura corporal,
ingestão de alimentos, função renal e motilidade intestinal (BONELLI, 2007;
YAMAMOTO; VERNIER, 2011; DE LA MORA et al., 2010; URBAN et al., 2012;
SCHULTZ, 2013; GONZALEZ et al., 2013; PACHECO et al., 2014; BARROT, 2014;
IKEMOTO et al., 2015).
Os neurônios em que se pode encontrar dopamina são rotulados como neurônios
dopaminérgicos. Em suas funções básicas, neurônios dopaminérgicos são capazes de
sintetizar, transmitir e recuperar a DA (RIDDLE, R.; POLLOCK, J. D, 2003). Esse
neurotransmissor opera mediante a ligação com seus diferentes receptores, que são
proteínas de membrana que pertencem a superfamília de receptores acoplados a
proteína G. (VALLONE; PICETTI; BORRELI, 2000).
A dopamina, faz parte do grupo das catecolaminas (CA), que tem como precursor o
aminoácido tirosina. As enzimas tirosina-hidroxilase (TH) e dopa-descarboxilase atuam
na via bioquímica que converte tirosina em 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA) e por fim
em DA. (MARÍN et al., 2005; CHEN et al., 2008).
Os grupos celulares que atuam na produção das catecolaminas, normalmente, não
estão arranjados de forma isolada a estruturas anatômicas bem definidas. O padrão de
distribuição dos núcleos contendo CA pode variar entre espécies dentro de um mesmo
grupo de vertebrados.(BJÖRKLUND; DUNNETT, 2007).
Em relação ao sistema dopaminérgico mesencefálico, sabe-se que sua variedade surge
a partir do processo ontogenético em que um conjunto comum de precursores passa
pela especificação, migração e diferenciação e gera os padrões de conectividade
conhecidos como resultado dos caminhos axonais na fase de desenvolvimento (VAN
DEN HEUVEL; PASTERKAMP, 2008).
Algumas vias neuronais dopaminérgicas já foram bem elucidadas, principalmente para
mamíferos. Vias que integram regiões do mesencéfalo com outras áreas cerebrais estão
relacionadas a comportamentos determinantes para sobrevivência. São vias que se
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destacam em processos como tomada de decisão dirigida a objetivos, avaliação valor
versus risco (SUGAM et al., 2012), previsibilidade e ainda na inibição de
comportamentos não adaptativos com base em experiências não bem-sucedidas
(WISE, 2004; HABER, 2014).
As pesquisas desenvolvidas no presente estudo objetivam a descrição e compreensão
introdutória do sistema dopaminérgico destes animais, através da caracterização
citoarquitetônica e por imunoistoquímica para TH; auxiliando, assim, no entendimento
de características biológicas e ecológicas e podendo fornecer bases para estudos em
diferentes áreas.

Metodologia

A limitação em investigações neurobiológicas para tartarugas marinhas ocorre por se
tratarem de animais com status de conservação classificado como espécie ameaçada,
dificultando assim o acesso à informação. O trabalho em questão vence essa
dificuldade, uma vez que foi desenvolvido com tartarugas provenientes de encalhes.
A pesquisa desenvolvida integra um projeto maior intitulado “Monitoramento de Praias
do Litoral Potiguar/Cearense e Embarcado da Biota Marinha, em especial sobre
Mamíferos Marinhos e Quelônios”, resultante de uma condicionante ambiental exigida
pelo IBAMA à PETROBRAS decorrente de indicação do Parecer Técnico
CGPEG/DILIC/IBAMA através do contrato de número 2500.005657510.2.
A área de coleta englobou praias do litoral Noroeste do Rio Grande do Norte e Ceará,
entre os municípios de Caiçara do Norte - RN (5° 4'1.15"S; 36° 4'36.41"O) e Icapuí - CE,
(4°38'48.28"S; 37 °32'52.08"O), totalizando uma extensão aproximada de 344 km.
Tartarugas marinhas vivas encalhadas encontradas no trecho mencionado foram
utilizados para o estudo. Os animais registrados vivos, foram translocados para a Base
de Reabilitação de Animais Marinhos localizada na Praia de Upanema, Areia Branca,
onde recebiam tratamento pela equipe médica veterinária do projeto Cetáceos da Costa
Branca visando recuperação para posterior soltura. Tartarugas debilitadas que vinham
a óbito passavam por análise necroscópica, no Laboratório de Monitoramento de Biota
Marinha – UERN – Mossoró.
Foram utilizados neste trabalho quatro encéfalos de tartarugas marinhas pertencentes
a espécie Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) . Cada indivíduo recebeu um código de
identificação (TA1, TA2, TA3 e TA4). Dois eram machos e duas eram fêmeas. De todos,
apenas TA1 era adulto e os demais eram animais juvenis.
Para fixação dos encéfalos foram utilizados dois métodos. O primeiro foi por meio da
perfusão através do ventrículo, com a passagem de formol 10% precedido pela
passagem de solução salina. Já no segundo método, os encéfalos foram retirados sem
passar pela perfusão e foram fixados por imersão em formol 4%. Após a fixação inicial,
os encéfalos passaram pela pós-fixação e, em seguida, foram mantidos em sacarose
30%.
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Foi realizada a ruptura do crânio do animal com o auxílio de uma mini serra elétrica,
sendo retirado o encéfalo. O encéfalo foi armazenado em uma solução pós-fixadora
contendo formol 10% e sacarose a 30% durante um período de 24 horas. E por último,
foi mantido em solução sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1 M e PH 7,4 a 4º C até
ser submetido a microtomia.
No procedimento de microtomia, a espessura das secções coronais foi padronizada em
30μm e foram distribuídas em seis compartimentos. Após a microtomia, os cortes destes
últimos compartimentos foram mantidos em temperatura abaixo de 0°C até serem
utilizados em outro procedimento, como a imunoistoquímica para TH.
Foi utilizado o método de Nissl como forma de delimitar a citoarquitetura do mesencéfalo
em tartaruga marinha. Um dos corantes usados neste método é a thionina, que
apresenta afinidade por corpos celulares, especialmente por uma das organelas, o
retículo endoplasmático rugoso. O procedimento foi realizado em duas baterias. A
primeira foi a desidratação/diafanização do tecido e sua posterior reidratação (em
sentido inverso) até ser imerso na thionina. A segunda foi a passagem das lâminas por
mais uma bateria de desidratação.
Precedendo a técnica de imunoistoquímica, foi necessário realizar um pré-tratamento
dos cortes, na perspectiva de atenuar ou abolir a presença de artefatos. O próximo
passo consistiu na incubação com anticorpo primário.
Após a incubação com o anticorpo secundário, os cortes foram submetidos a cinco
lavagens de cinco minutos cada em tampão fosfato 0,1M, ph 7,4. Em seguida, os cortes
foram colocados na solução do complexo avidina-biotina-HRP (protocolo ABC, Kit elite
da Vector), numa diluição de 1:100 em Triton X-100 a 0,4% contendo NaCl durante 90
minutos em rotação lenta. Para que fosse possível visualizar a reação, as secções foram
colocadas em meio contendo peróxido de hidrogênio (H2O2), como substrato, e a
3,3,4,4 tetrahidrocloretodiaminobenzidina (DAB), utilizada como cromógeno, durante 10
minutos. Ao final, os cortes foram lavados por cinco vezes, cinco minutos cada, em
tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em rotação lenta.
Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e, após secas, foram imersas em
solução de tetróxido de ósmio a 0,05% com o intuito de intensificar a reação. A última
etapa foi a desidratação em baterias de álcool de graduação crescente até o álcool
absoluto e diafanização em xilol, sendo montadas as lamínulas ao final do processo.
As secções do tronco encefálico, coradas pelo método de Nissl e/ou submetidas a
imunoistoquímica para TH foram examinadas ao microscópio óptico em campo claro.
Imagens digitais foram obtidas de secções representativas usando uma câmera digital
acoplada ao microscópio, sendo usadas as objetivas de 4X, 10X e 20X. Com o auxílio
do software Canvas X 2018, as imagens foram analisadas, corrigidas minimamente para
brilho e contraste e os resultados foram documentados emfotomicrografias. Para análise
da área e perímetro dos corpos dos neurônios foi utilizado o software ImageJ.
Para análise estatística foi utilizado Teste Anova de um fator para comparação do
perímetro e área dos corpos de neurônios imunorreativos a TH nas áreas de interesse.
O teste de tukey foi utilizado como teste de post hoc. Para todos os testes realizados,
foi considerado p<0,05 como sendo significativo.
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Resultados e Discussões
Em relação à morfologia macroscópica, o encéfalo de tartaruga-verde juvenil e adulta
apresenta-se divido com delimitações bem definidas. Em sentido rostral a caudal e em
vista dorsal, observa-se nervos e bulbo olfatório, cérebro, lóbulo óptico, cerebelo e
medula. Em visão lateral e ventral é possível notar os nervos ópticos e oculomotor,
assim como outros nervos craniais. Em visão dorsal e sentido rostrocaudal, nota-se o
bulbo olfatório fazendo limite com os hemisférios cerebrais (telencéfalo) e estes, por sua
vez, fazendo limite posteriormente com a borda anterior dos lóbulos ópticos. O cerebelo
está em posição mais caudal, paralelo a borda posterior dos lóbulos ópticos. Na porção
ventral e posterior do encéfalo observa-se o tronco encefálico e dando continuidade, a
medula (oblonga e espinal).
Já em relação à morfologia microscópica, através da técnica de imunoistoquímica para
tirosina hidroxilase, foi possível identificar grupamentos neuronais no mesencéfalo de
tartaruga-verde. O tegmento mesencefálico de C. mydas contém células
dopaminérgicas imunorreativas a TH que podem ser agrupadas de três formas de
acordo com a posição dos neurônios e a orientação de seus dentritos: área tegmental
ventral (VTA/A10), substância negra (SN/A9) e o equivalente reptiliano do grupo A8 de
mamíferos (RA8).
A imunoistoquímica para TH junto com o método de Nissl permitiu descrever a
citoarquitetura dos grupamentos A10, A9 e RA8 em tartaruga marinha pela primeira vez.
Fotomicrografias de campo de secções coronais e com sentido rostrocaudal, é possível
identificar os grupamentos A9 e A10 em níveis mais rostrais. O primeiro possui
localização ventrolateral no tegmento mesencefálico e apresenta divisa citoarquitetônica
ventral ao núcleo rubro, e lateralmente faz limite com o pedúnculo ventral do fascículo
prosencefálico lateral (PV) e fascículo longitudinal medial (FLM). Em sua continuidade,
faz limite dorsalmente com o núcleo profundo mesencefálico (NPrM) e em níveis caudais
dá lugar ao grupamento RA8. A SN pode ser classificada em substância negra pars
compacta (SNc), rica em corpos de neurônios e seus processos, e pars reticulata (SNr),
com menor quantidade de corpos de neurônios e processos longos orientados,
predominantemente, mediolateralmente.
A VTA encontra-se em posição ventromedial em níveis mesencefálicos rostrais. Em seu
limite mais dorsal, faz fronteira com as células do núcleo do nervo oculomotor (nIII) e
segue direção ventrolateral, se juntando com as células dopaminérgicas da SN
lateralmente. Em direção caudal, a VTA faz limite lateral com o núcleo interpendicular
(IP), ventromedial com o grupamento RA8 e, por último, em extremo caudal, faz limite
ventralmente com o núcleo reticular superior (Rs). Em todo a extensão mesencefálica é
possível observar células dopaminérgicas pertencentes a VTA. Porém, é em níveis mais
caudais que há uma forte marcação dos neurônios dopaminérgicos imunorreativos a
TH. Os processos dos neurônios dopaminérgicos na VTA são caracterizados por serem
curtos.
Em níveis caudais, surge o grupamento RA8 como uma extensão da SN que está
localizada dorsolateralmente a VTA. Possui um menor número de corpos de neurônios
e seus processos, assim como os da SNr, são longos, porém, com orientação
predominantemente ventrolaterais.
Os neurônios dos grupamentos RA8, A9 e A10 podem ser fusiformes e ovoides
bipolares ou triangulares multipolares. Os corpos dos neurônios do grupamento RA8
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possuem uma área média de 222 μm 2, os de A9 uma área média de 296 μm ², enquanto
os de A10 possui uma área média de 200 μm ². Houve diferença significativa (p=0,004)
entre a média da área dos três grupos. O grupamento A9 possui corpos de neurônios
com uma média de área maior que os grupamentos RA8 (P=0,008) e A10 (P=0,0002).
Dentro do subfilo Vertebrata, células dopaminérgicas no mesencéfalo podem estar
ausentes (peixes ciclóstomos), podem apresentar um único grupamento (osteíctes),
dois grupamentos (peixes condrictes e anfíbios) e três grupamentos ou mais (répteis,
aves e mamíferos) (SMEETS; GONZÁLEZ, 2000).
Em mamíferos, há uma maior variação na organização dentrítica, assim como, no tipo
de neurônios dopaminérgicos ao longo do mesencéfalo dependendo da espécie e da
divisão e subdivisão dos grupamentos celulares. Em estudos realizados em primata
(CAVALCANTI et al., 2016), roedores (MOON et al., 2007; LIMACHER et al., 2008;
PIETERS et al., 2010; CAVALCANTI et al., 2014) e quirópteros (MASEKO et al., 2007;
DELL et al., 2010; MEDEIROS et al., 2016), nas subdivisões do complexo VTA/A10,
esses neurônios podem se apresentar na forma ovoide bipolar e piriforme multipolar,
com organização dentrítica variando entre dorsoventral, dorsolateral ou sem um padrão
de organização específico. O complexo SNC/A9 pode apresentar diferentes formatos
de corpos de neurônios e organizações dentríticas também, dependendo da subdivisão
e do animal, sendo relatada a existência de neurônios ovoides, triangulares, piriformes,
fusiformes, sendo bipolares ou multipolares, sem organização dentrítica, com orienação
dendrítica, predominantemente, horizontal e orientação dorsoventral. Os neurônios da
RFF/A8 podem ser do tipo ovoide e fusiformes, do tipo bipolar ou multipolar, sem
organização dentrítica especifica ou com organização no sentido ventrolateral e
dorsolateral.
Ao contrário de mamíferos, poucos estudos têm sido feitos descrevendo neurônios
imunorreativos a DA no mesencéfalo de répteis. A maioria dos estudos com esse intuito
foram realizados na década de 80 usando imunoistoquímica para TH e DA.
O mesencéfalo em répteis faz limite anteriormente com o diencéfalo e posteriormente
com o cerebelo. Em sua citoarquitetura, podem-se destacar as áreas do tectum, núcleo
posterodorsal, comissura posterior, núcleo central do torus semicircular, núcleo laminar
do torus semicircular em posição dorsal. Em posição ventral são identificados a VTA,
SN, RA8, fascículo longitudinal medial, núcleo interpendicular pars ventralis, núcleo do
nervo oculomotor (SMEETS; HOOGLAND; VOORN, 1986; SMEETS; JONKER;
HOOGLAND, 1987).
A grande maioria das células CA/DA em répteis são encontradas no tegmento
mesencefálico. Embora os autores não especifiquem, a partir das fotomicrografias
provenientes das pesquisas é possível notar células ovoides e fusiformes bipolares no
mesencéfalo da tartaruga P. scripta (SMEETS; JONKER; HOOGLAND, 1987), no
lagarto G. gecko (SMEETS; HOOGLAND; VOORN, 1986), na cobra P. regius (SMEETS,
1988) e no jacaré C. crocodilus (BRAUTH, 1988). Já no lagarto V. exanthematicus são
descritos neurônios com corpos arredondados ou ovoides de tamanho médio na SN
(WOLTERS; DONKELAAR; VERHOFSTAD, 1984). Em C. mydas é possível observar
células bipolares e multipolares com formatos ovais, fusiformes ou estrelados em toda
a extensão do tegmento mesencefálico, não sendo possível identificar a existência
significativa de diferença entre os tipos de neurônios entre os grupamentos neuronais
mesencefálicos. No entanto, as células DA da SN são em média maiores que dos
demais grupamentos DA mesencefálicos (VTA e RA8).

CIÊNCIAS DA VIDA

610

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Além da tripartição dos grupamentos neuronais imunorreativos a DA no mesencéfalo de
répteis, podem ser detectadas outras áreas com neurônios imunorreativos. Como por
exemplo, no lagarto V. exanthematicus são detectadas poucas células
catecolaminérgicas de tamanho pequeno a médio no núcleo laminar do torus
semicircular e núcleo interpendicular dorsal não observadas em tartaruga marinha C.
mydas.
No presente estudo, a distribuição de neurônios dopaminérgicos imunorreativos a TH
no mesencéfalo da tartaruga-verde foi descrita pela primeira vez. Embora seja difícil a
diferenciação entre os diferentes tipos de catecolamina (CA) como dopamina,
noradrenalina e adrenalina usando apenas a técnica de imunoistoquímica para TH, é
bem aceito que anticorpo contra TH demonstre, preferencialmente, o sistema
dopaminérgico (SMEETS; HOOGLAND; VOORN, 1986 cita HÖKFELT et al., 1977).
Trabalhos realizados com outros representantes reptilianos, usando tanto anticorpo
contra TH (WOLTERS; DONKELAAR; VERHOFSTAD, 1984; BRAUTH, 1988), como
contra DA (SMEETS; HOOGLAND; VOORN, 1986), mostraram que os grupamentos
neuronais dopaminérgicos manteram um padrão básico no mesencéfalo. Dessa forma,
é justificável utilizar imunoistoquímica para TH, ao invés de para DA, na descrição de
tais grupamentos. O padrão organizacional dos grupamentos neuronais DA
mesencefálicos em tartaruga-verde é claramente comparável com o de outros
representantes reptilianos, o que corrobora com a eficácia de anticorpos contra TH em
marcar estruturas neuronais DA no mesencéfalo de répteis.
Comparando os estudos feitos em lagarto (Gekko gecko), jacaré (Caiman crocodilus),
cobra (Python regius) e tartaruga de água doce (Pseudemys scripta elegans) pode-se
observar um padrão básico da distribuição de neurônios dopaminérgicos no
mesencéfalo de répteis, definido, mais ou menos, da seguinte maneira: um grupamento
medial (VTA); um grupamento lateral (SN); e, em níveis mesencefálicos caudais, pode
ser encontrado um grupamento dorsolateral, denominado grupamento RA8 (SMEETS;
HOOGLAND; VOORN, 1986; SMEETS et al., 1987).
Tartaruga-verde apresenta o padrão de células dopaminérgicas semelhante ao
observado na tartaruga P. scripta e lagarto G. gecko, onde uma tripartição dos grupos
celulares pode ser feita tendo como base, principalmente, a posição e direção dos
processos dos neurônios sintetizantes de dopamina (REINER et al., 1984; SMEETS;
HOOGLAND; VOORN, 1986). A SNr localizada, principalmente, lateral a SNc e possui
processos longos e direcionados lateralmente. Por outro lado, na cobra P. regius existe
uma parte medial e lateral de grupamentos celulares dopaminérgicos que poderia ser
considerado a VTA e a SN, respectivamente, mas que o autor considera um único
grupamento e o denomina de grupamento do complexo VTA/SN. A região presumida
como SN não mostra processos que são direcionados lateralmente. (SMEETS, 1988).
Existem semelhanças entre C. mydas e G. gekko como grupamento mais rostral está
localizado na VTA e SN e na parte mais caudal do mesencéfalo é identificado o RA8.
VTA assume posição ventromedial no tegmento, enquanto SN e RA8 se posicionam
dorsolateralmente a VTA. Outro fato que coincide é que as células dopaminérgicas da
SN são, em geral, um pouco maiores que as células da VTA. O RA8 apresente
neurônios DA com processos orientados, principalmente, em sentido dorsoventral
(SMEETS; HOOGLAND; VOORN, 1986).
Além dos grupamentos RA8, A9 e A10, são identificadas células imunorreativas a TH e
DA em outras áreas mesencefálicas reptilianas. Em duas espécies de lagartos (V.
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exanthematicus e A. carolinensis) foram encontradas células imunorreativas a TH/DA
na zona periventricular. Na tartaruga P. scripta células adicionais imunorreativas a DA
foram observadas no núcleo laminar do torus semicircular (TSC) (SMEETS;
GONZÁLEZ, 2000). Já em C. mydas não foi observado nenhum grupo adicional
imunorreativo a TH no mesencéfalo.

Conclusão

O presente estudo, por meio do método de Nissl e da imunoistoquímica para TH, revela
os grupamentos dopaminérgicos do mesencéfalo da tartaruga-verde (Chelonia mydas),
sendo descritos pela primeira vez. Estes caracterizam-se por apresentarem
citoarquitetura e distribuição de neurônios semelhante ao observado em outro répteis.
Os grupamentos neuronais dopaminérgicos imunorreativos a TH no mesencéfalo
apresentam uma tripartição, apresentando-se como A10, A9 e RA8.
Sugere-se o desenvolvimento de estudos complementares que descrevam a
citoarquitetura do sistema nervoso em répteis, com o intuito da realização de uma
descrição geral do sistema dopaminérgico nesses animais, aumentando assim, o
entendimento das variações entre os diferentes representantes reptilianos e entre esses
e outros representantes em vertebrados.
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TÍTULO: Anatomia dos Ossos do Esqueleto Axial de Catetos (Tayassu tajacu)
Resumo
O esqueleto axial do cateto corresponde ao crânio, coluna vertebral, costelas e esterno,
sendo o conhecimento dos seus aspectos anatômicos imprescindível para a
caracterização da espécie. A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de melhor
conhecer os aspectos anatômicos do esqueleto axial do cateto (Tayssu tajacu)
fornecendo informações que possam atender a demanda de futuros produtores e
profissionais da área de inspeção sanitária no abate e preparação dos cortes
comerciais, além de colaborar com a clínica destes animais e fornecer dados para
anatomia comparada animal. Utilizaram-se cinco esqueletos de três meias carcaças de
catetos adultos, machos e fêmeas, e dois esqueletos inteiros. Os animais foram
dissecados, tendo sua musculatura removida, para posterior estudo dos ossos do
esqueleto. Os catetos apresentam tronco compacto e crânio ligeiramente alongado.
Verificou-se em todos os catetos estudados a presença de sete vértebras cervicais, 14
torácicas e 14 pares de costelas (com exceção de um animal que apresentou 15
torácicas e 15 pares de costelas), cinco vértebras lombares, três sacrais e de cinco a
sete vértebras caudais. O esterno é composto por um grande manúbrio, quatro
esternébras, pelo xifoesterno e pela cartilagem xifoide. O esqueleto axial mostrou
características anatômicas próprias para a espécie, caracterizando o esqueleto do
cateto.
Palavras-chave: Anatomia. Osteologia. Morfologia. Silvestre.
TITLE: Anatomy of the Axis Skeleton Bones from the Collared Peccary (Pecari tajacu)
Abstract

The axial skeleton of the peccary corresponds to the skull, spine, ribs and sternum, and
knowledge of its anatomical aspects is essential for the characterization of the species.
The research was developed in order to better understand the anatomical aspects of the
axillary skeleton of the peccary (Tayassu tajacu), providing information that may meet
the demand of future producers and health inspection professionals in the slaughter and
preparation of commercial cuts, as well as collaborating with the clinic of these animals
and provide data for comparative animal anatomy. Five skeletons of three half carcasses
of adult male and female peccary and two whole skeletons were used. The animals were
dissected and their muscles removed for further study of the skeletal bones. The
peccaries have a compact trunk and slightly elongated skull. It was verified in all studied
peccaries, seven cervical vertebrae, 14 thoracic vertebrae and 14 pairs of ribs were
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found (except one animal with 15 thoracic and 15 pairs of ribs), five lumbar vertebrae,
three sacral vertebrae, and five to seven caudal vertebrae. The sternum is composed of
a large manubrium, four stern, the xiphisternal and the xiphoid cartilage. The axial
skeleton showed its own anatomical characteristics for the species, characterizing the
peccary skeleton.

Keywords: Anatomy. Osteology. Morphology. Wild.
Introdução
No Brasil, assim como em muitos países da América do Sul, a fauna silvestre é uma
importante fonte de proteína animal. Porém, a legislação brasileira que normatiza o uso
dessa fauna pode ser considerada extremamente conservadora.
Em países como os Estados Unidos e Venezuela, a maior flexibilidade da legislação,
possibilita que algumas espécies mais abundantes e produtivas sejam exploradas
extensivamente, a baixo custo, gerando renda local, propiciando a conservação de sua
biodiversidade através da valorização de seus ambientes naturais (JOANEN e
MCNEASE, 1987; THORBJARNARSON). No Brasil, a proibição da caça impede o uso
legal de forma extensiva de espécies viáveis economicamente, tornando ilícita a renda
gerada e os investimentos em fiscalização em lugar do monitoramento. Assim, as
populações locais que não podem ou não desejam abrir mão do uso desses recursos,
é levada à ilegalidade, cuja formalização da origem inevitavelmente ao surgimento de
máfias (MOULTON e SANDERSON, 1997). Uma das formas de reduzir o extrativismo
é promover e incentivar a criação de animais silvestres em cativeiro, permitindo a
utilização da fauna silvestre de forma racional, possibilitando a exploração destes
animais como fonte de proteína animal para populações de baixa renda (GIANNONI,
1992), gerando fontes renováveis de produtos de grande rentabilidade, contribuindo
para a produção de alimentos e concorrendo em custo de produção com os animais
domésticos (ODA et al., 2004).
Nesse contexto, o cateto (Tayassu tajacu), caititu ou porco-do-mato, mostra-se como
uma espécie de grande potencial zootécnico para a produção de carne e couro. Sua
utilização vem quebrar o círculo vicioso: sem animais, não à pesquisa, sem pesquisa
não há conhecimento da biologia da espécie necessária para o desenvolvimento de
técnicas para a criação sustentável em cativeiro. Diante disso, pesquisas com o cateto
já começaram a ser feitas, em relação à morfologia-fisiologia (LOCHMILLER e GRANT,
1984), sanidade de história natural (MARGARIDO, 2001), ecologia (JÁCOMO, 2004),
genética e melhoramento animal (SILVA, 2006; SOUSA, 2007), viabilidade econômica
da exploração (MIRANDA, 2010) e reprodução (SILVA et al., 2011). Há ainda
necessidade de mais pesquisas, principalmente relacionadas à quantidade e qualidade
da carcaça e carne produzida por esses animais, sendo esta última, a principal função
econômica da espécie. Assim, conhecer os aspectos anatômicos da carcaça do cateto
é imprescindível para a divisão correta dos cortes cárneos. Ainda, dos aspectos do
esqueleto do animal, determina não só a divisão regional e também, fornece dados para
anatomia comparada animal, fundamental no entendimento dos aspectos evolutivos e
funcionais.
Como parte de um projeto maior, visando fornecer informações que possam atender a
demanda de futuros produtores e profissionais da área de inspeção sanitária no abate
e preparação dos cortes comerciais, conhecer o esqueleto é indispensável para
estabelecer limites de corte na carcaça. Em contrapartida, dados a respeito da anatomia
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dos ossos destes animais, faltam na literatura. Estes podem colaborar com a clínica
destes animais, pois, não é incomum acidentes na sua criação, se tratando de animais
silvestres, de temperamento sanguíneo, normalmente criado de forma extensiva e que,
durante o manejo, podem ocorrer fraturas nos ossos destes. Sem o conhecimento
anatômico devido, o grau de dificuldade para os cirurgiões em corrigir as fraturas e o
risco de complicações na utilização de técnicas cirúrgicas já estabelecidas em outras
espécies animais, de anatomia conhecida, é maior.Dessa forma, busca-se ampliar os
conhecimentos do aluno bolsista, além de fornecer dados que possibilitem profissionais
da UFRN, e todos que tiverem acesso aos resultados desta pesquisa, maior segurança
na criação e produção de produtos e subprodutos cárneos da espécie em estudo, bem
como, os cirurgiões veterinários, a adoção de técnicas de síntese óssea mais adequada
para a espécie.

Metodologia
Foram estudados cinco esqueletos de três meias carcaças de catetos adultos, machos
e fêmeas, e dois esqueletos inteiros, pertencentes ao acervo do laboratório de Anatomia
Animal da UFRN, todos oriundos e doados pelo Centro de Multiplicação de Animais
Silvestres – CEMAS da UFERSA. A obtenção do material animal e os procedimentos
metodológicos deste trabalho foi aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio
do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO, protocolo Nº
36263-5, bem como, pelos Comitês de Ética no Uso de Animal – CEUA da UFCG Nº
56/2013 e da UFRN Nº 039.032/2017.
No laboratório de anatomia animal da UFRN, os catetos encontravam-se fixados em
solução aquosa de formol a 10%, sem vísceras e com a pele removida. Com auxílio de
bisturi nº 4, equipado com lâmina nº 24, pinça anatômica para dissecação e pinça dente
de rato, os animais foram dissecados, tendo sido sua musculatura removida, para
posterior estudo dos ossos do esqueleto.
Retirada à musculatura dos ossos, estes foram submersos em água, onde passaram,
em média, dois meses, sendo a água trocada a cada três dias, em média, para retirada
do fixador e realização de maceração controlada. Sempre que a água era trocada, os
ossos eram dissecados minuciosa e cuidadosamente para retirada dos tecidos moles,
incluindo o periósteo, para identificação de todas as particularidades anatômicas.
Ao final, os ossos foram submersos em água sanitária por 48 horas para desinfecção e
clareamento das peças, sendo descritos e fotografados para registro e ilustração do
estudo.

Resultados e Discussões

O esqueleto axial do cateto corresponde ao crânio, coluna vertebral, costelas e esterno,
corroborando com o descrito por König & Liebich (2002) para mamíferos.
O crânio do Cateto é ligeiramente alongado (Figuras 1 e 2). As órbitas são incompletas
e localizadas no terço médio entre os ossos occipital e nasal, lateralmente, assim como
descrito em Dasyprocta azarae (Oliveira et al., 2009), Cerdocyon thous (Barisson et al.,
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2012) e Agouti paca (Oliveira et al., 2006). Os ossos zigomático e maxilar são bem
evidentes, como em Agouti paca (Oliveira et al., 2006). Os processos paracondilares do
osso occipital são curtos (Figura 3). A bolha timpânica apresenta-se alongada e
comprimida lateralmente, diferindo do observado no suíno (Getty, Sisson; Grossman,
1986). Os forames maiores do osso palatino encontram-se dispostos rostralmente, e os
forames menores não foram observados (Figura 4).
O cateto possui sete vértebras cervicais, 14 torácicas, cinco lombares, três sacrais e de
cinco a sete caudais (Figuras 5 e 6). O atlas (Figuras 7 e 8) e o áxis (Figura 6)
apresentam-se como as maiores vértebras cervicais, sendo as cinco outras vértebras
curtas e largas, semelhante ao que ocorre no suíno (Getty, Sisson; Grossman, 1986),
Dasyprocta azarae (OLIVEIRA et al., 2009), Agouti paca (Oliveira et al., 2006),
Hydrochoerus hydrochaeris (Bode et al., 2013) e Cerdocyon thous (Barisson et al.,
2012). O processo espinhoso do àxis é pequeno, diferindo do observado no suíno
(Getty, Sisson; Grossman, 1986) e Hydrochoerus hydrochaeris (Bode et al., 2013), no
qual é bastante desenvolvido. Os demais processos espinhosos aumentam em altura a
partir do terceiro até o último. O tubérculo ventral do atlas não foi observado.
Com relação às vértebras torácicas, os corpos vertebrais são relativamente longos e
estreitos na parte média, com ausência de cristas ventrais. O processo espinhoso da
primeira vértebra é largo, muito alto, ligeiramente inclinado cranialmente, semelhante ao
descrito para o suíno (Getty, Sisson; Grossman, 1986) e diferindo do observado em
Dasyprocta azarae (Oliveira et al., 2009) e Hydrochoerus hydrochaeris (Bode et al.,
2013) os quais apresenta-se pouco desenvolvidos; os demais processos espinhosos
inclinam-se caudalmente do segundo ao nono, o décimo é diafragmático e o décimo
primeiro é vertical; os restantes inclinam-se cranialmente. Estes ainda diminuem
gradativamente no comprimento até o décimo, a partir dos quais são aproximadamente
iguais assemelhando-se ao descrito por Barisson et al. (2012) para Cerdocyon thous.O
último processo transverso assemelha-se a uma lâmina.
Há cinco vértebras lombares, este número difere do observado no suíno (Getty, Sisson;
Grossman, 1986), Agouti paca (Oliveira et al., 2006), Hydrochoerus hydrochaeris (Bode
et al., 2013) e Dasyprocta azarae (Oliveira et al., 2009), Cerdocyon thous (Barisson et
al., 2012), os quais possuem seis e sete vértebras lombares, respectivamente. Os
corpos vertebrais tornam-se mais planos e largos na parte caudal da série, sustentando
uma crista ventral. As espinhas dos processos espinhosos são largas e inclinam-se
cranialmente até a última, diferindo do descrito para o suíno (Getty, Sisson; Grossman,
1986), a qual é estreita e vertical. Os processos transversos dobram-se ventralmente e
se inclinam um pouco cranialmente, aumentando de tamanho até o quarto; o último
processo é bastante reduzido, diferindo do observado por Bode et al. (2013) para
Hydrochoerus hydrochaeris, no qual aumenta de tamanho até o último processo.
O número de costelas variou entre 14 e 15 pares (Figura 5), diferindo do observado em
Dasyprocta azarae (Oliveira et al., 2009), Agouti paca (Oliveira et al., 2006),
Hydrochoerus hydrochaeris (Bode et al., 2013) e Cerdocyon thous (Barisson et al., 2012)
os quais possuem 13 e 9 pares de costelas, respectivamente. A primeira costela
apresenta uma grande extremidade ventral, semelhante ao descrito para Hydrochoerus
hydrochaeris, e uma reduzida cartilagem. Estas aumentam em largura da primeira até
a sexta costela. O tubérculo não se mostrou fundido a cabeça nas últimas cinco ou seis
costelas, diferindo do observado no suíno (Getty, Sisson; Grossman, 1986), no qual não
é observado, pois encontra-se fundido. A 15 ª costela é caracterizada como sendo
flutuante, corroborando com o descrito por Getty, Sisson; Grossman (1986) para o
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suíno, diferindo do observado em Cerdocyon thous (Barisson et al., 2012), o qual possui
dois pares de costelas flutuantes.
O sacro é composto por três vértebras (Figura 9), é estreito e alongado
craniocaudalmente. Observou-se cinco ou seis vértebras caudais, pouco desenvolvidas.
O esterno do cateto compõe-se de seis segmentos (Figura 10), assemelhando-se ao
descrito para suíno (Getty, Sisson; Grossman, 1986), Hydrochoerus hydrochaeris (Bode
et al., 2013), Dasyprocta azarae (Oliveira et al., 2009), Agouti paca (Oliveira et al., 2006)
e diferindo do observado por Barisson et al. (2012) para Cerdocyon thous, o qual o
esterno é composto por oito segmentos. O primeiro segmento, denominado manúbrio,
é alongado e achatado lateralmente, sustentando uma cartilagem de extremidade
cranial rombuda; sua extremidade caudal forma uma articulação sinovial com o corpo.
Esta apresentou-se achatada e larga em sua parte central e estreita nas extremidades.
Os segmentos mais largos compõem-se de duas partes laterais. O último segmento
possui um processo xifoide longo e largo que sustenta a cartilagem xifoide, este difere
do observado no suíno, o qual apresenta-se longo e estreito (Getty, Sisson; Grossman,
1986).

Conclusão
Os catetos são animais de tronco compacto e crânio ligeiramente alongado,
característica marcante para a espécie quando comparado com o suíno que apresenta
crânio mais triangular. O número de vertebras lombares e sacrais também são
características próprias da espécie quando comparada com os suínos domésticos,
entretanto, semelhanças foram encontradas em relação à coluna vertebral em outras
espécies silvestres, como a capivara e a cutia.
Referências

JOANEN, T; McNEASE, L. Alligator farming resear ch in Louisiana, USA. In: WEBB,
G.J.W.; MANOLIS, S.C.; WHITEHEAD, P.J. Ed. Wildlife mangement: crocodiles and
alligators. Chipping Norton: Surrey Beatty, 1987. cap. 32, p.329-340.
THORBJARNARSON, J.; VELASCO, A. Economic incentives for management of
Venezuelan caiman. Conservation Biology, v. 13, n.2, p.397-406, 1999.
MOULTON, M. P.; SANDERSON, J. Wildlife Issues in a Changing World. St. Lucie
Press. Delray Beach, FL, USA, 1997.
GIANNONI, M. L. Criação em cativeiro – alternativa para preservação de espécies. In:
ECO 92, IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS NATURAIS, 1992, Rio de Janeiro.
Palestras. p.27 . 1992.
ODA, S. H.; BRESSAN, M. C.; MIGUEL, G. Z.; VIEIRA, J.O.; FARIA, P. B.; SAVIAN, T.
V.; KABEYA, D. M. Efeito do método de abate e do sexo sobre a qualidade da carne de
capivara (Hydrochaeris hydrochareis). Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v.
24, n. 3, p. 341-346, 2004.

CIÊNCIAS DA VIDA

621

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

LOCHMILLER, R.L.; GRANT, W.E. Serum chemistry of the collared peccary (Tayassu
tajacu). Journal of Wildlife Diseases. v.20, n.1, p. 134-140, 1984.
MARGARIDO, T.C.C. Aspectos da história natural de Tayassu pecari (Link, 1795)
(Artiodactyla, Tayassuidae) no Estado do Paraná, Sul do Brasil. Tese de Doutorado.
Universidade Federal do Paraná, 109 pp. 2001.
SILVA, R.W. Avaliação da variabilidade genética em Tayassu tajacu (cateto) e Tayassu
pecari (queixada) por meio da utilização de marcadores microssatélites. Dissertação de
Mestrado. Universidade Federal do Paraná. 66p. 2006.
SILVA, A.R.; SILVA, M.A.; LIMA, G.L.; SOUZA, A.L.P.; CASTELO, T.S. Estratégias para
a conservação do germoplasma de catetos (Tayassu tajacu Linnaeus, 1758) no bioma
caatinga. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.35, n.2, p.118123, 2011.
MIRANDA, R.J.S.; DIAS, R.S.; GOMES, A.P.; ROSSI, G.F. A Viabilidade Econômica da
Criação de Caititus (Tayassu tajacu): um estudo de caso. In: 480 XLVI Congresso da
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Campo GrandeMS, 2010. 13p.
SOUSA, M.W.P.; BRITO, P.D.; FEITOSA, V.P.; BEZERRA, M.B.; SOTO-BLANCO, B.
Artro gripose em um cateto (Tayassu tajacu). Acta Veterinaria Brasílica, v.1, n.1, p.4344, 2007.
GETTY, Robert, SISSON, Septimus; GROSSMAN, James Daniels. Sisson/Grossman
anatomia dos animais domésticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. v.
2.
König, H. E., Liebich, H-G. Esqueleto axial. In: Anatomia dos animais domésticos:
aparelho locomotor. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 29-98.
OLIVEIRA, Fabrício Singaretti de et al. Descrição anátomo-radiográfica do esqueleto
axial da paca (Agouti paca, Linnaeus, 1766). Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre,
v. 34, n. 3, p.331-334, 2006.
OLIVEIRA, F. S. et al. Descrição anátomo-radiográfica do esqueleto axial da Cutia
(Dasyprocta azarae, LICHTENSTEIN, 1823): Anatomoradiographic Description of the
axial skeleton of the Agouti (Dasyprocta azarae, LICHTENSTEIN, 1823). Ars Veterinaria,
Jaboticabal, Sp, v. 25, n. 1, p.024-027, 2009.
BODE, F. F. et al. Descripción del esqueleto axial del carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris). Rev. Vet., Argentina, v. 24, n. 1, p.44-46, 2013.
BARISSON, Janaína D. et al. Anatomo-radiographic description of the axial skeleton of
the crab-eating fox (Cerdocyon thous). Pesq. Vet. Bras., Umuarama, v. 32, n. 1, p.1-3,
2012.

Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

622

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 1.Crânio do cateto; vista lateral. F,Frontal; I,incisivo; L,lacrimal; M,maxila;
N,Nasal; P,parietal; T,temporal; t’parte escamos do temporal; Z,zigomático; 1côndilo
occipital; 2, proc. paracondilar; 3, proc.front. do zigom.;(Barra de escala=2cm).
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Figura 2. Ossos do crânio do cateto, vista dorsal. F, frontal; I, incisivo; L, lacrimal; M,
maxila; N, nasal; O, occipital; P, parietal; T, temporal; Z, zigomático; 1, forame supraorbital; (Barra de escala = 2cm).
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Figura 3. Ossos do crânio do cateto; vista caudoventral. 1, 2, 3 Partes escamosa, lateral
e basilar do occipital; 4, forame magno; 5, côndilo occipital; 6, processo paracondilar; 7,
bula timpânica. (Barra de escala = 2cm).
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Figura 4. Crânio do cateto; vista ventral. M, maxila; 4, forame magno; 5, côndilo occipital;
6, processo paracondilar; 7, bula timpânica; 8, fossa mandibular; 9,fissura palatina; 10,
forame maior do osso palatino. (Barra de escala = 2cm).

Figura 5. Coluna vertebral do cateto; vista lateral. E, esterno; 1.c – 14.c, 1º e 14º par de
costelas; C2-C7, segunda a sétima vértebras cervicais; T1-T14, 1ª a 14ª vértebras
torácicas; L1-L5, 1ª a 5ª vértebras lombares. (Barra de escala = 2cm).
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Figura 6. Vértebras cervicais e torácica do cateto; vista lateral. C2,Áxis;1,dente; 3 e 9,
forame transverso; 4, proc. espinhoso do áxis;5, arco;6-7,proc. espinhosos da 6ª e 7ª
vértebras cervicais;10, proc. transverso. (Barra de escala = 2cm).
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Figura 7. Atlas do cateto; vista dorsal. 1, asa; 2, tubérculo dorsal; 3, forame alar; 4, arco
dorsal; 5, arco ventral. (Barra de escala = 1cm).
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Figura 8. Atlas do cateto; vista cranial. 1, forame transverso; 2, tubérculo dorsal; 3, asa;
4, cavidade articular; 5, fóvea para o dente. (Barra de escala = 1cm).

Figura 9. Osso coxal do cateto; vista ventral. C, coxal; S1-S3, 1ª a 3ª vértebras sacrais.
(Barra de escala = 2cm).
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Figura 10. (E) Esterno do cateto; vista dorsal. 1, Manúbrio; 2, articulação sinovial
manúbrio-esternal; 3, esternébra; 4, processo xifoide; 5, cartilagem xifoide; 6, cartilagem
costal. (Barra de escala = 2cm).
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TÍTULO: DIFERENÇAS INDIVIDUAIS EM RESPOSTA AO ÁLCOOL
Resumo

RESUMO

A história humana é permeada pelo consumo de álcool. Os primeiros registros de sua
produção são vestígios de uma bebida fermentada que datam de 8000 aC. Desde então,
bebidas contendo álcool têm sido usadas para muitos propósitos, desde licores até
bebidas sagradas em rituais religiosos. Os efeitos do consumo do álcool variam de
acordo com as doses consumidas, causando desde efeitos estimulantes a doenças
secundárias como hepatite e esteatose. Os tratamentos para abuso do consumo de
álcool ainda são poucos satisfatórios e apresentam custos muito altos, sendo ineficazes
ao não considerar as diferenças individuais na propensão ao vício. Com isso, o trabalho
se propôs a determinar como essas diferenças individuais se relacionam com os efeitos
do álcool, quantificando variações comportamentais em peixes classificados em bold e
shy; investigar efeitos transgeracionais epigenéticos e ainda tratamentos alternativos
para o vício. Os resultados já obtidos indicam que os peixes classificados em Bold
apresentam maior locomoção, menor comportamento tipo ansioso e maior resistência
aos efeitos do álcool, diferente dos Shy. Com isso, é possível afirmar que as diferenças
individuais parecem estar envolvidas diretamente com os parâmetros observados e que
a exposição ao álcool atua promovendo diferenças comportamentais de acordo com a
dose ao qual o animal é exposto.

Palavras-chave: álcool, alcoolismo, zebrafish, diferenças, efeitos
TITLE: INDIVIDUAL DIFFERENCES IN ALCOHOL RESPONSE
Abstract

ABSTRACT

Human history is permeated by alcohol consumption. The earliest records of its
production are traces of a fermented beverage dating from 8000 BC. Out there, the types
of pay are high compared to holy drinks in religious rituals. The effects of alcohol vary
with the consumed doses, causing stimulating effects such as hepatitis and hesteatosis.
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Tests for drug use are still successful and satisfactory and the costs are very high, being
ineffective and not considered a individual individuals in addiction propensity. Thus, the
work is conducive to determining how these individuals correlate with the effects of
alcohol, while behavioral indicators in fish are classified as bold and shy; investigate the
biological effects and alternative treatments for addiction. The results have already been
performed and were classified in Bold higher locomotion, lower anxious behavior and
higher fire resistance, different from Shy. Thus, it is possible to state that individual issues
seem to be directly related to the parameters observed and that they are exposed to
alcohol from behavioral behaviors according to the dose to which the animal is exposed.

Keywords: alcohol, alcoholism, zebrafish, differences, effects
Introdução
INTRODUCTION
Biological

basis

of

the

mechanism

of

action

of

alcohol

Alcoholic beverages contain alcohol, which is quickly absorbed by the stomach and
intestines, reaching the bloodstream and all organs in about 20 minutes (MELO, W.
2005).
The neurological and psychological effects of alcohol show that low doses cause
stimulating and anxiolytic effects, while higher doses exert depressive effects, such as
loss of motor control, disorientation and sedation (GERLAI, R., 2013; QUOLIN, C. et al.
2013; ROSERIBLOOM, M. et al. 2014). Alcoholics also develop alcohol tolerance due to
neuroadaptation or altered alcohol metabolism (TRAN, S., GERLAI, R., 2013), resulting
in increasing consumption. Although predisposition to alcohol abuse seems to be
associated with an individual's genotype, DNA does not always determine a condition
and many gene expressions can also be regulated by epigenetic phenomena (ALLIS,
C., et al., 2007; BERGER, S. L., et al. 2009; WEAVER, I. C. G, et al, 2004). Recent
studies suggest that even low doses of alcohol could affect DNA, causing genomic
changes that are transmitted across generations. Thus, individuals who developed
normally, but whose parents were exposed to alcohol long before pregnancy, may also
develop tolerance or tendency toward alcohol consumption, regardless of their genetic
history. In addition to being responsible for 1 in 25 deaths worldwide, indiscriminate
alcohol use can also cause secondary diseases such as steatosis, hepatitis or
malnutrition, as well as psychological, neuropsychic and social damage. One of the most
serious problems associated with alcohol is drinking by pregnant women, which causes
significant negative effects on their fetal development and throughout their lives
(STREISSGUTH, A. P., 1999). Although alcohol use is an old problem, treating
alcoholism is still complicated and the results are not always satisfactory. In addition,
research shows that addiction has many different origins, including inherited
characteristics, environmental/social pressure, personal habits, and other undetermined
causes( BUISMAN-PIJLMAN, F. T.; 2014). Thus, to treat addiction, one has to deal with
a myriad of causes and lifestyle changes, involving medical (pharmacological) and
behavioral
(psychological)
treatments.
Individual

differences

in

behavior

Studies on the development of addiction and behavioral profile are scarce and also
present contradictory results (HENNIGER, M. S., et al 2002; NADAL R., et al 2002; BAHI,
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A.2013; MOMENI, S., ROMAM, E., 2014) which requires further research. The
characterization of an individual's behavioral profile depends on a complex analysis;
however, it is known that there seems to be a greater propensity to some profiles for the
development of dependence. We now know that individuals exhibit different responses
to similar environmental challenges(GOSLING, S., JOHN, O., 1999; REALE, D., et al
2007; GOSLING, S., et al 2003), differing, for example, in vulnerability to
disease(CAVIGELLI, S., 2010). The use of animal models is extremely effective in
elucidating the relationship between behavioral profile and predisposition to drug
addiction
making
it
possible
to
make
associations.
Alternative

Treatments

for

Drug

Addiction

Stress is a significant contributor to drug abuse and relapse (WITKIEWITZ, K.,
VILLARROEL, N. A., 2009; KOBER, H., et al 2017; CARROL, K. M., 1998; LANDO. H.
A., et al 1990; BOWEN, S., et al 2011), increasing drug use in general and alcohol in
particular (MARLATT, G. A., MARQUES, K. K., 1997). However, recent research has
shown promising results using an alternative treatment: Ayahuasca, a drink obtained by
decocting the bark and stems of Banisteriopsis caapi and leaves of Psychotria viridis,
produced
by
indigenous
groups
in
the
Amazon
for
centuries.

Metodologia

METHODOLOGY
Objective . To determine how individual differences correlate with the effects of alcohol
and susceptibility to alcoholism.
Methodology - We proposed to quantify the variations of behavioral responses in
zebrafish classified into different coping styles. To make individual differences, we
separated zebrafish into two categories according to their response in terms of (1) egg
hatching time: activity level at 5 days after fertilization and (2) adult emergence sequence
from an environment dark to a new white environment (TUDORACHE, C. et al. 2013).
Thus, larvae and adults were separated into early (EE) and late (LE) emerging
individuals. Then we exposed the fishes from the EE and LE groups to a 60 min treatment
using 0.10%, 0.25% and 0.50% alcohol, and behavior was recorded. Fish behavior was
analysed using GLMM tests.

Resultados e Discussões

RESULTS
Part I
The locomotor parameters of the fish hatching profile exposed to each alcohol
concentration for 60 min are presented in figure 1. Figure 2 depicts average locomotor
response during the last 20 min of alcohol exposure.
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Mixed model comparison showed that average zebrafish swimming speed during acute
alcohol exposure was significantly changed due to fish profile (GLMM, χ2 = 5.32, df = 1,
p = 0.02; Fig. 1a and 1b) and alcohol concentration (GLMM, χ2 = 37.38, df = 3, p < 0.001;
Fig. 1a and 1b), but did not change over time (GLMM, χ2 = 3.14, df = 1, p = 0.07; Fig. 1a
and 1b). The interactions terms that showed statistical significance were profile vs.
treatment (GLMM, χ2 = 4.54, df = 3, p = 0.05), profile vs. time (GLMM, χ2 = 8.44, df = 1,
p = 0.003), and alcohol concentration vs. time (GLMM, χ2 = 19.64, df = 3, p < 0.001).
The post-hoc comparison test (lsmeans) between groups indicates that EE0.010%
showed the lowest average swimming speed, significantly different from EE0.25%,
EE0.50%, LE0.10%, LE0.25% and LE0.50%. Lsmeans also demonstrated that the
highest average speed was obtained by LE0.25%, significantly different from the other
groups.
For maximum swimming speed, mixed model comparison indicated statistical
significance due to alcohol concentration (GLMM, χ2 = 12.17, df = 3, p = 0.007; Fig. 1c
and 1d) and over time (GLMM, χ2 = 14.37, df = 1, p < 0.001; Fig. 1c and 1d), but no
change with respect to fish profile (GLMM, χ2 = 0.41, df = 1, p = 0.52; Fig. 1c and 1d).
The interaction terms that displayed statistical significance were alcohol concentration
vs. time (GLMM, χ2 = 27.19, df = 3, p < 0.001), while the other interactions were not
significant (profile vs. alcohol concentration: GLMM, χ2 = 7.37, df = 3, p = 0.06; profile
vs. time: GLMM, χ2 = 0.81, df = 1, p = 0.37). The post-hoc comparison test (lsmeans)
showed that EE0.10% obtained the highest maximum speed, followed by LE0.50%,
while the control groups (EE0.00% and LE0.00%) exhibited the lowest maximum speed
(Fig. 2b).
The mixed model comparison of total distance traveled showed statistical significance
for fish profile (GLMM, χ2 = 5.16, df = 1, p = 0.02; Fig. 1e and 1f) and alcohol
concentration (GLMM, χ2 = 39.61, df = 3, p < 0.001; Fig. 1e and 1f), but there was no
change over time (GLMM, χ2 = 1.21, df = 1, p = 0.27; Fig. 1e and 1f). The interaction
terms showed statistical significance for profile vs. treatment (GLMM, χ2 = 13.46, df = 3,
p = 0.003), profile vs. time (GLMM, χ2 = 7.82, df = 1, p = 0.005), and alcohol
concentration vs. time (GLMM, χ2 = 12.62, df = 3, p = 0.005). Lsmeans post-hoc test
showed that EE0.010% and LE0.25% traveled the shortest and longest distance,
respectively.
Freezing behavior, which reflects a state of immobility related to fear and anxiety usually
observed when zebrafish are placed in a novel environment, is presented in figure 1d. A
mixed model comparison reveals statistical significance in fish profile (GLMM, χ2 =
10.41, df = 1, p = 0.003; Fig. 1g and 1h), alcohol concentration (GLMM, χ2 = 3.03, df =
3, p < 0.001; Fig. 1g and 1h) and over time (GLMM, χ2 = 4.75, df = 1, p = 0.03; Fig. 1g
and 1h). Alcohol concentration vs. time showed statistical significance (GLMM, χ2 =
27.19, df = 3, p < 0.001), the interactions between profile vs. alcohol concentration
(GLMM, χ2 = 3.37, df = 3, p = 0.006) and profile vs. time (GLMM, χ2 = 3.81, df = 1, p =
0.03) were also was statistical significant. The post-hoc comparison test (lsmeans)
showed that EE0.10% and LE0.10% obtained the lowest freezing values, followed by
LE0.25%, while the other groups obtained the highest freezing values.
Depending on their profile, fish display the effects of alcohol concentration during the last
20 min of exposure because they are already habituated to the new environment and
display no novelty-related anxiety. Figure 2 presents the average values of the locomotor
parameters measured during the last 20 min of alcohol exposure in fish from the early
and late emerging profiles. Two-way ANOVA of the average swimming speed data
revealed a significant effect of alcohol exposure (F3, 103) =4.09, p = 0.008). The main
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effect of emergence profile was non-significant (F1, 103) = 0.75, p = 0.39). The profile
vs. alcohol concentration interaction term was non-significant (F3, 103) = 0.29, p = 0.83).
Tukey’s HSD test showed that EE0.25% and LE0.25% differed significantly (p < 0.05)
from the other groups, and LE0.10% was significantly different from LE0.00% (Fig. 2a).
For maximum speed, two-way ANOVA found that the main effect of alcohol
concentration was non-significant (F3, 103) =0.86, p = 0.46), as were the effects of profile
(F1, 103) = 3.23, p = 0.07) and interaction terms (F3, 103) = 0.78, p = 0.50) (Fig. 2b).
Two-way ANOVA analysis for total distance traveled showed a significant effect of
alcohol concentration (F3, 103) =4.58, p = 0.01), but the effects of profile (F1, 103) =
0.74, p = 0.38) and profile vs. alcohol were non-significant (F3, 103) = 0.29, p = 0.82).
Tukey’s HSD test indicated that EE0.25%, LE0.10% and LE0.25% differed significantly
(p < 0.05) from the other groups (Fig. 2c). Finally, analysis of freezing data showed that
the effect of both alcohol exposure (F3, 103) = 27.94, p < 0.01) and emergence profile
(F1, 103) = 35.52, p < 0.01) were significant. The interaction terms profile vs. alcohol
concentation were significant (F3, 103) = 5.03, p <= 0.002). Tukey’s HSD test indicated
that EE0.50%, LE0.00% and LE0.50% differed significantly (p < 0.05) from the other
groups (Fig. 2d).
Part II
The locomotor parameters of behavioral profiles exposed to alcohol at different
concentrations for 60 min are shown in figures 1 and 2. Comparisons made by the mixed
model showed that the mean velocity of animals during acute exposure was significantly
changed between behavioral profiles (GLMM, χ2 = 41.84, df = 1, p <0.001; Fig. 1a) and
alcohol concentrations (GLMM, χ2 = 188.01, df = 3, p <0.001; Fig. 1a) but did not differ
over time (GLMM, χ2 = 0.27, df = 1, p = 0.6; Fig. 1a). In terms of interaction, the
parameters that showed statistical difference were behavioral profile vs treatment
(GLMM, χ2 = 264.45, df = 3, p <0.001; Fig. 1a). The Tukey post-hoc comparison test
(lsmeans) between groups indicates that bold 0.00% and shy 0.25% had the lowest
average swimming speed, significantly different from bold 0.25%, bold 0.50%, shy
0.00%, shy 0.10% and shy 0.50%, but not differing from bold 0.10%. Lsmeans also
demonstrated that the highest average velocity was obtained by bold 0.50% and shy
0.10%, significantly different from the other groups.
For maximum velocity, the comparison of the mixed model indicated significance
between the behavioral profiles (GLMM, χ2 = 8.30, df = 1, p = 0.003; Fig. 1b) and over
time (GLMM, χ2 = 13.35, df = 1, p <0.001; Fig. 1b), but no change from treatments
(GLMM, χ2 = 4.70, df = 1, p = 0.19; Fig. 1b). In terms of interaction, there were statistical
differences in alcohol concentrations vs. time (GLMM, χ2 = 13.03, df = 3, p = 0.004) and
behavioral profile vs alcohol concentrations vs time (GLMM, χ2 = 14.20, df = 3, p = 0.002;
fig 1b) while the other interactions were not significant. The post hoc Tukey (lsmeans)
comparison test showed that shy 0.00% and shy 0.10% had the highest maximum
velocity while the bold control group 0.00% and the bold 0.50% and shy 0.50 treatments.
% had the lowest maximum velocity (Fig. 1b).
Comparison of the mixed model for total distance traveled showed significant difference
for behavioral profiles (GLMM, χ2 = 41.22, df = 1, p <0.001; fig. 1c) and alcohol
concentrations (GLMM, χ2 = 191.63, df = 3, p <0.001, Fig. 1c), but there was no change
over time (GLMM, χ2 = 0.27, df = 1, p = 0.5; Fig. 1c). Interactions showed statistical
significance for profile vs treatment (GLMM, χ2 = 273.1, df = 3, p <0.001). The post-hoc
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Tukey test (lsmeans) showed that bold 0.00% and shy 0.25% treatments traveled the
shortest distance while bold 0.50% and shy 0.10% traveled the longest.
The behavior of standing still is shown in figure 1d. Comparison of the mixed model
revealed statistical significance in the animal profile (GLMM, χ2 = 22.00, df = 1, p
<0.001), alcohol concentration (GLMM, χ2 = 276.42, df = 3, p <0.001) and over time.
(GLMM, χ2 = 5.66, df = 1, p = 0.01). Alcohol concentration vs behavioral profile was
statistically significant (GLMM, χ2 = 140.99, df = 3, p <0.001). The post hoc Tukey
comparison test (lsmeans) showed that bold 0.50% had the shortest downtime while bold
0.00% and shy 0.25% were the highest values.
For the aquarium bottom distance graph plotted in figure 1e, the mixed comparison
model showed that there is no significant difference between behavioral profiles (GLMM,
χ2 = 0.00, df = 1, p = 0.98) or changes over of time (GLMM, χ2 = 2.28, df = 1, p = 0.13).
However, differences between alcohol concentrations were significant (GLMM, χ2 =
23.21, df = 3, p <0.001) with shy 0.10% being the farthest from the bottom and shy 0.25%
and shy 0.50% more near the bottom of the aquarium.
Neurotransmitter concentrations compared to the behavioral profiles of animals exposed
to alcohol at different concentrations are shown in figure 3. Comparisons made by the
two-way ANOVA showed that differences between adenosine levels were significant
between alcohol concentrations (F (31, 3) = 4.27, p = 0.01, Fig. 3a) but no change from
behavioral profiles (F (31.1) = 2.04, p = 0.6; Fig. 3a). However, we found statistical
differences in the interaction between alcohol concentrations vs behavioral profile (F
(31.3) = 4.24, p = 0.013). The 0.25% shy group presented the highest adenosine
concentration while the 0.00% shy group had the lowest concentrations of this
neurotransmitter.
For glutamate analyzes, both alcohol concentrations (F (27.3) = 3.99, p = 0.01; Fig. 3b)
and behavioral profiles (F (27.1) = 21.11, p <0.001) were significant. Fig. 3b). The
interaction between these two qualitative variables and glutamate concentrations were
also significant (F (27.3) = 17.75, p = 0.02; Fig. 3b), with 0.10% bold group having the
highest concentration and shy group 0.50% with the smallest. Analyzes for the GABA
neurotransmitter showed no significant differences (Fig. 3c).
DISCUSSION
Part I
In this study we showed the effects of alcohol exposure on different zebrafish profiles
according to fry emerging time: early emerging (EE) and late emerging (LE). We
observed that EE and LE fish differ in locomotor behavior and freezing response when
tested in a novel tank, suggesting that behavioral profiles may be established very early
in life. Early emerging (EE) zebrafish showed higher locomotor and lower anxiety-like
behavior compared to their late emerging (LE) counterparts. Moreover, these profiles
responded differently to alcohol exposure, a psychoactive drug that alters brain
biochemistry and ultimately reflects on animal behavior. EE zebrafish were affected by
0.25% and 0.50% alcohol, showing increased and decreased locomotion repectively, but
0.10% alcohol did not change EE fish behavior. However, LE animals increased
swimming and decreased freezing when exposed to 0.10% and 0.25% alcohol, while
0.50% alcohol caused increased freezing response. These results indicate that both
profiles are affected by alcohol, but very low concentrations such as 0.10% are enough
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to cause behavioral changes in late emerging fish, while still tolerated by EE individuals,
suggesting that different sensitivity to alcohol can be tracked from an early stage.
Part II
In the present study it was observed, little old profile, old animals are more susceptible
than the other larger controls on the locomotive even in moderate doses. In a way, a
controlled exposure to alcohol accompanied by increase of drug not blood leads to
suppression or inhibitory effect not level of behavioral activity. No fish from Sao Paulo,
the alcohol administered sharply demonstrated to increase locomotor activity in low to
moderate blades and decrease it in high doses (GERLAI, LEE, & BLASER, 2006).
Zebrafish exposed to alcohol in higher vats (1.00%) decreased a conclusion that agrees
with results earlier (EGAN, et al., 2009; GERLAI, LAHAV, GUO and ROSENTHAL,
2000). However, our results that increase the background distance induced by the lowest
acute dose was significant for both profiles and for medium doses there was once at the
distance from the bottom. So that are beyond the ability to distance from the bottom
sedation, the behavioral profile of the animal can also influence the Parameter, o it
seems that suicides have a greater resistance to the effects of alcohol than shy ones.
Data show that adenosine levels increased when compared to control of each group,
only adenosine levels in the group are 0.25% foramen (p <0.01). This may suggest that
the shy behavioral profile has a tendency to fall backwards.
Alcohol may induce sedative effects following excitatory neurotransmission.
(VALENZUELA, & JOTTY, 2015). The neurotransmitters excitatories in is glutamate,
which acts through NMDA and non-NMDA receptors such as AMPA and kainate. Acute
exposure to low and moderate alcohol appears to inhibit an activity NMDA and nonNMDA receptors resulting in sedation (VALENZUELA, 1997). Our studies of the action
may have taken place, as individuals do bold profile an increase in glutamate
concentration while in the bold profile dose of glutamate indices when ingested a
moderate dose of glutamate alcohol (0.50%).
Different effects on neurotransmitters of each profile were The reason for the quantitative
numbers of GABA, glutamate and adenosine neurotransmitters. These are future
instructions for complete understanding of the results. Therefore, we emphasize the
need for more research in this area.

Conclusão
CONCLUSION
Acute alcohol exposure undoubtedly acts on several brain neurotransmitter systems,
promoting behavioral modifications that depend on the amount of alcohol available and
neural
activity
level.
Alcohol activates serotonin and dopamine release, two important neurotransmitters
related to arousal states and anxiety behavior (GULLO, L, POTENZA, M, 2014;
HENNIGER, et al 2002), respectively. This response was observed in LE zebrafish
exposed to both 0.10 and 0.25% alcohol, given that they reduced freezing behavior and
increased exploration, corroborating other authors who reported the anxiolytic effects of
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lower alcohol doses and anxiogenic effects of higher doses (TSAI G, et al 1995; NADAL,
et
al,
2002;
VALLEE,
L,
1998).
In fact, the neurotransmitter systems have been suggested to differ between individual
personalities. Lower serotonin and higher dopamine levels characterize proactive and
bolder individuals, while reactive and shyer animals exhibit higher serotonin and lower
dopamine levels (BAHI, A, 2013; MOMENI, JOHN, 2014; MELO, W, 2005; MALENKA,
R.
C,
et
al
2009).
Thus, when alcohol interactions with serotonegic and dopaminergic brain activity, the
outcomes of bold and shy animals are expected to be complete opposites.
For instance, alcohol increases dopamine transmission, which is suggested to be related
to the user's initial feeling of pleasure, and likely much more intense in shy than bold
animals, due to lower dopamine levels in the former. In this respect, we believe that
alcohol is a psychoactive drug, perceived differently by each profile, making shyer
individuals more prone to developing dependence than their bold counterparts.
Alcohol, one of the most abused drugs in the world, is responsible for more than 3 million
deaths a year (VIALA J., 2003), making prevention and effective treatments a daunting
challenge. In this regard, using zebrafish to show that individuais profiles established
very early in life may be an influencing factor on alcohol responsiveness and dependence
could lead to further studies on the mechanisms of susceptibility to alcoholism.
This study is the first to show that early life traits may be related to alcohol
responsiveness, and it is important to underscore that the environment has a significant
impact on behavior and decision making. Thus, life experiences should also be
considered an indicator of alcohol dependence. Furthermore, future research focusing
on individual differences in levels of neurotransmitters such as dopamine and serotonin
before and after alcohol exposure may help to understand why some profiles show
greater predisposition to alcoholism than others, in addition to suggesting prospective
treatments. Knowledge on how different individuals cope with the environment in order
to survive and succeed is essential to understanding vulnerability to diseases such as
alcoholism, a condition that the zebrafish has been contributing to elucidate, reinforcing
its value in translation research.
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TÍTULO: Pesquisas botânicas no herbário UFRN
Resumo

RESUMO

No contexto social em relação à preservação da natureza, o Herbário UFRN tem um
papel importante na conservação de espécies coletadas. Ainda que mortas e secas, seu
acervo de plantas é utilizado, por exemplo, como base para pesquisas para
levantamento da flora de uma determinada área e até mesmo nos estudos de
identificação de material desconhecido, pela comparação com outros espécimes da
coleção herborizada. É compreendendo a importância desse setor que foi desenvolvido
um trabalho com estudantes do ensino médio da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN,
durante o segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, para promover a
manutenção e conservação dos espécimes do herbário, através da montagem e limpeza
das exsicatas, organização do acervo, recepção de visitantes e taxonomistas e manejo
de banco de dados. Todo o empenho envolvido contribuiu para o melhor uso do acervo
por todos os seus usuários, já que promoveu um crescimento da coleção e melhorou a
qualidade dos espécimes e do banco de dados. Também permitiu aos jovens estudantes
do ensino médio, na qualidade de bolsistas de iniciação científica, o contato com o
ambiente acadêmico antes mesmo de eles ingressarem na universidade. E por fim,
possibilitou aos estudantes o contato com pesquisadores de diferentes nacionalidades
durante as visitas ao herbário, estimulou o interesse no aprendizado de um novo idioma
e também sobre a flora potiguar, através do acervo disponível no herbário UFRN.

Palavras-chave: PALAVRAS CHAVESbotânica, coleção de plantas, exsicata, herbário.
TITLE: Botanical research at UFRN Herbarium
Abstract

ABSTRAC

In the social context in relation to nature preservation, the UFRN Herbarium plays an
important role in the conservation of collected species. Although dead and dry, its
collection of plants is used, for example, as a basis for surveys to flora collection of a
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particular area and even to identify unknown material by comparison with other
specimens from the dry collection. Understanding the importance of this sector was
developed a work with high school students of the Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN,
during the second semester of 2018 and first semester of 2019, to promote the
maintenance and conservation of the specimens mounting and restoring specimens,
organization of the collection, reception of visitors and taxonomists and database
management. All the effort involved contributed to a better use of the collection by all its
users, as it promoted a growth of the collection and improved the quality of the specimens
and the database. It also allowed young high school students, as undergraduate
scholarships, to contact the academic environment even before they enter university.
Finally, it allowed students to contact researchers from different nationalities during
herbarium visits, stimulated interest in learning a new language and also about the
Potiguar flora, through the collection available at the UFRN herbarium.

Keywords: KEYWORDSbotany, plant collection, herbarium specimen, herbarium
Introdução
INTRODUÇÃO
Herbários são importantes coleções científicas formadas por amostras de plantas secas,
herborizadas e montadas sob forma de exsicatas, que são armazenadas em armários
próprios e organizadas de forma sistemática (Fonseca & Vieira 2015). Essas coleções
servem como documentação para diversos fins, que vão desde a utilização no
levantamento da flora de uma determinada área, na reconstituição de um clima de uma
região e até mesmo nos estudos de identificação de material desconhecido, pela
comparação com outros espécimes da coleção herborizada (Funk 2004).
O herbário da UFRN possui uma ampla coleção de exsicatas importantíssimas para o
desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, que são promovidos através de visitas
da comunidade externa à UFRN, parcerias com diversas instituições de pesquisa,
permutas de amostras vegetais entre herbários e participações em acordos de
cooperação internacionais. Por isso, o herbário é considerado um grande patrimônio da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, sobretudo, uma importante coleção
científica de referência sobre a flora potiguar. Atualmente, seu acervo possui mais de
26 mil espécimes e todos esses dados estão disponíveis para consultas através da
plataforma Reflora/JABOT do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Diante da importância do herbário UFRN para atividades de ensino, pesquisa e
extensão envolvidos, este projeto buscou aprimorar o trabalho desenvolvido através da
inserção de bolsistas de iniciação científica júnior nas atividades do herbário, com uma
boa oportunidade para eles vivenciarem atividades acadêmicas da universidade,
aprenderem sobre conservação e manejo de coleções botânicas e banco de dados de
biodiversidade.

Metodologia

METODOLOGIA
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A metodologia utilizada está fundamentada nas técnicas desenvolvidas de acordo com
os procedimentos de montagem e limpeza dos espécimes, manutenção e de
organização do herbário (detalhes em Bridson & Forman 1989; Fidalgo & Bononi 1989).
Durante o período vigente da bolsa (segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de
2019), os discentes desenvolveram atividades de conservação e manutenção de
coleções botânicas, tais como a montagem através da costura de exsicatas, utilizando
linha e agulha, em folhas de cartolinas brancas (tamanho padrão de aproximadamente
42 x 28 cm). Após a montagem, os discentes aprenderam a organizar os dados
científicos em planilhas e a utilizar o banco de dados na plataforma Reflora/JABOT.
Todas as exsicatas foram fotografadas e guardadas de forma sistemática em armários
de aço apropriados para o acervo (possuem vedação para evitar a umidade e acesso
de insetos aos espécimes).
A limpeza das exsicatas foi feita de forma delicada, utilizando pequenos pincéis para
evitar dados aos espécimes. Adicionalmente, foi utilizada uma solução de cânfora e
álcool 70% para remoção de fungos, de modo a garantir a preservação do material.
Todos esses procedimentos foram realizados com objetivo de preservar e melhorar o
acervo do Herbário UFRN.

Resultados e Discussões

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A montagem e limpeza das exsicatas e a organização do herbário são procedimentos
fundamentais que precisam ser feitos frequentemente, pois contribuem para que o
herbário consiga manter a excelência no atendimento aos seus usuários.
Além das atividades manuais, o processo de aprendizagem adquirido através da
execução de todas essas atividades possibilitou aos estudantes um contato direto com
a flora local. A execução dos processos de organização do herbário através da inserção
das exsicatas nos armários, por exemplo, contribuiu de forma significativa para o
reconhecimento das diferentes famílias botânicas, através da análise da morfologia dos
vegetais. Isso, sem dúvidas, permitiu a aquisição de novos conhecimentos botânicos
que poderão ser aplicados ao longo da vida acadêmica dos bolsistas em questão.
Durante o último ano, todos os procedimentos realizados no herbário foram
intensificados para receber a sexta edição de um grande evento internacional de
biologia comparada de monocotiledôneas (MONOCOTS VI). Com o apoio da UFRN, o
MONOCOTS VI foi sediado em Natal/RN e o herbário esteve disponível para receber
os pesquisadores brasileiros e internacionais que vieram participar do evento. Esta foi
uma boa oportunidade para a interação entre os jovens bolsistas e pesquisadores
renomados de diferentes nacionalidades, já que estimulou o interesse em aprender um
novo idioma para facilitar a comunicação entre eles. Assim, o trabalho prévio
desenvolvido pelos bolsistas do ensino médio na preparação e organização do herbário
para o evento, juntamente com o técnico responsável e demais usuários do herbário,
foram de fundamental importância para uma melhor apresentação do acervo aos
pesquisadores, permitindo que a visibilidade internacional fosse bastante positiva.
Com relação ao banco de dados, o empenho dos bolsistas também contribuiu para o
incremento da qualidade dos dados do herbário. As principais atividades desenvolvidas
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foram: incorporação de novos registros; atualização de nomes científicos e correção de
dados sobre as inconsistências encontradas. Todo o esforço envolvido contribuiu para
o melhor uso do acervo por todos os seus usuários, já que a exclusão de erros e
atualização de nomes melhoram as estatísticas do herbário.
Assim, este trabalho em conjunto desenvolvido são importantes para a melhora contínua
do acervo, promovendo o crescimento da coleção e permitindo um ganho coletivo aos
pesquisadores envolvidos na busca pelo conhecimento botânico.

Conclusão

CONCLUSÕES
Pode-se concluir que o trabalho desenvolvido durante o último ano permitiu uma
experiência única aos jovens estudantes de ensino médio, na qualidade de bolsistas de
iniciação cientifica júnior, para vivenciarem a rotina acadêmica antes mesmo de eles
ingressarem na universidade. Além disso, o herbário da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte serviu como influenciador na formação de conhecimentos relacionados
ao estudo botânico, especialmente sobre o reconhecimento das famílias botânicas
através da análise da morfologia das plantas. Durante o período de vigência da bolsa,
os bolsistas tiveram a oportunidade de se relacionar com os pesquisadores que vieram
visitar o acervo durante o MONOCOTS VI, foram estimulados a aprender um novo
idioma e ainda adquiriram conhecimentos gerais sobre a flora potiguar, através do
acervo do herbário UFRN.
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TÍTULO: Avaliação da Resposta Cardiovascular ao Estresse Psicossocial em
Estudantes de Graduação do curso de Biomedicina
Resumo
O estresse é um dos problemas mais comuns enfrentados pelo ser humano, sendo um
dos fatores responsáveis por alterações do estado de saúde e bem-estar dos indivíduos.
Seu estudo tem sido dominado pela perspectiva clínica, como fenômeno psicofisiológico
decorrente da percepção individual de desajustes entre as demandas do ambiente e a
capacidade de respostas do indivíduo. O ingresso do estudante na Universidade pode
colocá-lo em contato com estressores específicos, tais como as avaliações de conteúdo,
a quantidade do material a ser estudado, as demandas associadas as várias atividades
a serem desenvolvidas, entre outros. Este estudo investigou a resposta cardiovascular
de estudantes do sexo masculino do nível básico do Curso de Biomedicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante exposição à dois tipos de
avaliação de conteúdo: escrita e gincana. Foram avaliados os valores de pressão arterial
sistólica e diastólica e da frequência cardíaca antes e após as atividades avaliativas
(fases basal, pré-teste, pós-teste e recuperação). Foi observada uma variação
significativa na pressão sistólica na prova escrita e na frequência cardíaca na gincana.
Os maiores valores dos parâmetros fisiológicos foram verificados nas fases que
antecederam a aplicação do estressor, que voltaram aos valores basais após sua
finalização. Nesse sentido, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores leva a
mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações.
Palavras-chave: Estresse. Resposta cardiovascular. Estudantes. Graduação.
TITLE: Evaluation of Cardiovascular Response to Psychosocial Stress in Undergraduate
Students of Biomedicine Course
Abstract

Stress is one of the most common problems faced by humans, being one of the factors
responsible for changes in the health and well-being of individuals. Its study has been
dominated by the clinical perspective, as a psychophysiological phenomenon resulting
from the individual perception of mismatches between the demands of the environment
and the individual's ability to respond. Students' entry into the university can put them in
contact with specific stressors, such as content assessments, the amount of material to
be studied, the demands associated with the various activities to be developed, among
others. This study investigated the cardiovascular response of male students of the basic
level of the Biomedicine Course of the Federal University of Rio Grande do Norte during
exposure to two types of content evaluation: writing and scavenger hunt. The values of
systolic and diastolic blood pressure and heart rate before and after the evaluative
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activities (baseline, pretest, posttest and recovery) were evaluated. There was a
significant variation in systolic pressure in the written test and heart rate in the gymkhana.
The highest values of physiological parameters were verified in the phases prior to the
application of the stressor, which returned to basal values after its completion. In this
sense, we can suggest that coping with stressors leads to internal changes that aim to
adapt the individual to these situations.

Keywords: Stress. Cardiovascular response. Students. University graduate.
Introdução
Atualmente, se sabe que o estresse é um dos problemas mais comuns que o ser
humano enfrenta, sendo um dos fatores responsáveis por alterações do estado de
saúde e no bem-estar dos indivíduos, que pode levar à doença e à morte (Pafaro 2004).
Ele também pode afetar as interações sociais e, vem sendo discutido em diversas
instâncias como o meio acadêmico-científico, os veículos de comunicação de massa, e
as diversas áreas do conhecimento, como Psicologia, Educação e Saúde (Calais et al.
2007). O Estresse é definido com um evento ou situação que cria um estado de
desequilíbrio de natureza física ou psicológica, podendo ainda ser considerada uma
resposta elaborada pelo organismo a essa perturbação, ou ambos (Sapolvsky, 2002). A
resposta fisiológica ao estresse pode ser dividida em 3 componentes básicos:
comportamental, autonômico e hormonal, que tem como objetivo a manutenção do
estado homeostático, já que tem um caráter adaptativo e auxilia o indivíduo a lidar com
situações de emergência.
No transcurso da vida, em determinadas ocasiões, as pressões biopsicossosiais são
responsáveis por desequilíbrios na homeostase do indivíduo, prejudicando seu
desempenho nas mais variadas circunstâncias. Essas pressões geradoras de estresse
são vivenciadas em diversas oportunidades tanto na vida pessoal, social, profissional e,
não menos diferente, durante a trajetória acadêmica (Monteiro, 2007).
A análise do ambiente acadêmico é uma situação que permite a avaliação entre os
aspectos das interações neurológicas, psicológicas da vida e imunológicas do
estudante. Além disso, é um estressor da vida real complexa que inclui os efeitos do
estresse crônico e agudo (Uchakin et al, 2001). O ingresso do estudante na universidade
pode colocá-los em contato com estressores específicos, tais como exames e provas,
quantidade de material a ser estudado, e inseguranças geradas pelas possíveis dúvidas
e desilusões com a carreira escolhida, aquisição de novas e maiores responsabilidades,
problemas na moradia, distanciamento da família, dificuldade no estabelecimento de
relacionamento afetivo. (Calais et al, 2007). Alguns estudos tem mostrado que o
estresse tem sido identificado como sendo elevado pelos alunos dos cursos de saúde,
por afetar a inteligência emocional, por apresentar um papel potencial na medicina,
enfermagem e outras disciplinas da saúde, tanto para a saúde mental pessoal e a
prática profissional (Birks et al, 2009). Sua finalidade seria fazer com que o indivíduo
colocasse suas emoções trabalhando a seu favor, de forma a ajudar na definição de seu
comportamento e raciocínio para aperfeiçoar seus resultados (Santos, 1999). Além
disso, motivá-lo a perseverar no seu empenho apesar das frustrações, de controlar a
tensão, de regular os próprios estados de ânimo, de evitar a interferência da angústia
nas faculdades racionais, entre outros (Goleman, 1995).
A respeito da influência do estresse no estudante de medicina, estudos sugerem que o
curso médico frequentemente exerce efeitos negativos no desempenho acadêmico, na
saúde e no bem-estar psicossocial do estudante (Furtado, 2003). As exigências, durante
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o período universitário são muito intensas, provavelmente devido ao conteúdo do curso
e aos inúmeros aspectos emocionais que permeiam essa formação. Dentre eles, a
quebra da onipotência frente à dificuldade de curar, a impotência diante de dificuldades
sociais, o contato íntimo e frequente com a morte, as projeções dos pacientes e as
inúmeras
identificações
introjetivas
(Guimarães,2010).
Nesse sentido, Misra (2000) relacionou o estresse acadêmico com a ansiedade, gestão
de tempo e atividades de lazer em 249 estudantes da Universidade de Midwestern. Foi
verificado que os calouros e alunos do segundo ano tiveram reações ao estresse mais
elevadas quando comparados com os demais que apresentavam período de curso mais
avançado.

Metodologia
Sujeitos: Foram avaliados 15 alunos do sexo masculino do primeiro período do curso de
Biomedicina, com idade entre 18 e 28 anos. A amostragem foi feita de maneira aleatória,
com os indivíduos interessados em participar se disponibilizando voluntariamente. Os
indivíduos foram informados que o estudo é de natureza psicofisiológica, não sendo
usada metodologia invasiva para a sua realização, que ocorrerão antes e após uma
breve entrevista. Em seguida foram apresentados ao planejamento experimental, e
aqueles que concordaram em participar do estudo assinarão o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), evidenciando estar cientes do caráter voluntário de sua
participação, ficando estabelecida a autonomia para adesão e desistência dos
participantes
em
qualquer
momento.
A seguir, cada voluntário preencheu um Inventário de Identificação que consta de
informações gerais, que formaram um banco de dados que serviu para a seleção dos
voluntários baseada nos seguintes critérios: uso de medicamentos (contraceptivos e
ansiolíticos), regularidade do ciclo menstrual, tabagismo, alcoolismo e uso habitual de
drogas ilícitas, ocorrência de gravidez, e história de doenças crônico-degenerativa. Os
indivíduos que se enquadraram nesses critérios, passaram para a etapa seguinte do
experimento.
Avaliação da Resposta Fisiológica Diante de Um Estímulo Estressor Psicológico
Os voluntários foram submetidos aos estressores descritos a seguir:
Avaliações de conteúdo: O estudante recebeu no início do semestre o cronograma de
atividades das disciplinas, no qual estão sinalizados os dias e horários da realização
das avaliações. As avaliações de conteúdo fazem parte do calendário de atividades,
sendo sua data e hora de seu conhecimento desde o início do período letivo. Dessa
forma, avaliações de conteúdo através de teste escrito ou gincana podem ser
consideradas estressores crônicos, já que o sujeito tem conhecimento de várias
características do estressor tais como sua natureza, seu tempo de exposição, sua
previsibilidade e controle sob sua ocorrência, o que pode interferir significativamente em
sua resposta fisiológica (Anisman e Merali, 1997).
- Escrita: consistiu na resolução de questões subjetivas de conteúdos básicos. A maioria
das questões testou o conhecimento teórico e analítico do estudante;
- Gincana: consistiu na identificação de estruturas identificadas em peças anatômicas
identificadas através de alfinetes coloridos e dispostas em sequência, como também por
questões simples que se referem à identificação e localização de porções do nosso
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corpo. O sujeito permaneceu diante de cada peça ou questão (estação) por 2 minutos.
Respectivamente.
Procedimento:
O procedimento experimental foi realizado nos Departamento de Morfologia (DMOR) e
Fisiologia
(DFS)
do
Centro
de
Biociências
da
UFRN.
No dia marcado, os voluntários foram encaminhados para uma sala dividida em 5
condições:
a) Repouso: o voluntário preencheu o questionário de eventos diários e foi realizada
averiguação das recomendações diárias. A seguir, foram convidados a relaxar,
permanecendo em repouso por 10 minutos, ao som de música ambiente;
b) Basal: Em cada voluntário foram verificados os valores da frequência cardíaca pela
pulsação da artéria radial do membro superior esquerdo, e das pressões arterial sistólica
e diastólica, através de um tensiômetro e esfignomanômetro, fixado no braço esquerdo.
c) Pré-teste: Novamente foram verificados os valores da frequência cardíaca pela
pulsação da artéria radial do membro superior esquerdo e das pressões arterial sistólica
e diastólica. Esta é considerada uma fase antecipatória, onde provavelmente respostas
fisiológicas aos estressores são verificadas (Kirschbaum et al, 1993);
d) Teste: realização da avaliação de conteúdo (escrita ou gincana);
e) Pós-Teste: o voluntário foi novamente submetido à avaliação cardiovascular
(frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica).
f)
Recuperação
1:
o
voluntário
repousou
por
20
minutos;
g) Recuperação 2: o voluntário foi novamente submetido a avaliação cardiovascular
(frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica).
Análise Estatística: As variáveis dependentes, as pressões sistólica e diastólica e a
frequência cardíaca foram analisados através do programa StatSoft STATISTICA
8.0.550, pelos testes Friedman ANOVA que comparou os valores das variáveis entre as
quatro fases do experimento, e se uma diferença fosse verificada, foi aplicado o teste
post-hoc de Wilcoxon. O nível de significância foi p ≤ 0,05.

Resultados e Discussões

Resultados
Os indivíduos analisados durante a aplicação dos estressores mostraram algumas
variações quanto à pressão arterial. Durante a realização da avaliação escrita foram
verificados os seguintes valores médios de pressão sistólica nas fases basal: 116,29 ±
0,26 mmHg, pré-teste: 119,89 ± 3,06 mmHg, pós-teste: 116,13 ± 3,06 mmHg e
recuperação: 115,20 ± 3,29 mmHg. A comparação desses valores através do teste de
Friedman ANOVA mostrou uma diferença entre as fases como mostrado na Tabela 1.
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Na aplicação do teste post-hoc de Wilcoxon (Z) pela realização de comparações entre
as fases do experimento foi observada uma diferença entre as fases pré-teste e
recuperação, como apresentado na Tabela 2, com o valor de pressão sistólica mais
elevado sendo verificado na fase pré-teste.
No que se refere aos valores médios da pressão diastólica na prova escrita obtivemos
os seguintes valores: 76,60 ±1,76 mmHg, na fase basal, 75,33 ±1,58 mmHg na fase préteste, 76,13 ± 2,13 mmHg na fase pós-teste e 76,27 ± 2,69mmHg fase de recuperação.
O teste de Friedman não mostrou diferenças entre as fases (Friedman ANOVA = 2,072;
p ≥ 0,05).
Ainda na avaliação escrita, os valores médios observados para a frequência cardíaca,
segundo o teste de Friedman não apresentaram variação significativa (Friedam ANOVA
= 4,696; p ≥0,05). Na fase basal foi de 73,40 ± 2,64 bpm, na pré-teste de 74,13 ± 2,57
bpm, no pós-teste de 73,8 ± 2,74 bpm e na recuperação foi 73,07 ± 2,61 bpm.
Durante a gincana, os valores médios encontrados para a pressão sistólica foram:
121,67 ± 3,11 mmHg na fase basal, 122,00 ± 3,38 mmHg na pré-teste, 120,93 ± 3,42
mmHg na pós-teste e 119,53 ± 3,03 mmHg na recuperação. A comparação desses
valores através do teste de Friedman ANOVA não mostrou diferença significativa entre
as fases (Friedman ANOVA= 5,108; p ≥ 0,05). Da mesma forma, a pressão diastólica
não variou entre as fases do experimento (Friedman ANOVA = 1,0000; p ≥ 0,05).
Quanto à frequência cardíaca registrada durante a gincana foram observados os
seguintes valores: 77,80 ± 3,51 bpm na fase basal, 78,60 ± 3,10 bpm na pré-teste, 73,93
± 3,29 bpm na pós-teste e 70,27 ± 2,64 bpm na recuperação. O teste Friedman ANOVA
mostrou uma diferença entre os valores de frequência, como pode ser observado na
Tabela 3.

Discussão
Durante a realização do experimento foi verificada uma variação em relação à pressão
sistólica na prova escrita, com os maiores valores sendo observados na fase pré-teste
quando comparados com a fase recuperação. Com relação à frequência cardíaca
durante a gincana, os valores médios mais elevados foram verificados nas fases basal
e pré-teste quando comparados com a fase de recuperação. Com relação aos
resultados obtidos para a pressão sistólica, a elevação verificada na fase que antecede
a prova escrita (fase basal) parece estar relacionada com a ativação da porção
simpática do Sistema Nervoso Autônomo, que tem como função a preparação e
adaptação do indivíduo para o enfrentamento de situações estressantes. Após a
finalização da apresentação do estressor (avaliação de conteúdo), foi verificada uma
diminuição nos valores de pressão que tenderam ao basal.
Nesse sentido, McGraw et al. (2012) avaliou 38 enfermeiras do exército em 3 situações:
antes, durante e após a simulação de situação de combate quando foram coletadas
amostras de saliva e dos valores da frequência cardíaca e pressão arterial. Foram
verificados aumentos nos níveis de cortisol salivar, pressão arterial e frequência
cardíaca durante a realização da simulação, comparados a aqueles observados 30
minutos após o término da simulação de guerra. Sugere-se que a apresentação de
situações estressantes agudas e crônicas mobiliza o indivíduo internamente com o
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objetivo de ajustar sua resposta fisiológica as demandas apresentadas por seu meio
externo e interno.
Quanto à frequência cardíaca, não foi verificada variação durante a prova escrita,
sugerindo que esse não é um estressor significativo para os valores dessa variável, se
comparado a outras formas de avaliação de conteúdo como a apresentação oral e a
avaliação de competência clínica propostas por Sarid et al. (2005), como observado em
nosso estudo com relação à avaliações de conteúdo de caráter prático com as gincanas.
A variação de frequência cardíaca mostra as oscilações dos intervalos entre os
batimentos cardíacos consecutivos, que são o resultado da atuação do Sistema Nervoso
Autônomo sob o nódulo sinusal localizado no coração (Vanderlei, 2009). No presente
trabalho foi observada uma variação na frequência cardíaca durante as fases na
gincana, com as maiores elevações sendo observadas antes da apresentação do
estresse (basal e pré-teste), sugerindo uma responsividade antecipatória apresentada
pelos indivíduos. Uma vez que as respostas cardiovasculares participam ativamente das
adaptações ao estressor por meio do aumento da frequência cardíaca, da contratilidade,
débito cardíaco e da pressão arterial (Loures et al, 2002), a resposta obtida nesse
estudo pode ser caracterizar um traço do esforço de adaptação que nosso organismo
elabora nessas situações.
Um estudo desenvolvido por Vrijkotte et. al. (2000) avaliou a pressão arterial, a
frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca em 109 trabalhadores
executivos durante 2 dias de trabalho e 1 de lazer. Foi observado um aumento na
frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica nos dias de trabalho, mas não no dia
de folga, o que parece estar associado com o estresse das responsabilidades oriundos
da vida profissional. Apesar da diferença nos estressores investigados entre os 2
estudos, o aumento de frequência cardíaca na presença do estressor foi semelhante.

Conclusão
Os valores médios de pressão arterial (sistólica) e frequência cardíaca foram mais
intensos nas fases que antecederam a aplicação dos estressores. Após a finalização da
apresentação dos estressores, os valores das variáveis fisiológicas voltaram para os
níveis basais. Sendo assim podemos concluir que essas respostas estão provavelmente
associadas aos ajustes fisiológicos necessários para o enfrentamento de situações
estressantes.
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Tabela 1 – Teste de Friedman ANOVA (Chi) e valores médios para variável pressão
sistólica registrada durante a realização da prova escrita.

Tabela 2 – Teste de Wilcoxon (Z) para comparação entre as fases analisadas da
pressão sistólica na prova escrita.
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Tabela 3 – Teste de Friedman ANOVA para os valores médios da frequência cardíaca
nas fases estudadas durante a realização da gincana.

Tabela 4 – Teste de Wilconxon (Z) para os valores médios de frequência cardíaca entre
as fases estudadas na gincana.
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Resumo

A fotobioestimulação tem mostrado resultados satisfatórios tanto em nível celular quanto
tecidual, o que aumenta o interesse pela pesquisa do laser como adjuvante em vários
experimentos in vitro, com destaque na engenharia tecidual. Este estudo avaliou o efeito
do LBI (660nm; potência 30mW; doses de 1 e 4J/cm²) na proliferação de células préosteoblásticas (MC3T3-E1) cultivadas sobre filmes de quitosana produzidos pela
técnica de evaporação do solvente. Para isso, as células foram cultivadas nos
arcabouços e dividas em três grupos experimentais (L0 – não irradiado; L1 – irradiado
com 1J/cm²; L4 – irradiado com 4J/cm²). A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio
de Alamar Blue nos intervalos de 24, 48 e 72 h e a viabilidade celular analisada pelo
ensaio de Live/Dead e Anexina-PI. Os resultados mostraram que o LBI apenas a dose
de 4J/cm² exibiu efeitos biológicos significativos no intervalo de 24h para a proliferação
celular. Ainda, foi encontrado que a dose de 4J/cm² aumenta a viabilidade celular,
caracterizando um efeito importante sobre a morte celular. Conclui-se a utilização do
laser de baixa intensidade como um indutor e modulador de crescimento celular in vitro
é sugerido como uma ferramenta em sistemas de cultivo na engenharia de tecidos, e
que nos parâmetros estudados neste trabalho promoveu efeitos bioestimulatórios
quando aplicada nas células cultivadas sobre este arcabouço, sobretudo na dose de
4J/cm².

Palavras-chave: Laser de baixa intensidade; engenharia de tecidos; biomateriais;
MC3T3
TITLE: EFFECT OF PHOTOBIOMODULATION ON PROLIFERATIVE ACTIVITY AND
VIABILITY OF CULTIVATED PREOSTEBLASTIC CELLS ON CHITOSAN SCAFFOLDS
Abstract

Photobiostimulation has shown satisfactory results at both cellular and tissue levels,
increasing interest in laser research as adjuvant in several in vitro experiments,
especially in tissue engineering. This study evaluated the effect of LLL (660nm; power
30mW; doses of 1 and 4J/cm²) on the proliferation of cultured pre-osteoblastic cells
(MC3T3-E1) on chitosan films produced by solvent evaporation technique. For this, the
cells were cultured in the scaffolds and divided into three experimental groups (L0 - not
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irradiated; L1 - irradiated with 1J/cm²; L4 - irradiated with 4J/cm²). Cell proliferation was
assessed by the Alamar Blue assay at 24, 48 and 72h and cell viability analyzed by the
Live / Dead and Annexin-PI assay. The results showed that LLL only at 4J/cm² exhibited
significant biological effects in the 24h range for cell proliferation. Furthermore, it was
found that the 4J/cm² dose increases cell viability, characterizing an important effect on
cell death. It is concluded that the use of low level laser as an in vitro cell growth inducer
and modulator is suggested as a tool in culture systems in tissue engineering, and that
the parameters studied in this work promoted biostimulatory effects when applied to
cultured cells on this scaffold, especially at the dose of 4J/cm².

Keywords: Low-level laser; tissue engineering; biomaterials; MC3T3
Introdução
O laser de baixa intensidade (LBI) tem ganhado destaque nos últimos anos na
fototerapia devido aos seus efeitos benéficos na cicatrização de feridas, reparo tecidual
e atenuação da dor (Hopkins et al, 2004; Kohale, Agrawal e Raut, 2018). O LBI referese ao uso de luz do espectro vermelho (comprimento de onda entre de 600 a 700 nm)
ou infravermelho (780 a 1100 nm), cujo os efeitos biológicos da energia do laser
dependem da dose e potência (de Freitas e Hamblin, 2016). Até o momento, sabe-se
que biologicamente o LBI atua por diversos mecanismos interferindo no metabolismo
bioenergético, mudança no potencial redox celular, atividade da citocromo c oxidase
(aumento da produção de ATP), atividade de canais iônicos e alteração de fatores de
transcrição pela expressão gênica, entre outros, que culminam no aumento da
proliferação celular, supressão da apoptose celular e migração celular (Farivar,
Malekshahabi e Shiari, 2014).
Alguns estudos têm relatado o efeito biológico do LBI in vitro em diversas populações
celulares, sobretudo em linhagens pré-osteoblásticas e células-tronco mesenquimais
provenientes da medula óssea (Wu et al, 2012; El Gammal, Zaher e El-Badri, 2017), do
tecido adiposo (Ginani et al, 2017), da polpa de dente (Fernandes et al, 2016) e do
ligamento periodontal (Soares et al, 2013), oferecendo bons resultados.
Particularmente, esse efeito bioestimulatório do laser tem sido sugerido sua utilização
como ferramenta com grande potencial na engenharia de tecidos, uma vez que o
emprego de fatores coadjuvantes e componentes que estimulem o crescimento e
diferenciação de populações de células é um fator essencial na construção de tecidos
bioartificiais (Ginani et al, 2015; Kushibiki et al, 2015; Fernandes et al, 2016).
A construção de tecidos bioartificais pode ser uma maneira de reparar defeitos ósseos
e cujo o principal alvo é simular o comportamento natural estrutural e celular que
promovam a reparação, remodelação e regeneração ósseo-tecidual (Laurencin, Khan e
El-Amin, 2006; Bose, Roy e Bandyopadhyay, 2012). Neste sentido, os principais pilares
e alvos de pesquisa são: a utilização de uma fonte celular capaz de produzir o tecido
ósseo, principalmente precursores ósseos e linhagens de células-tronco mesenquimais;
o desenvolvimento de um arcabouço ou scaffold, que proporcione um substrato de
crescimento e uma arquitetura capaz de suportar o desenvolvimento celular e tecidual;
e a utilização de fatores químicos ou estímulos biofísicos, tais como a fotobiomodulação,
que possibilitem o crescimento e a diferenciação celular (Oreffo et al,2005; Robey, 2011;
Dawson et al, 2011; Ginnani et al, 2015).
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No que se refere ao arcabouço, seu papel é crítico na engenharia de tecidos e devem
ser empregados biomateriais em sua construção, capazes de mimetizar a matriz
extracelular natural, permitindo o crescimento, expansão e suportando o
desenvolvimento celular (Griffith e Naughton, 2002). A quitosana tem apresentando
grande destaque nas áreas biomédicas por apresentar propriedades como
biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade, efeito antibacteriano e
ausência de imunogenicidade. Adicionalmente, tem demonstrado favorecer a adesão,
proliferação e diferenciação osteo-odontogênica em sua superfície, tendo um grande
potencial na engenharia de tecidos ósseos (Kim et al, 2008; Logithkumar et al, 2016;
Dhivya et al, 2018).
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de laser de baixa
intensidade na viabilidade e atividade proliferativa de células pré-osteoblásticas MC3T3E1 cultivadas em arcabouços poliméricos bidimensionais de quitosana.

Metodologia

Produção dos Arcabouços de Quitosana
Os arcabouços de quitosana foram preparadas pela técnica de evaporação de solvente
conforme o protocolo de Campos, Mei, Santos Jr (2015) com algumas modificações, e
previamente caracterizadas. Foi utilizada uma solução de ácido acético (Dinâmica,
Brasil) a 2,0% (v/v) como solvente e adicionada 2 g de quitosana de elevado peso
molecular e grau de 91% de desacetilação (Polymar, Brasil) para dissolver em 100mL
de solvente por 24h. Em seguida, foi adicionado o componente plastificante, o D-sorbitol
(Sigma, USA) na concentração de 0,2 g/ 20 mL de solução de quitosana e deixado em
agitação durante 2 horas. Posteriormente, a solução foi filtrada, distribuída em placas
de Petri de 90 mm de diâmetro e secas em estufa a 40°C até a formação de uma
película. As películas foram então neutralizadas em hidróxido de sódio (Dinâmica,
Brasil) a 2% (m/v) por 30 minutos, lavadas em água ultrapura até pH neutro, estiradas
e secas a temperatura ambiente.
Cultivo de Células Pré-osteoblásticas
Foram utilizadas células MC3T3-E1 (ATCC® CRL-2593™), uma linhagem celular
comercial pré-osteoblastica proveniente da calvária de camundongos Mus musculus. As
células foram cultivadas em meio de cultura α-MEM (Gibco, USA) suplementado com
1% de antibiótico (Gibco, USA) e 10% de soro fetal bovino (Gibco, USA) em incubadora
a 37ºC em 5% de CO2 até atingirem 80 a 90% de confluência, com troca de meio a cada
três dias.
Preparo dos arcabouços e semeio das células
Utilizando-se dispositivos metálicos, foi realizado o corte das membranas conforme o
diâmetro das placas de cultivo em cada teste. Em seguida, foi executado o protocolo de
desinfecção, consistindo da hidratação das membranas em solução tampão fosfato
(PBS) e irradiação por luz ultravioleta por 50 minutos sob fluxo laminar e, por fim,
lavagens por imersão em solução com 4% de antimicrobianos (400 IU/mL de penicilina,
400 mg/mL de estreptomicina e 1 μg/ml de anfotericina B; todos da Gibco, USA). Em
seguida, as membranas foram lavadas em PBS, distribuídas em placas de 6, 24 e 96
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poços (conforme o desenho experimental) e imersas por 12 h em meio α-MEM
incubadas a 37°C com 5% CO2, para equilibrar o entumecimento da quitosana.
Desenho Experimental e Fotobiomodulação com Laser de Baixa Intensidade
As células foram previamente cultivadas por 24 horas nos arcabouços de quitosana para
garantir a adesão na superfície da membrana. Em seguida, o ensaio foi conduzido
dividindo em três grupos experimentais: L0 – células não irradiadas; L1 – irradiadas com
dose de 1 J/cm²; e L4 – células irradiadas com dose de 4 J/cm². Um quarto grupo
contendo células cultivadas na superfície plástica (P) da placa de cultivo foi utilizado
como padrão de comparação com a superfície teste (filme de quitosana).
A irradiação foi realizada com laser de diodo InGaAIP (Kondortech, Brasil) com
comprimento de onda de 660 nm, potência de 30 mW e diâmetro do feixe laser de 0,01
cm² e para as doses de 1 e 4 J/cm² os tempos de irradiação foram 33s e 2min13s,
respectivamente. O procedimento constituí da aplicação com a sonda perpendicular à
placa, a uma distância de 0,5 cm das células.
Proliferação celular pelo ensaio de Alamar Blue
Nos intervalos de 24, 48 e 72 horas após a irradiação as células de todos os grupos
foram avaliadas pelo ensaio do Alamar Blue, um método colorimétrico que permite a
detecção da atividade metabólica das células a partir da redução da resazurina em
resorufina. As células foram cultivadas em placas de 96 poços, na densidade de 5x103
células/poço, sendo os ensaios conduzidos em quadruplicata (n=4). Em cada intervalo
do experimento o meio foi removido e adicionado meio α-MEM contendo 10% de Alamar
Blue (Invitrogen, USA) e então acondicionadas sob condições normais de cultivo. Após
quatro horas, as membranas foram removidas dos poços, as absorbâncias das soluções
foram medidas em leitor de microplaca (Epoch, USA) a 570 nm (forma reduzida) e
600 nm (forma oxidada) e a redução do Alamar Blue foi então calculada a partir da
equação fornecida pelo fabricante, sendo então analisados no software GraphPad Prism
5 (USA). Os dados do grupo P foram avaliados para comprovação do crescimento
celular ao longo do experimento.
Viabilidade celular pelo ensaio de Live/Dead
Para análise da viabilidade celular foi utilizado o Live/Dead Assay (Invitrogen, USA) no
intervalo de 72h após irradiação, sendo cultivadas em placas de 24 poços, em triplicata
(n=3), na densidade de 5 x 10³ células/poço. A marcação seguiu com a incubação em 2
µM de calceína AM (que marca em verde o citoplasma de células vivas) e 4 µM de
homodímero de etídio (que marca em vermelho o núcleo de células mortas), por 20
minutos, em ambiente protegido da luz. Além de avaliar a viabilidade celular, o ensaio
permitiu observar a distribuição e morfologia celular a partir das imagens adquiridas por
microscopia de fluorescência (Nikon Eclipse Ti-U).
Marcação de células apoptóticas com Anexina V e PI
O efeito do LBI sobre a morte celular foi avaliado através do kit Annexin/PI Dead Cell
Apoptosis (Invitrogen, USA), no intervalo de 72 h após a irradiação. A detecção foi feita
por citometria de fluxo através da detecção de fluorescência da Anexina V ligada a
fosfatidilserina e do PI ao DNA de células necróticas. Para isso, as células foram
cultivadas em placas de 6 poços, em triplicata (n=3), na densidade de 2 x 105
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células/poço. Após o intervalo experimental, as células foram processadas, incubadas
com os marcadores e analisadas em citômetro de fluxo FACSCanto II (USA).
Análise Estatística
Os dados quantitativos obtidos não exibiram distribuição normal, sendo então
submetidos à análise não paramétrica. A diferença entre os grupos para cada um dos
intervalos de tempo estudados foi analisada pelos testes estatísticos de Kruskal-Wallis
e Mann-Whitney, considerando-se um nível de significância de 5% (p<0,05).

Resultados e Discussões

O ensaio de Alamar Blue permitiu analisar a proliferação celular nos intervalos de tempo
estudados, sendo os resultados expressos em percentual do composto reduzido
durante o período de incubação de 4h. Os resultados em questão são interpretados
avaliando a metabolização do composto que é proporcional a quantidade de células
metabolicamente ativas, ou seja, viáveis e, consequentemente, um maior valor de
redução indica uma maior proliferação celular quando comparado com um período de
referência (24h). A diminuição da média de valores de redução indica perda da
viabilidade celular e valores inalterados durante o tempo indica ausência de
crescimento. Os dados da média de redução e desvio padrão de todos os grupos
experimentais encontram-se representados na Figura 1.
No intervalo de 24h a análise estatística dos dados mostrou diferenças significativas
entre os grupos L0 x P (p=0,0087), L4 x P (p=0,0022) e L4 x L0 (p=0,0022), evidenciando
que um possível efeito benéfico do LBI sobre a resposta proliferativa celular em
comparação com L0. No intervalo de 48h constatou-se que houve diferenças
significativas entre os grupos: L0 x P (p=0,026), L1 x P (p=0,0022) e L4 x P (p=0,026).
Todavia, nenhum dos grupos tratados (L1 e L4) apresentou aumento da proliferação
celular, quando comparados com o grupo não irradiado (L0). Já no intervalo de 72h,
foram encontradas diferenças significativas entre os grupos L0 x P (p=0,0022) e L1 x P
(p= 0,0022). Apesar do grupo L4 ter apresentado uma média superior aos demais
grupos (L0 e L1), não houve diferenças estatísticas em comparação ao grupo P, porém
é sugestivo de uma tendência de maior proliferação neste grupo.
Em relação à avaliação de apoptose e necrose (Figura 2), analisadas por citometria de
fluxo, observou-se que as células cultivadas sobre a superfície da placa de cultivo (P),
a qual é considerada a superfície ideal e de referência, exibiram uma viabilidade celular
alta (89,2%), notando-se uma baixa marcação para Anexina e iodeto de propídeo.
Todavia, os grupos experimentais apresentaram uma viabilidade de 82,1% para L0, 82%
para L1 e 85,2% em L4, sobretudo mais acentuada nos grupos L0 e L1 o que indica um
possível efeito do LBI na sobrevivência das células no arcabouço, além dos efeitos
proliferativos.
Por fim, o ensaio de Live/Dead por microscopia de fluorescência, no intervalo de 72h,
mostrou um número de células por campo (marcadas pela calceína) compatível com os
achados no Alamar Blue e com a marcação por Anexina/PI, tendo densidades mais
elevadas nos Grupos P e L4 em decorrência do maior número de células viáveis e que
proliferaram durante o cultivo. Além disso, a avaliação morfológica das células nos
grupos L0, L1 e L4 sugerem uma boa interação das células com a superfície do
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arcabouço dada a presença de lamelopódios típicos. Porém, no que se refere a
viabilidade celular, não foi possível a observação de células inviáveis marcadas pelo
homodímero de etídeo possivelmente pelo desprendimento prévio dessas células das
membranas até o período de análise. As fotomicrografias encontram-se agrupadas na
figura 3.
Na engenharia de tecidos a incorporação de fatores de crescimento no próprio
arcabouço ou sistema de cultivo é uma prática amplamente difundida com o objetivo de
indução de proliferação celular, todavia a aplicação de estímulos biofísicos tem recebido
destaques em algumas aplicações, sendo umas das possibilidades sugeridas na
literatura o uso do LBI em células em cultivo (Ginani et al, 2015; Wu et al, 2012).
Diante disso, no presente estudo avaliou-se o efeito da irradiação com laser de diodo
InGaAIP de comprimento de onda de 660nm nas doses de 1 e 4J/cm² com potência de
30 mW frente ao desempenho do mesmo comportamento de pré-osteoblastos
cultivados em arcabouços de quitosana em relação a proliferação e viabilidade celular,
buscando contribuir para o conhecimento e melhor aproveitamento da luz estimulante.
Considerando os parâmetros metodológicos deste trabalho, foi encontrado que a dose
de 4 J/cm² apresentou-se a única com efeito significativo frente a proliferação e
viabilidade celular quando comparada com o grupo de células apenas cultivadas nos
filmes de quitosana (no tempo de 24h), revelando um efeito positivo considerável. No
que se refere a aplicação do LBI, a estimulação das células pelo lazer de luz vermelha
(630 a 670 nm) aponta para o uso de doses baixas de energia, já que muitos estudos
mostram resultados positivos com doses entre 0,5 J/cm2 e 5 J/cm2 (Deana et al, 2018;
Ebrahimi et al, 2012; Marques et al, 2017), porém, cada linhagem celular parece
responder melhor a parâmetros diferentes de irradiação (Renno et al, 2007) o que
remonta a necessidade de busca pelo melhor protocolo de LBI para promover os efeitos
bioestimulatórios positivos atribuídos frente a resposta celular (Tuby, Maltz e Dian, 2007;
Aragão-Neto et al, 2017).
Tratando-se dos ensaios de viabilidade celular, principalmente o ensaio de marcação
de células apoptóticas e necróticas Anexina/PI, é sugerido de que a estimulação das
células pelo lazer de luz vermelha na dose de 4J/cm2 alcança resultados positivos
quando comparados com os grupos tratados com o laser de 1J/cm² e não irradiados,
apontando um possível efeito na taxa de sobrevivência celular. Todavia, nos períodos
analisados não foi observado uma redução da viabilidade celular nos ensaios de alamar
blue, tendo-se uma média de percentual de redução praticamente constante o que
quando comparado com o ensaio de Anexina/PI é sugestivo de que a maioria dos
eventos de morte celular acontecem nos períodos iniciais do cultivo, reforçando o
aspecto supressor apoptótico do LBI quando se considera a dose que apresentou
efeitos significativos (4J/cm²).
Em relação as particularidades de arcabouços na engenharia de tecidos ósseos, é
necessário a utilização de materiais biocompatíveis, que forneçam um bom suporte
estrutural e que contribuam para os eventos de proliferação, diferenciação e
mineralização (Thein-Han e Misra, 2009), sendo a quitosana um biomaterial polimérico
que tem o potencial de criar um modelo adequado para aplicações de engenharia de
tecidos. Por ser um polissacarídeo catiônico, semi-cristalino, com biocompatibilidade e
estrutura semelhante à dos glicosaminoglicanos, além de exibir propriedades
antibacterianas e ser biodegradável, faz desta um ambiente propicio para a proliferação
e diferenciação celular, já que tais características o tornam similar à MEC natural (Durkut
et al, 2006; Pillai, Paul e Sharma, 2009; Yhee et al, 2014; Aubert-Viard et al, 2015;
Periayah et al, 2016). Apesar disso, foi encontrado que a quitosana isolada não
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apresenta todas as propriedades necessárias para induzir um aumento na proliferação
celular da linhagem pré-osteblástica o que pode justificar resultados mais favoráveis
encontrados na literatura quando esta é utilizada em combinação com outros materiais,
todavia os resultados obtidos apontam para efeito benéfico do LBI que induz um
comportamento que supera as limitações do biomaterial (Bellini et al, 2015; Vedakumari
et al, 2017; Yang, Di Chen, 2013; Zhou et al, 2017).

Conclusão

Foi encontrado que o laser de baixa intensidade na dose de 4J/cm² apresenta uma
resposta proliferativa no intervalo de 24h após a irradiação e um efeito benéfico na
redução de eventos de morte celular quando comparados com o grupo de células não
irradiadas. Para mais, é necessário que se realizem mais estudos no que se refere à
efeitos secundários do LBI, principalmente em relação a diferenciação celular e o
comportamento morfofisiológico das células no estabelecimento de um novo
componente tecidual.
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Anexos

Figura 1 - Redução do Alamar Blue nos grupos ao longo do experimento. Os dados
representam a média ± desvio padrão. Asteriscos representam diferenças significativas
(*p
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Figura 2 - Marcação das células com Anexina V-PI nos grupos estudados, em 72 h. Os
quadrantes representam o percentual de células exibindo os eventos para Q4 de células
viáveis e Q3, Q2 e Q1 a sucessão de etapas de morte celular (apoptose e necrose).
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Figura 3 - Resultado do ensaio Live/Dead. As fotomicrografias (200 e 100 μm) das
células MC3T3-E1 mostram células viáveis marcadas com calceina AM (verde), no
intervalo de 72h.
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TÍTULO: Avaliação do Potencial Genotóxico da Hidroxiapatita em Zebrafish ( Danio rerio
)
Resumo
Com o avanço da tecnologia na área médica e dos conhecimentos em relação a
morfofisiologia do corpo humano, pesquisadores têm investigado o potencial de
biomateriais compatíveis para a incorporação no organismo. Uma vez que estudos
demonstraram que a utilização da hidroxiapatita na forma particulada tem causado
problemas como a perda de partículas, podendo interagir com outras células e circular
pelo organismo, o presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento deste
biomaterial quando exposto à células da linhagem CHO-K1 e embriões de Zebrafish.
Apesar da proposta inicial não ter sido desenvolvida, pois o grupo está a espera da
chegada do material, o que resultou no atraso do andamento dos experimentos,
atividades adjacentes foram realizadas. Espera-se que com a chegada de novos
materiais se possa exercer o planejamento e experimentos necessários para se
alcançar o objetivo do projeto.
Palavras-chave: hidroxiapatita; genotoxicidade; embriotoxicidade.
TITLE: Evaluation of the genotoxic potential of hydroxyapatite in Zebrafish (Danio Rerio)
Abstract
With the advancement of medical technology and knowledge regarding the
morphophysiology of the human body, researchers have investigated the potential of
compatible biomaterials for incorporation into the body. Since studies have shown that
the use of hydroxyapatite in particulate form has caused problems such as particle loss
and may interact with other cells and circulate throughout the body, the present study
aimed to analyze the behavior of this biomaterial when exposed to CHO-K1 cells and
Zebrafish embryos. Although the initial proposal was not developed, as the group is
waiting for the arrival of the material, which resulted in the delayed progress of the
experiments, adjacent activities were performed. It is hoped that with the arrival of new
materials the necessary planning and experiments to achieve the project objective can
be exercised.
Keywords: hydroxyapatite; genotoxicity; embryotoxicity.
Introdução
Com o avanço da tecnologia na área médica e dos conhecimentos em relação a
morfofisiologia do corpo humano, pesquisadores têm investigado cada vez mais o
potencial de biomateriais compatíveis para a incorporação no organismo, com o intuito
de substituir órgãos perdidos ou danificados e recuperar funções biológicas previamente
desempenhadas por estes, a fim de melhorar a qualidade de vida e saúde da população
afetada. Os estudos com biomateriais e suas aplicações são inúmeras, desde utensílios
biomédicos como biossensores e sistemas de hemodiálise, até os implantáveis, como
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válvulas cardíacas, dentes e substituintes ósseos (PIRES, 2015). Dentro dessa classe
de substituintes ósseos, destacam-se, principalmente, os materiais cerâmicos. Albee
(1920), fez uso de uma cerâmica de fosfato tricálcico para regeneração e formação de
um novo osso, dando largada para tempos depois, a investigação e utilização biológica
de novos tipos distintos de cerâmicas de fosfato de cálcio. No decorrer dos anos, os
estudos e investigações focaram na bioatividade dos biomateriais, como eles se
comportam em contato com o organismo e se são capazes de induzir a regeneração
dos tecidos. Diante da variedade dos biomateriais existentes no mercado, os polímeros
e cerâmicos são os mais requisitados e nesse meio, encontra-se a hidroxiapatita. A
hidroxiapatita é um dos componentes minerais naturais encontrados nos ossos e dentes
dos seres humanos, representando mais de 50% da composição (DE MELO COSTA,
2009) e sua forma sintética possui atributos de biocompatibilidade e osteointegração
(MATSUMOTO, 2007). Diversos grupos de estudos têm avaliado o potencial de
biomateriais sintéticos para atuarem como substitutos ósseos, dentre eles as cerâmicas
fosfatadas de cálcio, incluindo a hidroxiapatita, mostraram resultados satisfatórios
(VALIENSE, 2016). Dentro do grupo das hidroxiapatitas, existem as carbonatadas, onde
o grupo fosfato (PO4) e substituído pelo grupo carbonato (CO3). Esta se apresentou
como uma melhor alternativa para substituição óssea, uma vez que é similar à forma
mineral e ultrapassa limitações relacionadas à solubilidade (GROSSARDT, 2010).
Genotoxicidade Todos os organismos vivos, no decorrer da evolução, sofreram
alterações ditas mutações em seu material genético, acarretando o aumento da
variabilidade genética e consequente adaptação às mudanças que ocorreram no meio.
A mutação consiste em modificações no genoma de um organismo, podendo ser
benéficas ou não, sendo ainda essenciais para o processo evolutivo. Podem ocorrer
através da substituição, deleção ou inserção de nucleotídeos, caracterizando mutações
gênicas, ou ainda por meio de inversões, translocações inserções ou duplicações de
fragmentos maiores de nucleotídeos, caracterizando alterações cromossômicas,
podendo fornecer variabilidade genética (FITZGERALD, 2019). A genotoxicidade referese ao processo pelo qual a determinados agentes interagem com o DNA promovendo
danos ou lesões que podem ser de diferentes tipos como: quebras simples ou dupla fita,
dímeros de pirimidinas, adutos, oxidação entre outros (GOLLAPUDI, 2000). A replicação
de um material genético contendo lesão leva a um pareamento errôneo, levando a
alteração da sequência nucleotídica que caracteriza a mutação. Haja vista que mutação
é a base molecular para a formação de um câncer é importante avaliar se a utilização e
aplicação em larga escala de biomateriais como a hidroxiapatita, em especial a
carbonatada, apresenta potencial genotóxico. Uma vez que estudos realizados por Rigo
(2007) demonstraram que a utilização da hidroxiapatita na forma particulada tem
causado problemas como a perda de partículas, que podem interagir com outras células
e circular pelo organismo. O presente estudo tem como objetivo analisar a citotoxicidade
e genotoxicidade da hidroxiapatita carbonatada em células CHO-K, in vitro, bem como
a embriotoxicidade em zebrafish.
Metodologia
Cultivo celular O protocolo seguido para o descongelamento e cultivo celular foi o
padronizado pelo Laboratório de Biologia Molecular e Genômica. As células foram
retiradas do freezer -80ºC e colocadas em banho-maria a 37ºC até o total
descongelamento, depois foram levadas ao fluxo, homogeneizadas e 1mL foi transferido
para uma garrafa de cultura T25, foi identificada com a linhagem, passagem, data e
nome do responsável, e por fim levada a estufa. Após o período de incubação de 24h,
a garrafa de cultivo foi retirada na estufa e levada ao microscópio para se observar o
estado da cultura, isto feito, foi levada ao fluxo, o sobrenadante foi removido e a garrafa
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lavada com 2mL de PBS e 1mL de tripsina 0,025% foi adicionada e a garrafa fora
incubada por 5 minutos para soltar as células. A tripsina foi inativada pela adição de
4mL de meio DMEM suplementado. Para a contagem, o conteúdo da garrafa de cultura
foi transferido para um tubo de 15mL, homogeneizado e 10 μL da suspensão foi
transferido para a câmara de Neubauer, previamente limpa com álcool 70%, e
posteriormente levada ao microscópio, onde foram contadas as células presentes nos
quatro quadrantes laterais da câmara, e 100.000 células da suspensão foram
subcultivadas.
Resultados e Discussões
Tendo em vista o protocolo de descongelamento e subcultivo celular seguido, a
contagem de células na câmara de Neubauer totalizou 145 células. O cálculo da
concentração celular feito consistiu em: (número de células/4) x100.000, totalizando
362.500 células. Utilizou-se regra de três simples para se calcular a proporção entre mL
de suspensão de células e mL de meio, seguindo o pressuposto de: 362.500 está para
1mL como 100.000 células está para xmL. Isto posto, pipetou-se 0,275mL da suspensão
e 4,725mL de meio, completando a cultura. Na espera da chegada do biomaterial, fora
exercido o aprendizado da leitura de lâminas com alterações nucleares, como
micronúcleo, pontes nucleoplasmáticas e brotos, além do acompanhamento e auxiliar o
ensaio de MTT desenvolvido pelo doutorando do grupo e o ensaio de CBMN realizado
por uma outra aluna de iniciação científica. Além do treinamento realizado no cultivo
celular e das demais atividades desenvolvidas dentro do laboratório, vale apontar
também o conhecimento teórico adquirido ao longo das reuniões em grupo, dos
workshops realizados pelo laboratório, das pesquisas e leituras de artigos científicos de
pesquisa e revisão, bem como dos protocolos, o que possibilitou o aprimoramento da
leitura e compreensão em língua inglesa.
Conclusão
Diante das experiências das reuniões e experimentos vividos dentro do laboratório,
constata-se a seriedade de se utilizar com eficiência, eficácia e responsabilidade os
reagentes e equipamentos disponíveis, a importância do trabalho em equipe, assim
como a necessidade e relevância de planejar e organizar os experimentos com
antecipação. A proposta inicial do projeto não pôde ser desenvolvida, pois o grupo de
pesquisa está a espera da chegada do material, o que resultou no atraso do andamento
dos experimentos, entretanto, atividades adjacentes foram realizadas. Espera-se que
com a chegada de novos materiais se possa exercer o planejamento e experimentos
necessários para se alcançar o objetivo do projeto.
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TÍTULO: Correlação entre o perfil de sono e o cortisol salivar ao despertar em
universitários com Depressão maior
Resumo

Uma das principais causas de piora da qualidade de vida é o Transtorno Depressivo
Maior (TDM), que atinge aspectos fisiológicos e psicossociais dos indivíduos afetados.
A alteração do estado emocional do paciente com depressão sugere forte influência de
reguladores fisiológicos relacionados à resposta ao estresse, principalmente os
hormonais, como o cortisol. Além disso, o sono também é mediado pelos níveis de
cortisol e sofre alterações em sua qualidade em paciente com TDM. Assim, este estudo
objetivou avaliar a correlação entre o cortisol salivar ao despertar (CAR) e a qualidade
do sono em universitários, comparando indivíduos com TDM e saudáveis. Ele é um
caso-controle que usou uma amostra de 45 estudantes da UFRN, de ambos os sexos,
com idades entre 18 e 35 anos. O diagnóstico das condições mentais dos participantes
foi avaliado por meio de uma entrevista clínica estruturada e de escalas de avaliação da
depressão. Apesar dos pacientes com TDM apresentarem a resposta do CAR maior
que os voluntários saudáveis, não foi encontrada correlação significativa entre CAR e a
pontuação da PSQI, tanto para o grupo caso quanto para o controle. Tendo em vista a
ampla literatura que relata a ligação entre depressão, sono e cortisol, a ausência da
correlação em nosso resultado pode ter sido afetado pelo tamanho da amostra e pelo
uso de apenas um questionário de avaliação do sono, evidenciando a importância de
estudos futuros, com uma maior amostra.

Palavras-chave: Qualidade do sono; cortisol salivar; Transtorno Depressivo Maior
TITLE: Correlation between sleep profile and salivary cortisol on awakening in college
students with Major Depression
Abstract
One of the main causes of worsening quality of life is Major Depressive Disorder (MDD),
which affects physiological and psychosocial aspects of affected individuals. The change
in the emotional state of the depressed patient suggests a strong influence of
physiological regulators related to stress response, especially hormonal ones, such as
cortisol. In addition, sleep is also mediated by cortisol levels and changes in its quality in
patients with MDD. Thus, this study aimed to evaluate the correlation between
awakening salivary cortisol (CAR) and sleep quality in college students, comparing
individuals with MDD and healthy subjects. He is a control case who used a sample of
45 UFRN students, male and female, aged 18-35. The diagnosis of participants' mental
conditions was assessed through a structured clinical interview and depression rating
scales. Although patients with MDD had a higher CAR response than healthy volunteers,
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no significant correlation was found between CAR and PSQI score for both the case and
control groups. Given the extensive literature reporting the link between depression,
sleep and cortisol, the lack of correlation in our outcome may have been affected by
sample size and the use of only one sleep assessment questionnaire, highlighting the
importance of future studies, with a larger sample.
Keywords: Sleep quality; salivary cortisol; Major Depressive Disorder
Introdução
Uma das principais causas de incapacidade e piora da qualidade de vida é o Transtorno
Depressivo Maior (TDM), que atinge diretamente aspectos fisiológicos e psicossociais
dos indivíduos afetados. Apesar de a maior parte dos estudos com TDM referir-se à
população adulta, a incidência de episódios depressivos em adolescentes aumentou na
última década, atingindo 14% do público jovem masculino e cerca de 30% das
adolescentes com idades próximas aos 17 anos (Hankin 2006, Breslau et al. 2017).
Segundo o DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pode
diagnosticar-se uma depressão maior quando ocorrem ininterruptamente por pelo
menos 2 semanas, 5 dos 9 seguintes sintomas: 1) humor depressivo; 2) perda anormal
de interesse e prazer (anedonia); 3) distúrbios do apetite com consequentes alterações
de peso (aumento ou diminuição significativos); 4) distúrbios no sono (insônia ou
hipersônia); distúrbios na atividade motora (lentificação ou hipermotilidade); 6) fadiga
anormal ou perda de energia; 7) culpa excessiva e inapropriada; 8) fraca concentração
e grande indecisão; 9) pensamentos mórbidos e suicidários. Sendo que, pelo menos 1
desses sintomas deve ser o humor depressivo ou a anedonia.
O DSM-5 aponta a alteração no sono como importante sintoma para caracterização do
quadro e elaboração do diagnóstico do TDM. Dentre os transtornos do sono, a maioria
das queixas dos indivíduos com DM se refere a insônia (Harvey, 2001). Ademais, o
exame polissonográfico do paciente com TDM demonstra redução do tempo de sono de
ondas lentas, fragmentação de sono, aumento da duração de sono paradoxal e redução
da latência para o primeiro episódio de sono REM (Chellappa, 2007, Agargun et al.
2003). Além disto, a depressão em adolescentes é caracterizada pela distribuição do
sono de ondas lentas uniformemente durante toda a noite e esse padrão está associado
à gravidade dos sintomas depressivos (Santangeli et al. 2017).
Após alterações do sono, verificadas via polissonografia, têm sido observadas
mudanças nos perfis de hormônios como cortisol, hormônio do crescimento, melatonina
e hormônio estimulante da tireóide. Em pessoas com o ciclo vigília-sono preservado, a
secreção do cortisol obedece a uma variação circadiana. Entretanto, modificações na
secreção de cortisol podem estar relacionadas com as queixas típicas associadas com
problemas do sono. Com base nisso, estudiosos têm constatado em jovens acometidos
com insônia primária elevação dos níveis séricos de cortisol (Eek F, 2012).
Por outro lado, devido à vasta alteração do estado emocional do paciente com
depressão, pressupõe-se a forte influência de reguladores fisiológicos relacionados à
resposta ao estresse, principalmente aqueles hormonais, como o cortisol (Dean &
Keshavan 2017). Além disso, a resposta do cortisol ao despertar (CAR) é apontada
como um biomarcador significativo da disfunção do eixo HPA (Chida & Steptoe 2009).
No entanto, especificamente para o TDM, os estudos são divergentes quanto às
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alterações observadas no CAR salivar, mostrando tanto elevações da resposta, quanto
um tamponamento do CAR salivar (Breemmer et al. 2007, Moreira et al. 2016).
Assim, uma vez que o cortisol tem sido apontado por estudos como um dos principais
marcadores bioquímicos relacionados ao TDM, sendo o cortisol um modulador do sono
e considerando que problemas de sono são característicos desse transtorno, torna-se
de suma importância analisar possíveis correlações entre os níveis de cortisol ao
despertar (CAR) salivar com o perfil de sono em universitários com transtorno
depressivo maior.

Metodologia

O estudo foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), NatalRN, com estudantes da UFRN, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos,
sendo 25 do grupo controle voluntários saudáveis (GC) e 20 do grupo experimental,
pacientes com TDM (grupo DM), leve e moderado. Os grupos (GC e DM) foram
pareados por idade e índices sociodemográficos. Todos os voluntários assinaram o
termo de consentimento e livre esclarecido (TCLE). Esse estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisas Humanas da UFRN sob o n° 2.628.202.
Os critérios de inclusão para os voluntários pacientes, foram: presença de episódio
depressivo atual, com grau leve ou moderado; idade de 18 a 35 anos; ser estudante da
UFRN. Enquanto que os critérios de exclusão foram: apresentarem níveis graves de
depressão (de acordo com o HAM-D); utilizar medicamentos psiquiátricos, neurológicos
ou com efeitos sobre a cognição, humor e funções neurovegetativas; encontrar-se em
psicoterapia; satisfazer critérios diagnósticos para presença de transtorno mental para
além do TDM; apresentar sintomas fóbicos específicos de injeção-sangue-ferimentos;
gravidez.
Os critérios de inclusão para os voluntários controles, foram: apresentar diagnóstico de
doença clínica atual, baseado em anamnese, e testes laboratoriais; uso abusivo ou
dependência de álcool e outras drogas; gravidez.
O diagnóstico para TDM foi fornecido por uma equipe de profissionais especializados e
aptos para este fim, composta por: psiquiatras, do Departamento de Psiquiatria da
UFRN, utilizando para tal as escala psicométricas a seguir, com base em resolução
específica para diagnóstico de condições mentais (CFP 1996):
1) Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-5 (SCID) (DelBen et al. 1996): foi usada
como forma de triagem para a admissão no estudo no qual os voluntários deverão
passar;
2) Escala de avaliação para depressão de Hamilton (HAM-D) (Hamilton 1960): é
utilizada mundialmente para traçar diagnóstico de depressão, consiste em uma
entrevista semiestruturada para identificação de sintomas depressivos, avaliando sua
frequência e intensidade, bem como remissão do quadro durante e após tratamentos
clínicos;
Desenho experimental
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Uma vez que houve aderência dos voluntários, pacientes e controles, à pesquisa, os
mesmos foram conduzidos individualmente, por volta das 19 horas, ao Laboratório de
Psicofisiologia e Sono do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do
Centro de Biociências (CB) da UFRN, onde responderam ao Índice de Qualidade de
Sono de Pittsburgh (PSQI). Após a aplicação da escala, os voluntários passaram a noite
no laboratório e, por volta das 6h da manhã, com os voluntários em jejum, foi realizada
a coleta de saliva para mensuração do cortisol ao despertar. As coletas de saliva foram
realizadas pelo voluntário com auxilio dos pesquisador.
Qualidade de Sono de Pittsburgh
Esse instrumento de auto preenchimento registra os elementos chave dos principais
distúrbios do sono, assim como os aspectos clínicos, comportamentais e cognitivos
envolvidos no sono direta ou indiretamente no período do ultimo mês. Esse instrumento
apresenta uma pontuação global que varia de 0 a 21 pontos, que pode ser categorizada
em sono bom (0-4 pontos), sono ruim (5-10 pontos) e distúrbio do sono (maior de 10
pontos).
Coleta de saliva e mensuração do cortisol salivar
As coletas de saliva foram realizadas com o auxílio do Salivette (dispositivo constituído
de um tubo plástico com algodão específico para a coleta da saliva). O próprio indivíduo
foi orientado a fazer a coleta com a ajuda de um colaborador da pesquisa, obedecendo
aos seguintes tempos: (a) 1ª coleta será realizada ao despertar e (b) 2ª coleta após 30
minutos após despertar; As salivas coletadas foram enviadas ao Laboratório de Medidas
Hormonais (LMH) do departamento de Fisiologia da UFRN onde foram dosados pela
técnica de ELISA com kits comerciais da DRG.
Análise dos resultados
Para o cortisol salivar ao despertar (CAR) foi calculada a partir da porcentagem da
diferença entre os pontos coletados no tempo 5 e 30 minutos após o despertar (Prati et
al., 2008).
Neste estudo foi considerada como variável quantitativa dependente os níveis de cortisol
salivar e pontuação total da PSQI. Os grupos DM e GC foram consideradas as variáveis
independentes categóricas.
Para a análise dos dados, o teste de Mann-Whitney foi aplicado para investigar
possíveis diferenças na CAR entre os grupos (DM e GC) e a correlação de Spearman
foi aplicada entre as variáveis CAR e PSQI para os grupos separadamente.
Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS Statistics
versão 25 (sistema de software de análise de dados). O nível de significância
considerado foi p < 0,05 em todos os testes.

Resultados e Discussões

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh
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Foi observado maiores pontuações da PSQI nos pacientes (n = 20, μ = 9,6 ± 0,71)
quando comparado ao grupo controle (n = 25, μ = 5,48 ± 0,53) (T student independente:
t = 4,68 df = 43 p ≤ 0,001).
Resposta do cortisol salivar ao despertar
Os pacientes com depressão maior (n = 20, μ = 351,73 ± 55,88 %) apresentaram a
resposta do cortisol salivar ao despertar (CAR) maior que os voluntários controles
saudáveis (n = 25, μ = 197,52 ± 55,94 %) (Mann-Whitney: U = 136 p = 0,009) (figura 1).
Para o grupo de pacientes com depressão maior grau leve e moderado, não foi
encontrada correlação significativa entre CAR e a pontuação da PSQI (Spearman: rho
= -0,09 p > 0,05). Para o grupo controle, não foi encontrado correlação significativa entre
CAR e a pontuação da PSQI (Spearman: rho = 0,23 p > 0,05).
Tendo em vista que o cortisol ao despertar é tido como um biomarcador de disfunções
do eixo HPA, como foi destacado por Chida & Steptoe (2009), o resultado do presente
estudo mostrou que os pacientes com transtorno depressivo maior leve e moderado
apresentaram maiores níveis de cortisol salivar ao despertar quando comparado com o
grupo controle. Alterações na atividade do eixo HPA na TDM com aumento dos níveis
de cortisol (hipercortisolemia) são apontadas em estudos com crianças e adolescentes,
que geralmente apresentam menor tempo de doença (Foreman & Goodyer 1988; LopezDuran et al. 2009). Ainda, esse aumento do cortisol é apontada como uma preditora da
recorrência da patologia em adolescentes (Lewis et al., 2016).
Ainda, os voluntários do grupo caso apresentaram uma qualidade do sono pior do que
os voluntários do grupo caso. Estudos têm demonstrado que alterações do sono
parecem levar a mudanças nos perfis de hormônios como o cortisol. Observa-se, por
exemplo, a elevação dos níveis de cortisol plasmático em jovens acometidos com
insônia do tipo primária (Eek F, 2012). E alterações do sono são constantes em
pacientes com depressão, sendo inclusive usada como critério de diagnóstico (Harvey,
2001). No entanto, apesar de os pacientes apresentarem maior resposta ao cortisol
salivar e pior qualidade de sono, não foi encontrada correlação significativa entre o
cortisol e a PSQI nos pacientes e, nem nos controles. O resultado encontrado no
presente estudo pode ter sido afetado pelo tamanho da amostra, como também pelo
uso apenas de um tipo de questionário de avaliação do sono, sendo necessário em
estudo futuros, aumentar o tamanho da amostra e o número de possibilidades para
investigar a qualidade de sono, inclusive a partir da análise de alguns subitens da PSQI.

Conclusão

Levando em conta as complexas relações entre o transtorno depressivo e as alterações
das funções fisiológicas dos indivíduos, por meio deste estudo intencionou-se buscar a
existência de uma correlação entre o perfil de sono e o cortisol salivar ao despertar em
universitários com Depressão Maior, através da comparação destes com um grupo
controle que não possuía sintomas depressivos.
Apesar da hipercortisolemia e das piores pontuações no PSQI, observada para os
pacientes com depressão, em comparação com os voluntários saudáveis, através das
análises aplicadas nesse estudo, não foram observadas relações estatisticamente
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significativas entre o cortisol salivar e os sintomas depressivos ou distúrbios do sono.
Entretanto, em decorrência da limitação dada pela pequena amostra de participantes do
estudo, não é possível confirmar ou descartar a ausência dessas correlações,
evidenciando a importância da continuidade do desenvolvimento de novos estudos
acerca do tema.
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Figura 1: Média ± erro padrão da resposta do cortisol salivar ao despertar (CAR – %)
nos grupos: depressão maior grau leve e moderado (DM) e controle (GC). *= p < 0,05,
teste de Mann-Whitney.
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TÍTULO: Suplementação de vitamina E sobre a concentração de alfa-tocoferol no leite
materno de lactantes atendidas em maternidade pública na cidade de Natal/RN.
Resumo
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação com vitamina E sobre a
concentração de alfa-tocoferol no leite materno de lactantes atendidas em maternidade
pública na cidade de Natal/RN. O estudo foi do tipo prospectivo, controlado,
randomizado, com participação de 36 puérperas. Elas foram alocadas em grupos:
controle (GC) sem nenhuma intervenção; suplementado 1 (GS1) recebendo a dose de
400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2), recebendo 800 UI. A coleta
ocorreu no período da manhã após jejum de 8-12 horas e em 4 momentos: 1º(leite
colostro-0hora) antes da suplementação, 2º(leite colostro–24horas), 3º(leite de
transição–7-10 dias) e 4º(leite maduro–30 dias). A quantificação do alfa-tocoferol foi feita
por cromatografia liquida de alta eficiência. A concentração média do alfa-tocoferol no
leite materno no pós-parto imediato (0 hora) correspondeu a 1094,1±281µg/dL no GC,
1089,1±269µg/dL no GS1 e a 1093,2±217µg/dL GS2 sem diferença significativa entre
eles (p>0,05), mostrando a homogeneidade dos grupos. As diferenças foram
significativas no leite colostro 24 horas, entre o GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2
(p<0,001) e GS1 e GS2 (p=0,002). No leite de transição (7–10 dias) entre o GC e GS2
(p<0,001), GS1 e GS2 (p< 0,001). No leite maduro (30 dias) entre o GC e GS1
(p=0,001), GC e GS2 (p=0,003). Os dois protocolos de suplementação proporcionaram
aumento da concentração de alfa-tocoferol, sendo que a dose de 800UI foi mais eficaz.
Palavras-chave: Leite materno; Alfa-tocoferol; Vitamina E; Suplementação alimentar.
TITLE: Effect of vitamin E supplementation on alphatocopherol concentration in the
breast milk of lactating women attending a public maternity in Natal/RN
Abstract
The objective of the study was to evaluate the effect of maternal vitamin E
supplementation on alphatocopherol concentration in the breast milk of lactating women
attending a public maternity in Natal/RN. The study was a prospective, controlled,
randomized study, involving 36 puerperal women. Participants were allocated in groups:
control group (CG), which did not receive intervention; supplemented group 1 (SG1),
which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol and supplemented group 2 (SG2), which
received 800 UI. The collection occurred in the morning after fasting for 8-12 hours and
in 4 moments: 1st(colostrum milk-0hour) before supplementation, 2nd(colostrum milk–
24 hours), 3rd(transitional milk-7-10 days) and 4th(mature milk-30 days). Alphatocopherol was quantified by High Performance Liquid Chromatography. The mean
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alpha-tocopherol immediate postpartum (0hour) breast milk corresponds to 1094.1 ±
281µg/dL in CG, 1089.1 ± 269µg/dL in SG1 and 1093.2 ± 217µg/dL in SG2 without a
significant difference between groups (p> 0.05). The difference was significant in the
24hour colostrum milk, between CG and SG1 (p <0.001), CG and SG2 (p <0.001) and
SG1 and SG2 (p = 0.002). In transition milk (7-10 days) between CG and SG2 (p <0.001),
SG1 and SG2 (p <0.001). In mature milk (30 days) between CG and SG1 (p=0.001), CG
and SG2 (p = 0.003). The increase in alpha-tocopherol alliance was greater in the group
that received 800 UI.
Keywords: Breast milk; Alpha tocopherol; Vitamin E; Food supplementation.
Introdução
O aleitamento materno é considerado uma prática importante para a sobrevivência
infantil, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e por órgãos de proteção à criança. O leite humano é o
alimento ideal para a criança, visto seu aporte de nutrientes importantes para suprir
todas as necessidades nutricionais durante os primeiros meses de vida, além da garantir
também benefícios psicológicos, imunológicos e sociais, sendo importante na
prevenção de diversas doenças e deficiências nutricionais (CALIL; FALCÃO, 2003;
OANDREAS; KAMPMANN; LE-DOARE, 2015; UNICEF, 2018).
Dentre os componentes do leite materno, encontra-se o alfa-tocoferol, um composto
pertencente à família da vitamina E, o qual possui caráter lipofílico e ação antioxidante,
sendo de extrema importância para os primeiros meses de vida. O alfa-tocoferol é
transportado na corrente sanguínea para os tecidos periféricos através de lipoproteínas,
associado, dentre outros compostos, ao colesterol, onde ambos encontram-se
distribuídos na mesma proporção (DEBIER et al., 2005).
A vitamina E é um micronutriente lipossolúvel, cuja nomenclatura é utilizada para
designar oito diferentes moléculas que estão agrupadas em tocoferóis (alfa, beta, gama
e delta) e tocotrienóis (alfa, beta, gama e delta), os quais diferem entre si pela estrutura
e biodisponibilidade (HAMPEL; DROR; ALLEN, 2018). Dentre as moléculas da família
da vitamina E, a forma mais biologicamente ativa é o α- tocoferol, único isômero
relacionado à requisição nutricional dessa vitamina e que encontra-se na sua forma
natural como RRR- α- tocoferol, ilustrada na figura 1 (TRABER; BOWMAN; RUSSELL,
2006; BATISTA; COSTA; PINHEIRO-ANT'ANA, 2007; GRILO et al., 2013).
Dentre as funções do α- tocoferol está a de antioxidante biológico, devido à proteção
oferecida às membrana plasmáticas e às lipoproteínas de baixa densidade contra as
reações de oxidação e peroxidação lipídica. Nesse contexto, esse estresse oxidativo
pode estar relacionado com a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e/ou
da deficiência nos sistemas de proteção antioxidante e esse quadro de estresse
encontra-se aumentado durante a gestação e o parto, o que comprova a necessidade
de um fornecimento adequando de vitamina E para o neonato mediante o aleitamento
materno (ERDEM et al., 2012). Dessa forma, essa ação antioxidante ocorre a partir da
transferência de um átomo de hidrogênio da sua estrutura ao oxigênio molecular e suas
espécies reativas, o que leva à conversão de radicais livres em produtos mais estáveis
e menos ativos e disponíveis (NWOSE et al. 2008; CATANIA; BARROS; FERREIRA,
2009).
Nas crianças em aleitamento exclusivo, a única fonte de vitamina E é o leite materno,
sendo este, essencial para o suprimento das necessidades nutricionais dessa vitamina
nos estágios iniciais da vida e proteção contra as consequências negativas de uma
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possível deficiência, como a anemia hemolítica, a displasia broncopulmonar, as
disfunções neurológicas e o aumento da mortalidade neonatal (FARES et al., 2015;
SILVA et al., 2017).
Dessa forma, é de extrema importância o conhecimento acerca dos fatores que podem
afetar as concentrações dessa vitamina no leite materno, uma vez que com o controle
dessas variáveis pode-se evitar a deficiência em puérperas e lactente (LIMA;
DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014) e, nesse contexto, o presente trabalho tem como
objetivo avaliar o efeito da suplementação com vitamina E sobre a concentração de alfatocoferol no leite materno de lactantes atendidas em maternidade pública na cidade de
Natal/RN.
Metodologia
O estudo foi desenvolvido com mulheres recrutadas no momento do seu atendimento
para o parto em duas maternidades públicas localizadas em Natal-RN: Maternidade
Escola Januário Cicco e Unidade Mista das Quintas, do tipo prospectivo, controlado,
randomizado e paralelo. O período da realização do estudo foi entre 2016 e 2017, sendo
as puérperas acompanhadas até 30 dias após o parto.
Todos os procedimentos para o estudo foram aprovados pelo Comitê de Ético em
Pesquisa da Universidade Federal do Reio Grande do Norte sobre o parecer n°
1.093.344 CAAE 43894615.4.0000.5537. A partir do software GPower (versão 3.1.7),
com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito esperado de 0,40.
Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e grande,
respectivamente, foi calculada a amostra que resultou em, no mínimo, 12 participantes
para cada grupo que seria acompanhado no estudo (FAUL et al., 2007).
As puérperas assistidas nas maternidades foram selecionadas a partir dos seguintes
critérios: idade entre 18 e 40 anos, baixo risco obstétrico, parto a termo (idade
gestacional ≥37 semanas) e que praticavam o aleitamento materno. Como critérios de
exclusão do estudo, utilizou-se: uso de suplemento contendo vitamina E durante a
gestação e lactação, presença de doenças agudas ou crônicas descritas no prontuário,
transtorno mental, uso de drogas lícitas e ilícitas, uso de antibióticos, parto pré-termo
(<37 semanas), parto com conceptos múltiplos e/ou com malformações e/ou paralisia
cerebral.
Após serem informadas sobre os objetivos e a metodologia do presente estudo e
aquelas que aceitaram participar da pesquisa, antes do seu início, assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido em consonância com o Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN (TCLE). No total, participaram do estudo 36 puérperas, que foram
alocadas nos grupos controle, suplementado 1 ou suplementado 2, na razão de 1:1:1,
seguindo a ordem diária dos partos em cada uma das maternidades, ficando cada grupo
com 12 participantes. O grupo controle não recebeu suplementação alguma durante a
realização do estudo. Ao grupo suplementado 1, foi administrada uma cápsula de 400UI
de vitamina E de RRR-alfa-tocoferol, logo após o parto. O grupo suplementado 2
recebeu duas cápsulas de 400UI cada, no primeiro dia pós-parto, totalizando uma
suplementação de 800UI (Figura 1, ANEXO). As suplementações foram oferecidas por
via oral e ingeridas com água no momento do desjejum materno. As doses escolhidas
de alfa-tocoferol administradas no presente estudo se deram pelo fato destas serem
comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando,
assim, um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus múltiplos têm sido utilizados
por outras importantes pesquisas envolvendo suplementação de vitamina E
(STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN et al, 2007;
CLEMENTE et al, 2014). Foram coletados 2 mL de leite materno, sempre no período da
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manhã, estando as puérperas em jejum de no mínimo 8 a 12 horas. As colestas
aconteceram em 4 momentos: 1° dia pós-parto (leite colostro – 0 hora); 24 horas após
a primeira coleta (leite colostro – 24 horas); entre 7º - 10º dias pós-parto (leite de
transição); 30° dia pós-parto (leite maduro), sendo as duas últimas coletas realizadas
em domicílio por equipe previamente treinada. O leite materno foi coletado por
expressão manual de uma única mama não sugada previamente, desprezando as
primeiras ejeções do leite, a fim de evitar variações na composição em decorrência da
gordura. Essa medida foi adotada a partir de evidências científicas, que demonstram
diferenças na composição de outros nutrientes entre os leites anterior e posterior à
mamada (DAMETTO, 2018). As amostras foram coletadas em tubos de polipropileno
protegidos da luz e transportados sob refrigeração ao Laboratório de Bioquímica dos
Alimentos e da Nutrição (LABAN), localizado na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), onde foram armazenadas a -20ºC, por um tempo médio de três dias,
para posterior extração e análise. O alfa-tocoferol da amostra de leite foi extraído
segundo o método adaptado de Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma
alíquota de 1 mL de leite, foi adicionado 1 mL de etanol a 95% (Merck, Darmstadt,
Alemanha) para precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt,
Alemanha). A amostra foi homogeneizada durante 1 minuto em agitador de tubos e
centrifugada durante 10 minutos a 4000 rpm para separação da camada de
sobrenadante, que foi removida posteriormente para um segundo tubo. As etapas de
adição do hexano foram realizada três vezes, o que resultou em 6 mL do extrato, do 4
mL foram destinados para a evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da
análise, o extrato foi diluído em 250 μL de etanol absoluto e 20 μL foram aplicados no
aparelho de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) (Figura 2, ANEXO). Para
a avaliação da concentração de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se
como parâmetro valores inferiores a 4 mg/dia no leite materno, para indicar baixas
concentrações de vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000), sendo tais valores
estimados ao longo do período de lactação. Para o leite colostro (0 hora e 24 horas pósparto) considerou-se o volume diário de 396 mL e nos leites de transição (entre 7-10
dias pós-parto) e maduro (30 dias após o parto) adotou-se 780 mL (BAUER; GERSS,
2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). A análise estatística foi realizada pelo software
IBM@ SPSS Estatística versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os
dados de alfa-tocoferol no leite materno foram expressos em média e desvio-padrão. O
teste ANOVA one-way com teste post-hoc de Tukey mensurou a diferença entre as
médias das concentrações no leite materno do alfa-tocoferol intergrupos nos diferentes
momentos da coleta. As diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05.
Resultados e Discussões
A concentração média do alfa-tocoferol no leite materno no pós-parto imediato (0 hora)
correspondeu a 1094,1 ± 281 µg/dL no grupo controle, 1089,1 ± 269 µg/dL no grupo
suplementado 1 e a 1093,2 ± 217 µg/dL no grupo suplementado 2 sem diferença
significativa entre os grupos (p > 0,05). Os valores encontrados para o leite colostro 0
hora nos três grupos apresentam-se inferiores a outros estudos realizados com
populações semelhantes, como o de Clemente et al. (2014), onde foi encontrada uma
concentração média de 1665,2 ± 160 µg/dL e o estudo de Lira (2017) que obteve uma
concentração de 1494,9 ± 594 µg/dL. Outros estudos apresentaram valores inferiores a
este estudo, sendo eles na Polônia, onde a concentração média de alfa-tocoferol foi de
999,0 ± 151 µg/dL no colostro, e em Bangladesh que apresentou valores de 919,1 ± 365
µg/dL. O aumento da concentração média do alfa-tocoferol no leite materno, no pósparto imediato, pode ser observado nos grupos que receberam a suplementação
quando comparados ao grupo controle (Figura 3, ANEXO). A análise intergrupos
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apontou diferenças significativas no leite colostro 24 horas, entre os grupos controle e
suplementado 1 (p < 0,001), controle e suplementado 2 (p < 0,001) e suplementado 1 e
suplementado 2 (p = 0,002). No leite de transição (7 – 10 dias) entre os grupos controle
e suplementado 2 (p <0,001) e suplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001). No leite
maduro (30 dias) entre os grupos controle e suplementado 1 (p = 0,001) e controle e
suplementado 2 (p = 0,003). Ao comparar os valores obtidos neste estudo para o
colostro 24 horas após a suplementação, o grupo suplementado 1, apresentou
semelhança aos resultados dos estudos de Clemente et al. (2014), Melo et al. (2016) e
Lira (2017). Já para o grupo suplementado 2, não há dados na literatura para
comparação. O leite de transição apresentou concentrações médias de alfa-tocoferol
semelhantes ao estudo de Medeiros (2015) e Lira (2017). E para o leite maduro, os
resultados também se assemelham ao encontrado por Lira (2017). Vale ressaltar, que
a maioria dos estudos que avaliam o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no leite,
não apresentam resultados para o leite maduro. Foi verificado um declínio gradual na
concentração de alfa-tocoferol ao longo da lactação nos três grupos do estudo, o que é
uma característica fisiológica desse nutriente. No entanto, esse declínio foi menor nos
grupos que foram suplementados. De acordo com Lima et al. (2014) ocorre uma
alteração do alfa-tocoferol no decorrer da lactação, o que é uma característica do leite
materno, pois se inicia a fase II da lactogênese. Assim, há uma alteração tanto na
composição quanto no volume de leite produzido, uma vez em que os níveis de
progesterona estão reduzidos (LIRA, 2017). Desta forma, é importante ressaltar a
escassez de estudos que explorem os valores de alfa-tocoferol ao longo da lactação e
as diferenças metodológicas presentes em relação aos estudos existentes dificultam a
realização de comparações mais amplas quanto a esses parâmetros.
Conclusão
Os dois protocolos de suplementação proporcionaram aumento da concentração de
alfa-tocoferol no leite colostro 24 horas após a suplementação. No entanto, observouse que o grupo que recebeu a dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol apresentou esse
aumento até o leite de transição (7 – 10 dias), sendo mais eficaz.
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de leite materno (0 hora),
foi administrada 400UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e 800UI de
RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu
suplementação

CIÊNCIAS DA VIDA

687

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no leite
materno.

Figura 3 - Concentração média do alfa-tocoferol no leite materno do pós-parto imediato
até 30 dias após o parto, em função do tratamento administrado.
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TÍTULO: Genotoxicidade ambiental de produtos oriundos da queima de biomassa
Resumo
O reteno (RET) é um hidrocarboneto policíclico aromático (HPA) liberado na queima de
biomassa e usado como biomarcador da combustão de madeira de coníferas no
ambiente aéreo. Embora não seja considerado como um dos HPAs prioritários e não
esteja incluído nas avaliações de risco pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA
(US-EPA), os poucos estudos que existem com o reteno, indicam que o mesmo é capaz
de gerar estresse oxidativo causando citotoxicidade. A fim de contribuir para o
esclarecimento de sua função, o presente estudo teve como objetivo avaliar se o RET,
em concentração semelhante ao encontrado no ambiente, causa danos celulares e
genéticos em células CHO-k1. Para isso, foram realizados dois experimentos: o teste
de viabilidade celular pela taxa de redução do MTT em cristais de formazana e o ensaio
de Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (CBMN). Os resultados revelaram uma
diminuição de células viáveis nas concentrações mais altas do RET durante 24 horas
de tratamento, trazendo uma resposta dose-dependente. A exposição durante o
respectivo tempo levou a um aumento significativo na frequência de micronúcleos (MN),
pontes nucleoplásmicas (NPBs) e brotos nucleares (NBUDs). A análise de
mutagenicidade em células de eucariotos está em andamento. Assim, enfatizamos a
importância de incluir o RET em análises ambientais de rotina no futuro.
Palavras-chave: reteno, hpa, genotoxicidade
TITLE: Environmental genotoxicity of biomass burning products
Abstract
Retene (RET) is an Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) released from biomass
burning and is used as a biomarker of coniferous wood fuel in the air environment.
Although it is not considered as one of the priority PAHs and is not included in risk
assessments by the US Environmental Protection Agency (US-EPA), some few studies
indicate that retene is able to generate oxidative stress and consequently, be cytotoxic.
In order to contribute to clarify its function, the presente work aims to evaluate whether
in concentrations similaires to those found in the environment, can be cytoxotic and
genotoxic in CHO-K1 cells. This study used the method of molecular reduction of MTT
in formazan crystals and the Cytokinesis-block micronucleus cytome assay (CBMN).
Results revealed a decrease, dose dependente, in cellular viability with the highest RET
concentration after 24 hours of exposure. Nuclear alterations like micronuclei (MN),
nucleoplasmic bridges (NPBs) and nuclear buds (NBUDs) were also increased after
retene exposure. The Eukaryotic mutagenicity assay is in development. Thus, we
emphasize the importance of including RET in future routine.
Keywords: retene, pah, genotoxicity
Introdução
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A poluição atmosférica pode ser definida como o aumento da quantidade de partículas
em suspensão, ou material particulado (MP) que causam danos ou desconforto aos
seres humanos ou outros organismos vivos e problemas ao meio ambiente. A poluição
do ar pode ser de origem antropogênica e não antropogênica e pode ocorrer em uma
variedade de escalas espaciais ligadas principalmente à vida atmosférica dos poluentes
específicos. O MP consiste em uma mistura complexa de partículas sólidas e líquidas
de substâncias orgânicas e inorgânicas suspensas no ar. Tais partículas podem ser
primárias (emitidos para a atmosfera) ou secundárias (formadas na própria atmosfera)
e cobrem uma ampla gama de tamanhos. Os principais componentes do MP são
sulfatos, nitratos, amônia, cloreto de sódio, carbono negro, pó mineral e água. As
partículas mais prejudiciais à saúde são aquelas com um diâmetro de 10 μm ou menos,
que podem penetrar e se alojar profundamente dentro dos pulmões. A exposição a curto
e longo prazo aos poluentes do ar tem sido associada a diversos impactos na saúde.
Dentre os compostos orgânicos presentes no MP, alguns possuem uma escassez de
estudo, como é o caso do reteno (RET), com forma molecular C18H18, é um derivado
da degradação de diterpenos produzidos principalmente por árvores coníferas na qual
a presença do RET no ar é um indicador de incêndios florestais, sendo considerado um
Hidrocarboneto Policíclico Aromático (HPA) marcador de queima de biomassa
(ENGLING et al., 2014), verificado em maior concentração em regiões da Amazônia e
Porto Velho (DE OLIVEIRA ALVES et al., 2015). Vale ressaltar ainda, que em trabalhos
anteriores, os dados obtidos no teste cometa mostrou que o RET foi capaz de causar
danos no DNA em células epiteliais de pulmão humano (A549) (DE OLIVEIRA ALVES
et al. 2015), outros resultados tem mostrado que o RET contribui para efeitos
genotóxicos e morte celular causados pelo material particulado na região Amazônica
(DE OLIVEIRA ALVES et al., 2017). O RET também foi encontrado em sedimentos
aquáticos, onde demonstraram a genotoxicidade deste HPA em Anguilla anguilla L,
aumentando a atividade hepática desses peixes após exposição (MARIA & CORREIA,
2005), assim como em zebrafish (Danio rerio) (GEIER et al., 2018). Como relatado
acima, nenhum estudo foi realizado com a linhagem celular CHO-K1, indicada nos
testes de genotoxicidade da OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development), assim, foi objetivo do presente trabalho, testar a citotoxicidade e
genotoxicidade do reteno nesta linhagem, visando a realização do ensaio de
mutagenicidade, HPRT.
Metodologia
Cultura celular A linhagem celular de ovário de hamster chinês (CHO-K1) foi cultivada
em meio DMEM (Dulbelco’s modified Eagle’s medium) suplementado com 10% de soro
fetal bovino, 1% de antibiótico (penicilina), 1% de antimicótico e 1% de L-glutamina,
onde foram mantidas a temperatura de 37º C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2.
As células foram plaqueadas em diferentes densidades de acordo com o ensaio a ser
realizado. Para o ensaio de viabilidade celular (ensaio MTT), foram plaqueadas 104
células por poço em placa de 96 poços. Já para o ensaio CBMN, foram plaqueadas
2,5x104 células por poço em placa de 24 poços. Concentrações das amostras utilizadas
O reteno, o qual foi obtido da empresa SULPECO®. Foi preparada uma solução estoque
de 30 µL/mL em DMSO 0,1%, sendo as concentrações finais de 3,3 ng/mL, 10 ng/mL,
30 ng/mL e 60 ng/mL. O RET 30 ng/mL utilizado neste estudo corresponde à sua
quantidade em 400 µg/mL do extrato orgânico total de MP10, usado anteriormente por
Oliveira Alves et al. (2017). Essa concentração é equivalente a 30 µg/m3 de PM10, que
foi a concentração média de PM10 medida no local de coleta (DE OLIVEIRA ALVES et
al., 2015) e abaixo do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Consideramos adicionar a concentração de 60 ng/mL para avaliar os potenciais efeitos
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em células CHO-k1 (Chinese Hamster Ovary). Controle positivo e negativo O composto
benzo[a]pireno (B[a]P) foi usado como controle positivo, pois sua capacidade
mutagênica, citotóxica, e carcinogênica já foi reportada na literatura. A concentração
escolhida para esse estudo foi de 10 µg/mL. Para isso, foi preparada 10 mg/mL de
solução estoque do B[a]P em DMSO 0,1% e diluída a uma concentração final de 10
µg/mL. Para o controle negativo, foi usado o meio DMEM com DMSO a 0,1%, com a
finalidade de mostrar que o dimetilssulfóxido (DMSO) não altera a viabilidade celular
nessa concentração, portanto, qualquer alteração visualizada é devido à ação dos
HPAs. Teste de Citotoxicidade Celular in vitro A avaliação do reteno em linhagem celular
CHO-k1 foi avaliada por meio do teste colorimétrico MTT. Nesse teste a viabilidade
celular é medida por meio da observação do estado metabólico da célula através da
conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2H-brometo de tetrazolium (MTT) em
azul de formazan, a partir dos substratos de enzimas microssomais e mitocondriais
presentes somente nas células metabolicamente ativas (MOSMANN, 1983). A solução
de MTT 1,0 mg/mL foi preparada dissolvendo-o em PBS. Após 24 de tratamento das
células CHO-k1 com as amostras, adicionou-se 100 µL da solução de MTT em cada
poço e incubado por 4 horas a 37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2. Após esse
período, o meio foi retirado e adicionado 200 µL de DMSO 100% por poço com o objetivo
de dissolver os cristais de formazan. Em seguida a placa foi protegida da luminosidade
e mantida sob agitação de 300 rpm por 4 minutos. Passada a agitação, a absorbância
foi lida a um comprimento de onda de 570 nm no espectofotômetro de microplaca
µQuant (Biotek, EUA), fornecendo então as absorbâncias para calcular viabilidade
celular. Teste de Genotoxicidade As Alterações nucleares foram analisadas por meio do
Ensaio de Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (CBMN). Os end-points analisados
foram: micronúcleos (MN), usado como biomarcador de quebra cromossômica e/ou
perda cromossômica, b) pontes nucleoplasmicas (NPBs), que indicam cromossomos
dicêntricos e c) brotos nucleares (NBUDs), biomarcador de amplificação gênica
(FENECH et al., 2007). Os eventos de danos ao DNA podem foram pontuados pela
contagem diferencial de 1000 células binucleadas (BN) em triplicata, totalizando 3000
células por tratamento. Os efeitos citostáticos foram medidos a partir da proporção de
células mono, bi, tri e multinucleadas em um total de 500 células por tratamento, também
realizada em triplicata (1500 células por tratamento) para o cálculo do IDN (Índice de
Divisão Nuclear). As células CHO-k1 foram plaqueadas em placas de 24 poços por 24h.
A concentração utilizada foi de 2,5 X 104 células. Em seguida o meio de cultura foi
aspirado e adicionou as concentrações viáveis do composto sintético em estudo. Após
24 horas, aspirou o material exposto e acrescentou o meio de cultura com citocalasina
B na concentração de 5 µg/mL. As células permaneceram na estufa por mais 24 horas.
Após esse tempo, retirou-se o meio e adicionou 200 µL de tripsina a 0,25% por 5 minutos
(37°C). Por conseguinte, adicionou 800 µL de meio de cultura para a inativação da
tripsina, ressuspendeu as células e transferiu-os para os tubos Falcon previamente
identificados. As células foram centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos. Por último foram
fixadas com metanol e ácido acético (3:1) e então homogeneizadas. Adicionou-se 60 µl
do material em uma lâmina previamente lavada e para análise, as células foram então
coradas com Giemsa. (ROUBICEK et al., 2007; FENECH et al., 2011). Análise
estatística Todos os experimentos foram realizados em triplicatas e os resultados
mostrados em média ± desvio- padrão. As diferenças foram analisadas pela variância
ANOVA seguido pelo teste de Dunnett que compara o grupo de tratamento com seu
respectivo controle. (*) valores p < 0,05 foram considerados significantes. Todos os
dados foram analisados pelo software GraphPad Prism versão 8.0.1. Todos os
resultados passaram pelo teste de normalidade.
Resultados e Discussões
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Com o objetivo de verificar se o RET nas concentrações presentes na amostra
preparada, possui efeito citotóxico nas células tratadas, foi realizado o teste de MTT.
Nas 24 horas de tratamento, o controle positivo (benzo[a]pireno 10 µg/mL) ocasionou
uma redução na viabilidade celular quando comparado com o controle negativo, sendo
essa redução estatisticamente significativa (p<0,01), mostrando que nas 24 horas de
tratamento, ocorreu uma redução esperada na viabilidade do B[a]P, justificando o uso
dessa concentração como controle positivo nos ensaios. Comparando as quatro
concentrações do reteno com o controle negativo, observa-se que após 24 horas as
concentrações de 3,3 e 10 ng/mL e 30 não foram capazes de levar a perda de viabilidade
celular de forma significativa. Porém, nota-se que houve uma redução da viabilidade
celular na concentração de 60 ng/mL, sendo este dado significativo estatisticamente
(p<0,01). Detecção de Micronúcleo O ensaio CBMN permite a medição de eventos
relacionados à danos no genoma, tais como quebras cromossômicas, perda
cromossômica ou interferência na maquinaria mitótica (Fenech et al., 2011). Um
aumento significativo nas alterações nucleares dependentes da concentração foi
observado na exposição RET a 10, 30 e 60 ng/mL nas células CHO quando comparado
com o controle negativo. O B[a]P também aumentou significativamente, com relação
aos micronúcleos. O valor do IDN (Índice de Divisão Nuclear) variou de 1,72 a 1,75, não
apresentando diferenças significativas entre os grupos expostos e o controle negativo.
O RET promoveu um aumento na freqüência de formação de MN, NPBs e NBUDs,
revelando não ter um efeito dependente da concentração em células CHO-k1, o que
difere dos resultados encontrados na linhagem celular A549 (Adenocarcinoma
pulmonar), onde a relação das concentrações são dose-dependente (de Oliveira Alves
et al., 2017). O MN origina-se durante a anáfase, resultando em fragmentos
cromossômicos atrasados causados pelo mau ou não reparo de quebras do DNA. A mal
segregação de cromossomos inteiros na anáfase também pode levar a formação do
MN, como resultado da hipometilação de sequências repetidas em DNA centromérico e
pericentromérico, assim como defeitos em proteínas cinetócoras ou de montagem, fuso
disfuncional e genes checkpoint de anáfase que estão danificados. Os NPBs são
formados por cromossomos dicêntricos, ocasionados devido a erros de quebra de DNA,
fusões terminais de telômeros, assim como na separação defeituosa de cromátides
irmãs durante a anáfase. Os NBUDs representam um processo de eliminação do DNA
amplificado, complexos de reparo do DNA e possível excesso de cromossomos de
células aneuploides. (Fenech et al., 2011) Diferente de outros HPAs que são
considerados como poluentes prioritários pela US-EPA (United States Environmental
Protection Agency), o RET não está incluso na avaliação de risco, bem como não há
muitos trabalhos que associam a exposição desta substância na atmosfera e sua
relação com a saúde humana. O RET também foi o HPA encontrado em maior
quantidade na região Amazônica (DE OLIVEIRA ALVES et al., 2010). Dados obtidos
com o material particulado oriundo da queima de biomasssa na Amazônia mostraram
que o material particulado urbano pode causar alterações no ciclo celular, onde
observou-se uma parada no ciclo celular na fase G1, que inibiu a síntese de DNA,
bloqueou a proliferação celular e causou diminuição de ciclinas E, A, D1 E CDK (ZHANG
et al., 2007). Certamente, mais estudos sobre o efeitos biológicos do reteno são
necessários para a realização de avaliação realista dos riscos dos HPAs no futuro,
assim como verificar se o reteno causa mutações genéticas, usando modelos
eucarióticos, através do ensaio de mutação do gene HPRT (hipoxantina fosforribosil
transferase).
Conclusão
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A queima da biomassa decorrente de fatores antropogênicos ou não, podem causar
sérios problemas não só para o meio ambiente, mas também para a saúde da população
que está sendo exposta. Diante disto, investigou-se os efeitos celulares e moleculares
do RET e suas consequências para a saúde. Os resultados mostraram que o RET,
encontrado na queima de biomassa, é citotóxico dependente da concentração em
exposição de 24 horas, e por meio do CBMN, onde foram encontrados micronúcleos em
concentrações mais altas em células CHO-k1, podendo com isto, levar a danos ao DNA.
Com isso, verifica-se a necessidade de priorizar este poluente e elucidar os mecanismos
de ação de partículas inaláveis a nível celular e molecular. Pode-se perceber então, que
a exposição ao RET deve ser levado em consideração pelos órgãos reguladores e pela
sociedade, visto seus riscos à saúde e ao meio ambiente, enfatizando a importância do
controle e redução da poluição do ar.
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Resumo
O transtorno depressivo maior (TDM) é uma causa emergente de prejuízo individual e
sócio econômico, com uma prevalência populacional de 12,8%, sendo descrito que em
torno de 15% destes morrem por suicídio. O citalopram/escitalopram constituem
primeira opção ao tratamento clínico. Embora boa parte responda à terapia
farmacológica, 20-40% mostram resposta inadequada, e o custo de cada tentativa de
medicação não-efetiva para os pacientes pode levar a semanas de permanência da
doença e seus riscos, ocorrência de efeitos colaterais e não-aderência ao tratamento. A
utilização de testes farmacogenéticos para guiar na prescrição de medicamentos
antidepressivos é associada com melhora mais efetiva dos sintomas e com a resposta
mais rápida ao tratamento, assim como com a redução de gastos globais associados
aos cuidados de saúde. A utilização de testes farmacogenéticos para guiar na
prescrição de medicamentos antidepressivos é associada com melhora mais efetiva dos
sintomas e com a resposta mais rápida ao tratamento, assim como com a redução de
gastos globais associados aos cuidados de saúde. Alguns testes já padronizados
informam o perfil genético de enzimas hepáticas, ligando cada enzima a uma lista de
medicamentos antidepressivos que são biotransformados primariamente pela mesma.
As enzimas metabolizadoras CYP2C19 são potencialmente envolvidas no metabolismo
desses fármacos e podem afetar a eficácia do tratamento, uma vez que o gene que
codifica esta enzima é altamente polimórfico.
Palavras-chave: Depressão. Citalopram. Escitalopram. Polimorfismo. CYP2C19.
TITLE: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CYP2C19 * 2 E POLYMORPHISMS
CYP2C19 * 17 IN RESPONSE TO CITALOPRAM AND ESCITALOPRAM TREATMENT
IN BIGGEST DEPRESSIVE DISORDER.
Abstract
Major depressive disorder (MDD) is an emerging cause of individual and socioeconomic
impairment, with a population prevalence of 12.8%, and about 15% of these die from
suicide. Citalopram / escitalopram is a first option for clinical treatment. Although most
respond to drug therapy, 20-40% show inadequate response, and the cost of each
ineffective medication attempt to patients It can lead to weeks of permanence of the
disease and its risks, occurrence of side effects and non-adherence to treatment. The
use of pharmacogenetic tests to guide the prescription of antidepressant drugs is
associated with more effective improvement of symptoms and faster response to
treatment, as well as reduced overall health care spending. The use of pharmacogenetic
tests to guide the prescription of antidepressant medications is associated with more
effective symptom improvement and faster response to treatment, as well as reduced
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overall healthcare costs. Some standardized tests report the genetic profile of liver
enzymes, linking each enzyme to a list of antidepressant drugs that are primarily
biotransformed by it. CYP2C19 metabolizing enzymes are potentially involved in the
metabolism of these drugs and may affect the effectiveness of treatment since the gene
encoding this enzyme is highly polymorphic.
Keywords: Depression. Citalopram Escitalopram. Polymorphism. CYP2C19.
Introdução
O fato de ser humano significa reagir naturalmente com sentimentos de tristeza a
eventos negativos na vida pessoal. Quando os sintomas de tristeza não possuem uma
causa aparente ou são extremamente desproporcionais à causa aparente algo
importante no funcionamento humano está errado”. (PARKER; BROTCHIE, 2009). A
depressão maior é um problema de saúde pública, relacionada à incapacidade funcional
e à elavada morbi-mortalidade. Estima-se que afeta a 350 milhões de pessoas em todo
mundo, com prevalencias que oscilam entre 3.3 e 21,4%. Anualmente, a depressão
acarreta gasto econômico estimado em US$ 83 bilhões nos Estados Unidos e em 118
bilhões de euros na Europa (DONOHUE; PINCUS, 2007). Os episódios depressivos
foram a principal causa de incapacidade em medidas internacionais, desde 1990, tanto
para homens e mulheres, como para países desenvolvidos ou não (KESSLER et al.,
2007). Os pacientes deprimidos apresentam limitação de suas atividades cotidianas e
buscam com maior frequência os serviços de saúde (JOHNSON; WEISSMAN;
KLERMAN, 1992). Sabe-se que a associação entre suicídio e transtornos mentais é
superior a 90%. Entre os transtornos mentais associados ao suicídio, a depressão maior
tem o maior risco: entre os gravemente deprimidos, 15% se suicidam. Nos últimos 45
anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando para grupos etários mais jovens,
sendo que na população entre 15 e 35 anos, o suicídio está entre as três maiores causas
de morte (OMS, 2000). O tratamento do transtorno depressivo maior têm por objetivos
melhorar a qualidade de vida, diminuir a necessidade de hospitalização, minimizar o
risco de suicídio, reduzir as reincidências das crises depressivas, eliminar sintomas,
recuperando a capacidade funcional e social (WANNMACHER, 2004). Há várias
modalidades terapêuticas para a depressão maior. Os antidepressivos são a
abordagem mais estudada e utilizada. Os antidepressivos no geral apresentam eficácia
similar, o que os diferencia é basicamente o perfil de efeitos colaterais e a tolerabilidade
e a segurança. As taxas de remissão variam entre 37 e 46%; e 30% não respondem a
terapia farmacológica combinada (RUSH, et al, 2006). Entre os antidepressivos, a
classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) é a mais bem
tolerada que as demais classes. Atuam inibindo a recaptação de serotonina na fenda
sináptica, aumentando a disponibilidade da monoamina e, consequentemente, a
atividade serotoninérgica. Por serem seletivos, não exercem ação sobre as
catecolaminas. Porém, possuem atividades anticolinérgicas, 1-adrenérgica e
histaminérgica, relacionadas com a manifestação dos efeitos adversos da classe,
contudo de forma menos exacerbada. Isso devido a baixa afinidade por esses
receptores (HIRSCH; BIRNBAUM, 2012). Os efeitos colaterais mais comuns dos ISRS
são gastrintestinais, cefaleia, falta de coordenação, alterações em sono e nível de
energia. Em alguns casos podem ocorrer disfunção sexual e hiponatremia. Tem sido
relatado prolongamento do intervalo QT com o uso do citalopram para doses superiores
a 40mg/dia, um representante desta classe de antidepressivos, sendo portanto
contraindicado na síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (HIRSCH;
BIRNBAUM, 2012). Apesar dos avanços na psicofarmacologia e na grande taxa de
prevalência da depressão, esta continua sendo maldiagnosticada e tratada de forma
inadequada mesmo quando isso ocorre. Somente cerca de 35% dos pacientes
depressivos tem um correto diagnóstico e tratamento. (HIRSCHFELD et al., 1997). A
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variabilidade individual quanto às respostas terapêuticas dos fármacos geralmente
estão associadas com os polimorfismos genéticos presentes em genes que afetam a
farmacocinética ou farmacodinâmica (CHOWBAY; ZHOU; LEE, 2005). Os
antidepressivos são substratos do sistema enzimático citocromo P450 no qual existem
várias isoformas enzimáticas codificadas por diferentes genes.(FABBRI; SERRETI,
2015).
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal. forão selecionados 50
pacientes provenientes dos ambulatórios de psiquiatria e psicodermatologia localizados
no segundo subsolo do HUOL; além de 50 controles. - Grupo tratado O grupo tratados
é constituido de pacientes portadores de transtorno depressivo maior segundo os
critérios do DSM 5 que fazem uso de citalopram ou escitalopram ou fizeram no curso do
atual episódio depressivo, isoladamente ou em combinação com outros psicofármacos,
em condições naturalísticas de tratamento. forão considerados critérios de exclusão
gestantes ou lactantes; menores de 18 anos de idade; diagnóstico primário ou
comorbidade com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar,
demência, doenças neurológicas como encefalopatia, retardo mental ou epilepsia e
doenças médicas clinicamente significativas; presença de dependência do álcool ou de
substâncias ilícitas, com base nos critérios do DSM 5; Para determinar a autonomia dos
pacientes em responder os questionários propostos no presente estudo, todo
participante da pesquisa foi submetido ao Mini Exame do Estado Mental (MEEN). Caso
a pontuação ficasse abaixo do limite inferior da normalidade para o grau de
escolaridade, conforme estabelecido no teste, também foi considerado como critério de
exclusão. - Grupo Controle O grupo controle é constituido de individuos sem diagnostico
de transtorno depressivo maior ou qualquer outra comorbidade psiquiátrica. - Coleta de
dados Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, bem como assinatura do
TCLE após a consulta psiquiátrica agendada conforme condições naturalísticas de
acompanhamento, os pacientes do grupo tratado forão submetidos a cinco
questionários e testes clínicos: Mini Exame do Estado Mental; Escala de Depressão de
Hamilton com 17 itens; WHOQOL-abreviado versão em português; Questionário de
Morisk et al e Questionário Socioeconômico. Depois de responder e preencher as
escalas os pacientes eram acompanhados até o laboratório de coleta do huol onde eram
coletadas amostras de sangue através de punção a vácuo da veia braquial feita por
profissionais habilitados(técnicos do hospital universitário) que estavam escala de
serviço de saúde. - Genotipagem A genotipagem do grupo dos pacientes será feita
através da técnica de sequenciamento. Após a coleta da amostra de sangue, procederá
a extração do DNA genômico, usando Kit Purelink Genomic DNA (Invitrogen), seguindo
as instruções do fabricante. Um fragmento de 223 pares de base (pb) para o
polimorfismo CYP2C19*2 (G>A, rs4244285) será amplificado através da reação de
cadeia polimerase (PCR, em inglês) com primers especificamente desenhado para o
presente estudo sendo Forward: CAACCAGAGCTTGGCATATTGTATC e Reverse:
TAAAGTCCCGAGGGTTGTTG. Um fragmento de 470 pb para o polimorfismo
CYP2C19*17 (C>T, rs12248560) será amplificado de acordo com a metodologia
descrita por Anichavezhi et al (2012), tendo como Forward: GCCCTTAGCACCAAATTC
e Reverse: ATTTAACCCCCTAAAAAAAACG. - Análise Estatística As análises
estatísticas foram realizadas através dos programas SPSS, versão 21.0 (Statistical
Package for Social Sciences) e GraphPad Prism versão 5.0 (San Diego, CA, USA). Um
intervalo de confiança (IC) de 95% foi estabelecido na determinação das frequências
genotípicas, alélicas e fenotípicas. Foi usado o teste exato de Fisher na comparação da
distribuição das frequências entre os grupos e na distribuição do sexo com a
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refratariedade. Análise de variância (ANOVA em inglês) de duas vias foi utilizada para
analisar a relação dos genótipos e fenótipos com a refratariedade, a média da dose
diária de citalopram e escitalopram entre os fenótipos, a média da dose diária de
citalopram e escitalopram, e todas as variáveis independenstes. A significância
estatística foi fixada em valor de P≤0,05.
Resultados e Discussões
A partir dos dados coletados e analisados será conhecido o perfil farmacogenético dos
portadores de transtorno depressivo maior nos ambulatórios de psiquiatria do HUOL,
que até então permanece desconhecido. Além disso haverá subsídios para explicar a
imensa maioria, se não todos os fenótipos dos pacientes avaliados, quanto a remissão
dos sintomas depressivos e eficácia do citalopram/escitalopram, correlacionando os
polimorfismos do CYP2C19. O fenótipo droga-resposta em transtorno depressivo maior
depende de uma combinação de diversos fatores: gravidade da doença, tempo de
doença, adesão ao tratamento medicamentoso, prática de outras abordagens
terapêuticas, presença de polimorfismos do CYP2C19, nível cognitivo, funcionalidade e
qualidade de vida, perfil socioeconômico e demográfico e vulnerabilidade social.
Conclusão
O perfil farmacogenético pode ser útil no diagnóstico de pacientes como
metabolizadores ultra-rápidos ou lentos e auxiliar no manejo farmacológico no serviço
do hospital-escola. O conhecimento de todos esses fenômenos permite portanto
individualizar a conduta terapêutica, sendo um primeiro passo para a prática da
medicina personalizada no ambulatório de psiquiatria do HUOL
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TÍTULO: Interações entre as vias de reparo de danos oxidados no DNA e metabolismo
de lipídios em pacientes com Lipodistrofia Generalizada Congênita
Resumo
A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC), também conhecida como Síndrome de
Berardinelli-Seip, é uma rara doença de herança autossômica recessiva, causada
molecularmente por mutações em genes que codificam importantes proteínas
envolvidas na homeostase do tecido adiposo, como seipina e 1-AGPAT 2 (1-Acilglicerol3-fosfato O-aciltransferase-2). As mutações genéticas que causam tal síndrome
impedem que haja o completo desenvolvimento do tecido adiposo metabolicamente
ativo no indivíduo adulto. Na busca pela perpetuação de informações genéticas de
geração para geração é interessante para a célula que as taxas de mutação sejam
controladas, nesse sentido, evolutivamente foram desenvolvidas estratégias na busca
pela resolução de possíveis danos ao material genético. Dito isso, existem duas
principais vias de reparo de DNA, a via de Reparo de Excisão de Base (BER) e a via de
Reparo de Excisão de Nucleotídeos (NER). Estudos recentes apontam a associação
entre as duas vias. Dentre os tecidos conjuntivos, nosso estudo focou no tecido adiposo
que pode ser dividido em banco e marrom, ambos apresentam funções metabólicas
bastantes distintas; e também, seus adipócitos diferem morfologicamente.
Palavras-chave: Genética Humana, Liposdistrofia, Berardinelli-Seip
TITLE: Interactions between oxidative DNA damage repair pathways and lipid
metabolism in patients with congenital generalized lipodystrophy
Abstract
Congenital Generalized Lipodystrophy (LGC), also known as Berardinelli-Seip
Syndrome, is a rare disease of autosomal recessive inheritance, caused molecularly by
mutations in genes that encode important proteins in adipose tissue homeostasis, such
as seipine and 1-AGPAT 2. (1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase-2). The
genetic mutations that cause such syndrome prevent the complete development of
metabolically active adipose tissue in the adult individual. In the search for the
perpetuation of genetic information from generation to generation, it is interesting for the
cell that mutation rates be controlled. In this sense, strategies have been developed
evolutionarily in the search for the resolution of possible damage to the genetic material.
That said, there are two major DNA repair pathways, the Base Excision Repair pathway
(BER) and the Nucleotide Excision Repair pathway (NER). Recent studies indicate the
association between the two pathways. Among the connective tissues, our study focused
on adipose tissue that can be divided into stool and brown, both have quite distinct
metabolic functions; and also, their adipocytes differ morphologically.
Keywords: Genetics, Lipodystrophy, Berardinelli-Seip
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Introdução
Diante das classificações de tecido conjuntivo, um deles está constantemente associado
com casos de obesidade e outras patologias: o tecido adiposo. Os adipócitos, células
características deste tecido, são conhecidos como sendo bons respondedores à
insulina, permitindo a entrada da glicose. Além disso, funcionam como o maior depósito
corporal de “energia”, sob a forma de triacilglicerois armazenados. Lá, estas moléculas
de reserva energética podem ser formadas endogenamente ou então hidrolisadas em
ácidos graxos e glicerol. Atualmente, já está claro que não é correto afirmar que o tecido
adiposo possui apenas a função de estoque de triacilglicerois, já que muitas outros
papeis já foram elucidados. Tem sido descrito que este tecido secreta citocinas como
TNF, IL-6, IL-18, bem como alguns hormônios como a leptina (responsável pela
sensação de saciedade) e a adiponectina (estimuladora da oxidação de ácidos graxos
no músculo), por exemplo. As lipodistrofias são condições clínicas bastante
heterogêneas que podem ser caracterizadas, de uma forma geral, por perda de tecido
adiposo acompanhada por diabetes melito tipo 2, acantose nigricans, esteatose
hepática e dislipidemia. Didaticamente, estas lipodistrofias podem ser classificadas
como generalizadas, quando a perda adipocitária é em praticamente todo o corpo, ou
parciais, quando em só uma parte do corpo. Além disso, podem ter origem congênita ou
adquirida, possuindo complicações metabólicas associadas proporcionalmente ao
tamanho da perda de adipócitos. Uma lipodistrofia bastante endêmica no estado do Rio
Grande do Norte (Brasil) é conhecida como síndrome de Berardinelli-Seip, a qual é
caracterizada como sendo do tipo generalizada, congênita e de herança autossômica
recessiva. As mutações genéticas que causam tal síndrome impedem que haja o
completo desenvolvimento do tecido adiposo metabolicamente ativo no indivíduo adulto.
Epidemiologicamente falando, é uma síndrome muito rara mundialmente, acontecendo
cerca de 1 caso a cada 10 milhões de nascimentos e com elevado índice de
subnotificação. No Nordeste brasileiro, nosso grupo de pesquisa revelou que existe uma
alta prevalência da LGC no estado do Rio Grande do Norte (3,23 para cada 100.000
habitantes).
Metodologia
1. Análise do mRNA de OGG1, PARP1, APE-1, XPC, BSCL1, BSCL2, FOS, CAV-1,
PTRF, PPARɣ e MYC em células do sangue periférico pacientes com LGC e suas
famílias. 2. Análise dos níveis proteicos de OGG1, PARP1, APE-1, XPC, BSCL1 e
BSCL2 em células do sangue periférico pacientes com LGC e suas famílias.
Resultados e Discussões
Dentre os resultados observados nos experimentos destaca-se a figura 15 mostrando
que os pacientes homozigotos recessivos possuem menor expressão de
adiponectina, um hormônio proteico que modula vários processos metabólicos,
incluindo a regulação da glicemia e o catabolismo de ácidos graxos. A perda de peso
corporal característica dos pacientes com LGC aumenta significativamente a
concentração deste hormônio no plasma e ess hormônio tem um papel na supressão
de eventos metabólicos que podem causar Diabetes tipo 2,obesidade, aterosclerose,
Doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, complicações comuns aos pacientes
com LGC. Além disso foi demonstrado o aumento de expressão de NFE2L2, gene que
regula um fator de transcrição que contêm elementos de resposta antioxidante (ARE)
em seus promotores e muitos desses genes codificam proteínas envolvidas em resposta
a lesões e inflamações que incluem a produção de radicais livres.
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Conclusão
A conclusão do experimento se deu na relação entre a homozigose recessiva e o nível
de adiponectina que é expressivamente mais baixo nesse grupo e uma correlação
positiva entre a adiponectina e a expressão de NFE2L2. É sugestível que o tecido
adiposo remanescente secrete adiponectina numa concentração que ajude o aumento
da resposta antioxidante.
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TÍTULO: Diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares em ambiente lótico da
Caatinga Norte-rio-grandense, Brasil
Resumo
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) formam simbiose com raízes de plantas
terrestres e aquáticas, todavia, o conhecimento atual sobre esse grupo de fungos é
advindo principalmente de estudos conduzidos em ambientes terrestres. O objetivo do
trabalho foi inventariar a comunidade de FMA em um ambiente lótico, perene e
oligotrófico do semiárido, estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Coletas
foram realizadas na rizosfera de macrófitas aquáticas nos períodos de estiagem
(Dezembro/2018) e chuvoso (Junho/2019) em dois pontos do Rio Punaú,
compreendidos pelo leito (PU1) e foz (PU2). Foram identificadas 31 espécies de FMA
pertencentes a 8 famílias e 13 gêneros, das quais 31 ocorreram em PU1 e 11 em PU2.
Nove espécies constituem primeiros registros para a condição aquática, além do
primeiro registro da família Intraornatosporaceae e gênero Paradentiscutata. Os grupos
mais representativos foram a família Glomeraceae . As comunidades foram
caracterizadas por espécies raras e comuns, com ausência de espécies dominantes.
Os índices de diversidade de Shannon (PU1 = 3,0 e PU2 = 2,0) e de Simpson (PU1 =
0,9 e PU2 = 0,8) foram elevados, sobretudo para PU1, assim como a taxa de
esporulação. Não houve correlação entre taxa de esporulação e profundidade da água
(R = 0,13). Os ecossistemas lóticos oligotróficos são ricos e diversos. As diferentes
partes de um rio influenciam a riqueza e esporulação, entretanto, esses parâmetros não
são influenciados pela profundidade.
Palavras-chave: Aquático. Glomeromycota. Rio. Taxonomia.
TITLE: Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in a lotic environment of Caatinga
Norte-rio-grandense, Brazil
Abstract
Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) form symbiosis with terrestrial and aquatic plant
roots. However, current knowledge about this group of fungi is mainly from studies
conducted in terrestrial environments. The objective of the work was to inventory the
AMF community in a lotic, perennial and oligotrophic environment of the Caatinga biome,
in the Rio Grande do Norte state, Northeast Brazil. Samples were taken from the aquatic
macrophyte rhizosphere during dry (December / 2018) and rainy (June / 2019) seasons
in two points of the Punaú River, comprised by the riverbed (PU1) and mouth (PU2). We
identified 31 AMF species belonging to 8 families and 13 genera, of which 31 occurred
in PU1 and 11 in PU2. Nine species are first records for the aquatic condition, besides
to the first record of the family Intraornatosporaceae and genus Paradentiscutata. The
most representative groups were the family Glomeraceae and Acaulosporaceae. The
communities were characterized by rare and common species and absence of dominant
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species. Shannon (PU1 = 3.0 e PU2 = 2.0) and Simpson (PU1 = 0.9 e PU2 = 0.8)
diversity indices were high, especially in PU1, as well as the sporulation rate. There was
no correlation between the sporulation rate and water depth variables (R = 0.13). The
oligotrophic lotic ecosystems are rich and diverse. Different parts of a river influence
richness and sporulation. However, these parameters are not influenced by depth.
Keywords: Aquatic. Glomeromycota. River. Taxonomy.
Introdução
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA), filo Glomeromycota (Tedersoo et al., 2018),
formam ampla simbiose com plantas terrestres, com as quais acredita-se que tenham
co-evoluído há mais de 400 milhões de anos (Krings et al., 2015). Na simbiose, os FMA
promovem ao vegetal aumento da zona radicular e disponibilidade de nutrientes, maior
crescimento, resistência à patógenos e estruturação dos agregados do solo, e o
autótrofo, por sua vez, cede ao fungo produtos da fotossíntese (Parniske, 2008; Smith
& Read, 2008).
Esses organismos são amplamente distribuídos em diferentes ecossistemas e
localizações geográficas, colonizando aproximadamente 80% das famílias de plantas
(Brundrett, 2009). No Brasil, são documentados em todos os biomas, sendo Mata
Atlântica, Cerrado e Caatinga os mais representativos em número de espécies
registradas (Goto et al., 2010; Jobim & Goto, 2016; Jobim et al., 2018).
A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente 11%
do territorial nacional e 70% da região Nordeste. O clima é semiárido, com alta radiação
solar e temperatura, baixa nebulosidade e precipitação (Prado, 2003), com o ano divido
em dois períodos climáticos: chuvoso e seco, sendo o primeiro mais curto com
aproximadamente 4 meses de duração e o segundo predominante na maior parte do
ano. A vegetação é composta por florestas arbóreas ou arbustivas, muitas das quais
apresentam características xerofíticas (Liberali & Ferreira, 2014). O bioma enfrenta
desafios para sua conservação com apenas 7% de seu território inserido em unidades
de conservação (Acosta et al., 2017).
Os ecossistemas aquáticos representam mais de 70% da superfície do planeta, sendo
que apenas 2,4% desse total corresponde aos ecossistemas continentais (lagos,
lagoas, poços, rios, brejos e áreas alagadas) (Grassi, 2001). Grande parte da
diversidade presente nesses ecossistemas corresponde às macrófitas aquáticas,
definidas como vegetação aquática macroscópica de hábitos submerso fixo, submerso
livre, flutuante fixo, flutuante livre, emergente, anfíbio ou epífito (Pedralli, 1990).
A ubiquidade dos FMA é revelada pelos estudos conduzidos em todos os continentes
(Davison et al., 2015). Entretanto, historicamente, os ambientes terrestres têm recebido
mais atenção quando comparados aos aquáticos. Em 1977, Sondergaard & Laegaard
fizeram o primeiro registro de associação endomicorrízica em macrófitas aquáticas,
despertando para outros estudos, que embora em números limitados, trouxeram
abordagens ecológicas, taxonômicas e de diversidade.
Os estudos ecológicos têm buscado entender, principalmente, como as variáveis
profundidade, status trófico, hospedeiro e raiz, potencial redox etc., influenciam os FMA
(Chaubal et al., 1982, Clayton & Bagyaraj, 1984, Farmer, 1985, Jayachandran & Shetty,
2003). A partir de estudos taxonômicos, aliados a estudos filogenéticos, descreveu-se
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Rhizoglomus melanum em uma condição lêntica (Sudová et al., 2015). Os estudos de
diversidade, por sua vez, já permitiram documentar a ocorrência de mais de 80
espécies, apesar de muitas áreas, países e ecossistemas permanecerem não
explorados. Para o Brasil, por exemplo, foi publicado um único inventário conduzido na
região Sul (Marins et al., 2009), e mais recentemente, Ortiz-Vera et al. (2018) revelaram
sequência de Glomeromycota no rio Tietê, região Sudeste do país.
Frente à necessidade de melhor entendimento da ocorrência de espécies de FMA em
ambientes aquáticos, o estudo se propôs a inventariar e inferir alguns parâmetros
ecológicos sobre a comunidade de FMA em um ambiente lótico do bioma Caatinga no
estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil.

Metodologia
2.1 Área de coleta
O estudo foi conduzido no Rio Punaú, localizado no município de Rio do Fogo, sob
domínio do bioma Caatinga no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Dois pontos foram
amostrados, compreendidos pelo leito e foz do rio, distantes entre si por
aproximadamente 2 km. O Rio Punaú é perene, oligotrófico, de água doce e escura e é
o principal rio da bacia hidrográfica do Punaú, se estendendo por aproximadamente 23,4
km (Silveira, 2009).
2.2 Amostragem
As coletas foram realizadas durante o período de estiagem (dezembro/2018) e chuvoso
(junho/2019). Através de mergulhos na coluna d’agua, 30 amostras de solos rizosféricos
(0-20 cm) de macrófitas aquáticas habitando diferentes profundidades (2 a 139 cm)
foram coletados em cada ponto do rio e estação. Um levantamento prévio dos
hospedeiros aquáticos foi realizado e dividiu-se o número de amostras pelo número de
espécies hospedeiras. Ao total, foram contempladas no estudo 12 espécies vegetais,
pertencentes a 9 famílias, tabela 1.
2.3 Análises taxonômicas
O solo foi previamente seco a temperatura ambiente e destinado à extração dos
glomerosporos a partir de 50 g, por peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson, 1963)
e centrifugação em água e sacarose 50% (Jenkins, 1964). Para cada amostra foram
realizadas 3 repetições, analisadas como média. Os esporos foram quantificados,
deixados em ácido lático para remoção de partículas do solo, separados por morfotipos
(tamanho, forma e coloração) e montados em lâminas permanentes com PVLG (álcool
polivinílico e lactoglicerol) e PVLG + Melzer (1:1) e identificados, conforme Goto (2009),
Blaszkowski (2012) e descrições adicionais.
2. 4 Análises de diversidade e estatísticas
Para avaliação da estrutura da comunidade, foram calculados os índices de diversidade
de Shannon-Weaver (H) e Simpson (C) no software PAST 3.0, considerando H= (Xi/Xo)
x log (Xi/Xo), C= (xi/xo)², sendo Xi o número específico e Xo o número total de esporos
viáveis e identificados. A representatividade dos táxons por ordens, famílias e gêneros,
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assim como frequência de ocorrência (FO) e abundância relativa (AR) para cada
espécie foram calculadas no software Excel. Para FO, considerou-se número de
amostras em que cada espécie ocorreu/número total de amostras (x100) e para AR o
número de indivíduos da espécie/número total de indivíduos da comunidade (x100). De
acordo com FO, as espécies foram classificadas em dominantes (FO > 50%), comuns
(10% < FO ≤ 50%) e raras (FO≤ 10%) (Zhang et al., 2004).

Resultados e Discussões
Foram recuperadas 32 espécies de FMA pertencentes a 5 ordens, 8 famílias e 13
gêneros (Tabela 2) das quais 31 ocorreram no leito e 11 na foz do Rio Punaú.
Nove espécies foram compartilhadas pelos dois pontos, com 21 exclusivas de PU1 e
apenas Scutellospora hawaiensis exclusiva em PU2. A maior representatividade ao total
foi da Ordem Glomerales, família Glomeraceae e gêneros Glomus e Acaulospora, figura
1.
Esses grupos taxonômicos são comumente bem representados em inventários na
condição terrestre e aquática (Oehl et al., 2003, Aidar et al., 2004, Stevens & Peterson,
1996, Marins et al., 2009). Glomerales e Glomeraceae abrigam 40 e 36 % das espécies
do filo Glomeromycota, respectivamente. Os gêneros Glomus e Acaulospora, ademais
de sua diversificação, são reconhecidos pela ocorrência em condições adversas
(Zangaro & Moreira, 2010)
A comunidade de FMA foi caracterizada por muitas espécies raras (64% em PU1 e 55%
em PU2) e espécies comuns (35% em PU1 e 45% em PU2), não sendo encontrada
nenhuma espécie dominante. Quanto a abundância, predominaram Acaulospora
tuberculata e Paraglomus brasilianum em PU1 e A. tuberculata e A. foveata em PU2.
Acaulospora tuberculata é uma espécie amplamente distribuída e já relatada em
estudos na condição aquática (Kai & Zhiwei, 2006), assim como em vegetação de mata
ciliar influenciada por umidade, onde predominou sobre outras espécies (Carrenho et
al., 2001). Acaulospora foveata é considerada espécie generalista em inventários na
condição terrestre (Pereira et al., 2014) e já foi relatada habitando zonas úmidas
tropicais (D’Souza & Rodrigues, 2013). Paraglomus brasilianum, no entanto, não tem
ocorrência conhecida na condição aquática e juntamente com Ambispora appendicula,
Acaulospora herrerae, Glomus glomerulatum, G. spinuliferum, G. trufemii, Oehlia
diaphana, Sclerocystis coremioides e Scutellospora hawaiensis, representa novos
registros para a condição. Além disso, os resultados também trazem o primeiro registro
da família Intraornatosporaceae com o gênero Paradentiscutata.
Os índices de diversidade de Shannon (PU1 = 3,0 e PU2 = 2,0) e de Simpson (PU1 =
0,9 e PU2 = 0,8) são elevados, sobretudo para PU1. A maior riqueza em PU1 é
concordante com a maior esporulação, figura 2.
A taxa de esporulação, ou o número de glomerosporos, pode ser influenciada pelo grau
de colonização, extensão das raízes, estado de senescência do hospedeiro,
sazonalidade e fatores físico-químicos do solo (Moreira & Siqueira, 2006). Na condição
aquática, é uma variável pouco estudada, entretanto, a presença de FMA por meio da
identificação de espécies ou colonização radicular, tem sido relacionada com o status
trófico, sendo os ambientes oligotróficos, mais expressivos (Baar et al., 2011; Moora et
al., 2016).
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A profundidade da coluna d’água também tem sido considera um fator importante,
sobretudo em ambientes lênticos (Cleyton & Bagyaraj, 1984). Todavia, quando testada
a influência da profundidade na esporulação, não foi encontrada correlação aparente
entre as duas variáveis para as condições lóticas estudas (R= 0,13), figura 3.
Os ambientes lóticos são reconhecidos pela sua extensão, pela maior concentração de
oxigênio, fornecimento de habitats para uma grande diversidade de espécies e
variações da velocidade da correnteza, turbulência, largura e profundidade (Williams &
Feltmate, 1994). O percurso de um mesmo rio, da nascente à foz, também é marcado
por heterogeneidade de condições. Geralmente, a correnteza e consequentemente a
disponibilidade de oxigênio, assim como a profundidade, diminuem na foz e, além disso,
há maior depósito de cascalho, areia, argila, etc., advindos do leito (Rutledge et al.,
2011). Esse conjunto de fatores também influencia na ocorrência e dinâmica das
espécies, podendo ser responsável pela diferença encontrada na riqueza e diversidade
entre os dois pontos estudados.

Conclusão

Inventários taxonômicos em áreas pouco exploradas como os ecossistemas lóticos
oligotróficos tropicais permitem ampliar o conhecimento da ocorrência de espécies de
FMA, mostrando que esses ambientes abrigam elevada diversidade e riqueza, incluindo
espécies, gênero e família nunca antes reportados em outras condições alagadas.
Os padrões de representatividade dos táxons são semelhantes a ambientes terrestres
e outros ambientes aquáticos lóticos e lênticos. As diferentes partes de um ambiente
lótico influenciam a riqueza e esporulação de FMA, com maiores índices atribuídos ao
leito. Por outro lado, a profundidade da coluna d’água não é um fator determinante na
taxa de esporulação.
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Tabela 1- Lista de espécies hospedeiras vegetais amostradas no leito (PU1) e foz (PU2)
do Rio Punaú durante o período de estiagem (S) e chuvoso (C).
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Tabela 2 – Lista de espécies, frequência de ocorrência (FO) e abundância relativa (AR)
das espécies de FMA encontradas no leito (PU1) e foz (PU2) do Rio Punaú.
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Tabela 2 continuação– Lista de espécies, frequência de ocorrência (FO) e abundância
relativa (AR) das espécies de FMA encontradas no leito (PU1) e foz (PU2) do Rio Punaú.

Figura 1 – Representatividade (%) das espécies de FMA por ordens, famílias e gêneros.
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Figura 2 – Taxa de esporulação de FMA no leito (PU1) e foz (PU2) do Rio Punaú.

Figura 3 – Correlação entre profundidade da água e número de esporos de FMA.
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TÍTULO: Efeitos de uma dose única de ayahuasca sobre os níveis de Andrógenos em
Callithrix jacchus em um modelo de depressão juvenil
Resumo

A depressão tem sido, há muito, uma das doenças mentais que mais aflige a
humanidade e, possivelmente, uma das maiores inimigas modernas de uma boa
qualidade de vida. As alterações biológicas provocadas pela doença são muitas. Alguns
autores relacionam a depressão a desequilíbrios no eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal
(HPA) e nos mecanismos de resposta ao estresse do corpo. Porém alterações
hormonais também são observadas nos níveis de andrógenos, os quais estão
diretamente relacionados com o humor, a disposição e sobrevivência neuronal. Estudos
recentes mostram que os tratamentos clínicos com antidepressivos possuem uma
eficácia questionável e, baseado nisso, trabalha-se na pesquisa de novos princípios
ativos que possuam propriedades terapêuticas no combate à doença. Estudos recentes
apresentam evidências consistentes de um potencial efeito antidepressivo da decocção
denominada Ayahuasca. Diante disso, esse estudo objetivou analisar os níveis de
andrógenos em uma espécie de primata do novo mundo, o Callithrix jacchus, exposto a
um protocolo de depressão e posteriormente tratado com uma dose única ayahuasca.

Palavras-chave: Andrógenos.testosterona.ayahuasca.depressão.primatas
TITLE: Effects of a single dose of ayahuasca on androgen levels in Callithrix jacchus in
a juvenile depression model
Abstract

Depression has long been one of the most afflicting mental illnesses of humanity and
possibly one of the greatest modern enemies of a good quality of life. The biological
changes caused by the disease are many. Some authors relate depression to
hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis imbalances and the body's stress response
mechanisms. However hormonal changes are also observed in androgen levels, which
are directly related to mood, disposition and neuronal survival. Recent studies show that
clinical treatments with antidepressants have a questionable efficacy and, based on this,
we work on the research of new active ingredients that have therapeutic properties to
fight the disease. Recent studies provide consistent evidence of a potential
antidepressant effect of decoction called Ayahuasca. Thus, this study aimed to analyze
androgen levels in a New World primate species, Callithrix jacchus, exposed to a
depression protocol and subsequently treated with a single ayahuasca dose.
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Introdução
O transtorno depressivo maior (TDM) é uma das doenças psicossomáticas mais
incapacitantes e mais presentes no mundo. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, em 2017 o número de afetados pela doença ultrapassava os 322 Milhões de
pessoas no mundo, cerca de 4,4% da população mundial. No Brasil, a OMS estipula
que 5,5% da população seja afetada pela doença (OMS-2017). Os casos de depressão
na adolescência chegam a 14% entre os jovens e 30% entre as meninas (Breslau et al.,
2017), no entanto, dada a susceptibilidade nessa fase do desenvolvimento, o tratamento
torna-se ainda mais complexo (Hankin, 2006).
De etiologia multifatorial, há muito a depressão assola a humanidade. Historicamente
ela foi referida como “Melancolia” ou como uma “Tristeza Prolongada”, nomes fazem
alusão aos sintomas característicos ao seu portador, são eles: Apatia, indisposição,
longo período de tristeza, perda de interesse, sofrimento emocional, fadiga, agitação,
choro excessivo (DSM-5). Sintomas esses que variam de pessoa pra pessoa,
corroborando ainda mais para uma dificuldade no tratamento da patologia. A
persistência dos sintomas durante longos períodos podem trazer prejuízos cognitivos
irreversíveis ao indivíduo. Atualmente, uma das formas de tratamento para a depressão
é a farmacoterapia, sendo esta uma relevante forma de tratamento e amplamente
utilizada pela psiquiatria no mundo inteiro. Porém os medicamentos utilizados
(antidepressivos) possuem um tempo de latência relativamente grande até atingir o
efeito terapêutico, e trazem muitos efeitos adversos ao paciente, sem a garantia de que
após seu uso, entrarão em remissão (Gaynes et al., 2009). Por este motivo a eficácia
dos antidepressivos tem sido questionada nos últimos anos. (Hengartner, M. P., &
Plöderl, M. 2017).
Devido a esse questionamento a respeito da eficácia dos antidepressivos, surgiram
novas abordagens de pesquisas em busca de substâncias que levariam a um possível
tratamento da depressão de forma rápida e efetiva, sendo a ayahuasca uma das que
tem se mostrado mais promissoras (Palhano-Fontes et al. 2019) (Sanches, R. F. et al.
2016).
A adolescência é um período crítico do desenvolvimento no qual o sistema nervoso
torna-se mais suscetível a influências ambientais, levando a alterações neuroquímicas
e morfológicas no encéfalo que podem ser benéficas ou não. Nessa fase, o corpo
masculino passa por diversas transformações devido o aumento dos níveis de
testosterona, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento sexual do homem,
e transformações essas que irão acompanha-lo até a idade adulta. (Silbereis et al.,
2016).
As relações entre as alterações nos níveis de andrógenos, durante o quadro depressivo
são controversas (Nead, 2019). A testosterona é responsável pela libido, humor e
cognição, funções alteradas no quadro depressivo. Além disso, algumas evidencias
apontam que terapia de privação de andrógenos piora sintomas depressivos (Nead, K.
T. 2019). O uso da testosterona como possível abordagem antidepressiva, através da
inoculação de altas doses do hormônio para tratar sintomas antidepressivos está sendo
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alvo de pesquisas, especialmente em contexto de homens com baixo nível de
testosterona (Nead 2019).
O presente trabalho mensurou os níveis de andrógenos em uma espécie de primata do
novo mundo, o Callithrix jacchus, exposto a um protocolo de depressão e posteriormente
tratado com dose única da ayahuasca., a fim de estabelecer uma relação entre os níveis
hormonais dos andrógenos com o desenvolvimento da psicopatologia.

Metodologia

A ayahuasca é uma decocção das plantas amazônicas Psychotria viridis e
Banisteriopsis caapi, sendo amplamente utilizado em cerimônias religiosas dos grupos
Barquinha, Santo Daime e União do Vegetal. O efeito psicodélico do chá se dá pela
atuação da N,N-dimetiltriptamina (DMT), encontrada na P. viridis, que atua como
agonista dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Quando ingerida oralmente, a DMT
é degradada pela enzima monoamina oxidase (MAO) presente no trato gastrintestinal;
porém, na presença das β-carbolinas harmina, harmalina e tetrahidroharmina (THH),
que compõem a B. caapi, estas inibem a MAO, evitando degradação da DMT (Riba et
al., 2012). Dessa forma, a DMT pode alcançar o sistema nervoso central e exercer suas
ações centralmente.
Diversas evidências apontam efeitos antidepressivos e
ansiolíticos da ayahuasca (Cameron et al., 2018; Silva et al., 2018; Palhano-Fontes et
al.,
2018).
O Callithrix jacchus, uma das espécies de primatas do novo mundo endêmico do
Brasil, é um dos principais modelo animal usados na neurociências. Sua utilização como
modelo se dá por exemplo, por sua maior proximidade filogenética com os humanos,
em comparação com o modelo de roedores. Nosso grupo recentemente validou um
protocolo de isolamento social como indutor de comportamentos depressivos entre
animais da espécie (Galvão-Coelho et al. ) e mostramos resultados de uma dose única
de ayahuasca na melhoras das estereotipias depressivas e ajusta os níveis de cortisol
Este trabalho utilizou 13 machos juvenis, (segundo a classificação de Leão et al.,
2009), com a faixa etária de 7 a 9 meses no início do estudo. Todos os animais, eram
cativos do Laboratório de Estudos Avançados em Primatas (LEAP, UFRN), e viviam em
gaiolas familiares localizados na área externa da colônia, em condições naturais de
iluminação, umidade e temperatura. As gaiolas mediam 3.0 x 2.0 x 1.0 m, possuíam na
sua parede anterior um visor unidirecional, na qual abaixo da janela ficava localizado o
prato para alimentação dos animais, e na parede posterior uma porta em tela de arame,
onde era encaixado o bebedouro. No interior da gaiola havia uma caixa ninho para
descanso e pranchas de madeiras e poleiros de galhos de plantas para o deslocamento
dos animais. A alimentação de rotina dos animais foi à base de fruta e papa nutritiva
constituída de leite, aveia, ovo e pão. Foi ainda administrado, duas vezes na semana, o
suplemento multivitamínico, Glicocan. Os animais foram pesados, aproximadamente a
cada 15 dias. Anteriormente ao início do estudo, todos os animais foram habituados à
presença do tratador e dos experimentadores. Os animais foram acompanahdos
durante todo o estudo pelo médico veterinário e tratados de acordo com as normas
estabelecidas pela Instrução Normativa 169 do IBAMA de 20 de fevereiro de 2008 e as
normas de cuidados estabelecidos pelo CONCEA- Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal, da lei Nº 11.794, de 08 de outubro de 2008 (Lei Arouca). O
Criadouro segue as normas internacionais de manutenção de animas ex situ propostas
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pela Animal Behaviour Society e International Primatological Society. Os procedimentos
realizados neste trabalho fora aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animal (CEUA
– UFRN), segundo o protocolo 034/2014.
DESENHO
1-

EXPERIMENTAL
GRUPOS:

Grupo Familiar (GC): 8 animais machos juvenis foram acompanhados por 5 meses em
seu ambiente familiar.
Grupo Isolado: 5 Animais que foram induzidos ao isolamento social, porém não
receberam
tratamento.
Grupo Tratamento: 3 Animais que foram induzidos ao isolamento social e receberam
tratamento
com
dose
única
de
ayahuasca.
2-

PROTOCOLO
DE
ISOLAMENTO
SOCIAL
Os machos juvenis foram isolados socialmente, por 4 meses, em uma nova gaiola
(2.0 x 2.0 x 1.0 m) de dimensões menores que a da gaiola anterior, mas sem restrições
espaciais. Os animais nunca haviam sido separados da família. Durante o isolamento
social, o animal não teve contato visual com outros co-específicos, porém tiveram
contato auditivo e olfatório com outros animais da colônia, porém não com seus
familiares. Não houve restrição alimentar ou de ingestão de água. A duração do
isolamento social para o fim de indução da depressão foi determinada de acordo com
Galvão
et
al
(2018).
3FASES
DO
ESTUDO
·
Fase basal (FB): Em todos os grupos os animais foram observados 7 dias, dentro
de um período de 4 semanas, quando habitavam a gaiola com a família. Nesses dias
de observações foram coletadas fezes para dosagem dos andrógenos, a fim de
estabelecer
o
perfil
hormonal
dentro
da
família
de
origem.
Após a FB, os grupos GI e GT foram isolados em novas gaiolas, enquanto o GC
permaneceu
na
gaiola
familiar
durante
todo
o
estudo.
· I3: Coleta de dados referente a primeira semana (7 dias consecutivos) do terceiro mês
de estudo, sendo o segundo mês da fase de isolamento para os GI e GT.
· I4: Coleta de dados referente a primeira semana (7 dias consecutivos) do quarto mês
de estudo, sendo o terceiro mês de isolamento para os grupos GT e GI. Especificamente
para os animais do (GT) houve uma gavagem única de salina, usado como placebo,
onde 1,67 ml foi inoculado para cada 300 g de peso do animal.
· I5: Coleta de dados referente a primeira semana (7 dias consecutivos) do quinto mês
de estudo, sendo o quarto mês de isolamento para os grupos GT e GI. Para os animais
GT houve uma gavagem única de ayahuasca, onde 1,67 ml foi inoculado para cada
300g de peso do animal. A organização religiosa “Santo Daime”, forneceu o chá da
Ayahuasca que será o mesmo utilizado durante todo o estudo.
COLETA
DE
FEZES:
As coletas de fezes foram realizadas sempre em um mesmo intervalo de horários
(entre 6:30 – 8:30) para evitar influência circadiana sobre as análises (Raminelli et al.
2001).Em seguida, as amostras foram identificadas e armazenadas em tubos de plástico
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a cerca de -4 °C. Posteriormente, estas amostras foram processadas para dosagem da
testosterona.
Resultados e Discussões

DOSAGEM HORMONAL:
A dosagem da testosterona fecal foi realizada no Laboratório de Medidas Hormonais,
do Departamento de Fisiologia da UFRN, de acordo com o protocolo de Sousa & Ziegler
(1998). Em resumo, o protocolo é composto por uma etapa inicial de extração, onde os
esteroides na forma livre são separados a partir de substâncias que são solúveis em
água, etapa chamada de hidrólise. Isto é seguido pela etapa da solvólise, que se destina
a realizar a separação de conjugados esteróides utilizando o etanol. O extrato de
testosterona, ressuspenso no álcool é utilizado para dosagem do hormônio pelo método
de ELISA competitivo. Os coeficientes de variação foram 1,78 e 15,47% para intra e
interplacas respectivamente.
ANÁLISE ESTATÍSTICA:
Foi utilizado o modelo linear generalizado (GLzM) para investigar as variações de
testosterona (variável dependente) entre os grupos (GC, GI e GT; variável
independente) e as fases (FB, I3, I4 e I5; variável independente)
Para as análises utilizando os grupos independentemente das fases, foi encontrado
maiores níveis de testosterona para o grupo controle (µ = 375,69 ± 22,97) quando
comparado com o grupo isolado (µ = 219,42 ± 22,97) e o grupo tratamento (µ = 173,10
± 29,66) (X² wald = 36,67 df = 2 p < 0,001; GC*GI: p < 0,001; GC*GT: p < 0,001). Não
foi encontrado diferença entre o GI e GT (GI*GT: p = 0,21). Não foram encontradas
diferenças nos níveis de testosterona entre as fases (X² wald = 6,31 df = 3 p = 0,09; ).
Não foi encontrado diferenças estatísticas para os níveis de testosterona entre a
interação do grupo com as fases (X² wald = 8,49 df = 6 p = 0,204).
Figura 1: Média ± erro padrão da testosterona (ng/g) nos grupos: controle (GC), isolado
(GI) e tratamento (GT). *= p < 0,05, teste de GLzM.

AYAHUASCA E RESPOSTA FISIOLOGICA:
Foi observado que os níveis de testosterona do grupo familiar (GC) foram
significativamente superior em relação aos demais grupos. Ou seja, os animais que
foram submetido ao protocolo de depressão apresentaram níveis abaixo do ótimo para
a fase juvenil do animal, tendo sido esses tratado, ou não, com a dose aguda de
ayahuasca . Apesar disso, não foram observadas alterações dos andrógenos dentro dos
grupos ao longo do estudo.
Apesar da clara compreensão de que o estresse crônico atua reduzindo os níveis dos
hormônios sexuais (So[P1] usa et al 2015), os estudos que investigam os níveis de
andrógenos na depressão são controversos (Nead, 2019). Porém terapias com o uso
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de andrógenos estão sendo investigadas, especialmente em contexto de homens com
baixo nível de testosterona (Nead 2019).
Um estudo conduzido por (Do Santos et al. (2016), evidenciaram relações entre as
doses de ayahuasca e o aumento da testosterona em roedores, onde o ajuste de doses
nas concentrações de 1x, 2x, 4x e 8x baseado em concentrações usadas pelo grupo
União do Vegetal, fez com que o grupo que recebeu 4x tivesse um aumento
considerável nos níveis de testosterona em relação aos demais. Nossos resultados não
corroboraram Santos et al. (2016), uma vez que os animais que fizeram a ingestão de
ayahuasca não alteraram as concentrações desse hormônio ao longo das fases e
apresentaram menores níveis de testosterona que o grupo controle. Tal diferença pode
estar relacionada com a continuidade das doses: enquanto o nosso utilizava de doses
únicas da decocção, o estudo com roedores possuía uma periodicidade maior e
diferentes doses. Por outro lado, nossos resultados corrobora Alvarenga et al. (2013)
que não encontrou efeito de dose única da ayahuasca nos níveis de testosterona em
ratos Wistar adultos.,.
A literatura recentemente começou a abordar a ayahuasca como foco de seus estudos,
e pesquisas principalmente aqui no Brasil vêm sendo desenvolvidas para descobrir os
reais potenciais da decocção. Estudos apontam as evidências terapêuticas em
distúrbios de ansiedade, depressão e até mesmo vício em drogas (Dos Santos et al.
2016, Domínguez-Clavé et al. 2016). O fato de os protocolos usualmente serem
administrados e adotarem roedores como modelo experimental nos estimula ainda mais
a procurar modelos semelhantes para estudos pré-clínicos usando a ayahuasca e o
modelo experimental Callithrix jacchus. [P1]Sousa, M. B. C; Silva, H.P.A.; GalvãoCoelho, N. L. Stress response: I. Homeostasis and allostase theory. Estudos de
Psicologia (Natal. Online), v. 20, p. 1-10, 2015.

Conclusão

Os achados sugerem que uma dose única de ayahuasca não modula os andrógenos
fecais de machos juvenis de Callithrix jacchus que passaram pelo protocolo de indução
à depressão. Por outro lado, menos concentrações androgênicas são observados em
animais que foram submetidos ao protocolo de depressão, em relação a um grupo
controle. Os resultados aqui apontados são preliminares e sugerem a necessidade de
mais investigações acerca da eventual interação entre ayahuasca e testosterona em
modelos animais de depressão, como por exemplo, elevando o número de animais, ou
abordando por exemplo, o papel da cronicidade das doses de ayahuasca. No que tange
ao uso da ayahuasca como modulador da testosterona, ou no uso do mesmo para fins
terapêuticos à depressão, ainda há muito a ser estudado.
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FIGURA 1 - Dosagem de testosterona entre os diferentes grupos do estudo
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TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE MICRORGANISMOS EM
ESTUDANTES HIPOACÚSICOS NO ENSINO BÁSICO
Resumo
As dificuldades de aprendizagem são comuns em várias áreas do ensino e pode ter
influência direta no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, reduzindo o
rendimento escolar. Os participantes da cultura surda, apesar de terem uma forma de
aprender diferenciada, prioritariamente através da visão, também compartilham traços
da cultura ouvinte, sendo assim, possuem dificuldades de aprendizagem inerentes a
sua condição. O entendimento de questões científicas, notadamente na área
microbiológica é necessário a qualquer estudante para que ele tenha além de uma
adequada alfabetização científica, possa reconhecer microrganismos e consiga
associar não só a importância destes para o meio ambiente, com também os perigos de
contrair doenças e formas de evita-las. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi investigar
localmente quais as principais dificuldades de aprendizagem de alunos surdos e não
surdos sobre microrganismos e a relação destes com a saúde e o ambiente, a fim de
superá-las. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes de escolas públicas e uma escola
particular, localizadas nos municípios de Natal/RN e Parnamirim/RN. Foram aplicados
questionários para os alunos ouvintes e para os alunos surdos foi feito um teste visual
com imagens de microrganismos. Os resultados obtidos sugerem que os estudantes
relacionam microrganismos com doenças, sendo pouco os alunos que compreendem
os benefícios dos microrganismos para o ambiente.
Palavras-chave: Microrganismos, ciência, concepções alternativas.
TITLE: LEARNING DIFFICULTIES ON MICROORGANISMS IN HYPOACOUS
STUDENTS IN BASIC EDUCATION
Abstract
Learning disabilities are common in many areas of education and can have a direct
influence on the teaching-learning process of students, reducing school achievement.
Participants of deaf culture, despite having a different way of learning, primarily through
vision, also share traces of the hearing culture, thus having learning difficulties inherent
to their condition. Understanding scientific issues, especially in the microbiological area,
is necessary for any student to have, in addition to adequate scientific literacy, to
recognize microorganisms and to be able to associate not only their importance for the
environment, but also the dangers of contracting diseases and diseases. ways to avoid
them. Thus, the objective of this work was to investigate locally what are the main
learning difficulties of deaf and non-deaf students about microorganisms and their
relationship with health and environment, in order to overcome them. The research
subjects were students from public schools and a private school, located in the
municipalities of Natal / RN and Parnamirim / RN. Questionnaires were applied to the
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hearing students and to the deaf students a visual test with images of microorganisms
was made. The results obtained suggest that students relate microorganisms with
diseases, with few students understanding the benefits of microorganisms for the
environment.
Keywords: Microorganisms, alternative conceptions, deafness.
Introdução
As dificuldades de aprendizagem são comuns em várias áreas do ensino e pode ter
influência direta no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, reduzindo o
rendimento escolar. Sendo assim, as concepções alternativas são ideias equivocadas,
que os estudantes têm a respeito de algum assunto provenientes de seus
conhecimentos prévios e que podem interferir diretamente na qualidade da
aprendizagem. Estas concepções dos estudantes podem gerar, muitas vezes, erros
conceituais que se perpetuam durante a vida acadêmica do educando, sendo prejudicial
ao entendimento de alguns fatos e conceitos científicos relevantes (CARRASCOSA,
2005).
A preocupação com estes estudos sobre concepções alternativas surgiu na década de
70, como um desdobramento crítico aos estudos de Piaget, que dava elevada
importância ao desenvolvimento cognitivo de estruturas lógicas subjacentes e pouca
importância às riquezas de variedade de ideias apresentadas pelas crianças. Esses
estudos que foram muito influentes na década de 80, foi chamado de Movimento das
Concepções Alternativas (MCA), (MORTIMER,1996) tendo o trabalho de Viennot (1979)
como símbolo do movimento já que verificou que essas ideias podem ser de difícil
mudança conceitual.
As mudanças conceituais começam a partir de situações contraditórias que levam o
aluno a promover conflitos cognitivos e a superação destes levaria a construção de
novos conceitos. Muitos estudantes têm dificuldade de “abandonar” tais ideias e
substituí-las por conhecimento científico (AUSUBEL, 2003). Essas concepções
errôneas podem ser provenientes de vários fatores: como o cotidiano dos estudantes, a
mídia, o livro didático e até mesmo do ensino do professor (BRUM e SILVA, 2015).
A alfabetização cientifica é relevante para os estudantes, pois de acordo com as autoras
Sasseron e Carvalho (2011) para ela se efetivar são necessários três eixos estruturantes
no ensino de Ciências: compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos
científicos fundamentais; a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos
e políticos que circundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre
ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente.
Portanto, o entendimento de questões científicas, notadamente na área microbiológica,
é necessário a qualquer estudante para que ele tenha além de uma adequada
alfabetização científica, a possibilidade de reconhecer os microrganismos e consiga
associar não só a importância destes para o meio ambiente, como também os perigos
de contrair doenças e formas de evitá-las.
Os participantes da cultura surda, apesar de terem uma forma de aprender diferenciada,
prioritariamente através da visão (SKLIAR, 2013), compartilham também traços da
cultura ouvinte, sendo assim, estes também possuem dificuldades de aprendizagem
inerentes a sua condição. “É através das interpretações baseadas na cultura majoritária
que, na construção social da surdez, ocorre a valorização do modelo ouvinte,
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principalmente no processo educativo dos surdos. Trata-se de uma imposição subjetiva
[...] sobre a identidade do surdo” (SÁ, 2006, p.48).
A área da microbiologia é vista como de difícil aprendizagem, pois requer abstração por
parte dos estudantes. Cassanti et al, (2008, p.2). De acordo com Brum e Silva (2015), o
estudante passa a ter informações a respeito dos microrganismos no âmbito informal
através da mídia e seu cotidiano, o que influencia fortemente as concepções deles. Isto
pode fazer com que eles apresentem dificuldade de mudança conceitual mesmo após
estudar esses conteúdos em diferentes estágios da vida escolar, principalmente por se
tratar de um tema abstrato, pois muitos alunos para aprender precisam idealizar ou
imaginar algo que não estão “vendo”.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar localmente quais as
principais dificuldades de aprendizagem de alunos surdos e não surdos sobre
microrganismos e a relação destes com a saúde e o ambiente.

Metodologia
Para avaliar os alunos ouvintes foram escolhidas cinco escolas para ser realizada a
aplicação dos questionários. Duas escolas se localizam no município de Parnamirim,
sendo a primeira a escola estadual Santos Dumont, no bairro de Jardim Planalto. Nessa
escola a turma escolhida foi o 8° ano, que possuía cerca de 32 alunos no dia da
aplicação. A segunda escola, Gênesis Colégio e Curso, é particular e se localiza no
bairro Centro. As turmas em que foram feitas a aplicação foi uma turma de 6° ano, com
24 alunos, e uma turma de 8° ano, com 17 alunos. As outras três escolas se localizam
no município de Natal. Umas delas é a escola estadual Anísio Teixeira, localizada no
bairro de Tirol. A turma em que ocorreu a aplicação foi o 2° do ensino médio, com 32
alunos. A outra é a escola estadual Lourdes Guilherme, que se encontra no bairro de
Nova Parnamirim, e a turma foi o 1° ano do ensino médio, com 24 alunos. Por último, a
escola estadual Felizardo Moura, localizada no bairro das Quintas, e a turma foi o 8°
ano, com 8 alunos. As escolas que são de Natal fazem parte do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Biologia e, com isso, teve o auxílio dos
supervisores na aplicação dos questionários nas turmas citadas.
Para a obtenção dos conhecimentos prévios dos alunos, os instrumentos utilizados
foram dois questionários, sendo um deles sobre microrganismos, contendo 10
perguntas discursivas e diretas e outro sobre ciências, que possui nove questões
discursivas e abertas. Junto ao questionário, também foi entregue para os alunos um
termo de consentimento para eles assinarem como também para levarem para casa
para os responsáveis assinarem.
A aplicação do questionário foi feita durante o horário de aulas das turmas, onde os
professores cederam o seu horário para que a pesquisa pudesse ser feita. Foi entregue
para cada aluno um questionário sobre microrganismo e um sobre ciências e lhes foi
informado que as perguntas deveriam ser respondidas apenas com os seus
conhecimentos e opiniões sobre o assunto, não podendo haver consulta a nenhum
material nem aos colegas de classe.
Para a análise dos resultados dos questionários sobre microrganismos, as respostas
foram classificadas de acordo com as categorias propostas no ensaio de Kose (2008),
mostradas
a
seguir:
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(SC) – Sem compreensão: Estudantes que não responderam ou disseram que não
sabiam.
(CC) – Compreensão coerente: Desenhos e/ou respostas com elementos do conteúdo,
demonstrando compreensão total do assunto e cientificamente coerentes.
(CI) – Compreensão incoerente: Desenhos e/ou respostas que apresentaram
incoerência científica nas respostas ou concepções errôneas de determinados termos.
(CP) – Compreensão parcial: Ilustrações e/ou respostas que denotem compreensão de
alguns dos termos científicos pesquisados, compreendendo em parte os conceitos
baseado no senso comum.
A investigação com os alunos hipoacúsicos foi realizada na Escola Estadual Augusto
Severo, tradicional e pioneira no ensino de estudantes surdos no estado do Rio Grande
do Norte. Ela foi fundada no ano de 1908 e estava localizada inicialmente na Rua Mipibú,
no bairro de Petrópolis. No ano de 2016 a estrutura do prédio ficou comprometida e toda
escola foi transferida para um prédio bastante precário localizado no largo Junqueira
Aires, no bairro da Ribeira, ambas na cidade de Natal.
A turma escolhida conta com aproximadamente 25 estudantes cada uma, sendo 03 com
grau de surdez elevada e 01 com deficiência auditiva, totalizando 21 estudantes
ouvintes e 04 estudantes hipacúsicos, onde se pode fazer a análise das concepções
prévias.
Para esses alunos, um teste visual, com slides de microrganismos, proposto por Ferreira
e Costa (2017), foi aplicado aos 04 estudantes surdos, do 7º ano, matutino.

Resultados e Discussões
Resultados e validação do teste visual aplicado aos estudantes surdos
Os estudantes foram nomeados como alunos S01, S02, S03 e S04, para não haver
identificação. As respostas foram dadas individualmente e nenhum estudante pôde se
comunicar com outro após o término do teste, a fim de evitar troca de informações entre
eles. Segue a caracterização dos referidos estudantes:
O aluno S01, tem 14 anos, interage muito com os todos os estudantes, hipoacúsicos ou
não, participa das aulas com a cooperação da intérprete, é conhecido por ser
“namorador” e “preguiçoso” para executar algumas atividades solicitadas, apesar de
participar das aulas. Não lê textos longos de Português e se comunica apenas por
LIBRAS.
O aluno S02, tem 15 anos, interage bem com outros estudantes, é muito esforçado e
interessado em aprender, atento e participativo; não falta, mesmo com a ausência de
intérprete. Comunica-se prioritariamente por meio de LIBRAS, faz leitura labial, com
dificuldade, entende pouco Português, consegue ler e escrever pequenos textos.
Já o aluno S03, tem 15 anos, não demonstra muito interesse em estudar, apesar de se
comunicar bem em LIBRAS, interage principalmente com estudantes hipoacúsicos. Não
faz leitura labial, não escreve, nem lê Português com facilidade, apenas reconhece
algumas palavras, mas não entende o significado. Participa das atividades quando
solicitadas, falta quando não há intérprete, pois não consegue acompanhar as aulas.
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O aluno S04, com 14 anos, é o que tem maior dificuldade de aprendizagem, pois além
da surdez profunda, apresenta um quadro de microcefalia leve, o que dificulta a
aprendizagem inclusive dos sinais em Libras. Sendo assim, não faz leitura labial e não
sabe se comunicar em Português, ele interage mais com estudantes surdos e com os
intérpretes, sua aprendizagem é voltada mais a coisas do cotidiano.
Na figura 01, sobre a colônia de bactérias não foi reconhecida, nem o vírus na figura 03,
eles comumente, relacionaram a um vídeo que já viu, como na formação de um bebê
ou a aparência de uma aranha, respectivamente. Esses estudantes não fazem distinção
entre os microrganismos, ficando mais claro, após o teste visual.
Na figura 02, sobre fungos macroscópicos, dois dos estudantes questionaram se não
seria uma planta ou parte dela (flor), pela semelhança, o que é comum também entre
estudantes ouvintes associar o Reino Fungi ao Reino Plantae (SOARES, 2014), na
figura 04 um deles permanece com a ideia de relacionar o fungo à planta.
Na figura 05, por se tratar de mofo em alimento, 75% dos estudantes surdos não
conseguiram reconhecer, apenas uma que sugeriu que fosse sujeira, por relacionar tudo
que está em putrefação à coisas sujas. O que também é comum entre estudantes
ouvintes, como visto anteriormente.
Já na figura 06 corresponde a micose, 100% deles correlacionaram a micose à coceira
no pé, mas não conseguiram associar a doença à presença do microrganismo. Isso fica
mais evidente na continuidade das figuras em que em nenhum momento é citado os
termos: microrganismos ou bactérias novamente, mas correlacionam sempre com a
sujeira, como evidenciado desde as respostas aos questionários. Percebe-se isso nas
respostas às questões 07 e 08, onde todos falaram que a onicomicose (micose na unha)
a unha quebra e na cárie, o dente está sujo, por falta de escovação. É importante
observar que mesmo não correlacionando com os microrganismos, a ideia sobre higiene
corporal está presente e ainda 50% dos surdos evidenciaram que o cigarro é danoso
também aos dentes, o que não é normalmente lembrado.
Conforme as respostas da figura 09, em que todos correlacionam o espirro à gripe, por
está presente em seu dia a dia e apenas 50% deles sabiam para que servia o
microscópio. Isso deixa claro que o aluno surdo correlaciona muito os fenômenos
biológicos que ocorre a sua volta, com coisas de seu cotidiano, sendo este um dado
importante no momento de planejamento do professor. Quanto ao uso do cotidiano no
planejamento, Luckesi, (2014, p. 164), afirma que:
Os conhecimentos utilizados no planejamento são os mesmos que devem, no cotidiano,
traduzir-se em prática; caso contrário, serão letras mortas. Não basta usar a filosofia, a
sociologia, a psicologia e a ciência específica só no planejar. Importa que, no cotidiano,
se verifique o verdadeiro auxílio desses conhecimentos nos atos de ensinar e de
aprender (LUCKESI,2014, p.164).
Sendo assim, é importante o professor utilizar coisas do seu cotidiano para que a
aprendizagem seja de fato significativa ao estudante, independente de sua condição e
dificuldades de aprendizagem.
Em relação às quatro primeiras figuras, foram classificados como (SC/CI), por não
responderem ou associarem corretamente as figuras aos microrganismos. Na figura 05,
apenas um foi classificado como (CP), por relacionar a deterioração da comida pelo
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fungo à sujeira. Igualmente a figura 07, onde relacionavam a unha velha, quebradiça e
não ao microrganismos causador.
Já nas figuras 06, 08 e 09, foram classificados como (CC), pois 100% dos estudantes
relataram os sintomas e/ou causas da doença, apesar de não fazerem correlação entre
os microrganismos como possíveis causadores. Quanto a figura 10, 50% dos
estudantes foram classificados (SC/CI) e outros 50% (CC), pois conseguiam saber a
utilidade do microscópio.
Sendo assim, acredita-se que o teste visual foi uma ferramenta importante de análise
que contribui para corroborar com as respostas e entendimento dos estudantes surdos
sobre microrganismos.
Resultados e validação do teste visual aplicado aos estudantes ouvintes
1)
O
QUE
SÃO
MICRORGANISMOS?
Para essa questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, por exemplo: organismos
microscópicos que não podem ser vistos ao olho nu; CP foram as respostas que
possuíam alguma informação correta como por exemplo: seres vivos pequenos; CI
foram as respostas que não possuíam nenhuma informação correta como alunos que
disseram partículas ou células do corpo humano.
Nessa questão apenas a escola Anísio Teixeira teve a maioria dos alunos com
respostas classificadas como Compreensão Coerente. Já a escola Lourdes Guilherme
a maioria das respostas foram classificadas como (SC), o que significa que 13 alunos
não responderam ou não sabiam. Isso também pode ser observado na turma do 6° ano
da escola Gênesis, onde 12 alunos tiveram suas respostas classificadas como Sem
Compreensão. No 8° ano do Gênesis, as respostas classificadas como CP e CI tiveram
o mesmo número de respostas, 6 para cada. Na escola Santos Dumont, 15 alunos
tiveram suas respostas classificadas como CI.
2)
QUAIS
MICRORGANISMOS
VOCÊ
CONHECE?
Para essa questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, que seria bactérias, fungos e vírus;
CP foram as respostas que possuíam alguma informação correta como por exemplo
alunos que colocaram bactérias e células; CI foram as respostas que não possuíam
nenhuma informação correta como alunos que disseram partículas ou células do corpo
humano.
Observou-se nessa questão uma grande quantidade de alunos de todas as escolas com
respostas classificadas como CI onde as escolas Lourdes Guilherme e Santos Dumont
possuem 20 respostas com essa classificação. A escola Anísio Teixeira foi a única com
algumas respostas classificadas como CP e também teve um grande número de alunos
com respostas classificadas como CC. A escola Felizardo Moura teve suas respostas
classificadas em apenas duas categorias, onde metade dos alunos tiveram suas
repostas categorizadas como CC e a outra metade como SC.
3)
VOCÊ
JÁ
VIU
ALGUM
MICRORGANISMO?
Nessa questão observou-se que a maioria dos alunos marcou a alternativa “Não”, sendo
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no Anísio Teixeira a maior quantidade de alunos que marcaram essa alternativa. Na
turma de 8° ano do colégio Gênesis, nenhum aluno deixou a questão em branco, onde
a maioria marcou a alternativa “Não”.
4)
ONDE
VIVEM
OS
MICRORGANISMOS?
Para essa questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: em todos os lugares; CP
foram as respostas que possuíam alguma informação correta como por exemplo:
apenas no ar e no solo; CI foram as respostas que não possuíam nenhuma informação
correta como por exemplo: em nenhum lugar.
Apenas as escolas Anísio Teixeira e Gênesis, na turma do 8° ano, tiveram respostas
classificadas como CI. Todas as outras escolas possuíram respostas classificadas como
CP. Já as respostas classificadas como CC foram encontradas em todas as escolas,
exceto no Felizardo Moura. Sendo assim, pode-se observar que os alunos possuem o
conhecimento de que os microrganismos podem ser encontrados em diversos lugares,
mas ainda são poucos os que compreendem que eles estão em todos os lugares, tanto
no ambiente externo como dentro do corpo de diversos organismos.
5) NA SUA OPINIÃO, OS MICRORGANISMOS SÃO IMPORTANTES?
Essa questão, que consistia em marcar as opções “SIM” ou “NÃO” observa-se que a
grande maioria dos alunos marcou a questão “SIM”, sendo essa resposta unânime na
escola Felizardo Moura, onde apenas um aluno não respondeu.
6) VOCÊ SABERIA EXPLICAR COMO OS MICRORGANISMOS ESTÃO ENVOLVIDOS
OU RELACIONADOS COM O QUE VOCÊ FAZ NO DIA A DIA?
Para essa questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: estão no nosso corpo nos
protegendo contra microrganismos causadores de doenças; CP foram as respostas que
possuíam alguma informação correta como por exemplo: estão em todos os lugares; CI
foram as respostas que não possuíam nenhuma informação correta como por exemplo:
estão nos músculos e aparecem quando fazemos força.
Nessa questão, apenas a escola Anísio Teixeira teve uma resposta classificada como
CC. Todas tiveram respostas classificadas como CP mas a grande maioria dos alunos
não respondeu ou não sabia, sendo a maioria das respostas de todas as escolas
classificadas como SC. Nota-se que muitos alunos não sabem explicar como os
microrganismos estão relacionados com o que fazem no seu cotidiano, o que pode levar
a concepção de que não são importantes ou que não estão presentes na vida do ser
humano.
7) NA SUA OPINIÃO, OS MICRORGANISMOS PODEM SER BENÉFICOS AO SER
HUMANO?
EXEMPLIFIQUE.
Para a sétima questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: nos protegem contra
microrganismos maléficos ; CP foram as respostas que possuíam alguma informação
correta como por exemplo: sim/talvez ; CI foram as respostas que não possuíam
nenhuma informação correta como por exemplo: ajudam no entendimento da vida.
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A partir dessa questão, observa-se que o número de respostas classificadas como SC
aumentou em comparação com as questões anteriores, o que pode significar que os
alunos foram perdendo o interesse em responder o questionário ou acharam cansativo
devido o número de questões. Apenas as escolas Anísio Teixeira e Santos Dumont
tiveram respostas classificadas como CC. Já respostas classificadas como CP foram
encontradas em todas as escolas, o que pode demonstrar que os alunos possuem
algum entendimento sobre os benefícios dos microrganismos para o ser humano.
8) NA SUA OPINIÃO, OS MICRORGANISMOS PODEM SER MALÉFICOS AO SER
HUMANO?
EXEMPLIFIQUE.
Para a oitava questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: alguns microrganismos
são causadores de doenças; CP foram as respostas que possuíam alguma informação
correta como por exemplo: sim/talvez; CI foram as respostas que não possuíam
nenhuma informação correta como por exemplo: não porque não fazem mal algum ao
ser humano.
Como relatado anteriormente, a quantidade de respostas classificadas como SC foi
maior do que as outras categorias em todas as escolas, exceto na escola Felizardo
Moura. Respostas classificadas como CC só puderam ser encontradas nas escolas
Anísio Teixeira, Gênesis, 8° ano, e no Felizardo Moura, com números muito baixo de
respostas. Porém, muitas respostas foram classificadas como CP, o que pode
demonstrar que os alunos, apesar de não terem conhecimento total, possuem saber os
perigos que alguns microrganismos podem causar ao homem.
9) NA SUA OPINIÃO, OS MICRORGANISMOS PODEM SER BENÉFICOS AO MEIO
AMBIENTE?
EXEMPLIFIQUE.
Para a nona questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: SC foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; CC
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: decompõem animais e
plantas mortas; CP foram as respostas que possuíam alguma informação correta como
por exemplo: sim/talvez; CI foram as respostas que não possuíam nenhuma informação
correta como por exemplo: sim, as plantas são seres vivos.
A escola Lourdes Guilherme só teve duas classificações para as respostas dadas,
sendo a maioria delas classificadas como SC e as outras como CP. Nenhuma escola
teve resposta classificada como CC, o que pode demonstrar que os alunos não
possuem o conhecimento científico sobre os benefícios dos microrganismos para a
natureza e a sua importância no ciclo da vida. Porém, todos tiveram algumas respostas
classificadas como (CP).
10) NA SUA OPINIÃO, OS MICRORGANISMOS PODEM SER MALÉFICOS AO MEIO
AMBIENTE?
EXEMPLIFIQUE.
Para essa questão, as respostas foram classificadas da seguinte forma: (SC) foram
classificadas as respostas em branco ou os alunos que disseram que não sabiam; (CC)
foram os alunos que colocaram a resposta correta, exemplo: podem infectar os seres
vivos; (CP) foram as respostas que possuíam alguma informação correta como por
exemplo: sim/talvez; (CI) foram as respostas que não possuíam nenhuma informação
correta como por exemplo: sim pois alguns se tornam bactérias.

CIÊNCIAS DA VIDA

730

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Apenas as escolas Anísio Teixeira e Santos Dumont tiveram suas respostas
classificadas como (CC). A escola Lourdes Guilherme teve apenas respostas
classificadas como (SC) e (CI). Todas as outras tiveram respostas classificadas como
(CP) apesar de ser em pouco número. Esses resultados podem demonstrar que os
alunos não tem certeza dos malefícios que os microrganismos podem causar na
natureza.

Conclusão
Com os resultados da pesquisa, pode-se observar que muitos alunos ainda possuem
uma concepção errada sobre o que são os microrganismos, não entendendo a sua
função e sua importância, tanto para o ser humano como para os outros seres vivos.
Muitos fatores podem influenciar para essas concepções alternativas, mas a
impossibilidade de “ver” de perto esses organismos e entender a sua morfologia pode
ser uma das principais causas para essa falta de entendimento.
Foi observado também que muitos estudantes tem a concepção de que os
microrganismos são seres apenas que causam doenças no ser humano e nos outros
seres vivos, não identificando o seu papel de grande importância no ciclo da vida.
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TÍTULO: Avaliação da instabilidade genômica em crianças com microcefalia no Rio
Grande do Norte, Brasil
Resumo
A microcefalia é caracterizada por uma redução das circunferências cefálica ou
occipitofrontal. Devido à sua complexa etiologia, requer uma adequada manutenção da
estabilidade genômica em prol de que os processos de neurogênese ocorram
eficientemente. Prejuízos nestes mecanismos podem implicar na viabilidade celular e
promover uma redução da área cortical. Com base nisso, o estudo da frequência de
biomarcadores citogenéticos se torna relevante a fim de que se possa contribuir na
explanação de fatores de riscos associados ao desenvolvimento desta malformação. O
estudo foi feito por meio do Teste Citoma de Micronúcleo em Células da Mucosa Bucal
(BMCyt) em 52 pacientes portadores de microcefalia e em 35 crianças sem esta
malformação. Observou-se que crianças com microcefalia apresentaram maior
frequência de células basais, binucleadas, com cromatina condensada, com cariorrexe
e micronúcleos; além de uma menor frequência de células diferenciadas (p < 0,05). Não
foi verificada associação da frequência destes biomarcadores quanto ao sexo, idade,
severidade da malformação ou Zika vírus (p > 0,05). Este fato corrobora os dados da
literatura que indicam que processos associados com falhas na segregação
cromossômica, atrasos e/ou paradas no ciclo celular e apoptose, podem reduzir o
número de células neuronais durante a rápida proliferação na neurogênese.
Palavras-chave: Microcefalia; Instabilidade genômica; Micronúcleos.
TITLE: Evaluation of genomic instability in children with microcephaly in Rio Grande do
Norte, Brazil.
Abstract
Microcephaly has a complex etiology. It requires an adequate maintenance of genomic
stability in order to allow the neurogenesis processes to occur efficiently. Damage to
these mechanisms could impair cell viability and promote a reduction on cortical area.
Based on this, the study of the frequency of cytogenetic biomarkers becomes relevant in
order to contribute to the explanation of risk factors associated with the development of
this malformation. The present study was performed using the Buccal Micronucleus
Cytome Assay (BMCyt) in 52 patients with microcephaly and 35 control children. It was
observed that microcephaly children had a higher frequency of basal, binucleated,
pyknotic, condensed chromatin, karyorrhectic cells and micronucleus; and a lower
frequency of differentiated cells (p < 0.05). In addition, there were no association of these
biomarkers frequency with sex, age, severity of this birth defect and Zika vírus infection
(p > 0.05). The results suggest that children with microcephaly have an intrinsic high
frequency of biomarkers related to impaired cellular proliferative activity, cytokinesis
failures and cell death. This fact corroborates with literature data indicating that
processes associated with chromosomal segregation failures, cell cycle delays and
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apoptosis can reduce the number of neuronal cells during the rapid proliferation in
neurogenesis.
Keywords: Microcephaly; Genomic instability; Micronuclei.
Introdução
A microcefalia (MC) consiste em uma desordem associada com o desenvolvimento
anormal do cérebro, sendo caracterizada por uma redução das circunferências cefálica
ou occipitofrontal [1, 2]. Como fenótipos, podem ser observados testa recuada, face de
tamanho normal e orelhas desproporcionais em relação ao tamanho do crânio. Em
certas circunstâncias, está associada com características clínicas adicionais, como
baixa estatura, convulsões leves e/ou anormalidades esqueléticas. [3, 1]. Esta
malformação está associada com muitas condições humanas que influenciam o
desenvolvimento do cérebro durante os períodos pré-natal, perinatal e/ou pós-natal
precoce [5]. Por conta disso, possui uma classificação baseada no período em que se
desenvolve: ao nascimento (congênita ou primária) ou durante o primeiro ano de vida
(adquirida ou secundária) [3]. Possui uma etiologia extremamente complexa, que
envolve desde fatores genéticos até ambientais. Como causas ambientais encontramse o rompimento vascular ou indução por vírus, infecções intrauterinas (como rubéola,
Zika vírus, citomegalovírus e toxoplasmose), ingestão de teratógenos, radiação,
fenilcetonúria materna e diabetes materna não controlada [3]. Outros fatores que
também influenciam seu desenvolvimento são: apoptose celular; falha ou redução da
neurogênese; eventos nocivos antes do nascimento (formação pré-natal de cistos
encefálicos que podem ocasionar hipóxia/isquemia ou mutações mitocondriais);
processos degenerativos (síndrome de Aicardi-Goutieres) [6]; e a expressão de genes
específicos no neuroepitélio [7, 8]. Atualmente, este distúrbio tem sido muito relatado
especialmente como consequência de infecções intrauterinas pelo Zika vírus. Tal fato
se deve principalmente porque a Organização Mundial da Saúde estabeleceu nos anos
de 2014, 2015 e 2016 um estado internacional de emergência devido ao aumento da
incidência desta malformação nos países endêmicos com proliferação deste agente
viral. A princípio, a associação do vírus com a MC foi feita com base na observação de
físicos no Nordeste brasileiro, que detectaram o aumento repentino da incidência de
crianças com esta malformação depois da identificação da entrada do vírus no país [9].
No entanto, é relevante ressaltar que antes da própria epidemia do Zika vírus observada
nesses anos, houve uma endemia silenciosa da MC associada com diversas variáveis
relacionadas à pobreza, infecções congênitas não diagnosticadas e outras causas [11].
Logo, é importante não associar este distúrbio apenas às infecções causadas por este
agente, tendo em vista a complexa etiologia que esta malformação possui. Nesta
perspectiva, a instabilidade citogenética pode indicar graves consequências para a
saúde humana, e é regulada tanto por fatores genéticos quanto ambientais [12, 13]. Um
método útil para avaliar a instabilidade citogenética é o teste citoma do micronúcleo em
células da mucosa bucal (BMCyt) [18], que consiste em um procedimento rápido e de
baixa dificuldade tanto para a coleta (fácil e minimamente invasiva) quanto para o
preparo das lâminas. Por estes motivos, é ideal para a coleta de amostras de crianças,
cuja dificuldade é aumentada por fatores como incômodo, insegurança e movimentos
exacerbados. Além disso, com os resultados deste teste, é possível observar os
diferentes tipos celulares presentes no epitélio da mucosa e as alterações existentes,
tais como micronúcleos, brotos nucleares e broken eggs [14]. A análise destes
biomarcadores permite verificar não somente dano celular e instabilidade
cromossômica, como também disfunção mitótica e morte celular por necrose e apoptose
[19]. Nesse contexto, o estudo da frequência de biomarcadores citogenéticos nos
pacientes com MC se torna relevante a fim de que se possa contribuir na explanação
de possíveis fatores de riscos relacionados com o desenvolvimento desta malformação.
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Metodologia
Para o presente trabalho, foi conduzido um estudo transversal do tipo caso- controle
não-pareado, o qual incluiu 52 crianças com microcefalia e 35, sem esta malformação.
O recrutamento dos participantes procedeu-se conforme o parecer favorável do Hospital
de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HOSPED) e do Núcleo
de Educação da Infância (NEI) em Natal, Brasil, e, após a aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa sob o CAAE número 71452617.7.0000.5537. As crianças e seus
responsáveis foram informados sobre sua participação voluntária por meio de Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido (TALE), constando dados sobre a pesquisa, incluindo os riscos e os
benefícios. Aqueles que cumpriram os critérios clínicos, de inclusão e exclusão, e
assinaram os Termos apresentados se tornaram aptos à participar deste estudo. Os
grupos experimental e controle foram compostos por crianças com até 5 anos de idade,
de ambos os sexos. Realizou-se uma entrevista com os representantes legais por meio
de questionário a fim de obter dados sócio-demográficos; sobre o estilo de vida; histórico
médico e exposições ambientais maternas. Após a realização desta etapa, prosseguiuse à coleta de células da mucosa bucal dos indivíduos. Dessa forma, foram utilizadas
escovas apropriadas para a raspagem do interior de suas bochechas, de ambos os
lados (esquerdo e direito). Posteriormente, as células foram colocadas em tubos
contendo 5 mL de solução tampão para células (0.01 M Tris-HCl, 0.1M EDTA, 0.02M
NaCl, pH 7.0) e levadas refrigeradas ao laboratório dentro do prazo máximo de 4 horas
para serem processadas. O ensaio BMCyt foi realizado segundo protocolo descrito por
Thomas et al. (2009) [20]. Logo, o processamento das células da mucosa bucal foi feito
em três fases. Primeiramente, efetuou-se uma lavagem com 5 mL de solução tampão
para células bucais (0.01 M Tris-HCl, 0.1M EDTA, 0.02M NaCl, pH 7.0), na qual as
amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 1500 rpm (580g) em temperatura
ambiente. Com auxílio de uma pipeta Pasteur, o sobrenadante foi descartado, deixando
aproximadamente 1 mL da suspensão. Ressuspendeu-se o sedimento celular
cuidadosamente com uma pipeta e adicionou-se novamente 5 mL da solução tampão.
Após este processo, repetiu-se os passos anteriores de centrifugação e retirada do
sobrenadante. Em seguida, foram adicionados 5 mL de solução fixadora de metanol e
ácido acético (9:1 v/v) gelado pelas paredes do tubo e ressuspendeu-se o sedimento
celular. Centrifugou-se as amostras novamente por 10 minutos a 1500 rpm (580g),
descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se cuidadosamente o sedimento celular
com uma pipeta. Ao término deste procedimento, transferiu-se 50 uL da suspensão de
células fixadas para uma lâmina limpa e seca. Foram feitas, no mínimo, quatro lâminas
para cada amostra de indivíduos participantes, previamente identificadas por códigos.
Aguardou-se aproximadamente 10 minutos em temperatura ambiente para as lâminas
secarem. Após a preparação das lâminas, as mesmas foram coradas por meio de um
tratamento com HCl a 5 M durante 30 minutos. À posteriori, executou-se uma imersão
no corante de Schiff por 1 hora. Finalmente, coraram-se as lâminas com Fast Green
0,2% por 30 segundos, executando-se uma lavagem com água corrente por 2 minutos
entre cada uma destas etapas de coloração. As lâminas foram analisadas em
microscópio óptico (Olympus CX31) nas objetivas de 40X e 100X, quando necessário.
Desse modo, contaram-se 1000 células para verificar a frequência de células basais,
diferenciadas, binucleadas, com cariorrexe, cariólise, picnólise e cromatina condensada.
Além disso, foram contadas 2000 células diferenciadas para quantificar a presença de
micronúcleos, brotos nucleares e broken eggs. Os critérios de Bolognesi et al. (2013)
[21] foram seguidos para a classificação destes parâmetros. Para as análises, utilizouse estatística descritiva por meio de tabelas de contingência, para examinar a frequência
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e a razão de chance de variáveis epidemiológicas. Em contraposição, a distribuição das
variáveis quantitativas foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A força de correlação
entre as variáveis qualitativas e os biomarcadores de instabilidade genômica foram
medidas pelo teste de Sperman. Ademais, a diferença entre as frequências dos
parâmetros do BMCyt, segundo variáveis epidemiológicas, foi averiguada pelo teste de
Mann-Whitney ou Kruskall-Wallis. Foram considerados estatisticamente significantes os
resultados cujos valores p < 0,05. Foi utilizado o programa SPSS 20 para Windows
(SPSS, Chicago, IL, USA) para a análise dos dados.
Resultados e Discussões
As causas primárias para o desenvolvimento da MC estão sendo, atualmente, bem
estabelecidas na literatura. Entretanto, os fatores de risco associados com este distúrbio
ainda são pouco conhecidos, especialmente sobre aspectos sociais, demográficos,
estilo de vida da mãe durante a gestação, reprodutivos, e genéticos [36, 37, 38, 39] Por
conta disso, o estudo de variáveis que possam contribuir com o desenvolvimento desta
malformação é extremamente importante. No presente estudo, através da aplicação dos
questionários, observou-se que mães de crianças portadoras de microcefalia relataram
ter mais casos de malformações na família (OR = 4,741. IC 95% = 1,264 – 17,780),
sejam elas relacionadas a distúrbios neurodesenvolvimentais ou não, e de terem maior
histórico de abortos espontâneos (OR = 2,079. IC 95% = 0,64 – 7,155). Além disso,
verificou-se que o risco destas mães de terem um filho com microcefalia é maior quando
comparadas com o grupo controle. Tais fatos sugerem que estas mulheres já
apresentam determinada instabilidade em seus genomas e que, por conseguinte,
podem transmitir a seus filhos, em um fenômeno denominado “instabilidade herdada”
[17]. Com base nesse conceito, sabe-se que, atualmente, existem muitos mecanismos
genéticos possíveis que podem levar à infertilidade e/ou complicações durante a
gestação, tais como abortos espontâneos, restrição de crescimento intra-uterino,
desenvolvimento fetal anormal e pré-eclâmpsia. Para todas estas condições clínicas, é
plausível que o aumento nos danos ao DNA pode diminuir a viabilidade tanto do embrião
quanto da placenta formada [22]. Estudos sugerem que aumento da frequência de
biomarcadores de instabilidade genômica, como micronúcleos em linfócitos, está
associado ao aumento do risco para o desenvolvimento das condições citadas,
especialmente de abortos espontâneos recorrentes [22, 23, 24, 25]. Partindo desse
pressuposto, pode-se dizer que, como foram observados diversos casos de abortos
espontâneos e malformações na família nos grupos avaliados, é possível que fatores
intrínsecos das próprias famílias destas crianças possam ter contribuído para uma
provável instabilidade herdada. Um fator cabível de investigação no grupo de pacientes
com microcefalia está associado com os biomarcadores de instabilidade genômica.
Dessa forma, neste estudo, este parâmetro biológico foi quantificado e analisado pelo
método do BMCyt que, segundo revisão feita para este trabalho, ainda não havia sido
realizado nestes indivíduos na literatura até o presente momento. Observou-se um
aumento de células associadas com morte celular (cromatina condensada, cariorrexe e
picnólise), com defeitos ou parada na citocinese (binucleadas), com alta atividade
proliferativa (basal) e danos no DNA (micronúcleos) em pacientes com microcefalia.
Concomitantemente, viu-se menor quantidade de células diferenciadas nestes
indivíduos. A diferença na frequência de células basais, diferenciadas, binucleadas,
picnóticas, com cromatina condensada, com cariorrexe e micronúcleos entre os grupos
foi estatisticamente significante (p < 0,05). Em relação às células cariolíticas, brotos
nucleares e broken eggs não foram observadas diferenças significativas (p > 0,05). Ao
subdividir a frequência dos biomarcadores entre as crianças do grupo controle e do
grupo experimental quanto ao sexo e a severidade da malformação, não foi observada
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diferença significativa (p > 0,05). No entanto, quando comparado com a idade, viu-se
que este parâmetro é independente da frequência dos biomarcadores em crianças com
microcefalia. Ao avaliar este parâmetro no grupo controle, observou-se que há uma
relação diretamente proporcional da idade das crianças com células diferenciadas, e
inversamente proporcional com a frequência de células picnóticas, com cariorrexe,
cromatina condensada, cariolíticas e com brotos nucleares. A explicação para estas
frequências alteradas pode se dar ao avaliarmos o tecido pavimentoso endotelial e o
próprio epitélio escamoso estratificado da mucosa oral. Este tem como finalidade
proteger o tecido subjacente contra danos mecânicos oriundos da mastigação e contra
a entrada de microrganismos e materiais tóxicos que possam estar presentes na
orofaringe. Tal fato faz com que os tipos de células presentes em cada camada sejam
diferentes, de acordo com a demanda necessária. Na camada de revestimento (estrato
córneo), há a presença de células que são constantemente liberadas como resultado do
desgaste do tecido da superfície. Abaixo desta, encontram-se os estratos granuloso e
espinhoso, que contêm células diferenciadas e em processo de morte celular. Em
contraposição, na camada de células germinativas, encontram-se células com alta
atividade proliferativa em prol de repor o tecido que está sendo eliminado. Este
fenômeno é denominado “homeostase epitelial”, no qual a produção de células nas
camadas mais profundas é equilibrada pela perda de células da superfície [35]. Partindo
dessa definição, supõe-se que a diminuição de células diferenciadas e o aumento dos
outros tipos celulares em crianças com microcefalia está associada a uma elevada
tentativa de manutenção da própria homeostase tecidual desses indivíduos. Isso se
deve, pois, este fenômeno requer meios proporcionais de diferenciação e descamação
na superfície epitelial, que são compensados pela divisão celular [35]. Logo, com os
resultados apresentados, supõe-se que há um aumento de células basais como meio
de repor a perda excessiva de células por morte celular, oriundas de mecanismos
associados com a instabilidade genômica destas crianças. Concomitantemente, a
menor frequência de células diferenciadas visualizadas ocorreu pelo fato de as divisões
celulares requeridas terem sido insuficientes para restituir a quantidade de células que
estavam sendo eliminadas. Ao associar este fenômeno com a microcefalia, deve-se
enfatizar que, durante o desenvolvimento, é necessária uma coordenação precisa entre
os processos de proliferação, morte e diferenciação celular em prol do correto
desenvolvimento dos tecidos e órgãos, especialmente em relação ao seu tamanho [29,
30]. Sendo assim, qualquer fator que promova um desequilíbrio pode resultar na
diminuição da aptidão celular, prejudicar a viabilidade e promover distúrbios no
desenvolvimento ou até mesmo, a morte do indivíduo [26]. Considerando a alteração na
frequência dos biomarcadores citogenéticos observada e a possibilidade de uma
“instabilidade herdada”, pode-se dizer que tais fatos contribuíram para a redução do
tamanho cerebral vista nas crianças do presente trabalho. A explicação para o aumento
de determinados biomarcadores citogenéticos em crianças com microcefalia,
especialmente aqueles associados com morte celular, pode corroborar com os
resultados vistos por Martin et al. (2016) [27]. Nestes, ao analisar amostras de DNA
oriundas de sangue periférico e de saliva em testes de cultura de células, RT-PCR e
sequenciamento de exoma (AmpliSeq e Sanger), observou a presença de falhas na
segregação cromossômica associadas à aneuploidia em células de indivíduos com
microcefalia. Este fato é relevante, pois tem sido visto que a aneuploidia compromete a
proliferação e a sobrevivência celular em modelos de mamíferos e de leveduras. Neste
caso, interfere na instabilidade cromossômica ao identificar que a falha de segregação
cromossômica leva ao atraso e/ou à parada do ciclo celular [28]. Tais processos atuam
para reduzir o número de células neuronais durante a rápida proliferação do ciclo celular
na neurogênese. Danos no DNA também podem ocorrer em pontes de cromatina
persistentes [31, 32] e micronúcleos [33], que podem implicar na viabilidade celular,
aumentando os já altos níveis de apoptose que ocorrem durante o desenvolvimento
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cerebral. A diminuição da sobrevivência celular também pode resultar na redução do
tamanho cerebral, sendo isso consistente com o aumento de células mortas [34]. No
presente estudo, quando foi subdividida a frequência dos biomarcadores entre as
crianças dos grupos controle e experimental quanto ao sexo e a severidade da
malformação, não foi observada diferença significativa. Ao analisar dados na literatura,
foram encontrados relatos apenas sobre indivíduos sadios [24]. Como nossos estudos
estavam voltados à análise de indivíduos portadores de malformação, a ausência de
diferença dos biomarcadores quanto ao sexo e à gravidade da condição nos leva a
propor que os biomarcadores citogenéticos de indivíduos com microcefalia costumarão
manter o padrão associado com aumento de células com morte celular e com potencial
proliferativo, e diminuição de células diferenciadas. Tais resultados, juntamente com os
demais dados referentes à aplicação dos questionários, fortalecem o argumento de que
a instabilidade citogenética das crianças com microcefalia pode ser herdada; ou seja,
está presente desde o momento da concepção. Outro fator que contribui para esta
conclusão é que marcadores relacionados com morte celular costumam diminuir com o
avançar da idade, como ocorreu com o grupo controle no presente estudo. Nestes
casos, o aumento se dá apenas na frequência de células diferenciadas, que são
saudáveis. No entanto, em crianças com microcefalia, isto não foi observado; o que
indica que, independentemente da idade, suas células possuem uma tendência maior
de morrerem por apoptose. Outro fator importante observado foi a correlação da
frequência de células picnóticas em crianças com microcefalia de acordo com o histórico
de aborto espontâneo das mães (Rhô Spearman = 0.285, p < 0,05). Esta relação
também nos leva a propor que há uma possível instabilidade hereditária em crianças
com microcefalia que favoreceu o desenvolvimento desta malformação [19, 22, 23, 24,
25]. Observou-se ainda uma diferença significativa na distribuição das variáveis
relacionadas à frequência de células com cromatina condensada entre os grupos com
casos positivos e negativos para o histórico materno de infecção por Zika vírus (p <
0,05). Outro fator importante observado foi a correlação da frequência de células
picnóticas em crianças com microcefalia de acordo com o histórico de aborto
espontâneo das mães (Rhô Spearman = 0.285, p < 0,05). Observou-se ainda uma
diferença significativa na distribuição das variáveis relacionadas à frequência de células
com cromatina condensada entre os grupos com casos positivos e negativos para o
histórico materno de infecção por Zika vírus (p < 0,05). Este resultado fortalece o
argumento a favor da instabilidade herdada. Está associado com o fato de que, ao
separar as crianças cujas mães foram infectadas pelo Zika vírus das que não foram,
não houve diferença entre os biomarcadores citogenéticos. Ademais, observou-se uma
frequência menor de células com cromatina condensada nestas crianças. Este fato é
significativo, uma vez que o esperado seria que mães infectadas por este vírus
possuíssem uma alteração na frequência dos biomarcadores de modo que estariam
aumentados apenas aqueles associados com morte celular. Entretanto, foi observado o
contrário. Em vista dos resultados da presente pesquisa e das evidências de trabalhos
da literatura, supõe-se que houve um fenômeno de “instabilidade herdada” nas crianças
com microcefalia e suas respectivas mães envolvidas neste estudo, evidenciado pelo
histórico de abortos espontâneos, malformações na família e pelas correlações de
determinados biomarcadores citogenéticos com abortos e infecções pelo Zika vírus.
Tais fatos propiciaram aos pacientes com microcefalia a não capacidade em reparar
corretamente danos no DNA, que causam a formação de micronúcleos, brotos
nucleares e broken eggs. Além disso, o aumento de biomarcadores de morte celular e
com elevada atividade proliferativa, juntamente com a diminuição de células
diferenciadas, indica aumento da instabilidade genômica desses indivíduos. Ao associar
tais fatos com os processos de proliferação, diferenciação e maturação que ocorrem
durante o desenvolvimento cerebral, sugere-se que a instabilidade genômica contribuiu
para a diminuição do tamanho cerebral observada.
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Conclusão
Pacientes com microcefalia apresentaram maior instabilidade citogenética quando
comparados com crianças que não possuem esta condição. Este efeito se caracterizou
de modo independente do sexo, da idade, da severidade da malformação e da infecção
pelo Zika vírus. Juntamente com dados provenientes da literatura, o presente trabalho
contribui com novas evidências a nível epidemiológico e citogenético para pesquisas
acerca da microcefalia, uma vez que colabora com a avaliação da instabilidade do
genoma.
Referências
[1] BARBELANNE, Marine; TSANG, William Y., Molecular and Cellular Basis of
Autosomal Recessive Primary Microcephaly. Biomed Research International, v. 2014,
p.1-13, 2014. Hindawi Publishing Corporation. http://dx.doi.org/10.1155/2014/547986.
[2] ARAÚJO, Juliana Sousa Soares de et al. Microcephaly in north-east Brazil: a
retrospective study on neonates born between 2012 and 2015. Bulletin Of The World
Health Organization, v. 94, n. 11, p.835-840, 4 fev. 2016. WHO Press.
http://dx.doi.org/10.2471/blt.16.170639. [3] ABUELO, Dianne. Microcephaly Syndromes.
Seminars In Pediatric Neurology, v. 14, n. 3, p.118-127, set. 2007. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.spen.2007.07.003. [4] VERLOES A; DRUNAT S; GRESSENS
P; PASSEMARD S. 2009. Primary autosomal recessive microcephalies and Seckel
syndrome spectrum disorders. In GeneReviews (ed. Pagon RA, et al.), http:
//www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9587. University of Washington, Seattle. [5]
O’DRISCOLL, Mark; JEGGO, Penny A.. The role of the DNA damage response
pathways in brain development and microcephaly: Insight from human disorders. DNA
Repair,
v.
7,
n.
7,
p.1039-1050,
jul.
2008.
Elsevier
BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.dnarep.2008.03.018 [6] WOODS, C. G.; PARKER, A.
Investigating microcephaly. Archives of Disease in Childhood, v. 98, n. 9, p.707-713, 28
jun. 2013. BMJ. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2012-302882. [7] MOCHIDA,
Ganeshwaran H.. Genetics and Biology of Microcephaly and Lissencephaly. Seminars
In Pediatric Neurology, v. 16, n. 3, p.120-126, set. 2009. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.spen.2009.07.001. [8] FAHEEM et al. Molecular genetics of
human primary microcephaly: an overview. BMC Medical Genomics, 15 jan. 2015.
Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/1755-8794-8-s1-s4. [9] NUNES, Magda
Lahorgue et al. Microcephaly and Zika virus: a clinical and epidemiological analysis of
the current outbreak in Brazil. Jornal de Pediatria, [s.l.], v. 92, n. 3, p.230-240, maio 2016.
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2016.02.009 [10] MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Boletim
epidemiológico.
Disponível
em:
<http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=96506&ACT=null&
PAGE=null&PARM=null&LBL=MATÉRIA>. Acesso em: 27 abr. 2017. [11] SILVA,
Antônio A. et al. Prevalence and Risk Factors for Microcephaly at Birth in Brazil in 2010.
Pediatrics, [s.l.], v. 141, n. 2, p.1-12, 5 jan. 2018. American Academy of Pediatrics (AAP).
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2017-0589. [12] THOMAS, Philip et al. Buccal
micronucleus cytome assay. Nature Protocols, v. 4, n. 6, p.825-837, maio 2009. Springer
Nature. http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2009.53 [13] XAVIER, Luíza Araújo da Costa et
al. Analysis of genome instability biomarkers in children with non-syndromic orofacial
clefts. Mutagenesis, p.1-9, 16 jan. 2017. Oxford University Press (OUP).
http://dx.doi.org/10.1093/mutage/gew068. [14] MARTINS, Kelly Fernanda; BOSCHINI
FILHO, Júlio. Determinação da frequência de micronúcleos e outras alterações
nucleares em células da mucosa bucal de indivíduos não-fumantes e fumantes. Rev.

CIÊNCIAS DA VIDA

741

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, São Paulo, v. 5, n. 1, p.43-53, 2003. [15] JAENISCH, R.;
BIRD, A. Epigenetic regulation of gene expression: how the genome integrates intrinsic
and environmental signals. Nat Genet, v. 33 Suppl, p. 245-254, Mar 2003. [16]
AGUILERA, A.; GOMEZ-GONZALEZ, B. Genome instability: a mechanistic view of its
causes and consequences. Nat Rev Genet, v. 9, n. 3, p. 204-217, Mar 2008. [17] POPP,
Henning D.; BOHLANDER, Stefan K.. Genetic instability in inherited and sporadic
leukemias. Genes, Chromosomes And Cancer, [s.l.], v. 49, n. 12, p.1071-1081, 14 set.
2010. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/gcc.20823. [18] MINOZZO, R.; DEIMLING, L. I.;
SANTOS-MELLO, R. Cytokinesis-blocked micronucleus cytome and comet assays in
peripheral blood lymphocytes of workers exposed to lead considering folate and vitamin
B12 status. Mutat Res, v. 697, n. 1-2,p. 24-32, Mar 29 2010. [19] FENECH, M.
Cytokinesis-block micronucleus assay evolves into a "cytome" assay of chromosomal
instability, mitotic dysfunction and cell death. Mutat Res, v. 600, n. 1-2, p. 58-66, Aug 30
2006. [20] THOMAS, Philip et al. Buccal micronucleus cytome assay. Nature Protocols,
v.
4,
n.
6,
p.825-837,
maio
2009.
Springer
Nature.
http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2009.53 [21] BOLOGNESI, Claudia et al. Inter-laboratory
consistency and variability in the buccal micronucleus cytome assay depends on
biomarker scored and laboratory experience: results from the HUMNxl international interlaboratory scoring exercise. Mutagenesis, p.1-10, 26 set. 2016. Oxford University Press
(OUP). http://dx.doi.org/10.1093/mutage/gew047 [22] FENECH, M. Micronuclei and their
association with sperm abnormalities, infertility, pregnancy loss, pre-eclampsia and intrauterine growth restriction in humans. Mutagenesis, [s.l.], v. 26, n. 1, p.63-67, 16 dez.
2010. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/mutage/geq084. [22]
TRKOVA, M., KAPRAS, J., BOBKOVA, K., STANKOVA, J. and MEJSNAROVA, B.
(2000) Increased micronuclei frequencies in couples with reproductive failure. Reprod.
Toxicol., 14, 331–335. [24] MILOŁEVIć-DJORDJEVIć, Olivera et al. Chromosomal
instability in peripheral blood lymphocytes of patients with reproductive failure assessed
by micronucleus assay. Archives Of Industrial Hygiene And Toxicology, [s.l.], v. 63, n. 3,
p.367-375, 25 set. 2012. Walter de Gruyter GmbH. http://dx.doi.org/10.2478/100041254-63- 2012-2225. [25] KALPANA, V. Lakshmi; SATYANARAYANA, M.;
PRABHAKER, S; SARVANI, R. Chromosomal Instability in Recurrent Spontaneous
Aborters. Int J Hum Genet, Kamla-raj 2, v. 4, n. 1, p.31-36, jan. 2004. [26] GOGENDEAU,
Delphine et al. Aneuploidy causes premature differentiation of neural and intestinal stem
cells. Nature Communications, [s.l.], v. 6, n. 1, p.1-15, 17 nov. 2015. Springer Nature.
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9894. [27] MARTIN, Carol-anne et al. Mutations in
genes encoding condensin complex proteins cause microcephaly through decatenation
failure at mitosis. Genes & Development, v. 30, n. 19, p.2158-2172, 1 out. 2016. Cold
Spring Harbor Laboratory Press. http://dx.doi.org/10.1101/gad.286351.116. [28]
SANTAGUIDA S., AMON A. 2015. Short- and long-term effects of chromosome missegregation and aneuploidy. Nat Rev Mol Cell Biol 16: 473–485 [29] KATYAL, Sachin;
MCKINNON, Peter J. DNA Repair Deficiency and Neurodegeneration. Cell Cycle, v. 6,
n.
19,
p.2360-2365,
out.
2007.
Informa
UK
Limited.
http://dx.doi.org/10.4161/cc.6.19.4757. [30] ZHOU, Zhong-wei et al. DNA damage
response in microcephaly development of MCPH1 mouse model. Dna Repair, v. 12, n.
8, p.645-655, ago. 2013. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.dnarep.2013.04.017.
[31] JANSSEN A, VAN DER BURG M, SZUHAI K, KOPS GJ, MEDEMA RH. 2011.
Chromosome segregation errors as a cause of DNA damage and structural chromosome
aberrations. Science 333: 1895–1898. [32] MACIEJOWSKI J, Li Y, BOSCO N,
CAMPBELL PJ, DE LANGE T. 2015. Chromothripsis and kataegis induced by telomere
crisis. Cell 163: 1641–1654. [33] CRASTA K, GANEM NJ, DAGHER R, LANTERMANN
AB, IVANOVA EV, Pan Y, NEZI L, PROTOPOPOV A, CHOWDHURY D, PELLPMAN D.
2012. DNA breaks and chromosome pulverization from errors in mitosis. Nature 482:
53–58 [34] NISHIDE K, HIRANO T. 2014. Overlapping and non-overlapping functions of

CIÊNCIAS DA VIDA

742

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

condensins I and II in neural stem cell divisions. PLoS Genet 10: e1004847. [35]
SQUIER, Christopher A.; KREMER, Mary J.. Biology of Oral Mucosa and Esophagus.
Journal Of The National Cancer Institute Monographs, Iowa, n. 29, p.7-15, 2001. [36]
SILVA, Antônio A. et al. Prevalence and Risk Factors for Microcephaly at Birth in Brazil
in 2010. Pediatrics, [s.l.], v. 141, n. 2, p.1-12, 5 jan. 2018. American Academy of
Pediatrics (AAP). http://dx.doi.org/10.1542/peds.2017-0589. [37] MARINHO, Fatima et
al. Microcefalia no Brasil. http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742016000400004.

CIÊNCIAS DA VIDA

743

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

CÓDIGO: SB0743
AUTOR: REBEKA GUERRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: VIVIANE SOUZA DO AMARAL

TÍTULO: Efeitos da Radiação Ionizante Natural na Estabilidade do Genoma
Resumo
A radiação ionizante (IR) é ubíqua e faz parte do cotidiano das pessoas, porém em
doses elevadas traz prejuízos diversos à saúde da população. Um exemplo desse fato
pode ser observado no município de Lajes Pintadas (RN), o qual possui o problema de
elevada concentração de radônio no ar, um gás radioativo. É possível relacionar danos
causado por IR com alterações na epigenética, para isso foi analisada a metilação do
LINE-1, elemento repetitivo mais longo do DNA, o qual fornece uma ideia do panorama
global de metilação do genoma. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as alterações
epigenéticas causadas pela elevada radiação ionizante natural nos moradores de Lajes
Pintadas/RN. Foram recrutados 104 indivíduos, foram aplicados questionários e foi
extraído o DNA dos participantes para análise do nível de metilação do LINE-1, através
do protocolo COBRA, o qual conta com as técnicas de conversão bissulfito, PCR,
análise de restrição, eletroforese e densitometria, por fim os valores obtidos foram
analisados, avaliados e comparados estatisticamente. Como resultado têm-se que há
diferença significativa (p=0,042) nas médias de metilação global entre os grupos
estudados, sendo o experimental mais metilado do que o controle. No entanto, não ouve
correlação entre a metilação e o radônio dosado. Houve correlação significativa inversa
entre metilação 8-oxoguanosina, prática de execícios físicos e tipo de água consumida.
Abriu margens para novas descobertas.
Palavras-chave: Radônio; Lajes Pintadas/RN; Metilação Global; LINE-1; Câncer.
TITLE: Effects of Natural Ionizing Radiation on Genome Stability
Abstract
Ionizing radiation (IR) is ubiquitous and is part of people's daily lives, but in high doses
brings several damages to the health of the population. An example of this fact can be
observed in the municipality of Lajes Pintadas (RN), which has the problem of high
concentration of radon in air, a radioactive gas. It is possible to relate damage caused
by IR with changes in epigenetics, for this we analyzed the methylation of LINE-1, the
longest repetitive element of DNA, which provides an idea of the overall genome
methylation landscape. The objective of the present work was to evaluate the epigenetic
alterations caused by the high natural ionizing radiation in the residents of Lajes Pintadas
/ RN. 104 individuals were recruited, questionnaires were applied and participants' DNA
was extracted to analyze the methylation level of LINE-1, through the COBRA protocol,
which uses the techniques of bisulfite conversion, PCR, restriction analysis,
electrophoresis and densitometry. Finally, the values obtained were analyzed, evaluated
and compared statistically. As a result, there is a significant difference (p = 0.042) in the
global methylation means between the studied groups, being the experimental one more
methylated than the control. However, there is no correlation between methylation and
dosed radon. There was a significant inverse correlation between 8-oxoguanosine
methylation, physical exercise practice and type of water consumed. It opened margins
for new discoveries.
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Introdução
A radiação é a energia que é propagada na forma de ondas eletromagnéticas ou
partículas. Há dois tipos de radiação, não-ionizante e ionizante, a primeira consiste em
ondas de maior comprimento e menor frequência, tem como exemplos a luz visível,
micro-ondas, sinais de transmissão para televisão e rádio; já a radiação ionizante
apresenta alta frequência e menor comprimento de onda, por exemplo a ultravioleta,
raios-x, raios gama e raios cósmicos. Um adendo importante é que quanto maior a
frequência da onda, maior é a energia transmitida, o que fornece a radiação ionizante a
capacidade de ionizar, ou seja, de ejetar (retirar) elétrons da camada de valência de
átomos-alvos quando interage com a matéria, transformando-os em íons. A fração de
energia absorvida pelas células do corpo tem a capacidade de interagir com seus
átomos e moléculas causando alterações. No momento em que a radiação é absorvida
pelo corpo ela tem a maior probabilidade de se chocar com a água ou com o DNA, sendo
estes dois choques responsáveis pelos tipos de efeitos que a radiação tem no
organismo. Ao interagir com a água a radiação causará o chamado efeito indireto, no
qual essa interação resultará na radilólise da água, isto gera espécies químicas reativas
(radicais livres), que irão oxidar proteínas, lipídios e ácidos nucleicos (causando danos
no DNA). Já ao interagir diretamente com o DNA a radiação provoca o chamado efeito
direto, causando diversas alterações diretamente nele, como a quebra das pontes e da
dupla fita. Ambos os efeitos culminam em alterações bioquímicas, as quais induzem
sinalizações moleculares a fim de corrigir esses danos, caso o reparo não seja obtido
os danos resultam em alterações fisiológicas permanentes (mutação, por exemplo) e
podem até levar à morte celular. Devido a essa ação danosa nos tecidos vivos, muitos
estudos in vitro, in vivo e epidemiológicos fornecem fortes evidências de associação
entre a exposição à IR e o aumento do risco de desenvolver algum tipo de câncer, mais
recentemente tem sido associada também ao desenvolvimento de algumas doenças
degenerativas e cardiovasculares. O radônio-222, é um gás incolor, inodoro e insípido,
é um dos isótopos formados na cadeia de decaimento do urânio. Lajes Pintadas foi
reconhecida oficialmente como município no dia 31 de Dezembro de 1958; localiza-se
na mesorregião Agreste Potiguar a 136 Km de Natal, capital do RN, 13 Km a Noroeste
de Santa Cruz, a maior cidade dos arredores, e apresenta limites com as cidades de
São Tomé, Santa Cruz e Campo Redondo. A cidade em questão se desenvolveu em
uma região antiga geologicamente conhecida como microrregião da Borborema
Potiguar, é formada por rochas da era Pré-Cambriana como o granito, migmatitos,
pegmatitas, entre outras, um problema é que essas formações rochosas possuem em
sua constituição traços de urânio e o tório, na cidade é detectada alto nível de radônio
no ar e na água. Epigenética significa “em adição à informação genética codificada no
DNA”, ou seja, refere-se às alterações que ocorrem na expressão gênica sem ocorrer
nenhuma alteração no código genético em si. O código epigenético controla
mecanismos do genoma de quando e onde os genes devem ser expressos. A
epigenética possui muitas aplicações médicas, está relacionada a doenças genéticas
congênitas, a predisposições a determinadas condições ou doenças, marcas
epigenéticas, câncer, dentre outras situações. A metilação foi o primeiro mecanismo
epigenético proposto em 1975, consistindo na adição de um radical metil (CH3) no
carbono 5 da base nitrogenada citosina, a qual é seguida por uma guanina, ocorre na
região especifica chamadas de ilhas CpG, hipermetilação causa silenciamento e
hipometilação causa expressão gênica. O LINE-1 é um elemento transponível no DNA
que se repete muitas vezes ai longo do genoma, compondo assim, aproximadamente
17% dele. Devido essa abundância é usado para análise de metilação global do
genoma. Por isso é o elemento estudado no presente trabalho.
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Metodologia
O estudo está sendo conduzido por meio de amostra probabilística com a população
urbana e rural do município de Lajes Pintadas/RN, caracterizando o grupo caso, e uma
amostra de indivíduos residentes em Natal/RN os quais constituem o grupo controle.
Houve o recrutamento de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Informações sobre
a pesquisa – objetivos, riscos e benefícios – foram explicadas aos participantes tanto
verbalmente como por escrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
e no Termo de Assentimento (TALE) para as crianças, e a concordância da participação
voluntária de todos os envolvidos foi obtida por escrito com a assinatura dos termos. As
amostras de sangue foram recolhidas por meio de três campanhas de recrutamento:
uma em Julho de 2014 e outra em Abril de 2015 para o grupo de Lajes Pintadas, e uma
campanha em Julho de 2017 para o grupo controle em Natal. Realizou-se uma
entrevista para obter o perfil demográfico e o estilo de vida de todos os indivíduos
recrutados, por meio de um questionário que abrange perguntas a respeito de fatores
sócio-demográficos (idade, sexo, escolaridade, integrantes da família e tipo de trabalho
exercido pelo entrevistado), estilos de vida (hábito de fumar, ingerir bebidas alcoólicas,
frutas e verduras e prática de exercícios físicos), histórico médico (histórico de câncer
na família e consumo de medicamentos) e habitação (tempo de residência na cidade).
E foram colhidas amostras de sangue e de urina dos participantes. Extração do DNA:
Para a técnica de extração do DNA realizada no presente trabalho, utilizou-se o kit
QIAamp® DNA Mini and Blood Mini da marca QIAGEN®. O kit pode ser usado em
amostras de sangue fresca ou congeladas tratadas com citrato, heparina ou EDTA, e a
separação prévia de leucócitos não é necessária. A purificação de DNA é livre de
proteínas, nucleases e outros contaminantes ou inibidores. É estimado que 200 μL de
amostra de sangue total rende 3-12 μg de DNA, o suficiente para múltiplas reações de
amplificações. Os passos da técnica explicados no kit foram todos seguidos fielmente,
após a extração utilizou-se o espectrofotômetro NanoDrop para confirmar o sucesso e
a qualidade das amostras utilizadas. ANÁLISE DE RESTRIÇÃO COMBINADA COM
BISSULFITO (COBRA): A técnica usada para analisar a metilação do genoma foi o
método COBRA, como sugerido pelo artigo de Yang et al. (2004). Nesse processo, a
conversão bissulfito causa uma diferença entre as sequências com citosina metilada e
não metilada, que pode ser explorado por digestão com enzima de restrição, tornandose um método seguro como marcador da metilação do genoma. Nesse método, após a
extração do DNA é feita a conversão bissulfito, na qual a citosina não metilada é
convertido em uracila, enquanto a citosina metilada continua sendo citosina. Após a
conversão, realiza-se à amplificação da região de interesse do DNA por meio da Reação
em Cadeia da Polimerase (PCR), na qual as sequências com uracila, antes citosinas
não metiladas, servirão de molde para formar fita filha com adenina, enquanto a
sequência com citosina metilada formará fita filha com guanina. Esses procedimentos
criam um novo sítio de restrição, fazendo com que a enzima usada no processo de
digestão não consiga clivar o DNA não metilado. Dessa forma, ao correr o gel para
analisar os padrões de bandas formados, a banda maior será a não metilada e os
demais fragmentos menores correspondem ao DNA metilado. 1 - CONVERSÃO
BISSULFITO: Foi feita utilizando o kit EpiTect® Fast Bisulfite Conversion da marca
QIAGEN®. Ele pode ser usado em amostras de DNA, sangue total, cultura de células
ou amostra de tecido. Essa técnica é fundamental neste trabalho, pois o estado de
metilação da sequência de DNA é melhor determinada usando a conversão bissulfito. É
importante ressaltar que uma desvantagem do procedimento é o fato dele causar uma
grande degradação do DNA gerando muitos fragmentos, os quais alguns são perdidos
durante o processo de purificação do DNA ao final, o que diminui o rendimento inicial
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deste. 2 - REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR): Essa técnica consiste na
sequência de DNA que se quer analisar ser amplificada muitas vezes através de ciclos
repetidos de desnaturação, para abrir a dupla fita de DNA permitindo acesso ao mesmo;
anelamento, para ligação dos primers na região especifica do DNA selecionada para
ser amplificada; e extensão, onde a polimerase utiliza os deoxinucleotídeos trifosfatados
(dNTPs) da reação para formar uma nova fita de DNA correspondente a fita molde
usada. Esses ciclos repetidas vezes fazem com que a região de interesse do DNA
aumente exponencialmente. 3 - ANÁLISE DE RESTRIÇÃO ENZIMÁTICA DO pPCR: A
técnica da restrição consiste em tratar o DNA com uma enzima específica, a usada
neste trabalho foi a Hinf I (SibEnzyme®), que corta o DNA em quatro fragmentos
específicos, caso ele esteja metilado, pois a enzima reconhece exatamente a ilha CpG
quando contém a citosina, caso ele não esteja metilado e a conversão bissulfito tenha
transformado as citosinas em uracila, ou seja, uma sequência mutada, a enzima não
cortará o DNA, logo não serão formadas quatro bandas, mas apenas uma. 4 ELETROFORESE E DENSITOMETRIA: Para visualizar e analisar as bandas formadas,
foi usado gel de agarose a 2,5%. A técnica da eletroforese conta com o princípio de
atração e repulsão das cargas de um potencial elétrico, o DNA que é negativo, é
colocado no polo negativo da cuba, e assim será repelido por este lado e atraído pelo
outro polo, positivo, para onde migrará. A agarose forma uma malha que controla a
passagem do DNA, assim fragmentos menores conseguem passar mais fácil chegando
primeiro ao polo positivo, enquanto fragmentos maiores passam com mais dificuldade
pela malha, ficando mais distante. Análise Estatística: Realizada utilizando o programa
IBM SPSS Statistics 20 (SPSS, Chicago, IL, USA). Foram considerados
estatisticamente significantes os resultados com valores p<0,05.
Resultados e Discussões
Depois de todos os experimentos realizados e o nível de metilação obtido pela revelação
do gel de eletroforese e densitometria, foi observado que a média de metilação global
do genoma foi de 50,166% para o grupo controle e 51,44% para o grupo experimental.
O primeiro grupo possuiu valor mínimo de 42,3%, máximo de 56,9%, desvio padrão de
3,3394 e intervalo interquartil de 3,9; já o segundo apresenta um valor mínimo de 44,2%,
máximo de 56,7%, desvio padrão de 2,8883 e intervalo interquartil de 3,5. Se esses
resultados fossem analisados apenas em valores absolutos, a diferença entre as médias
dos grupos seria de 1,274, o que parece pouco, porém ao aplicar o Teste T Student nas
amostras, o qual é um teste paramétrico para comparação de médias de amostras
independentes, observou-se um p<0,05, ou seja, há uma significância, existe diferença
estatística entre as médias de metilação global do genoma do grupo experimental e do
controle, sendo as pessoas analisadas de Lajes Pintadas com maior taxa de metilação
global do que as de Natal. Após a análise da metilação entre os dois grupos estudados,
foram feitas correlações entre ela com as demais variáveis obtidas no estudo. A primeira
correlação foi com a medição de radônio (Bq/m3). Foi obtido uma significância de
p=0,524, ou seja, p>0,05, o que revela que não há correlação entre os níveis de radônio
medidos e a metilação global. Outros testes de correlações foram feitos com dados
obtidos nas entrevistas, como é o caso do nível de chumbo no sangue das pessoas, a
idade, e hábitos de tabagismo e alcoolismo, mas não deram significância. Porém, três
variáveis mostram sim uma correlação com a metilação. A primeira delas foi a dosagem
da 8-oxo-7-dihidroguanosina na urina, a qual apresentou coeficiente de Pearson igual a
-0,291 e uma significância de p=0,047 com a porcentagem de 5-metilcitosina em LINE1, logo possui uma significância estatística e revela uma correlação inversa fraca entre
as duas variáveis testadas. A segunda correlação destacada, esta foi marginalmente
significante, foi com a variável prática de exercício físico, a qual possuiu um p=0,064, o
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coeficiente de Spearman dessa variável foi de -0,269, o que também revela uma
correlação inversa e fraca. Foi realizado um Teste T para ver a significância da diferença
das médias dessa variável, a qual deu uma diferença de média também marginal,
p=0,056. A terceira e última correlação que merece destaque é de qual tipo de água as
pessoas consomem: foi observado uma significância estatística, p=0,038, e um
coeficiente de Spearman de -0,329, ou seja, correlação inversa e fraca. Foi realizado
um Teste T na diferença das médias das pessoas que consomem água da torneira e
das que consomem de outras fontes, como engarrafadas, cisterna e perfurada, este
revelou uma significância marginal, p=0,079. Foi feito ainda uma correlação entre o
consumo de água e o nível de 8-OxoG na urina, porém não foi obtida nenhuma
significância (p=0,262). Por fim, depois de definidas as variáveis que possuem
correlação com o nível de metilação global do genoma, foi feito um teste de regressão
linear múltipla para analisar quantos por cento essas variáveis juntas preveem a
metilação global do genoma. A regressão do modelo com as três variáveis inseridas
mostrou um R2 de 0,189, ou seja 18,9% da variação da taxa de metilação global do
LINE-1 é explicada por essas três variáveis. A significância do teste, obtida através da
ANOVA, foi de p=0,054, ou seja, possui uma significância marginal, e pode-se dizer que
o modelo com as três variáveis juntas explica melhor a metilação do que modelos sem
nenhuma, com uma ou com duas delas. Ao observar os coeficientes padronizados
fornecidos pelo teste, têm-se que o coeficiente da 8-OxoG na urina é -0,216, da prática
de exercícios físicos é -0,265 e do tipo de água que bebe é -0,198, quanto maior o
coeficiente significa que ele é um melhor previsor da variável dependente, no caso a
porcentagem de metilação global. Logo, das três variáveis, a que melhor prevê é o tipo
de água que consome e a que menos prevê é a prática de exercícios físicos. O presente
trabalho é um dos poucos produzidos sobre o assunto na temática específica e por isso
possui grande importância. Em relação a caracterização da amostra é possível analisala sob os domínios externo específico, externo geral e interno do exposoma, como
mencionado anteriormente. Ao analisar as respostas obtidas nos questionários, pensase que ambos os grupos são aparentemente saudáveis, porém é preciso ter muita
ressalva quanto a essa ideia, pois as respostas podem muitas vezes não terem sido
sinceras, o que gera um viés, o qual é inevitável em dados obtidos de questionários. O
resultado obtido no presente trabalho mostrou que há uma diferença estatística nas
médias do nível de metilação de LINE-1 entre os grupos controle e o grupo de residentes
de Lajes Pintadas, sendo o grupo experimental mais metilado do que o grupo controle.
Este é um dado muito importante, pois dá margem a algumas hipóteses e discussões
sobre o porquê dessa diferença. Diversos são os dados relacionados a essa questão na
literatura, a maioria deles contradiz a ideia encontrada nos resultados do presente
trabalho, se relaciona-los às neoplasias, pois geralmente é observado que a
hipometilação do LINE-1 é um biomarcador para câncer, principalmente de colo retal e
pulmão, e como foi mostrado na introdução, segundo o INCA (2017) a taxa bruta de
mortalidade por câncer de Lajes Pintadas/RN em 20 anos foi maior do que em Natal/RN.
Dessa forma, a população com maior taxa de metilação global é a que possui maior
mortalidade por câncer, é preciso então pensar em hipóteses para justificar esse fato
encontrado. A literatura mostra que a hipometilação global pode ser um dos
mecanismos que promovem a carcinogênese e é improvável que seja apenas uma
consequência do desenvolvimento do câncer. O menor nível de metilação do genoma
também é encontrado em condições como embriogênese, envelhecimento,
malformações congênitas, doenças autoimunes, exposição a certos fatores ambientais
e nutricional. Porém, em nenhuma dessas condições há indícios de aumento do risco
de desenvolvimento de câncer, o que leva a hipótese de que a distribuição da metilação
de elementos repetitivos pelo genoma é diferente nas diversas condições de
hipometilação global. Ainda há a teoria de que a redução da metilação de LINE-1 é
resultado de heterogeneidade epigenômica, essa ideia é reforçada pelo nível de
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metilação do LINE-1 poder regular a expressão em cis do gene hospedeiro. A crescente
evidência de que a expressão de L1 e até a ocorrência completa da retrotransposição
em canceres humanos sugere que LINE-1 pode dirigir a tumorigênese. Mesmo quando
o L1 não guia a formação do tumor através de novas inserções ou dano genético pela
proteína ORF2, a sequência repetitiva em questão é um passageiro que contribui para
expressão gênica e afeta a resposta dos tumores ao tratamento. Toda a extensão e
sequência de contexto da hipometilação e da hipermetilação ainda é majoritariamente
desconhecida. Como já foi dito, em células neoplásicas a hipometilação ocorre como
um padrão nas regiões repetitivas, sub-teloméricas e duplicadas. Além disso, nessa
condição também é possível obter um padrão de hipermetilação do genoma, a qual
ocorre em ilhas CpG de genes específicos. Geralmente ela se dá em genes relevantes
para fenótipos relacionados a condições ligadas à idade, como longevidade e
senescência, câncer e doenças neurodegenerativas. Os principais promotores CpG
metilados são de genes supressores tumorais, envolvidos com estabilidade celular e
reparo, metabolismo, diferenciação e crescimento, regulação da resposta imune,
coagulação e homeostase de tecido. Descobrir se havia correlação entre os níveis de
radônio medidos nas residências e a taxa de metilação global do genoma das pessoas
de Lajes Pintadas foi o que deu a ideia inicial para o presente projeto. Porém, como foi
visto ao analisar estatisticamente a associação entre ambas as variáveis, não há uma
correlação entre elas. É preciso então pensar em hipóteses do porquê esse fato foi
observado, e uma possibilidade poderia ser devido ao N analisado, e a quantidade de
dosagens feitas do radônio nas casas. Assim, talvez com um número maior de amostras
e uma maior dosagem do nível de radônio interior (indoor) pudesse ter havido uma
correlação entre as variáveis desejadas inicialmente. Uma outra hipótese para esse
ocorrido pode ser o fato de a metilação do DNA ter sido medida em células sanguíneas,
as quais não estão em contato direto com a radiação do radônio, como estão as células
do pulmão. Dessa forma, modificações genéticas ou epigenéticas só poderiam atingir
as células sanguíneas pelo efeito bystander – um fenômeno no qual as células
irradiadas podem induzir alterações e instabilidade em células não irradiadas,
desempenha um papel significativo na manifestação dos efeitos da IR em células e
tecidos. Assim, apesar de ser comprovado a existência desse efeito, o fato é que as
células usadas na medição não são as irradiadas em si, por isso elas podem apresentar
alterações, mas não tanto quanto, provavelmente, as células do pulmão. Pode ser por
isso então que não tenha havido correlação estatística entre ambas as variáveis.
Estudos in vivo confirmaram que radiação induz perda na metilação global do DNA, esse
efeito foi visto em quase todos os órgãos, menos musculo e pulmão. Além de
modificação na metilação global, esta também ocorre em genes específicos, a IR causa
hipometilação de oncogenes e hipermetilação de supressores tumorais, esses eventos
são encontrados em muitos canceres humanos e são considerados primordiais no
mecanismo da carcinogênese. Estudos mostraram que os supressores tumorais ciclina
quinase dependente 2A e O6-metilguanina-DNA metiltransferase hipermetilados em
células do escarro de mineradores de urânio também são encontrados assim em
canceres no geral, e particularmente em câncer de pulmão, foram associados ainda com
exposições cumulativas ao radônio nos mineiros. Um outro estudo mostrou que a
mesma dose por radiação de raios-x pode ter efeitos diferentes no LINE-1, enquanto foi
visto uma hipometilação deste em células de carcinoma coloretal, foi observada uma
hipermetilação do mesmo em fibroblastos primários na pele humana, o que indica que
a radiação pode sim, em alguns casos, levar a hipermetilação do L1 especificamente. A
hipermetilação de famílias especificas da sequência repetitiva em questão foi observada
em coração e pulmão de ratos 1 a 4 meses após a exposição a altas doses de LET.
Essas evidências são muito importantes no presente trabalho, pois dão margem a uma
hipótese que embasa a motivação inicial do mesmo. Elas mostram que a maior
metilação encontrada no grupo experimental pode estar relacionada com os casos de
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canceres na região e pode ter a alta taxa de radônio como causadora, porém isso só
poderia ser afirmado com menos incerteza se tivesse sido analisada a metilação de
genes supressores tumorais especificamente. Pensando da maior hipermetilação do
grupo Lajes Pintadas separadamente do câncer, surge uma outra hipótese para justificar
a mesma. Pode-se pensar nessa marca epigenética como uma forma de proteção para
o DNA. A hipermetilação aumenta o enovelamento do material genético causando o
silenciamento gênico, pois as proteínas necessárias para a transcrição não conseguem
se ligar, da mesma forma, também é mais difícil um dano pontual ou uma quebra da
dupla fita do DNA ocorrer com ele mais compacto. Assim, surge a ideia de que talvez o
genoma esteja mais metilado para que fique mais resistente aos danos que poderiam
ser causados pela radiação ionizante mais elevada da região. Essa maior metilação
caracteriza uma proteção física do DNA, a qual pode ser relacionada ao efeito
bystander, pois as células irradiadas enviam sinais para os linfócitos circulantes
causando uma adaptação para radioproteção dos mesmos. Esse fato poderia ser
tratado como uma forma de radioproteção adquirida pela exposição constante aos níveis
de radônio. Um estudo comprovou que a compactação da cromatina protege o genoma
de danos causados pela radiação e de agentes químicos. A quebra de fita dupla após
irradiação ionizante foi de 5 a 50 vezes menor na cromatina compactada do que na
descompactada, depois da exposição, a primeira também apresentou níveis mais
baixos de radicais reativos. Assim, uma hipótese a ser considerada para a maior
metilação do grupo Lajes Pintadas pode ser que a mesma representa uma forma de
proteção contra os danos que poderiam ser causados pela IR. No presente estudo foi
observado uma correlação inversa e fraca entre a metilação global e a 8-oxoguanosina
na urina. Esta última é um marcador de estresse oxidativo nas células e dano no DNA,
ao ser liberada na urina indica que houve lesão e está acontecendo o reparo, essa
variável faz parte do exposoma interno. Assim, o grupo experimental é mais metilado e
possui menos 8-oxoguanosina na urina, esse fato pode ser explicado por alguns pontos
de vista: o primeiro seria que danos de estresse oxidativo causado por exposição
ambiental pode causar hipometilação, esta parece ser mediada pela via de reparo BER.
Isso embasa a correlação inversa encontrada entre ambas as variáveis, sob essa ótica,
poderia se pensar na lógica inversa de que as pessoas com menor estresse oxidativo
possuiriam o DNA mais metilado. Porém, esse não é o caso, pois apesar de não haver
significância estatística, a população de Lajes Pintadas está sofrendo mais dano, então
poderia se pensar que a hipermetilação esteja impedindo o reparo, devido ao dano estar
compactado e impossibilitando o acesso da maquinaria de reparo, por isso menos 8oxoguanosina está sendo detectada na urina. O fato é que a relação entre metilação de
LINE-1 e estresse oxidativo ainda é pouco conhecida na literatura. Um estudo tentou
analisar a associação entre essas duas variáveis em câncer de bexiga. Nele foi
encontrada uma correlação entre elas, fornecendo o melhor potencial diagnóstico
preditor do câncer de bexiga, com sensibilidade e especificidade de 96%. Foi visto que
a diminuição da metilação de LINE-1 é associada com o aumento do estresse oxidativo
Já no grupo controle foi encontrado uma correlação positiva entre o nível de metilação
e o nível de 8-oxoguanosina. A correlação não foi significativa, mas pode reforçar a ideia
de que a hipermetilação de Lajes Pintadas esteja relacionada a uma radioproteção
necessária na população devido à alta incidência de radônio na região, fato esse que
não é necessário em Natal. Assim, as pessoas do grupo experimental apresentam um
genoma mais metilado para proteger o DNA de danos causados por radiação ionizante
e por estresse oxidativo. Há poucos estudos com radônio e metilação global na
literatura, mas há alguns relacionando a metilação e exposição a metais pesados, como
o chumbo, o qual também contamina a água da cidade em estudo. Porém, também não
foi encontrada correlação entre a metilação do LINE-1 e os níveis de chumbo dosados
no sangue da população. Em contrapartida, o estudo realizado por Wright et al. (2010)
analisou a metilação global do DNA, através da medida dela no Alu e no LINE-1,
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relacionada a exposição ambiental cumulativa a metais pesados, como o chumbo, esta
dosada pelo nível de chumbo na patela e na tíbia, pois ele se acumula nos ossos, e a
exposição recente a metais pesados é dosada pelo nível de chumbo nas células
sanguíneas. Nesse estudo foi obtido que a metilação do L1 possui correlação inversa,
estatisticamente significante, com o nível de chumbo dosado na patela, a porcentagem
de linfócitos e a idade; e possui correlação direta, também significante estatisticamente,
com o número de pacotes de cigarros fumados por ano. Esses resultados sugeriram
que a exposição cumulativa ao chumbo está associada com a diminuição da metilação
de LINE-1, mesmo depois de ajustado pela idade, porém o chumbo dosado na tíbia e
no sangue não preveem metilação global por nenhuma das duas sequências
analisadas. Foi visto também que a dosagem de chumbo no osso é que realmente
reflete a exposição crônica ao metal, talvez esse tenha sido um dos fatores que levou a
não correlação entre o chumbo dosado no sangue, o qual revelou resultado baixo, com
o nível de metilação da população de Lajes Pintadas. De modo geral, sabe-se que a
variedade de exposição ambiental a metais pesados, poluentes do ar, partículas do
tráfico e poluentes orgânicos podem todos afetar os níveis de metilação global,
especialmente os que estão relacionados à função pulmonar. Um questionamento que
poderia surgir analisando a caracterização de ambos os grupos analisados seria de que
a diferença de idade – sendo a maior porcentagem de crianças no grupo experimental,
enquanto a do grupo controle é de adultos – poderia estar associada à diferença de
metilação entre os grupos. Porém, não foi encontrada significância estatística na
correlação entre idade e metilação. E ainda, em estudo feito por Jintaridth e Mutirangura
(2010), o grau de metilação de elementos repetitivos do genoma varia ao longo da vida
dos indivíduos, sendo os níveis de metilação do Alu e HERV-K negativamente
associados com a idade, porém isso não foi observado com LINE-1. Esse trabalho
mostrou também que a perda de metilação do Alu ocorre entre 34 e 68 anos, e do HERVK entre 40 e 83 anos tendo uma pequena parada em entre os 63 e 64. Ainda, a metilação
do LINE-1 e do Alu são diretamente associadas a partir de 49 anos. Assim, têm-se que
só alguns tipos de elementos repetitivos perdem metilação em certas idades e o padrão
de hipometilação é diferente entre os elementos. No trabalho também foi observada
uma correlação inversa e fraca entre a metilação global e a prática de exercício físico.
A estatística mostra que essas variáveis não se associam diretamente, mas é possível
relaciona-las biologicamente e pensar em situações de maior metilação relacionada a
menor prática de exercício físico. Essa variável entra no domínio do exposoma interno,
logo está relacionada com modificações mais fisiológicas em si e individuais de cada
um. Nesse ponto de vista é importante lembrar que ao praticar exercícios físicos
regularmente, o organismo como um todo, inclusive as células, trabalham mais, são
necessárias maiores taxas de renovação muscular, celular, cartilaginosa e outras,
hormônios e neurotransmissores são mais produzidos, assim como células de defesa,
de forma geral há um aumento na taxa de divisão e renovação celular, para isso
acontecer genes precisam estar mais ativos e expressos, o que poderia levar a uma
necessidade de uma menor taxa de metilação global do genoma possível associar esse
resultado com o conhecimento de que a atividade física, ingestão de antioxidante e
restrição calórica podem exercer uma ação antienvelhecimento, devido a diminuição de
mudanças na metilação do DNA. Assim, a prática de exercício físico estaria relacionada
não a uma hipometilação necessariamente, mas sim a uma conservação do estado
saudável de metilação do DNA, o que retarda o envelhecimento e previne algumas
doenças. Uma outra correlação encontrada, também inversa fraca, foi entre a metilação
global e o consumo de água de torneira. O consumo de água da torneira é uma
problemática, já que a água da região é contaminada por diversos metais pesados, e
além do excesso de radônio no ar também há nas águas, assim como radiação alfa e
beta derivadas dele, os quais podem trazer graves danos à saúde humana. A regressão
linear múltipla mostrou que as três variáveis que possuíam correlação significante com
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a taxa de metilação do LINE-1 explicavam muito pouco o nível de metilação. Isso mostra
que em trabalhos futuros seria preciso analisar outras variáveis a fim de se obter
correlações mais fortes que possam explicar melhor a marca epigenética observada,
assim como um N maior seria necessário.
Conclusão
No presente trabalho é possível concluir que não foi encontrada relação, nem influência
direta da elevada radiação natural de Lajes Pintadas, devido à alta concentração de
radônio, com os níveis de metilação global do genoma encontrados nos grupos
estudados. Variáveis como dosagem de chumbo no sangue, idade, hábito de consumir
bebidas alcoólicas e de fumar, entre outras, também não apresentaram correlação com
a taxa de metilação. Porém, foi obtida uma diferença estatisticamente significante entre
a taxa de metilação dos grupos, sendo o grupo experimental mais metilado do que o
controle. Três correlações foram obtidas, todas inversas e significantes
estatisticamente, foram entre a metilação e os níveis de 8-oxo-guanosina dosada na
urina, a prática de exercício físico e tipo de água consumida. Porém, estas correlações
explicaram pouco o nível de metilação global da população analisada. Resultados
diferentes e mais expressivos provavelmente seriam obtidos com um maior N analisado
e mais variáveis analisadas possibilitariam mais relações significativas. Dessa forma,
muito mais ainda pode e deve ser estudado, deixando assim, margens para futuras
pesquisas e novas descobertas nessa área que ainda há muito a explorar.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS RICOS EM
POLISSACARÍDEOS DE FUNGOS BASIDIOMICETOS
Resumo
Os macrofungos possuem diversas atividades farmacológicas atribuídas aos seus
compostos isolados. Determinar a melhor extração e avaliar a composição dos extratos
e bem como sua purificação. O cogumelo Calvatia bicolor foi coletado na cidade de
Natal, RN, Brasil. Após seco, foi submetido a delipidação com etanol e em seguida, foi
adicionado diferentes volumes (1, 3 e 5) de NaCl 0,25 M, sonicados e submetidas a
digestão proteolítica (em pH 8) com proteases alcalinas (60 ºC, 18 h). Os três extratos
identificados como EB-CB1v, EB-CB3v e EB-CB5v foram centrifugados e separados a
sua parte solúvel (CB1v, CB3v e CB5v) para serem avaliados quanto aos rendimentos,
as composições químicas e monossacarídicas, perfil eletroforético, bem como a
purificação por TCA e massa molecular. Os extratos apresentaram rendimentos entre
80 e 91 mg. Açúcares, proteínas e compostos fenólicos apresentaram teores entre 8 a
15%, 8 a 9% e 0,3 a 0,4%, respectivamente. CB5v teve maior massa, menos proteína
e maior teor de açúcar. A cromatografia descendente em papel indica a presença de
heteroglucanas nos extratos. A eletroforese em gel de agarose demonstrou um perfil
polidisperso e uma metacromasia discreta. Na purificação com TCA e massa molecular
os rendimentos foram entre 2,5 e 4,3 mg, 2,4 e 3,1 mg, respectivamente, já quanto ao
teor de proteínas foi entre 0,98 e 1,17%, 8 e 11%, respectivamente. A melhor
metodologia de extração foi a com 5 volumes de NaCl 0,25 M, bem como pela
purificação com TCA.
Palavras-chave: Calvatia bicolor; Purificação; Polissacarídeos
TITLE: EVALUATION OF ANTIMICROBIAN ACTION OF RICH EXTRACTS IN
BASIDIOMICET FUNGI POLYESACCHARIDES
Abstract
The Macropungi have several pharmacological activities attributed to their isolated
compounds. Determine the best extraction and evaluate the composition of the extracts
and their purification. The mushroom Calvatia bicolor was collected in the city of Natal,
RN, Brazil. After drying, it was subjected to ethanol delipidation and then different
volumes (1, 3 and 5) of 0.25 M NaCl were added, sonicated and subjected to proteolytic
digestion (at pH 8) with alkaline proteases (60 ºC, 18 H). The three extracts identified as
EB-CB1v, EB-CB3v and EB-CB5v were centrifuged and their soluble part separated
(CB1v, CB3v and CB5v) to be evaluated for yield, chemical and monosaccharide
compositions, electrophoretic profile as well as purification by TCA and molecular mass.
The extracts presented yields between 80 and 91 mg. Sugars, proteins and phenolic
compounds presented contents between 8 to 15%, 8 to 9% and 0.3 to 0.4%, respectively.
CB5v had higher mass, less protein and higher sugar content. Descending paper
chromatography indicates the presence of heteroglucans in the extracts. Agarose gel
electrophoresis demonstrated a polydisperse profile and a discrete metachromasia. In
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the purification with TCA and molecular mass the yields were between 2.5 and 4.3 mg,
2.4 and 3.1 mg, respectively, whereas the protein content was between 0.98 and 1.17%,
8 and 11% respectively. The best extraction methodology was with 5 volumes of 0.25 M
NaCl as well as purification with TCA.
Keywords: Calvatia bicolor; Purification; Polysaccharides
Introdução
A pesquisa pela presença de moléculas bioativas em fungos é relatada na literatura e
os polissacarídeos, principalmente aqueles extraídos das famílias Basidiomycetes e
Ascomycetes, os quais tem importância medicinal (GIAVASIS, 2014). Em trabalhos
anteriores, nosso grupo observou que extratos ricos em polissacarídeos do tipo
glucanas, provenientes dos corpos de frutificação de cogumelos como Caripia
montagnei, Polyporus dermoporus, Scleroderma nitidum, Tylopilus ballouii demonstram
diversas ações farmacológicas como a ação antioxidante (CASTRO, 2013; DORE et al.,
2014; LIMA et al., 2016), e esta atividade também foi descrita em extratos da gleba de
Calvatia bicolor (LEÃO et al, 2018). O cogumelo Calvatia bicolor é uma espécie pouco
estudada, e é observada a distinção entre gleba (porção interna do corpo de frutificação)
e perídio (camada protetora) com ciclo de vida apresentando fase imatura e madura. Na
fase madura possui coloração marrom e aspecto esponjoso. O objeto de estudo deste
trabalho é o perídio da fase madura do Calvatia bicolor, e o trabalho propõe
metodologias de extração de biocompostos desse perídio, bem como apresenta
informações acerca da composição química dos seus extratos. Dentro da área da
saúde, nossos dados podem guiar futuras pesquisas na busca de biomoléculas de
potenciais farmacológicos.
Metodologia
-COLETA E MATERIAL BIOLÓGICO Os cogumelos Calvatia bicolor foram coletados
entre junho e julho de 2017, no Parque Estadual das Dunas, Natal, RN, Brasil e
identificados pelo Dr. Iuri G. Baseia, UFRN, Brasil. -DELIPIDAÇÃO E EXTRAÇÃO DE
COMPOSTOS BIOATIVOS O material foi lavado e os perídios separados das glebas.
Foram cortados e secos em estufa a 60ºC por 48h, foram triturados e submetidos a
delipidação com etanol a 95%. Cada amostra de perídio em pó delipidado foi submetida
a extração por digestão proteolítica. Na extração, 10 g de cada perídio em pó delipidado
foram misturados separadamente com 1, 3 ou 5 volumes de solução de NaCl a 0,25M,
em seguida as amostras foram sonicadas por 30 minutos a 60º, logo após a solução
dos extratos teve seu pH ajustado para 8 com NaOH (2 M). Logo, 150 mg de enzimas
Prolav 750 foram adicionadas e a solução foi aquecida a 60ºC por 18h. Ao final da
extração, as misturas foram filtradas e os materiais retidos foram desprezados. As
partes líquidas centrifugadas a 10.000 RPM a 4ºC por 30 min para retirar as impurezas.
Os precipitados foram descartados e os sobrenadantes misturados a 3 volumes de
metanol a ~4ºC, permanecendo resfriados overnight. Posteriormente, as soluções
metanólicas centrifugadas a 10.000 RPM a 4ºC por 30 min. Os sobrenadantes
desprezados e os precipitados foram secos em bomba a vácuo. Após a secagem foram
nomeados como extratos brutos cujas identificações foram dadas conforme o volume
de NaCl utilizado para extração: EB-CB1v, EB-CB3v e EB-CB5v. As extrações foram
executadas em duplicata para obter uma média dos rendimentos. -RENDIMENTO E
SOLUBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS EM ÁGUA O peso seco dos extratos brutos foi
medido em balança de precisão para assim poder avaliar com qual metodologia de
extração foi obtida maior massa seca de extrato. Após a determinação do rendimento,
os extratos foram solubilizados em água na concentração de 10 mg/mL e centrifugados
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por 5 min a 2.000 RPM para separar a porção solúvel da insolúvel em água. Em seguida,
os sobrenadantes coletados, liofilizados e nomeados como porções solúveis dos
extratos (CB1v, CB3v, CB5v). A partir desses extratos solúveis em água, preparou-se
novas soluções aquosas a 10 mg/mL que foram submetidas a caraterização química. PURIFICAÇÃO E RENDIMENTO Os extratos solúveis (CB1v, CB3v, CB5v) na
concentração de 10 mg/mL foram submetidos a dois processos diferentes de
purificação: separação por massa molecular com utilização de um filtro de 3 kDa e
separação por precipitação com TCA. Para a separação por massa molecular, os
extratos (4 mg) foram centrifugados 3 vezes por 10 min a 5.000 RPM, as porções
maiores que 3 kDa foram coletadas e liofilizadas. Para a separação por precipitação,
aos extratos (50 mg) foi adicionado ácido tricloroacético (TCA) a 90% em um ambiente
resfriado por 15 minutos. Após esse tempo, foi adicionado 2 volumes de metanol e a
mistura foi mantida por 18 horas a ~4ºC, e então centrifugadas a 10.000 RPM a 4ºC por
15 min. Os sobrenadantes desprezados e os precipitados secos em bomba a vácuo. O
peso seco dos extratos solúveis após separação por massa molecular ou por
precipitação por TCA foi medido em balança de precisão para avaliar com qual
metodologia de purificação foi possível maior massa de material. A partir desses
extratos solúveis em água purificados, novas soluções aquosas a 10 mg/mL que foram
submetidas a caraterização química bem como a avaliação da atividade farmacológica.
-DOSAGEM DE AÇÚCARES TOTAIS Foi estimada pelo método fenol-H2SO4 (Dubois
et al., 1956). O teor de açúcares totais foi calculado baseando-se numa curva de glicose
como padrão e a leitura realizada em 490 nm. -DOSAGEM DE PROTEÍNAS Foi
estimada pelo método de Bradford (1976) utilizando o reagente Coomassie Brilliant
Blue. O teor de proteínas foi calculado baseando-se numa curva de albumina como
padrão e a leitura realizada em 595 nm. -DOSAGEM DE COMPOSTOS FENÓLICOS
Foi estimada pelo método de Folin Ciocalteau (Swain & Hills, 1959). O teor de
compostos fenólicos foi calculado baseando-se numa curva de ácido gálico como
padrão e a leitura realizada em 765 nm. -DOSAGEM DE SULFATO Os extratos foram
hidrolizados (HCl 8N, 6h, 100ºC) e neutralizados sob pressão reduzida na presença de
pastilhas de NaOH. A hidrólise ácida nessas condições leva a liberação dos sulfatos
presentes nos extratos. Soluções de gelatina (DifcoTM Gelatin) com cloreto de bário
foram preparadas e misturadas com os extratos e através da leitura em 500 nm foi
possível determinar o percentual de sulfato utilizando sulfato de sódio como padrão
(DODGSON e PRICE, 1962). -DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO AÇUCAR/PROTEÍNA
A relação açúcar/proteína de cada um dos extratos de C. bicolor foi determinada a partir
dos valores percentuais de açúcares totais e de proteínas. -CROMATOGRAFIA
DESCENDENTE EM PAPEL Os extratos foram hidrolizados (HCl 4N, 2h, 100ºC) e
neutralizados sob pressão reduzida na presença de pastilhas de NaOH. A composição
monossacarídica foi determinada por cromatografia descendente em papel Whatman
Nº1 em sistema solvente: acetato de etila, piridina e água (8:2:1) por 10h a 25ºC.
Ocorreu a revelação utilizando hidróxido de sódio, etanol e solução de nitrato de prata
(TREVELYAN, PROCTER, HARRISON, 1950). Os padrões de monossacarídeos
utilizados foram: ácido glucurônico, fucose, galactose, manose, xilose, glicose,
raminose, frutose, arabinose. -ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE Foi realizada
segundo DIETRICH e DIETRICH, 1976. Foram aplicados 5 μL dos extratos (500 μg) no
gel polimerizado em lâmina, e em seguida esse conjunto foi submetido a uma corrente
constante de 110V por 75 minutos. Logo após, o gel foi incubado com brometo de
cetiltrimetilamônio 0,1% (CTV). Então, o gel foi seco e corado em azul de toluidina 0,1%.
O gel foi descorado em solução de ácido acético 1%, etanol 50% e água 49%. Em
seguida, foi novamente corado com azul de toluidina e descorado com uma solução de
acetato de sódio 0,2 M.
Resultados e Discussões

CIÊNCIAS DA VIDA

757

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

-RENDIMENTO DA EXTRAÇÃO As massas obtidas nas extrações por digestão
proteolítica do perídio de C. bicolor foram de 79,75 ± 10,25 mg, 90 ± 11,1 mg e 91 ± 1,4
mg correspondentes aos extratos EB-CB1v, EB-CB3v e EB-CB5v, respectivamente. De
acordo com os resultados, em todas as formas de extração realizadas com volumes
diferentes de NaCl 0,25 M foram obtidas massas secas semelhantes. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA Os extratos CB1v, CB3v e CB5v apresentaram
percentuais de açúcares entre 8,17% e 14,75%, sendo que a concentração mais alta foi
observada no extrato CB1v. O conteúdo de proteínas nos extratos variou de 7% a 9%,
com menor percentual do extrato CB5v. As três extrações realizadas resultaram em
percentuais semelhantes de compostos fenólicos (0,3% e 0,4%) em CB1v, CB3v e
CB5v, sugerindo que o processo de extração foi eficiente na eliminação desses
componentes. Quanto a dosagem de sulfato, o maior resultado verificado foi para o
CB5v. As quatro dosagens foram realizadas em triplicata. Foram determinadas relações
açúcar/proteína entre 0,94 e 1,85, com a maior relação atribuída ao CB5v. Os resultados
demonstram uma melhor relação para o extrato CB5v, visto que o nosso objetivo é a
extração de polissacarídeos. -CROMATOGRAFIA EM PAPEL É possível verificar que a
composição monossacarídica dos extratos é majoritariamente de glicose e galactose.
Desta forma, os extratos são constituídos por heteroglucanas, como também verificado
em outros estudos com cogumelos: QUEIROZ et al., 2010; CASTRO et al., 2013; DORE
et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2014, LIMA et al., 2016 e LEÃO et al, 2018. ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE DOS EXTRATOS CB1v, CB3v e CB5v A
eletroforese em gel de agarose foi realizada para confirmar o resultado da presença de
sulfato, percebendo-se um perfil polidisperso e uma metacromasia discreta. Logo após
a descoloração com acetato de sódio 0,2 M, notou-se a presença de carboxilas. RENDIMENTO DA PURIFICAÇÃO As massas obtidas na separação por massa
molecular foram de 2,5 mg (62,5%), 2,4 mg (60%) e 3,1 mg (77,5%), já na precipitação
com TCA foram de 2,5 mg (5%), 3,2 mg (6,4%) e 4,3 mg (8,6%), correspondentes aos
extratos CB1v, CB3v e CB5v, respectivamente. Os melhores rendimentos obtidos são
extrato CB5v. -COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS APÓS SEPARAÇÃO POR
MASSA E POR PRECIPITAÇÃO COM TCA Após a purificação, foi realizado uma nova
caracterização, obtendo-se entre 0,98% e 1,17% para proteínas para o TCA, já para a
purificação por massa molecular foi entre 8,43% e 11,05% sendo o menor conteúdo de
proteínas verificado no extrato CB5v, confirmando dados obtidos anteriormente por
LIMA et al., 2008. -ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE APÓS PURIFICAÇÃO
Após a purificação com TCA, notou-se o desaparecimento de contaminantes proteicos
no gel (regiões com coloração esverdeada), entretanto as amostras purificadas por
massa molecular se apresentaram com um perfil semelhante ao anterior a purificação.
Conclusão
Nossos resultados mostraram que a extração proteolítica com 5 volumes de NaCl 0,25M
é a melhor condição para extrair carboidratos do perídio dos cogumelos Calvatia bicolor,
pois os extratos resultantes desse método apresentaram maior relação açúcar/proteína.
Os resultados de composição monossacarídica dos extratos mostraram glicose e
galactose como principais componentes, levando a crer que os polissacarídeos
extraídos nesse trabalho são heteroglucanas. A respeito da eletroforese, observamos
um indício de presença de sulfato e de carboxilas. O resultado mais importante do nosso
trabalho é a purificação dos extratos com TCA, já que se observou uma elevação na
concentração de açúcar e a eliminação de contaminantes proteicos. Não foi possível
realizar a atividade antimicrobiana devido a imprevistos na extração, como a
necessidade de realização do passo de purificação por TCA e por massa molecular.

CIÊNCIAS DA VIDA

758

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Referências
GIAVASIS, I. Bioactive fungal polysaccharides as potential functional ingredients in food
and nutraceuticals. Current Opinion in Biotechnology, v. 26, p. 162–173, 2014. CASTRO,
A. J. G.; CASTRO, L. S. E. P. W.; SANTOS, M. S. N.; FAUSTINO, M. G. C.; PINHEIRO,
T. S.; DORE, C. M. P. G.; BASEIA, I. G.; LEITE, E. L. Anti-inflamatory, anti-angiogenenic
and antioxidant activities of polysaccharide-rich extract from fungi Caripia montagnei.
Biomedicine and Preventive Nutrition, v. 4, n. 2, p. 121–129, 2014. DORE, C.; ALVES,
M.; SANTOS, M.; SOUZA, L. DE; BASEIA, I.; LEITE, E. Antioxidant and AntiInflammatory Properties of an Extract Rich in Polysaccharides of the Mushroom
Polyporus dermoporus. Antioxidants, v. 3, p. 730–744, 2014. LIMA, A. T. M.; SANTOS,
M. N.; SOUZA, L. A. R. DE; PINHEIRO, T. S.; PAIVA, A. A. O.; DORE, C. M. P. G.;
COSTA, M. S. S. P.; SANTOS, N. D.; BASEIA, Y. G.; ARAÚJO, R. M.; LEITE, E. L.
Chemical characteristics of a heteropolysaccharide from Tylopilus ballouii mushroom
and its antioxidant and anti-inflammatory activities. Carbohydrate Polymers, v. 144, p.
400–409, 2016. NASCIMENTO SANTOS, M. DA S.; MAGALHÃES, J. E. DE M.; WILL
CASTRO, L. S. E. P.; PINHEIRO, T. DE S.; SABRY, D. A.; NOBRE, L. T. D. B.; SANTOS
LIMA, J. P. M.; BASEIA, I. G.; LEITE, E. L. Effect of glucans from Caripia montagnei
mushroom on TNBS-induced colitis. International Journal of Molecular Sciences, v. 15,
n. 2, p. 2368–2385, 2014. NASCIMENTO, M. S.; MAGALHÃES, J. E. M.; PINHEIRO, T.
S.; SILVA, T. A. DA; COUTINHO, L. G.; BASEIA, I. G.; LIMA, L. F. A.; LEITE, E. L.
Polysaccharides from the fungus Scleroderma nitidum with anti-infl ammatory potential
modulate cytokine levels and the expression of nuclear factor KB. Brazilian Journal of
Pharmacognosy, v. 22, n. 1, p. 60–68, 2011. QUEIROZ, L. S.; NASCIMENTO, M. S.;
CRUZ, A. K. M.; CASTRO, A. J. G.; MOURA, M. DE F. V; BASEIA, I. G.; ARAÚJO, R.
M.; BENEVIDES, N. M. B.; LIMA, L. F. A.; LEITE, E. L. Glucans from the Caripia
montagnei
mushroom
present
anti-inflammatory
activity.
International
Immunopharmacology, v. 10, n. 1, p. 34–42, 2010. Coetzee, J. C.; Wyk, A. E. V. The
genus Calvatia (‘Gasteromycetes’, Lycoperdaceae): A review of its ethnomycology and
biotechnological potential. African Journal of Biotechnology, Vol. 8 (22), pp. 6007-6015,
16 November, 2009. KOZARSKI, M.; KLAUS, A.; NIKSIC, M.; JAKOVLJEVIC, D.;
HELSPER, J. P. F. G.; VAN GRIENSVEN, L. J. L. D. Antioxidative and
immunomodulating activities of polysaccharide extracts of the medicinal mushrooms
Agaricus bisporus, Agaricus brasiliensis, Ganoderma lucidum and Phellinus linteus.
Food Chemistry 129 (2011) 1667–1675. LEÃO, Liane Emília Viana da Silva.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO E DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE
DOS EXTRATOS SOLÚVEIS EM ÁGUA DO COGUMELO Calvatia bicolor (LÉV.)
KREISEL. 2018. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Biomedicina, Departamento de
Bioquímica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. LIMA, L. F. O.
et al. Production and Characterization of the Exopolysaccharides Produced by Agaricus
brasiliensis in Submerged Fermentation. Appl Biochem Biotechnol (2008) 151: 283–294.
Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

759

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 1

Tabela 1
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Tabela 2

Tabela 3
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4
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figura 5 e 6
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TÍTULO: AÇÕES COMPORTAMENTAIS DE AGONISTAS DO RECEPTOR DA
NOCICEPTINA/ORFANINA FQ EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO ESTADO
MANÍACO INDUZIDO POR METILFENIDATO
Resumo

O transtorno bipolar é uma psicopatologia que causa alto grau de morbidade, o que
acarreta na intervenção farmacológica para recuperação dos pacientes. A busca por
alternativas farmacoterapêuticas para o transtorno bipolar é necessidade clínica, já que
a farmacoterapia tradicional tem eficácia limitada, além de produzir muitos efeitos
colaterais, o que dificulta a adesão ao tratamento. O sistema da nociceptina/orfanina FQ
(N/OFQ) e seu receptor NOP tem se mostrado com grande potencial para o
desenvolvimento de fármacos psicotrópicos. Nesse contexto, o presente estudo visou
investigar os efeitos comportamentais de agonistas NOP no teste de mania induzido
pela administração de metilfenidato em camundongos. Nesse estudo, observamos que
o tratamento com metilfenidato aumentou significativamente a atividade locomotora
espontânea dos animais, enquanto que o tratamento per se com os agonistas NOP, a
citar N/OFQ, UFP-113 e Ro 65-6570, nas diversas doses testadas, não afetou a
distância total percorrida pelos animais. No entanto, quando administrados
conjuntamente com o metilfenidato, o tratamento com UFP-113 e Ro 65-6570 reduziu
discretamente a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato. Em conjunto, os dados
sugerem que UFP-113 e Ro 65-6570 foram capazes de alguma forma prevenir
discretamente a hiperlocomoção induzida por metilfenidato. Com o intuito de reforçar
esses achados, mais estudos são necessários para investigar o potencial anti-mania de
agonistas NOP.

Palavras-chave: Transtorno bipolar. Camundongo. Nociceptina/orfanina FQ. Modelo
animal
TITLE: EFFECTS OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ RECEPTOR AGONISTS IN MICE
EXPOSED TO METHYLPHENIDATE-INDUCED MANIC-LIKE BEHAVIORS
Abstract

Bipolar disorder is a psychopathology with high degree of morbidity, thus
pharmacological intervention is currently required for recovering patients. The searching
for therapeutic alternatives for treating bipolar disorder is a clinical need. In fact,
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traditional pharmacotherapy has limited efficacy, and induces many side effects, then
affecting adherence to treatment. The nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) and its receptor
(NOP) have been widely implicated as potential targets for the treatment of
psychopathologies. In this context, the present study aimed to investigate the behavioral
effects of NOP agonists in the methylphenidate-induced mania-like behaviors in mice. In
this study, we observed that treatment with methylphenidate significantly increased the
mouse spontaneous locomotor activity, whereas treatment per se with NOP agonists,
N/OFQ, UFP-113 and Ro 65-6570, at distinct doses, did not affect the total distance
traveled in mice. However, when given in association with methylphenidate, UFP-113
and Ro 65-6570, slightly reduced methylphenidate-induced hyperlocomotion. Taken
together, these data suggest that UFP-113 and Ro 65-6570 were able to mildly prevent
the hyperlocomotion induced by methylphenidate. In order to reinforce these findings,
further studies are needed to investigate the potential anti-mania effects of NOP
agonists.

Keywords: Bipolar disorder. Mouse. Nociceptin/orphanin FQ. Animal model. Mania.
Introdução
O transtorno bipolar é considerado uma das dez causas de incapacidade no mundo e
estima-se que a sua prevalência seja de 1% da (Ayuso-Mateos, 2004; WHO, 2004). De
acordo com o DSM-V (APA, 2013), o transtorno bipolar é caracterizado pela disfunção
do humor, alternando entre episódios de mania/hipomania e depressão. Na
mania/hipomania, o humor encontra-se persistentemente elevado, expansivo ou
irritável. Nesta fase também estão presentes hiperatividade, insônia, fala rápida e
habilidade de concentração reduzida. Na depressão bipolar, o quadro clínico é
caracterizado por humor depressivo e/ou há perda de interesse nas atividades diárias.
Além disso, são comuns os sintomas de desesperança, distúrbios do sono e apetite e
alteração psicomotora (APA, 2013).
A farmacoterapia do transtorno bipolar baseia-se na prevenção dos episódios de mania
e depressão, através do uso de estabilizadores do humor, principalmente pela
administração de lítio ou de fármacos anticonvulsivantes, como carbamazepina ou ácido
valpróico. Nas crises, maníacas ou depressivas, a politerapia é preconizada e são
prescritos fármacos das seguintes classes: antipsicóticos atípicos e benzodiazepínicos,
mas eventualmente também são prescritos os antidepressivos (Matson et al., 2006;
Lafer et al., 2009; Sanches et al., 2010). Apesar dos esforços e avanços no tratamento
dessa psicopatologia, apenas 1/3 dos pacientes retomam completamente suas funções
sociais e ocupacionais após o início do tratamento (Huxley & Baldessarini, 2007).
Portanto, a busca por alternativas farmacoterapêuticas para o transtorno bipolar é uma
necessidade eminente.
Os sistemas peptidérgicos, por causa das evidências de modulação de ações biológicas
centrais, têm se mostrado como alvos terapêuticos inovadores no tratamento de
transtornos psiquiátricos. Dentre os sistemas peptidérgicos, destaca-se a
nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ), que é estruturalmente similar ao peptídeo opióide
dinorfina A e interage especificamente com o seu receptor, denominado receptor NOP.
O NOP é um receptor acoplado à proteína G do tipo inibitória e é estruturalmente
homólogo aos opióides, muito embora os opióides e os seus antagonistas não se liguem
ao receptor NOP (Cox et al., 2000).
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A N/OFQ e o seu receptor estão bem distribuídos em estruturas do sistema límbico
envolvidos no processamento de estímulos emocionais e do estresse (Boom et al.,
1999; Mollereau & Mouledous, 2000). Da interação entre a N/OFQ e seu receptor,
muitas respostas fisiológicas são desencadeadas, como processamento de estímulos
nociceptivos, controle das funções neuroendócrinas, controle motor, resposta ao
estresse, modulação dos processos emocionais, entre outras (Lambert, 2008).
Apenas um estudo clínico está disponível na literatura com o intuito de traçar uma
relação entre o sistema da N/OFQ e o transtorno biopolar. Nesse estudo, correlacionouse o transtorno bipolar com o aumento dos níveis plasmáticos de N/OFQ na fase
depressiva e diminuição na fase maníaca, sugerindo que alterações em nível plasmático
de N/OFQ podem desempenhar um papel na patogênese do transtorno bipolar (Wang
et al., 2009).
Considerando a completa ausência de dados pré-clínicos sobre a relação N/OFQ e
transtorno bipolar, o presente estudo investigou os efeitos comportamentais de
agonistas NOP em camundongos submetidos ao estado do tipo mania induzido pelo
metilfenidato. É importante frisar que são limitados os modelos animais para estudo do
transtorno bipolar e que, em geral, os modelos disponíveis avaliam isoladamente as
fases depressão e mania do transtorno (Gavioli et al., 2009).

Metodologia
Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos (8-10 semanas) provenientes do biotério
do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Os animais foram mantidos em um ciclo de claro-escuro (6:00-18:00 h), com
uma temperatura de 22°C ± 1°C e alojados em, no máximo, 12 por caixa (41x34x16 cm),
com livre acesso a comida e água. Todos os procedimentos experimentais realizados
foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, com número de protocolo N°042/2012.
Drogas e tratamentos
Para a realização deste estudo foram utilizadas as seguintes drogas agonistas do
receptor NOP:
- N/OFQ (0,01, 0,1 e 1 nmol, icv);
- Ro 65-6570 (0,01, 0,1 e 1 mg/kg, ip);
- UFP-113 (0,01, 0,03 e 0,1 nmol, icv).
Todas as drogas foram doados pelo Prof. R. Guerrini (Dept. of Biotechnology and
Pharmaceutical Chemistry, Universidade de Ferrara, Itália). Devido à natureza peptídica
das moléculas (UFP-113 e N/OFQ), estas foram administradas por via
intracerebroventricular (icv), 5 min antes da avaliação comportamental, ou da
administração de metilfenidato. Já o Ro 65-6570 foi administrado por via intraperitoneal
15 min antes da administração do metilfenidato.
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O psicoestimulante metilfenidato (10 mg/kg) foi administrado por via sc, 15 min antes da
avaliação comportamental, afim de induzir o aumento da ambulação no teste do campo
aberto. Todos as drogas foram solubilizadas em solução fisiológica (NaCl 0,9%), a
exceção do Ro 65-6570 que foi solubilizado em solução contendo DMSO 1%. Os grupos
controles receberam os mesmos veículos utilizados para solubilizar as drogas, pelas
mesmas vias e nos mesmos volumes, que os animais em tratamento com as drogas.
As doses de agonistas NOP utilizadas neste estudo foram baseadas em ensaios
prévios, cujos compostos se mostraram ativos em testes comportamentais utilizados
para avaliar as ações na ansiedade e depressão (Asth et al., 2016).
Cirurgia para a implantação da cânula intracerebroventricular em camundongos
Os animais foram anestesiados com ketamina 100 mg/kg e xilazina 10 mg/kg i.p.
(intraperitonial) para a implantação de uma cânula no cérebro através do emprego de
um aparelho estereotáxico. A pele da região craniana foi removida para facilitar a
visualização do bregma que serviu de ponto de partida para a orientação das
coordenadas. Uma cânula-guia de 8 mm foi implantada unilateralmente no ventrículo
lateral (VL) de acordo com as coordenadas seguintes coordenadas: AP -0.6 mm; ML
±1.1 mm; DV -1.0 mm. A cânula foi fixada com acrílico. Três a quatro dias após a
cirurgia, os camundongos foram tratados pela via intracerebroventricular com o auxílio
de uma agulha (cujo comprimento excede 1 mm a cânula-guia), que permitiu a
administração dos ligantes peptídicos ou salina através da cânula-guia anteriormente
implantada. A agulha foi conectada a um tubo de polietileno, que se encontrava
conectado a uma microseringa de Halmilton. Após o tratamento, os camundongos foram
submetidos à análise comportamental de acordo com os procedimentos descritos
abaixo.
Campo aberto
Os camundongos foram submetidos ao teste do campo aberto 15 min após a
administração da metilfenidato e permaneceram no aparelho por 30 min, sendo este
período dividido em blocos de 5 min cada. Este teste foi realizado em uma caixa de
fórmica preta quadrada (40 x 40 x 40 cm). Os animais foram submetidos individualmente
a 30 minutos de exploração da arena e durante este período tiveram a distância total
percorrida (em metros) registrada pelo software vídeo-rastreador AnyMaze (Stoelting,
USA).
Nesse teste, o metilfenidato induz hiperlocomoção em roedores e fármacos
estabilizadores do humor, como a carbamazepina, o ácido valpróico e o lítio, são
capazes de prevenir o efeito hiperlocomotor, conforme dados obtidos previamente pelo
nosso grupo de pesquisa (Souza et al., 2016).
Análise estatística
Após a análise dos vídeos, os dados foram tabulados no software Excel e os
procedimentos estatísticos realizados pelo software Statistica, considerando diferenças
estatisticamente significativas para o valor de p<0,05. Os resultados foram expressos
em média ± erro padrão da média (EPM) e o teste utilizado para avaliação da diferença
entre os grupos foi a ANOVA de duas vias, composta pelos fatores: pré-tratamento com
“metilfenidato” e tratamento com “agonista NOP”, seguido do teste de post hoc de
Duncan para verificar as possíveis diferenças entre os grupos avaliados, ou ANOVA de
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uma via seguida do teste de post hoc de Student-Newman-Keuls’, conforme descrito na
legenda das figuras.

Resultados e Discussões

Nossos resultados apontaram que o tratamento metilfenidato induziu efeito
hiperlocomotor significativo em camundongos comparado ao grupo controle. O
tratamento com o agonista endógeno do receptor NOP (N/OFQ), nas diversas doses
testadas, não alterou a distância total percorrida comparada ao grupo controle, nem
tampouco afetou a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (Figura 1; fator
“metilfenidato”: F(1,95)=199,1, p<0,0001, two-way ANOVA, teste de Duncan).
O tratamento com o agonista de origem peptídica do receptor NOP, UFP-113, nas
diversas doses testadas, não afetou a distância percorrida nos camundongos per se,
mas se mostrou discretamente ativo na redução da hiperlocomoção induzida pelo
metilfenidato. De fato, a análise estatística apontou para um efeito significativo do
tratamento com metilfenidato, enquanto que o tratamento com UFP-113 promoveu
tendencial redução na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (Figura 2; fator
“metilfenidato”: F(1,108)=367,1, p<0,0001; fator “UFP-113”: F(3,108)=2,58, p=0,057;
interação metilfenidato+UFP-113: F(3,108)=2,52, p=0,061, two-way ANOVA, teste de
Duncan).
Já o tratamento com o agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 65-6570, em
diversas doses, quando injetado sistemicamente, não afetou a locomoção espontânea
dos camundongos per se, mas se mostrou discretamente ativo na redução da
hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato. A análise estatística apontou para um efeito
significativo do tratamento com metilfenidato, enquanto que o tratamento com Ro 656570 apenas na maior dose promoveu discreta redução na hiperlocomoção induzida
pelo metilfenidato (Figura 3; fator “metilfenidato”: F(1,100)=197,3, p<0,0001, two-way
ANOVA, teste de Duncan).
A hiperlocomoção induzida por psicoestimulantes faz parte de uma bateria de testes
proposta para o estudo da mania bipolar (Einat, 2007). O metilfenidato atua bloqueando
a recaptação da dopamina (DAT) e consequentemente aumentando os níveis de
dopamina na fenda sináptica (Castellanos et al., 1996; Volkow et al., 1998). A dopamina
é um neurotransmissor que desempenha um papel fundamental na regulação do humor,
cognição e funções motoras (Beaulieu e Gainetdinov, 2011). Alterações na sinalização
da dopamina têm sido implicadas em inúmeros transtornos psiquiátricos (Beaulieu e
Gainetdinov, 2011; Ko e Strafella, 2012). Além disso, polimorfismos no gene que codifica
DAT foram identificados em pacientes com transtorno bipolar (Greenwood et al., 2001;
Mick et al., 2008; Pinsonneault et al., 2011).
Estudos prévios mostraram que os agonistas do receptor NOP modulam a atividade
motora de maneira bifásica e dose-dependente. Foi observado que a N/OFQ, em doses
mais baixas, facilita a atividade locomotora (Florin et al., 1996; Higgins et al., 2001;
Jenck et al., 1997), enquanto que, em doses mais elevadas, suprime a locomoção
(Devine et al., 1996; Higgins et al., 2001; Kuzmin et al., 2004; Marti et al., 2009;
Reinscheid et al., 1995). Além disso, a N/OFQ endógena regula a função motora por
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meio da modulação da transmissão dopaminérgica, principalmente pela inibição da
liberação de dopamina na via nigrostriatal (Marti et al., 2004a; Viaro et al., 2010; Volta
et al., 2011). Da mesma forma, a N/OFQ exógena (30 nmol, icv) atenuou a
hiperlocomoção induzida pela cocaína e a liberação de dopamina encefálica (Lutfy et
al., 2001). Portanto, os agonistas do receptor NOP podem reduzir a hiperatividade
induzida pelo metilfenidato devido às ações inibitórias da sinalização do receptor NOP
na transmissão da dopamina no cérebro. Porém, considerando que as doses de
agonistas NOP utilizadas nesse estudo foram incapazes de afetar a locomoção
espontânea dos animais per se, acredita-se que o discreto efeito antimaníaco de Ro 656570 e de UFP-113 seja devido a uma ação desses compostos na regulação da
neurotransmissão dopaminérgica.

Conclusão

Os dados sugerem que UFP-113 e Ro 65-6570 foram capazes de alguma forma prevenir
discretamente a hiperlocomoção induzida por metilfenidato, enquanto a N/OFQ não
alterou os efeitos psicoestimulantes do metilfenidato em camundongos. Esses achados
podem ser explicados, em parte, pelos efeitos inibitórios na transmissão da dopamina
provocada pela ativação da sinalização do receptor NOP. Estudos adicionais visando
investigar o potencial terapêutico para o tratamento do transtorno bipolar de agonistas
do receptor NOP em outros modelos animais dedicados a essa patologia são
necessários.
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Anexos

Figura 1 – Efeito do agonista endógeno do receptor NOP, N/OFQ (0,01-1 nmol, icv), na
distância total percorrida acumulada em 30 min de observação (A) e dividida em blocos
de 5 min (B) em camundongos tratados com metilfenidato
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Figura 2 - Efeito do agonista peptídico do receptor NOP, UFP-113 (0,01-0,03 e 0,1 nmol,
icv), na distância total percorrida acumulada em 30 min de observação (A) e dividida em
blocos de 5 min (B) em camundongos tratados com metilfenidato.

Figura 3 - Efeito do agonista não-peptídico do receptor NOP, Ro 65-6570 (0,01-1 mg/kg,
ip), na distância total percorrida acumulada em 30 min de observação (A) e dividida em
blocos de 5 min (B) em camundongos tratados com metilfenidato.
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TÍTULO: Deteccoes de misticetos acusticamente no canal SOFAR
Resumo
Existe pouco conhecimento sobre as espécies pelágicas de misticetos que ocorrem no
Atlântico Sul devido a falta de esforço amostral neste região do planeta. Recentemente,
as tecnologias de monitoramento acústico passivo tem permitido que regiões afastadas
e de difícil acesso sejam amostradas para determinar a presença de grandes baleias
através de suas vocalizações. Os Mistecetos emitem sons tonais de baixa frequência
com duração de 0,5 a 1 s e frequência entre 30 e 1000 Hz e frequencias fundamentais
abaixo de 200Hz. Gravadores subaquáticos instalados para detecção de terremotos
foram utilizados para investigação da atividade vocal de misticetos pois amostram sons
na mesma faixa de frequência destes animais. Em 2013 o experimento acústico
COLMEIA-HYDRO fixou no canal SOFAR nas vizinhasnças do arquipelago de Sao
Pedro e Sao Paulo um hidrofone e houveram detecções de uma padrão específico de
som que tem caracteristicas de origem biológica. Os detectores destes sinais formam
gerados em XBAT , uma subrotina no Matlab. O detector se baseia em modelos
(templates) do sinal alvo para encontrar e marcar os sinais que ultrapassem um limiar
de correlação do espectrograma ajustado manualmente. O ajuste do detector foi testado
e validado através da inspeção manual das detecções automaticas. As detecções
(44.832 detecções) foram verificadas e as de melhor qualidade (2.128 detecções)
mostrou uma sazonalidade marcada com pico de detecção em junho.
Palavras-chave: detectores, bioacustica, baleias verdadeiras
TITLE: Acoustic detections of baleen whales in the SOFAR channel
Abstract
There is a lack of information about pelagic baleen whales in the Southern Atlantic Ocean
because effort in that area is very limites. Recently remote monitoring technology have
allowed us to acoustically investigate that area to determine the presence of baleen
whales using their vocal activity as a proxy. baleen whale sounds are low frequency (301000Hz) and duration of 0.5 to 1 second with fundamental frequencies around 200Hz.
Underwater recorders were deployed to detect earthquakes that generate sounds in the
same frequency band as baleen whales. In 2013 the Project COLMEIA_HYDRO
installed a hydrophone in the vicinity of the Sao Pedro e Sao Paulo archipelago and a
biological pattern was detected. Template detectors were tested using the XBAT tool
that runs in MATLAB based on a series of detection thresholds. The best detector was
then subjected to manual validation of the detections. 44,832 detections were validated
and the best ones (2,128) were used to verify a season pattern in the emission of these
sounds.
Keywords: detectors, bioacoustics, baleen whales
Introdução
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Os cetáceos fazem parte da ordem Cetardiodactyla que é subdividida em três
subordens: subordem Archeoceti (extinta), subordem Odontoceti e subordem Mysticeti.
Destacam-se pela capacidade de emitir e perceber sons tonais numa ampla faixa de
frequências, acompanhadas ou não de modulações de amplitude (AM) e de frequência
(FM) (RICHARDSON et al., 1995; TODD e MORRIN, 2015). A baleia-azul (Balaenoptera
musculus) e a baleia-fin (Balaenoptera. physalus) produzem vocalizações importantes
ligadas aos comportamentos de acasalamento e de alimentação (WATKINS et al., 1987;
MCDONALD et al., 2001; CROLL et al., 2002) e foi estabelecido que certas emissões
sonoras das grandes baleias podem ser detectadas a centenas de quilômetros (PAYNE
e WEBB, 1971, THOMISCH et al., 2016). PAYNE e WEBB, (1971) postularam que a
propagação de longo alcance pode ser importante para a comunicação com membros
da mesma espécie em grandes distâncias pelo canal SOFAR. Devido a essa
capacidade de emissão e percepção de diferentes tipos de sons, desde a década de
1960, pesquisadores de todas as partes do mundo vêm estudando o papel por elas
desempenhado na comunicação e nas relações sociais intra e interespecíficas dos
cetáceos. Cada espécie apresenta um padrão diferenciado de emissões, que lhe é
único. As Balaenideae produzem sons tonais com duração de 0,5 a 1 s e frequência
entre 30 e 1000 Hz com FM. Os sons tonais produzidos pela Balaenopterideae
apresentam fundamentais abaixo de 200Hz, com poucos harmônicos e duração entre
0,5 e 20 s. Para algumas espécies também foram identificados sons pulsantes, como
as baleias-franca-meridional, baleia-cinza, baleia-jubarte, baleia-fin, baleia-azul, baleiade-Bryde e baleia-minke.(Thomson & Richardson, 1995). Ainda há uma deficiência de
informações nos registros sonoros dos Balaenoptera spp, bem como existem lacunas
sobre o conhecimento referente à ocorrência e distribuição no Atlântico Sul. Portanto O
objetivo deste plano de trabalho é testar diferentes detectores para buscar e achar em
gravacoes de audio de longa duração, no meio do Atlantico, sinais que podem ser
atribuidos a grandes baleias.
Metodologia
No Oceano Atlântico Sul, no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, em 2013, o Projeto
COLMEIA instalou sistemas de monitoramento autônomo pas-sivos acústico (MAPA) de
hidrofones fixos, com duração de 10 meses de registros sonoros. Um acordo de
colaboracao entre Brasil e Franca permite o uso destes registros sonoros para testar
detectores de sinais baseados em modelos de sinais extraidos das proprias gravacoes
para avaliar quais os parametros de busca automatizada que retornam um maior
numero de positivos verdadeiros e um menor numero de falsos positivos.
Devido à grande quantidade de registros acústicos, os arquivos serão analisa-dos em
um script de detecção automática denominada XBAT (Extensible Bio-acoustics Tool),
ferramenta desenvolvida pelo Bioacoustics Research Program na Cornell University)
uma subrotina no Matlab. O detector se baseia em modelos (templates) do sinal alvo
para encontrar e marcar os sinais que ultrapassem um li-miar de correlação do
espectrograma ajustado manualmente. Após o ajuste do detector os sinais detecta-dos
foram submetidos a uma revisão final humana para validação e identificação do padrão
sazonal de detecções de um tipo de sinal.
Resultados e Discussões
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Foram obtidas 44.832 detecções de sons biológicos, sendo o mes de junho, o mês que
apresentou o maior número de detecções com 24.606 sons detectados
automaticamente
E com uma validacao manual obtivemos um total de 2.128 sons detectados, que
diferente dos sons registrados automaticamente, entre os meses de julho e agosto não
houve registros.

Conclusão
O detector obteve dados suficientes para identificação de padrões sazonais nas
emissões, com pico marcado em junho. Porém, a origem dos sinais ainda não foi
identificada e que estes serão futuramente comparadas a diversos padrões bioacústicos
para identificação dos sinais a nível específico.
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TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO NIPAGIN NO COMPORTAMENTO DE OVIPOSIÇÃO e
VIABILIDADE DE Chrysomya megacephala (DIPTERA: CALLIPHORIDAE).
Resumo
Popularmente conhecida como mosca-varejeira, Chrysomya megacephala é uma
espécie com importância médica, médica-veterinária e forense, podendo causar miíase
secundária, auxiliar na inferência do intervalo pós-morte (IPM) e ser utilizada em Terapia
Larval. Um dos maiores problemas na criação dessa mosca é o crescimento de fungos
na dieta utilizada na manutenção dos insetos, causando muita mortalidade, e uma
medida mitigadora seria a utilização do Nipagin nas dietas artificiais, um metilparabeno
com ação antimicrobiana, mas pouco se sabe sobre a interferência desse composto no
comportamento dos animais. Neste trabalho, foram realizados testes em triplicata com
três concentrações de Nipagin na dieta das moscas com 0.1%, 0.2% e 0.3% diluídos
em 10ml de água e o controle somente com a dieta, todas oferecidas simultaneamente.
O experimento teve duração total de 72 horas. 20 moscas fêmeas e 20 machos foram
inseridos em uma gaiola de acrílico de 30x30x30 cm, submetida a condições (28ºC e
umidade 60%) do insetário no Laboratório de Insetos e Vetores. Os recipientes com as
dietas foram inseridos nas extremidades da gaiola de forma equidistante e trocados a
cada 24 horas. Os resultados obtidos foram de forma igual na duração do experimento:
em nenhum dos três dias houve oviposição nos substratos. Dessa forma podemos inferir
que o Nipagin deixa o ambiente com pistas que inibem a oviposição, as moscas não
ovipuseram nem no controle, o qual ovipõem de forma normal na colônia.
Palavras-chave: Palavras-chave: Terapia Larval. Moscas. Dieta artificial. Oviposição.
TITLE: NIPAGIN'S INFLUENCE ON OVIPOSITION AND FEASIBILITY BEHAVIOR OF
Chrysomya megacephala (DIPTERA: CALLIPHORIDAE).
Abstract
Popularly known as blowfly, Chrysomya megacephala is a species of medical, veterinary
and forensic importance, and may cause secondary myiasis, assist in postmortem
inference and be used in Larval Therapy. This is a technique that utilizes live, disinfected
fly larvae in the treatment of difficult-to-heal wounds. One of the biggest problems in
raising this fly is the growth of fungi in the diet used to maintain insects, causing high
mortality, and a mitigating measure would be the use of Nipagin in artificial diets, a
methylparaben with antimicrobial action, but little is known about interference of this
compound on animal behavior. In this work, triplicate tests were performed with three
Nipagin concentrations in the diet of flies with 0.1%, 0.2% and 0.3% diluted in 10ml of
water and control only with diet, all offered simultaneously. The experiment had a total
duration of 72 hours. 20 female and 20 male flies were inserted into a 30x30x30 cm
acrylic cage, subjected to insectarium conditions (28ºC and 60% humidity) in the Insect
and Vector Laboratory. Diet containers were inserted equidistantly at the ends of the
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cage and changed every 24 hours. The results were similar in the duration of the
experiment: in none of the three days there was oviposition in the substrates. In this way
we can infer that Nipagin leaves the environment with clues that inhibit oviposition, the
flies did not ovulate either in control, which ovippos normally in the colony.
Keywords: Keywords: Larval Therapy. Flies. Artificial diet. Oviposition.
Introdução
Popularmente conhecida como mosca-varejeira, Chrysomya megacephala é uma
espécie com ampla importância médica, médica-veterinária e forense (ZUMPT, 1965),
podendo causar miíase secundária, tanto em animais como em seres humanos, auxiliar
na inferência do intervalo pós-morte (I.P.M) em cadáveres e ser utilizada para realizar
Terapia Larval (T.L). A Terapia Larval, mais conhecida como terapia por desbridamento
larval ou bioterapia, foi estabelecida no início do século XX e se tornou uma técnica
popularmente utilizada no tratamento de feridas crônicas (BAUMANN et al., 2015). A
T.L. é caracterizada pelo uso de larvas necrobiontófagas em feridas, auxiliando no
processo de cicatrização. As larvas são criadas em colônias de laboratório e necessitam
de uma dieta artificial para seu desenvolvimento e uma otimização na aplicação da
terapia. Como consequência do uso cada vez maior de meios artificiais para a criação
de insetos, tornou-se necessária a utilização de anticontaminantes para controlar
leveduras, fungos, bactérias, vírus, protozoários, etc. Esses microrganismos, se não
eliminados, podem dizimar colônias de laboratórios pela rápida dispersão. Em vários
insetários de laboratórios, há a dificuldade na criação devido à suscetibilidade a fungos
nas dietas que nutrem as moscas, devido à alta umidade relativa do ar, alta temperatura
e grande disposição de matéria orgânica. As necessidades nutricionais do inseto são
semelhantes, de forma qualitativa, às dos demais animais. Caso essas necessidades
não sejam supridas pelo alimento, os insetos sofrerão danos, como o aumento do tempo
de desenvolvimento, tamanhos do adulto reduzido e fecundidade e fertilidade também
reduzidas. A maturação ovariana e a carga de ovos, por exemplo, são diretamente
influenciadas pela alimentação proteica e caso o inseto não supra suas necessidades
nutricionais, sua cópula estará gravemente comprometida (CHAPMAN,1998). Logo, é
de suma importância o controle de fungos em meio à dieta oferecida às moscas. Para
isso, em dietas artificiais utiliza-se Nipagin, um metilparabeno com ação antimicrobiana
de largo espectro (NUNES et al., 2013), porém pouco se sabe sobre a interferência
desse composto no comportamento dos animais expostos a dietas com Nipagin. Dessa
forma, o objetivo do trabalho foi analisar como diferentes concentrações de Nipagin em
dietas artificiais influenciam na postura de ovos de C. megacephala.
Metodologia
Insetos utilizados: Os insetos utilizados no experimento foram obtidos da colônia já
estabelecida no Laboratório de Insetos e Vetores da UFRN, mantida em insetário com
condições controladas de temperatura (±28ºC), luminosidade (12L:12E) e umidade
relativa ±70%). Realização do experimento: Para o experimento foram utilizadas 40
moscas adultas recém-emergidas (20 machos e 20 fêmeas) que foram colocadas em
uma gaiola de acrílico com telas de naylon (30x30x30 cm) contendo quatro potes
plásticos com distintas dietas de alimentação (usada também para postura) oferecidas
simultaneamente dentro da mesma gaiola e trocadas a cada 24 horas. Uma dieta era
controle (a dieta já utilizada como rotina conforme Pinheiro et al 2014) e as outras três
acrescidas de Nipagin diluído em água destilada (0,1, 0,2 e 0,3 %). As dietas foram
distribuídas em distâncias iguais dentro da gaiola. Após 24 horas foram observados a
presença de ovos, a presença de fungos e a mortalidade das moscas.
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Resultados e Discussões
Os resultados obtidos foram de forma igual durante o experimento: nenhum dos
recipientes com as diferentes concentrações do Nipagin e o controle teve postura de
ovos, além disso, ainda foi observado o crescimento de fungos nos recipientes com as
concentrações 0.1% e 0.2% durante os três dias da realização dos testes. Como propõe
Zucoloto (1991), os três artifícios mais importantes que determinam a qualidade de uma
dieta são: aparência física (textura, forma, tamanho, etc.), composição nutricional e
aleloquímica. Estas substâncias têm uma intensa influência sobre se o inseto irá
consumir um tipo de alimento, isto é, agindo de maneira positiva, se comportando como
uma substância atrativa ou apetitiva; ou se o alimento se comporta de maneira negativa
como repelente. Com os resultados deste presente trabalho, podemos inferir que o
Nipagin deixou o ambiente com pistas que inibiram a oviposição, se comportando como
repelente, uma vez as moscas não ovipuseram nem no controle, o qual ovipõem de
forma normal na colônia, incriminando não ser um bom componente antimicrobiano para
utilização na dieta de C. megacephala, propiciando um ambiente hostil para a espécie
ovipor, embora esteja presente nas dietas de outros insetos apresentadas na literatura.
Os agentes químicos mais comuns usados em descontaminação do meio são:
formaldeído, metilparahidroxibenzeno (Nipagin), hipoclorito de sódio, ácido propiônico,
benzoato de sódio, entre outros. Segundo Dunkel (1991), os dípteros e os coleópteros
são mais sensíveis aos anticontaminantes em relação a outras ordens de insetos. No
Brasil, diversas dietas artificiais foram desenvolvidas utilizando o Nipagin como agente
anticontaminante em colônias de lepidoptera e hemiptera, obtendo sucesso em seu uso
diário (Panizzi, 2009), o que nos incentiva a continuar com os estudos da inclusão do
Nipagin na dieta artificial e suas influências no comportamento de oviposição de moscas
da espécie C. megacephala. Como também, na realização de futuros testes, ter um
tempo maior para a observação; o experimento ser realizado com fêmeas mais velhas,
ao invés de recém-emergidas e após o período de observação, realizar a dissecação
dos ovários para examinar a presença de ovos ou se estes ainda estão se formando.
Conclusão
Nesse estudo, conclui-se que embora o Nipagin seja usado em algumas dietas com a
finalidade de inibir o crescimento de fungos, não obteve sucesso usado sob às
condições do Laboratório de Insetos e Vetores/UFRN na colônia de moscas. Pouco se
sabe sobre a interferência desse composto no comportamento dos animais e aqui foi
observado uma possível interferência na oviposição das moscas no substrato. Não
somente isto, como também ainda foi observado o crescimento de bolores na dieta para
a nutrição dos insetos.
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TÍTULO: Variação temporal do zooplâncton em um reservatório do semiárido brasileiro
Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação temporal da comunidade zooplanctônica
a fim de identificar padrões relacionados às condições ambientais. Entre 2011 e 2013
foram realizadas coletas de zooplâncton e de dados limnológicos em um reservatório
do semiárido brasileiro. Em laboratório, o zooplâncton foi quantificado e identificado,
com auxílio de microscópio e bibliografia especializada. A variação temporal do
zooplâncton foi avaliada considerando a riqueza de espécies, equitabilidade de Pielou,
diversidade de Shannon, além da densidade para rotíferos, cladóceros e copépodos.
No total, foram encontradas 27 espécies de zooplâncton. Os rotíferos apresentaram a
maior riqueza, com 17 espécies registrados no período de amostragem. Os copépodes
destacaram-se por apresentar a maior abundância entre os grupos. Não foram
encontradas diferenças significativas para a densidade, riqueza, equitabilidade e
diversidade de zooplâncton entre os anos amostrados (p>0,05). Os cladóceros
apresentaram uma relação positiva e significativa (p < 0,05) com o volume de água,
enquanto que os copépodes foram negativamente relacionados com o volume. Ao longo
do tempo houve redução do volume hídrico e aumento nas concentrações de clorofilaa e fósforo total na água do reservatório, indicando características de ambiente
eutrofizado. Variações nos aspectos físicos e químicos da água afetam diretamente a
comunidade zooplanctônica, que responde rapidamente às mudanças nas condições
da água.
Palavras-chave: Semiárido, reservatório, comunidade zooplanctônica, eutrofização.
TITLE: Temporal variation of zooplankton in a Brazilian semi-arid reservoir
Abstract
The objective of this work was to evaluate the temporal variation of the zooplankton
community in order to identify patterns related to environmental conditions. Between
2011 and 2013, zooplankton and limnological data were collected from a reservoir in the
Brazilian semiarid region. In the laboratory, zooplankton was quantified and identified
using a microscope and specialized bibliography. Zooplankton temporal variation was
evaluated considering species richness, Pielou evenness, Shannon diversity, and
density for rotifers, cladocerans and copepods. In total, 27 zooplankton species were
found. The rotifers had the highest richness, with 17 species registered in the sampling
period. The copepods stood out for presenting the highest abundance among the groups.
No significant differences were found for zooplankton density, richness, evenness and
diversity between the sampled years (p> 0.05). Cladocerans had a positive and
significant relationship (p <0.05) with water volume, while copepods were negatively
related to volume. Over time there was a reduction in water volume and an increase in
chlorophyll-a and total phosphorus concentrations in the reservoir water, indicating
characteristics of eutrophic environment. Variations in the physical and chemical aspects
of water directly affect the zooplankton community, which responds rapidly to changing
water conditions.
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Introdução
Os reservatórios de água da região semiárida do Brasil apresentam grande importância
social e econômica (Kennedy et al., 2003) pelos diversos serviços ecossistêmicos que
prestam a sociedade, como a piscicultura, irrigação, armazenamento e abastecimento
hídrico e geração de energia elétrica, além de contribuir socialmente para fins de
recreação, com relevância cultural (Simões & Sonoda, 2009). Estes ecossistemas estão
sujeitos à múltiplos impactos relacionados as condições climáticas e do uso e ocupação
da paisagem no entorno. Estes impactos acarretam em alterações de condições físicas
e químicas, influenciando diretamente a qualidade da água. Um desses impactos é a
eutrofização, que afeta quase todos os ecossistemas aquáticos continentais (Dudgean
et al., 2006).

A eutrofização tem como principais características: o aumento da concentração de
nutrientes ocasionando o aumento excessivo do fitoplâncton, composto por microalgas
e cianobactérias possivelmente tóxicas; deterioração da água e redução da potabilidade
para o consumo humano; perda de serviços ecossistêmicos; e aumento do valor
comercial da água, impactando diretamente a economia (Carpenter et al. 1998,
Schindler 2006, Smith & Schindler 2009). A eutrofização é ainda responsável por causar
mudanças na composição das comunidades aquáticas ao longo do tempo, sobretudo
para espécies menores, como o zooplâncton, que se alimentam diretamente das
microalgas.

A comunidade zooplanctônica responde rapidamente às variações ambientais, sendo
então uma ferramenta de monitoramento ambiental e indicadora ecológica, auxiliando
no entendimento das interações existentes entre os processos biológicos, físicos e
químicos (Nogueira & Matsumura-Tundisi, 1996, Simões & Sonoda, 2009). Além disso,
o zooplâncton possui papel chave nos ecossistemas aquáticos, atuando na ciclagem de
nutrientes e no fluxo de energia, sendo fundamental no controle do fitoplâncton. Com a
presença de organismos filtradores e herbívoros, como os copépodes calanóides,
daphnídeos e alguns rotíferos (Monakov, 2003), o zooplâncton configura um importante
link entre a base da cadeia trófica e os consumidores secundários (Gliwicz &
Pijanowska, 1989).

Dentro da comunidade zooplanctônica, alguns grupos tem sido mais conhecidos como
bioindicadores, auxiliando na compreensão da variação temporal das condições
ambientais dos reservatórios. Por exemplo, a biomassa de copépodes tem sido utilizada
como indicadora de trofia dos ecossistemas aquáticos por meio da estimativa da razão
Calanoida/Cyclopoida. Nesta relação, quanto menor a razão, maior o grau de trofia do
ecossistema (Tundisi & Matsura-Tundisi, 2008). No entanto, a predominância de
copépodes calanóides em reservatórios do semiárido com condições mais eutróficas
tem sido registrada (Eskinazi-Sant’Anna et al., 2013). Portanto, a relação entre o estado
trófico do ambiente e a composição da comunidade zooplanctônica não é bem
consolidada para esta região, carecendo de mais estudos.
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Considerando que a comunidade zooplanctônica pode revelar importantes informações
sobre as condições ambientais dos reservatórios, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
variação temporal da comunidade zooplanctônica ao longo de três anos consecutivos
em um reservatório do semiárido brasileiro, a fim de identificar padrões na estrutura da
comunidade relacionados às condições ambientais. Espera-se que mudanças na
estrutura da comunidade zooplanctônica ocorram quando o reservatório muda as
condições limnológicas, com predominância de copépodes ciclopóides em períodos de
maior eutrofização.

Metodologia

Local de Estudo

Foram realizadas coletas trimestrais de zooplâncton do mês de março de 2011 ao mês
de setembro de 2013 no reservatório de Gargalheiras, localizado na bacia hidrográfica
do rio Piranhas-Açu, pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte. Este reservatório
apresenta 780 ha de área, e já apresentou uma profundidade máxima de 25 m, embora
tenha sofrido uma redução drástica no seu volume nos últimos anos causada por um
evento de seca extrema que ocorreu no período do estudo. O Gargalheiras possui
histórico de eutrofização com a ocorrência de florações de cianobactérias
potencialmente tóxicas, como Planktothrix agardii, Cylindrospermopsis raciborskii e
Microcystis spp. (Panosso et al. 2007).

Amostragem

Com auxílio de um barco, foram realizadas amostragens trimestrais de zooplâncton e
variáveis limnológicas. A transparência da água (m) foi mensurada pela profundidade
do disco de Secchi. A temperatura da água (°C), o pH e a concentração de oxigênio
dissolvido (mg L-1) foram medidos com o auxílio de uma sonda multiparamétrica (Horiba
U). A partir de alíquotas de água foram determinadas as concentrações de clorofila-a,
nutrientes totais e dissolvidos. Para as amostras de zooplâncton foi amostrado um total
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de 100 L de água e utilizado uma bomba de sucção para filtração em rede de plâncton
de 68 μm. O volume final da amostra em média foi de aproximadamente 150 ml. As
amostras foram fixadas em solução de formaldeído a 4%, tamponado com carbonato de
cálcio.

Procedimentos analíticos

No Laboratório de Ecologia de Águas Continentais (LEAC-DOL) foram analisadas um
total de 11 amostras de zooplâncton. Foi quantificado o mínimo de 10% de cada amostra
concentrada, com auxílio de microscópio óptico (OLYMPUS CX22LED). As espécies de
zooplâncton foram identificadas por meio de bibliografia especializada (KOSTE, W.
1978, ELMOOR-LOUREIRO, 1997, SILVA, 2003, SANTOS SILVA, 2013).

Análises Estatísticas

Foram utilizados diferentes índices ecológicos para avaliar a estrutura da comunidade
zooplanctônica, como a riqueza de espécies, a densidade, o índice de diversidade de
Shannon, e a equitabilidade de Pielou. Calculados em relação aos anos e meses de
amostragens estudados. Para comparar a variação destes índices ao longo dos anos
foram realizadas análises de variância (ANOVA), após análises prévias dos
pressupostos de normalidade (teste de Shapiro Wilk) dos dados e homocedasticidade
(teste de Levene) das variâncias. A correlação de Spearman foi utilizada para avaliar a
relação entre a densidade do zooplâncton e as variáveis limnológicas. Todas as análises
estatísticas foram realizadas através do programa R.

Resultados e Discussões

Foram identificadas 27 espécies de três grupos de zooplâncton nas amostras analisadas
(N=11), sendo 17 espécies pertencentes ao grupo de rotíferos, 5 espécies de
copépodes e 5 espécies de cladóceros, listadas na tabela 1. A densidade total (Fig. 1),
incluindo os três grupos e as formas jovens de copépodes, foi maior em março de 2013
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(52.995 ind./m³), enquanto a menor densidade foi registrada em dezembro de 2011
(2.577 ind./m³). A maior riqueza de espécies (Fig.2) de zooplâncton foi registrada em
agosto de 2011, com 18 espécies e a menor em junho e dezembro de 2012, com 7
espécies em ambos. A maior equitabilidade (Fig.3) foi obtida em agosto de 2011 (0,74)
e a menor em junho de 2013 (0,10), assim como a diversidade (Fig.3), com valores de
2,14 e 0,22, respectivamente (Tab.2).

Os copépodes (adultos e jovens) foram presentes em todos os meses amostrados e foi
o grupo mais representativo do zooplâncton em termos de densidade. Os copépodes
jovens se destacaram em abundância em relação aos outros grupos nos meses de
março, maio e dezembro de 2011 e março de 2012 e apresentam uma redução da sua
densidade no mês de junho de 2013, quando os copépodes adultos apresentaram maior
densidade, similar ao mês de dezembro de 2012 e aos outros meses do ano de 2013
(Fig.4). Os cladóceros apresentaram sua maior densidade no mês de maio de 2011 e
foram ausentes no mês de junho de 2013. Os rotíferos apresentaram sua maior
densidade no mês de agosto de 2011 e não foram registrados no mês de junho de 2012.

Das cinco espécies de copépodes registradas, duas pertencem à Ordem Calanoida e
três à Ordem Cyclopoida. As espécies dominantes foram Thermocyclops decipiens e
Notodiaptomus iheringi. A equitabilidade total e a diversidade total dos copépodes foi de
0,58 e 0,93, respectivamente. Os copépodes calanóides predominaram nos meses de
dezembro de 2011 e março de 2012, enquanto que os copépodes ciclopóides
predominaram nos meses de junho e setembro de 2013 (Fig.5).

A densidade, equitabilidade e diversidade de Shannon para o grupo dos cladóceros foi
de 7.899 ind./m³, 0,60 e 0,97, respectivamente (Tab. 2). Assim como os copépodes,
foram contabilizadas cinco espécies de cladóceros. A espécie Daphnia gessneri foi a
que mais ocorreu em todo o período de estudo, seguida de Diaphanosoma spinulosum
e Pseudosida bidentata. As espécies Ceriodaphnia cornuta e Moina minuta foram
registradas, porém pouco frequentes nas amostras.

Os rotíferos apresentaram a maior riqueza entre os três grupos de zooplâncton. Por
outro lado, é o grupo que dispõe da menor densidade total, que foi de 5.856 ind./m³. As
espécies mais frequentes foram Brachionus calyciflorus e Keratella tropica.

A ANOVA revelou que não houve diferença significativa (p>0,05) entre os anos
amostrados, na comparação dos índices (densidade, riqueza, equitabilidade e
diversidade), dados apresentados na tabela 3.

O resultado do teste de correlação (Tab. 4) indicou relação positiva e significativa
(p<0,05) entre os cladóceros e o volume de água do reservatório e também relação
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negativa e significativa (p<0,05) entre os copépodos ciclopóides e o volume da água do
reservatório. Os rotíferos apresentaram quase todas as relações positivas, exceto com
a transparência da água avaliada pelo disco de Secchi. Os cladóceros destacam-se
para relações positivas entre o volume de água, a transparência, o oxigênio dissolvido
e o ortofosfato, enquanto que dispõe de relações negativas com as outras variáveis
limnológicas, o que sugere que os cladóceros estão mais relacionados a condições não
eutróficas. Padrão semelhante ao dos cladóceros é observado nos copépodes
calanóides. Por outro lado, os copépodes ciclopóides apresentaram relação alta e
negativa com o volume de água do reservatório e relação alta e positiva com a
concentração de clorofila-a e o fósforo total.

A relação positiva entre os cladóceros e o volume de água pode estar relacionada ao
fato de serem excelentes filtradores de fitoplâncton, apresentando um aparelho filtrador
que captura com melhor eficiência partículas menores (Pattison et al., 2003). Os
daphinídeos, por exemplo, são cladóceros de maior porte e, normalmente, são
associados a fases de águas claras em lagos temperados. Uma relação negativa entre
os cladóceros e a concentração de clorofila-a foi observada (Tab.4). Segundo Hart &
Bychek (2011), os filtradores de maior porte podem acabar se prejudicando na presença
de algas filamentosas, devido à problemas de entupimento do aparelho de filtração,
além de poder apresentar dificuldade na sua locomoção, caso se enrolem nessas algas.

Foi observado ao longo do tempo uma diminuição do volume de água (Fig. 6) e um
aumento da concentração de clorofila-a (Fig. 7) e fósforo total (Fig. 8) no reservatório
estudado, indicando características de eutrofização devido às concentrações mais altas
desses nutrientes na água. Além disso, foi encontrado no presente estudo maior
densidade de copépodes ciclopóides que, segundo Tundisi & Matsura-Tundisi (2008),
indica maior grau de trofia no local, levando em consideração a estimativa da razão
Calanoida/Cyclopoida. Ademais, contrapondo os resultados do estudo de EskinaziSant’Anna et al. (2013) que obteve maior abundância de copépodes calanóides em
reservatórios do semiárido, inclusive no Gargalheiras durante um período entre os anos
de 2002 e 2004. Entretanto, a relação entre a abundância e biomassa de copépodes
ciclopóidas em condições mais eutróficas tem sido registrada em outros estudos
(Nogueira 2001, Sendacz et al. 2006, Parra et al. 2009).

De acordo com Perbiche-Neves et al. (2007), a espécie Thermocyclops decipiens, a
mais representativa entre os copépodes ciclopóides no presente estudo, é indicadora
de eutrofização por estar diretamente relacionada a altas concentrações de fósforo total,
uma das principais características de ambientes eutrofizados. Os copépodes
calanóides, apesar de menos abundantes que os copépodes ciclopóides, foram
bastante representativos, principalmente a espécie Notodiaptomus iheringi. Espécies
desse gênero podem utilizar pequenas colônias e filamentos de cianobactérias como
fonte de alimento alternativa, explicando sua alta abundância nos reservatórios
eutróficos do semiárido (Panosso et al., 2003).
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Segundo Margalef (1983) há um aumento no número de espécies de rotíferos em locais
eutofizados, entretanto ocorre a diminuição quando o grau de eutrofização aumenta,
apesar da abundância de rotíferos não estar relacionada apenas com o estado trófico
do ambiente, tendo em vista que foi registrada em ambientes oligotróficos por
Matsumura-Tundisi & Tundisi (1976) e Matsumura-Tundisi et al. (1989). Provavelmente,
os rotíferos predominaram em número de espécies por apresentarem diversas
estratégias de vida, serem animais oportunistas e, geralmente, associados a ambientes
eutrofizados (Rocha et al. 1999). De acordo com alguns autores como Aoyagui et al.
(2003), Dantas-Silva & Dantas (2012), os gêneros Brachionus e Keratella são os mais
representativos em ambientes eutróficos, corroborando com o presente estudo. A
espécie Brachionus calyciflorus, a mais frequente neste estudo, é tolerante às condições
de eutrofização (Sládecek, 1983), sendo então considerados indicadores de
eutrofização, além dos copépodes ciclopóides.

Conclusão

Rotíferos predominam em número de espécies e copépodes em abundância no
reservatório de Gargalheiras localizado no semiárido. Como se sabe, variações nos
aspectos físicos e químicos da água afetam diretamente a comunidade zooplanctônica,
que responde rapidamente às mudanças nas condições da água. A redução do volume
de água ao longo dos anos, favoreceu o aumento da concentração de clorofila-a e
nutrientes na água e reduziu a transparência da água. Os copépodes ciclopóides foram
favorecidos em condições mais eutróficas, enquanto os cladóceros ocorreram apenas
em períodos com maior volume de água, transparentes e com menor concentração de
clorofila-a. Portanto, o predomínio de copépodes ciclopóides parece ser mais associado
a condições de eutrofização nesse reservatório.
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Tabela 1: Lista das espécies de rotíferos, copépodes e cladóceros identificados no
reservatório de Gargalheiras no Estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 2011
e 2013 (n=11).

Figura 1: Variação da densidade (ind./m³) zooplanctônica para o período de
amostragem.
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Figura 2: Variação da riqueza de espécies entre os meses amostrados.

Figura 3: Variação da equitabilidade de Pielou e diversidade de Shannon entre os meses
de amostragem.
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Tabela 2: Índices ecológicos do zooplâncton para os meses amostrados. Em negrito os
destaques para o maior e o menor registro de cada índice entre os meses.

Figura 4: Variação da densidade dos grupos do zooplâncton do reservatório de
Gargalheiras entre os anos de 2011 a 2013.
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Figura 5: Percentual de densidade dos copépodes Calanoida e Cyclopoida no
reservatório Gargalheiras entre os anos de 2011 e 2013.

Tabela 3: Resultados da ANOVA de comparação dos índices ecológicos entre os anos
de amostragem (2011, 2012 e 2013).

Tabela 4: Coeficientes da matriz de correlação entre as variáveis ambientais e a
densidade zooplanctônica. Em destaque as relações significativas (p<0,05).
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Figura 6: Variação do volume (m³) no reservatório de Gargalheiras entre os anos de
2011 e 2013.

Figura 7: Variação da concentração de clorofila (µgL-1) no reservatório de Gargalheiras
no período entre os anos de 2011 e 2013.
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Figura 8: Variação da concentração de fósforo total (mg.L-1) no reservatório de
Gargalheiras no período amostrado.
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TÍTULO: Avaliação do potencial larvicida de extratos aquoso obtidos em extração a
quente de sementes de plantas do Rio Grande do Norte contra Aedes aegypti
Resumo
Artrópodes são comumente vetores arboviroses de importância médica. O Aedes
aegypti pertence a esse grupo, a qual o controle químico tem alto custo financeiro e
ambiental. Assim, extratos e isolados de plantas vêm sendo avaliados por ser de baixo
custo e baixa toxicidade ambiental. Este estudo visou obter extratos aquosos de
sementes da Caatinga, por meio de extração a quente e investigar sua ação larvicida
contra o A. aegypti.. Para tanto, as farinhas das sementes Anadenanthera colubrina,
Amburana cearensis e Erythrina velutina foram submetidas separadamente a extração
aquosa (1:20) a 80 °C por 7 horas. Após centrifugação o sobrenadante foi filtrado e
denominado extrato aquoso (EA). A atividade larvicida dos EAs foram avaliada em 7
concentrações entre 50% a 0,78% (v/v), a mortalidade larval foi analisada em 24 e 48
h. Os resultados dos ensaios com EA de A. colubrina mostraram uma LC50 de 1,22%
(0,36 mg/mL), de A. cearensis 4,64% (0,67 mg/mL e de E. velutina 8,45% (1,85 mg/mL)
após 24 h. Em avaliações anteriores da atividade de extratos obtidos em tampão salino,
encontramos uma LC50 de 2,41 mg/mL para A. colubrina, os outros extratos também
tiveram performance melhor nessa nova análise. Esses dados sugerem que essa
extração promoveu alteração na composição e/ou quantidade de componentes
larvicidas. Concluímos que a extração aquosa a quente forneceu EA com ação larvicida
de fácil e barata obtenção, candidata a alternativa aos larvicidas sintéticos no controle
do A. aegypti.
Palavras-chave: Arbovisores, Aedes aegypti, Bioinseticida, Caatinga, Dengue.
TITLE: Evaluation of larvicidal potential of aqueous extracts obtained from hot extraction
of seeds from Rio Grande do Norte plants against Aedes aegypti
Abstract
Arthropods are commonly arboviral vectors of medical importance. Aedes aegypti
belongs to this group, which chemical control has a high financial and environmental
cost. Thus, plant extracts and isolates have been evaluated for their low cost and low
environmental toxicity. This study aimed to obtain aqueous extracts of Caatinga seeds
by hot extraction and to investigate their larvicidal action against A. aegypti. To this end,
the flours of Anadenanthera colubrina, Amburana cearensis and Erythrina velutina seeds
were separately subjected to aqueous extraction. (1:20) at 80 ° C for 7 hours. After
centrifugation the supernatant was filtered and termed aqueous extract (EA). Larvicidal
activity of AEs were evaluated at 7 concentrations between 50% and 0.78% (v / v), larval
mortality was analyzed at 24 and 48 h. Results from A. colubrina EA assays showed an
LC50 of 1.22% (0.36 mg / mL), A. cearensis 4.64% (0.67 mg / mL) and E. velutine 8.45
% (1.85 mg / mL) after 24 h In previous evaluations of the activity of extracts obtained in
saline buffer we found an LC50 of 2.41 mg / mL for A. colubrina, the other extracts also
performed better in this new analysis. These data suggest that this extraction promoted
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changes in the composition and / or quantity of larvicidal components.We concluded that
the hot aqueous extraction provided easy and inexpensive larvicidal action EA, candidate
for the alternative to synthetic larvicides in the control of A. aegypti.
Keywords: Arbovisores, Aedes aegypti, Bioinsecticide, Caatinga, Dengue.
Introdução
Os mosquitos do gênero Aedes são vetores de doenças como febre amarela, dengue,
febre do chikungunya e febre zika. Essa última tem preocupado bastante as autoridades
sanitárias por sua possível associação com casos de microcefalia (Bhatnagar et al.,
2016). De hábitos diurnos os mosquitos Aedes aegypti e A. albopictus se adaptaram
aos ambientes domésticos e peridomésticos, passando a utilizar recipientes artificiais,
para
a
deposição
de
seus
ovos
(Luz
et
al.,
2008).
Esses vetores se alimentam de sangue humano, as fêmeas também fazem repasto de
sangue animal e ovipositam em depósitos de água, tanto artificiais quanto naturais,
tornando seu controle mais complexo (Lambrechts et al., 2010). Como não há vacina
para prevenir a infecção e nem drogas específicas para combater os vírus nas pessoas
infectadas, o controle do vetor é a solução mais disponível para reduzir a morbidade
dessas arboviroses nas áreas endêmicas (Sá et al., 2009). Esse controle é feito
atualmente por meio de inseticidas sintéticos, campanhas de conscientização da
população para redução de criadouros domésticos, controle biológico e uso de
reguladores
de
crescimento.
Entretanto, essas abordagens não têm conseguido prevenir e/ou reduzir à ocorrência
cíclica das epidemias de dengue e outras arboviroses no Brasil. Assim, o controle efetivo
dos vetores não pode depender de um só método, deve-se dispor de alternativas,
adequadas à realidade local, que permitam sua execução de forma integrada.
Associando o controle químico, o manejo ambiental, a mobilização da população, além
da identificação de inseticidas alternativos para serem utilizados em alternância com os
inseticidas químicos clássicos para reduzir a incidência das resistências (Ferreira et al.,
2009).
As plantas vêm sendo utilizadas para a preparação de extratos, obtenção de óleos
essenciais ou purificação de outros componentes químicos ativos identificados e
utilizados isoladamente (Koul &Walia, 2009). A utilização de extratos vegetais pode ser
vantajosa uma vez que eles, em geral, possuem alto grau de degradação, resultando
em baixo impacto ambiental, são constituídos por diferentes moléculas, que atuando em
mecanismos de ação diversos podem retardar o surgimento de resistências, e possuem
modo de preparo pouco complexo e de baixo custo de produção (Pontual et al., 2012).
Nos últimos anos diversos trabalhos têm focado em produtos de plantas que
apresentam atividade larvicida, adulticida ou repelente para o controle de A. aegypti,
dos quais são utilizadas partes como: folhas, caule e raiz (Omena et al., 2007, Murugan
et al., 2007). Porém poucos são os relatos de utilização de sementes e das cascas (Sá
et
al.,
2009).
A Caatinga é um ecossistema que só existe no Brasil, que cobre uma vasta área do seu
território, sendo caracterizada por uma vegetação xerófila. Apesar de rica em
biodiversidade há poucos estudos dos seus produtos naturais (Albuquerque et al.,
2007). Uma vez, que o Nordeste brasileiro é área endêmica para dengue e
recentemente tem enfrentado uma preocupante epidemia de febre do chikungunya e
febre zika, a utilização de produtos derivados de plantas obtidos localmente, com
preparo simples e baixo custo, seria de grande valor para auxiliar no controle local
dessas enfermidades. Recentemente em nosso laboratório testamos a atividade de 21
extratos brutos (EB) de sementes de plantas da Caatinga, utilizando tampão fosfato de
sódio 50 mM pH 8,0 como solvente e verificamos que todos os extratos apresentaram
atividade
larvicida
(Barbosa
et
al.,
2014).
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Nossos resultados anteriores indicam o potencial dos extratos de sementes de planta
da Caatinga como fonte de moléculas ativas. Portanto este trabalho visava obter novos
extratos de sementes, investigar se a presença de inibidores de proteases nos extratos
das sementes potencializa a atividade larvicida já detectada para os extratos.
Metodologia

Material biológico
As sementes utilizadas neste trabalho foram obtidas do banco de sementes da Floresta
Nacional (Flona) de Nísia Floresta, Unidade de Conservação (UC) gerida pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizada no município de
Nísia Floresta, estado do Rio Grande do Norte (RN). As sementes de Anadenanthera
colubrina (ANGICO), Amburana cearensis (CUMARU) e Erythrina velutina (MULUNGU)
doadas para este projeto não estavam mais destinadas a reflorestamento. Os insetos
utilizados neste trabalho compõem a colônia do Laboratório de Entomologia (LABENTUFRN), do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Obtenção do extrato bruto (EB) das sementes (Extração Aquosa)
Após a remoção do tegumento das sementes, os cotilédones das sementes foram
triturados em moinho até a obtenção de uma fina farinha, esta foi peneirada em peneira
com malha correspondente a 40 mesh. Para a extração aquosa, a farinha foi solubilizada
em água destilada, na proporção de 1:10 e submetida a aquecimento a 80 °C em banho
Maria, por 3 h e 30 min. Em seguida, o extrato foi centrifugado a 10000 xg por 15 min a
4 °C. O sobrenadante foi filtrado e armazenado a -20 °C, o sedimentado foi ré-extraído
sob as mesmas condições descritas anteriormente. O segundo extrato obtido foi
somado ao primeiro e armazenado a -20 °C.
Determinação do peso seco dos extratos
Alíquotas de 10 mL de extrato foram transferidas para tubos de centrífuga cônicos
(fálcons) previamente pesados. Em seguida os extratos foram congelados e liofilizados.
Após secagem completa os liofilizados foram pesados nos tubos e a massa do tubo
vazio foi subtraída para determinação do peso seco dos extratos. As amostras foram
pesadas em três alíquotas para cálculos das médias e desvios.
Caracterização Bioquímica
As amostras foram solubilizadas em concentrações conhecidas (m/v) e suas
concentrações em proteínas e carboidratos foram determinadas pelos métodos de
Bradford (1976) e Dubois (1956), respectivamente. A presença de lectinas foi avaliada
pelo método de hemaglutinação.
Atividade larvicida
Os ensaios larvicidas contra o Aedes aegypti foram realizados segundo protocolos
estabelecidos em trabalhos do nosso grupo (Barbosa et al., 2014) adaptados da
Organização Mundial de Saúde. Cento e vinte larvas foram distribuídas em placas de
microensaio com 6 poços contendo cada poço vinte larvas para um volume final de 10
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mL de extrato. O extrato bruto em concentrações decrescentes, v/v (50%, 25%, 12,5%,
6,25%, 3,12%, 1,56%, 0,78%) foi distribuído nas placas de forma randômica. A
mortalidade das larvas foi avaliada após 24 h e 48 h de incubação em temperatura
ambiente. As larvas foram consideradas mortas pela ausência de respostas a estímulos
mecânicos. Os bioensaios foram feitos com larvas no 4º estágios de desenvolvimento.
Controles foram feitos com água destilada.
Parâmetros avaliados nos bioensaios
A concentração letal (LC50) foi definida como a concentração que diminui a
sobrevivência das larvas em 50% quando comparada com o controle.
Análises estatísticas
O software StatPlus 2009 (Analyst Soft Canada) foi usado para análise estatística dos
dados dos ensaios larvicidas. A concentração de proteína requerida para matar 50%
(DL50) das larvas em 24 h e 48 h foi calculada por análise do probit com intervalo de
confiança de 95%.
Ensaios de repelência/atratibilidade de postura
Para isso foi verificado se a adição do extrato bruto (EB) das sementes em ovitrampas
promoveria a repelência ou atração das fêmeas de A. aegypti para a postura dos ovos.
Nesse ensaio 200 insetos, sendo 160 fêmeas e 40 machos, foram distribuído em duas
gaiolas com dimensões de 25 cm x 25 cm x 25cm, contendo ovitrampas com água
destilada (0%) e B nas concentrações de 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12% e 1,56%
(v/v), distribuídas aleatoriamente nas duas gaiolas, a qual cada gaiola continha três
concentrações e o branco em triplicata. Os extratos das ovitrampas foram renovados a
cada 48h e o bioensaio teve duração de 10 dias.Foi calculado o índice de repelência
efetiva (IRE) para cada concentração, seguindo a fórmula abaixo, proposta por QuirozMartínez et al., (2012), com modificações:
IRE = Nc– Nt x 100/ Nt + Nc
Onde:
Nt é o número total de ovos depositados nas ovitrampas teste
Nc é o número total de ovos depositados nas ovitrampas controle.
O índice obtido é interpretado como uma correlação, com intervalo de -100
a +100, sendo que os valores negativos representam atração e os positivos, repelência.

Resultados e Discussões
RESULTADOS
Atividade larvicida
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Os extratos das sementes de Anadenanthera colubrina (ANGICO), Amburana cearensis
(CUMARU) e Erythrina velutina (MULUNGU)foram analisados quanto ao seu potencial
larvicida contra larvas no 4º instar de A. aegypti. Todos os extratos analisados
apresentaram toxicidade para larvas L4. Os extratos A. colubrina, A. cearensis e E.
velutina, após 24 horas de incubação apresentaram LC50 de 1,22%, 4,64% e 8,45%,
Respectivamente. Após 48 horas de incubação verificou-se que todos os extratos
tornaram-se mais eficazes, porém para A. colubrina não conseguimos definir ainda a
LC50 em 48 h, sendo necessário mais bioensaios em concentrações abaixo das
analisadas até o momento.Mas os resultados com as concentrações testadas indicam
que o potencial de mortalidade de angico após 48 h será aumentado, sendo superior
em atividas aos outros extratos após 24 horas.
Já o extrato de A. cearensis apresentou LC50 de 1,65% após 48 h e E. velutina mostrou
uma LC50 de 4,16%. Com esses resultados notamos que A. columbrina possui uma
atividade larvicida melhor do que A. cearensis em 24 h, e que essa última apresenta
atividade larvicida em concentração menores que E. velutina nos dois intervalo de tempo
analisado.
Caracterização Parcial dos Extratos
Os valores do peso seco dos extratos de A. cearensis, A. colubrina, e E. velutina obtidos
pelo processo de liofilização revelaram nesta ordem um peso médio de 14,53 mg, 29,8
mg e 21,93 mg de componentes sólidos para cada 1 mL do extrato. Alíquotas dos
extratos foram submetidas a dosagem pelo método de Bradford para determinação da
concentração de proteínas, estimada em 1,16 mg/mL para A. cearensis, 0,84 mg/mL
para A. colubrina e 2,3 mg/mL para E. velutina.
O teor de açúcares totais foi determinado segundo Dubois et al.(1956). A presença de
carboidratos totais se mostrou abundante em todos os extratos analisados, sendo
equivalente a 4,1 mg/mL no extrato de E. velutina 4,0 mg/mL, no extrato de A. cearensis
e 3.5 mg/mL para o extrato de A. colubrina.
Ensaios de repelência/atratibilidade de postura dos ovos
Foi avaliado se a adição do EB de A. colubrina era capaz de repelir ou atrair as fêmeas
grávidas de A. aegypti para a postura dos ovos. Verificou-se que as concentrações
1,56% , 3,12% e 6,25% apresentaram atratibilidade para as fêmeas grávidas com as
seguintes proporção de atratibilidade 17%, 53% e 23%. Notamos que a concentração
3,12% foi à concentração mais atrativa.. Já as concentrações 12,5%, 25% e 50%, foram
repelentes para as fêmeas grávidas com proporção de 64%, 84% e 91%
respectivamente. Esse resultado mostra que o extrato de A. colubrina exibe efeito duplo,
em concentrações mais baixas é atrativo e mais altas passa a ser repelente.
DESCUSSÃO
Extratos de plantas com atividade contra insetos vetores vêm se revelando promissores
para a produção de novos inseticidas, e muitos componentes de vegetais já foram
isolados, identificados e comercializados (Costa et al., 1999; Rezende, 2013). Muitos
trabalhos produzidos recentemente vêm propondo o controle do vetor A. aegypti, por
meio do uso de compostos derivados da flora brasileira (Santhosh et al, 2015).
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O uso de extratos vegetais para a produção de inseticidas mostra-se interessante, uma
vez que sua produção pode ser realizada de forma simples, com baixo desperdício de
matéria prima, além do fato dos extratos vegetais possuírem diferentes biomoléculas
que podem agir conjuntamente, retardando e/ou impossibilitando o surgimento de
organismos resistentes, evento comum para os inseticidas sintéticos empregados
atualmente.
Os métodos de extração dos compostos vegetais são diversos e podem influenciar
diretamente no desempenho da sua atividade. Entre os solventes empregados podemos
destacar a água, fosfato de sódio, etanol, acetona entre outros. A extração aquosa pode
trazer benefícios no uso contra o A. aegypti, por esse inseto ter grande parte de seu
ciclo de vida em ambiente aquático, moléculas hidrossolúveis serão melhor
biodisponibilizadas no meio, facilitando o controle de larvas do inseto (Chagas, 2016).
No entanto, extratos obtidos com tampões salinos também têm apresentado bons
resultados, sem interferência do sal na atividade larvicida (Barbosa et al 2014).
Na pesquisa por compostos bioativos de vegetais, podem ser utilizados diferentes
partes da planta, como folhas, caules, raízes e frutos, que em sua maioria são os mais
pesquisados (Chagas, 2016). A semente é uma boa escolha como objeto de estudo por
sua fácil obtenção e sua conservação, que em condições adequada de armazenamento
pode durar longos períodos (Cabral et al, 2003). Ademais, a semente é responsável por
nutrir o embrião da planta durante seu desenvolvimento e também possui moléculas
bioativas para protegê-lo da ação de insetos e patógenos (Margis-Pinheiro,et al., 1999
apud Chagas, 2016).
No presente trabalho que tem como objetivo analisar extratos de semente de plantas da
Caatinga obtidos por meio de extração a quente e investigar sua atividade larvicida
contra o Aedes aegypti. Foram estudados os extratos aquosos de sementes de A.
colubrina, A. cearensis e E. velutina os quais foram submetido ao teste larvicida com
larvas do 4º instar (fase larval mais resistente).. Iniciamos nossas pesquisas com base
no estudo realizado por Barbosa e colaboradores (2014), os quais verificaram a
atividade larvicida, atratibilidade/repelência e investigaram a composição de extratos de
20 sementes com tampão fosfato de sódio 50 mM pH 7,4.
Pelas análises das LC50 obtidas, os três extratos aquoso a quente apresentaram uma
melhor atividade em relação aos resultados apresentados em trabalhos anteriores que
constataram uma atividade larvicida menor com extração salina (Sá et al 2009.;
Barbosa, 2014). No presente trabalho encontramos uma concentração letal para as
larvas de A. aegypti com EA (Extrato aquoso) de A. colubrina de 0,36 mg/mL em 24
horas, concentraçãosete vezes menor que a encontrada com a extração salina que foi
de 2,41 mg/mL (Barbosa, 2014).
Os EA de A. cearensis e E. velutina também tiveram uma performance melhor com o
método da extração aquosa com concentração letal de 0,67 mg/mL para A. cearensis,
valor quatro vezes menor que o obtido no trabalho anterior, com 3,06 mg/mL (Barbosa,
2014) e por último o E. velutina apresentou umaLC50 de 1,85 mg/mL, concentração
duas vezes mais eficiente que a observada por Barbosa e colaboradores (2014) que foi
de 3,69 mg/mL. Podemos inferir, com base nesses dados que a extração aquosa a 80
°C promoveu uma alteração na composição e/ou quantidade de componentes larvicidas.
Os extratos adquiridos com essa nova abordagem metodológica tiveram uma
diminuição na concentração de proteínas e carboidratos. Os extratos de A. colubrina, A.
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cearensis e E. velutina que no estudo de Barbosa (2014) continha concentrações de
proteínas totais de 4,68 mg/mL, 10,89 mg/mL e 7,48 mg/, respectivamente, reduziram
para as concentrações de 0,84 mg/mL, 1,16 mg/mL e 2,3 mg/mL, respectivamente.
Correspondendo a uma redução em 82%, 89% e 69%. Estes dados sugerem que os
extratos devem apresentar diferentes combinações de componentes bioativos, por isso
a diferença de atividade.
Com esse novo método de extração houve diminuição também na concentração de
açúcares totais em comparação com os dados publicados por Barbosa e colaboradores
(2014). O extrato de A. colubrina apresentou cerca de 3,5 mg/mL, enquanto para o
extrato salino foi observado 40,96 mg/mL. O EA de A. cearensis obtido com tampão
fosfato de sódio apresentava cerca de 18,75 mg/mL com a extração aquosa a quente
caiu para4,1 mg/mL e a concentração de carboidratos de E. velutina caiu de 22,82
mg/mL com tampão fosfato para 4,0 mg/mL com extração aquosa a quente.
Realizamos ainda bioensaio de atratibilidade e repelência do EA de A. colubrina que
mostrou efeito duplo, apresentando concentrações com atividade repelente e outras
com atividade atraente. Nas concentrações mais baixas de 1,56% (0,46 mg/mL), 3,12%
(0,93 mg/mL) e 6,25%(1,86 mg/mL), tiveram efeito atrativo para as fêmeas grávidas de
A. aegypti. Já as concentrações 12,5% (3,7 mg/mL), 25%(7,45 mg/mL) e 50% (14,9
mg/mL) foi repelente para as fêmeas e sua posterior postura dos ovos. Barbosa (2014)
obteve resultado diferente em sua análise com extrato salino, que foi apenas repelente.A
melhor concentração atraente que aumentou em 53% a atração das fêmeas em
comparação ao controle foi de 3,12%, que é maior que a LC50 obtida para as larvas.
Este achado é entusiasmante, pois indica que na concentração de 3,12% as fêmeas
têm forte interesse pelo extrato e ovopoistaram no mesmo, o que pode candidatar o
extrato como componente de iscas, visto que nessa concentração a letalidade
observada para larvas é alta, acima de 90%

Conclusão

Os extratos aquosos de sementes da caatinga extraídos a 80 °C apresentaram atividade
larvicida contra o A. aegypti, e o método empregado parece ter favorecido o
enriquecimento de biomoléculas com propriedades inseticidas resistentes a altas
temperaturas reduzindo a concentração de proteínas e carboidratos em comparação ao
método de extração salino. Os extratos aquosos de A. colubrina (ANGICO), Amburana
cearensis (CUMARU) e Erythrina velutina (MULUNGU) apresentaram ação inseticida
significativa contra as larvas do 4º instar de desenvolvimento e em concentrações
menores do que as observadas para extratos obtidos com tampão fosfato, com
destaque para A. colubrina.
Esses resultados apontam o potencial dos extratos aquosos com extração a quente de
sementes da Caatinga como fontes de moléculas ativas, extraídos de forma simples,
econômica e ambientalmente mais amigável que os inseticidas sintéticos. Como
perspectivas futuras, pretendemos realizar análises desses extratos sobre a inibição do
desenvolvimento dos estágios pupicida, ovicida, adulticida, para A. aegypti e A.
albopictus, bem como realizar o isolamento das moléculas que conferem a ação
larvicida para esses extratos. Assim, os extratos de A. colubrina, A. cearensis e E.
velutina, podem ser candidatos como uma opção econômica e eco compatível para o
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desenvolvimento de formulações para atuar em conjunto com os métodos atuais de
controle dos mosquitos vetores de arboviroses.
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TÍTULO: Métricas acústicas e ruído antropogênico em uma Paisagem Sonora Marinha
Resumo
O mar vem sendo continuamente impactado por ruídos antropogênicos (antropofonia),
prejudiciais à biota marinha. A paisagem acústica tem se mostrado promissora no
monitoramento ambiental de longo prazo. Contudo, ainda se carece de um método
robusto para sua interpretação, especialmente em ambientes aquáticos. O objetivo do
presente trabalho foi analisar como diferentes métricas descritivas de paisagens
sonoras reagem à antropofonia em um ambiente marinho. Os dados foram coletados no
PARNAM Abrolhos/BA, nas áreas: Controle (baixo tráfego de barcos) e Tratamento (alto
tráfego de barcos). Para cada área foi calculado PSD, 9 índices acústicos e
LDFC/ribbonplots. As duas áreas apresentaram um padrão diferente no PSD em
frequências<600Hz, com o Tratamento apresentando maiores intensidades sonoras; tal
faixa de frequência é característica de ruído de barco. Alguns índices não foram capazes
de diferenciar as áreas (SNR e ACT) enquanto outros foram, tendo valores altos mais
prováveis na área Controle (1-H[t], NDSI, 1-H[s]) ou no Tratamento (ACI, SPD, ACT,
BGN). O NDSI conseguiu distinguir antropofonia de zoofonia, sendo indicado como
medida de distúrbio antrópico de uma paisagem, enquanto que 1-H[t] e 1-H[s] atuaram
como medidas de dominância acústica. ACI se mostrou influenciado por uma única
espécie e deve ser utilizado com cuidado como proxy de diversidade. As imagens dos
LDFC’s e ribbonplots revelaram padrões sonoros de baleia-jubarte, a qual utiliza a área
como sítio reprodutivo.
Palavras-chave: Índices acústicos; Ruído de barco; Banco de Abrolhos. Baleia-jubarte.
TITLE: Acoustic metrics and noise interference in a marine soundscape
Abstract
The sea is been continuously impacted by anthropogenic noise (anthropophony),
harmful for marine biota. The field of soundscape is promising for long term
environmental monitoring. However, a robust methodology for the interpretation of
soundscape data is still in need, especially for aquatic environments. Hence, the
objective of the present work was to analyze how descriptive acoustic metrics react to
anthropophony in a marine environment. Data were collected in Abrolhos/BR in two
areas: Control (low vessel traffic) and Treatment (high vessel traffic). For each area, we
calculated PSD and nine acoustic indices and generated LDFCs and ribbonplots. The
two areas presented a different pattern in the PSD at frequencies below 600Hz, with
Treatment presenting higher sound levels; such frequency range is characteristic of boat
noise. Some indices were not able to differentiate the areas (SNR and ACT) while others
were (p <.05), having more probable higher values in the Control (1-H [t], NDSI, 1-H [s])
or Treatment area (ACI, SPD, ACT, BGN). NDSI was able to distinguish anthropophony
from zoophony, being useful as a measure of anthropic disturbance in a soundscape,
whereas 1-H [t] and 1-H [s] acted as measures of acoustic dominance. ACI was
influenced by the vocalization of a single species and should be used with caution as a
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proxy of diversity. LDFCs and ribbon plots revealed complex sound patterns of
humpback whale singing activity, which uses the area as a breeding ground.
Keywords: Acoustic indices; Vessel noise; Abrolhos Bank. Humpback Whale.
Introdução
O som é especialmente importante em ecossistemas oceânicos uma vez que é a onda
que melhor viaja através da água, alcançando grandes distâncias enquanto a luz é
limitada às superfícies (URICK, 1983). Sons são produzidos por invertebrados marinhos
(JOHNSON, 1947), peixes (FINE & PARMENTIER, 2015) e mamíferos aquáticos
(PAYNE & WEBB, 1971). Por essa razão, a abordagem ecoacústica pode ser uma
ferramenta útil na avaliação de características ecológicas de ambientes marinhos.
Humanos tem contribuído ativa e passivamente com ruídos no oceano (HILDEBRAND,
2009). Estudos demonstram um aumento dos níveis de ruído oceânico durante os
séculos XX e XXI (McDONALD, HILDEBRAND & WIGGINS, 2006). Esses ruídos
antropogênicos têm se mostrado amplamente prejudiciais à biota marinha (WRIGHT et
al., 2007; KIGHT & SWADDLE, 2011). Portanto, é necessário estabelecer uma maneira
eficaz monitorar tais ambientes marinhos impactados.
Hoje, tecnologias de Monitoramento Acústico Passivo têm maior memória e são
capazes de gravar continuamente por longos períodos de tempo (SOUSA-LIMA et. al.,
2013). Assim, pesquisadores coletam repositórios sonoros que ultrapassam nosso ritmo
de escuta. Nesse contexto surge o campo da “paisagem acústica”, sendo a “distribuição
temporal e espacial de sons através de uma paisagem” (PIJANOWSKI et al., 2011). Em
um habitat, os sons podem ser derivados de animais (zoofonia, sensu FERREIRA et al.,
2018), de eventos geofísicos (geofonia) ou de atividades humanas (antropofonia). O
recente campo de paisagens sonoras é promissor uma vez que emprega sensores de
baixo custo e mínima invasividade para o monitoramento acústico de longo prazo.
Contudo, uma metodologia robusta para correta interpretação desses dados ainda é
inexistente. Em 2015, Merchant e colaboradores fizeram um síntese de métodos para
caracterização de habitats acústicos, revisando técnicas como PSD e SPL. Outra
abordagem é o uso de índices acústicos (SUEUR et al., 2014), estatísticas capazes de
resumir aspectos da distribuição espectro-temporal da energia em um registro sonoro
com a intenção de revelar seu conteúdo ecológico (TOWSEY et al., 2014). No entanto,
índices têm mostrado graus variados de correlação com a biodiversidade e seus vieses
ainda não são plenamente compreendidos (SUEUR et al., 2014; GASC et al., 2015).
Pesquisadores desenvolveram também ferramentas de visualização ecológica para
gravações de longa duração (TOWSEY et al., 2017). Os chamados LDFC’s são gráficos
baseados em 3 índices acústicos, mapeados para valores RGB e exibidos em formato
de espectrograma. Esta ferramenta de visualização é útil numa escala de 24 horas à
um mês e já se mostrou também adaptável para estudos focados em apenas uma ou
poucas espécies (TOWSEY et al., 2018).
Os estudos de paisagem sonora desenvolvidos até o momento foram majoritariamente
destinados à ambientes terrestres (GASC et al., 2013; SUEUR et al., 2014; FERREIRA
et al., 2018). Para ambientes aquáticos uma literatura limitada utiliza índices acústicos.
Destes, a maioria é direcionada à ambientes recifais, tendo peixes e crustáceos como
principais contribuintes para a zoofonia (STAATERMAN et al., 2014; KAPLAN et al.,
2015; HARRIS et al., 2016). Além disso, um pequeno número de índices acústicos foi
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aplicado quando em comparação com ambientes terrestres (BOHNENSTIEHL et al.,
2018).
Como enfatizado anteriormente, o som desempenha um papel central em ecossistemas
marinhos, onde a observação visual direta de processos ecológicos é frequentemente
difícil. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar como diferentes métricas
descritivas de paisagens sonoras reagem a dois níveis de antropofonia em um ambiente
marinho.

Metodologia
Área de estudo
As gravações foram feitas no Parque Nacional Marinho de Abrolhos (PARNAM
Abrolhos), uma Unidade de Conservação estabelecida em 6 de Abril de 1983 (Decreto
88.218), com uma área total de 879 4 km² (IBAMA/MMA, 2003). O parque inclui o
Arquipélago de Abrolhos (17º43’- 18º09’S e 38º33’- 38º45’W) e o recife de Timbebas
(17º43’- 18º09’S e 38º33’- 38º45’W), apresentando restrições para a pesca e o tráfego
de embarcações (HOYT, 2001; IBAMA/MMA, 2003).
O PARNAM Abrolhos está localizado na porção nordeste Banco de Abrolhos, sul da
Bahia/BR. O Banco de Abrolhos (16º40’ to 19º30’S) é um alargamento da plataforma
continental leste brasileira, com área aproximada de 30.000 m² e profundidade média
de 30 m (FAINSTEIN & SUMMERHAYES, 1982). O seu fundo é recoberto por recifes
de coral, areia e algas calcárias, sendo a área mais extensa e rica de recifes de corais
no Atlântico Sul (Leão and Kikuchi, 2001). Abrolhos é também o sítio reprodutivo mais
importante para baleias jubarte do nordeste do Atlântico Sul (ANDRIOLO et al., 2006).
Aquisição de dados
As gravações sonoras foram realizadas por Renata Sousa-Lima durante o ano de 2005
(SOUSA-LIMA, 2007). Aproximadamente um terço do PARNAM Abrolhos (314km²) era
englobado por duas matrizes de gravadores autônomos (“MARUs”, desenvolvidos pelo
“Bioacoustics Research Program” do Laboratório de Ornitologia de Cornell - BRP); cada
matriz era composta por 4 MARUs fixados no fundo do oceano (profundidade entre 15
e 30 m). As matrizes eram então dispostas em duas áreas na porção nordeste do
Arquipélago de Abrolhos: uma área com alto tráfego de embarcações (Tratamento, X
528717 Y 8016522) e outra com pouco ou nenhum tráfego de embarcações (Controle,
X 529881 Y 8008340) (Image 1). Os MARUs gravaram continuamente durante a estação
reprodutiva da baleia-jubarte (15 de julho à 01 de outubro) com uma taxa de aquisição
de 2,000Hz e 12 bits.
Análise Sonora
Selecionamos um gravador de cada matriz para análise. Para explorar visualmente os
dados, fizemos um espectrograma para cada dia de gravação a partir do programa
Raven Pro 1.5 (Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY; www.birds.cornell.edu/raven).
Em seguida, quantificamos a densidade espectral e índices acústicos e produzimos
imagens sonoras para cada gravação.
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A análise de densidade espectral (Power Spectral Density - PSD) é uma estimativa da
variação da energia sonora em função da frequência (MERCHANT et al, 2015;
LINDSETH & LOBEL, 2018). Para estimar o PSD a partir de dados calibrados, utilizamos
o programa PAMGuide (Appendix S1, MERCHANT et al., 2015) na plataforma do R
statistics (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014).Utilizamos então a função Meta do
PAMGuide para processar os arquivos de 24h com as seguintes configurações: Mh 165 dB re: 1Vrms / 1μPa; G 23.5 dB; vADC 1.414 (estimado), escala linear, aplicação
de ‘Hamming Window’ e média de Welsh para 1200s. A análise resultante tinha uma
resolução média de 10 min para os 79 dias de cada área.
Para calcular os índices acústicos e gerar os LDFC’s, utilizamos software QUT
Ecoacoustics Analysis Programs (C#) no prompt de comando do Windows (TOWSEY
et al., 2018). Os LDFC’s tinham um minuto de resolução e eram baseados índices ACI,
1-H[t] and EVN, mapeados em RGB e expostos como espectrogramas (TOWSEY et al.,
2018). ACI é sensível à chamados complexos com modulação de amplitude, 1-H[t] à
eventos acústicos com pontual concentração de energia e EVN à pulsos de taxa alta
(TOWSEY et al., 2018). Os índices e LDFC’s foram produzidos para cada arquivo com
as seguintes configurações: ResampleRate = 2,000Hz, FFTlength = 512, Hamming
window, LowFreqBound=100Hz, MidFreqBound=900Hz, HighFreqBound= 1000Hz, 0%
overlap. Os índices utilizados são especificados na tabela 2, conforme Towsey (2017).
Foram produzidos também ribbonplots para os 79 dias de gravação nas duas áreas.
Ribbonplots são séries verticais de LDFC’s com menor resolução em frequência,
permitindo a visualização de vários meses de gravação (PHILLIPS, TOWSEY & ROE,
2017). Assim, podem revelar padrões de mudança sonora ao longo do tempo em
detrimento de informações detalhadas dos padrões diários.
Análise estatística
Para analisar a capacidade de cada índice em discriminar as duas áreas (utilizada com
indicador de sensibilidade à variação no nível de antropofonia), foi utilizada uma
regressão logística. Como os índices são medidas matemáticas da distribuição de
energia sonora, tendo várias semelhanças no cálculo, optamos por calcular um modelo
individual para cada índice. Os índices eram então as variáveis preditoras e as áreas
(Controle de Tratamento) eram a variável resposta: o resultado indica então a
probabilidade de valores altos do índice pertencerem à área Controle (0) ou Tratamento
(1). Para cada índice retirada a média do dia (1440 minutos); os 79 dias foram então as
réplicas de cada área. A análise foi feita no programa R (R DEVELOPMENT CORE
TEAM, 2014) com os pacotes ‘car’ (FOX & WEISBERG, 2011), ‘mlogit’ (CROISSANT,
2018) e ‘ggplot2’ (WICKHAM, 2016). Uma síntese da performance de cada medida
acústica para cada área também foi gerada, conforme recomendação de Lindseth &
Lobel (2018) (tabela 1).

Resultados e Discussões
Analisamos um total de 1,896 horas de gravação para cada área. Na área Controle,
0.31% dos minutos continham ruído de barco enquanto que 98,79% dos minutos
continham vocalizações de baleia-jubarte (Imagem 2a e 2b); no Tratamento, 8.28% dos
minutos continham ruído de barco enquanto que 97.22% continham vocalizações de
baleia-jubarte. Portanto, as duas áreas continham zoofonia equivalente, sendo ambas
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bem visitadas por baleias jubarte, enquanto que a maior diferença entre as áreas era o
nível de antropofonia graças ao ruído de barco.
Um achado foi registrado na inspeção visual dos espectrogramas diários: um som
contínuo com duração de 2 a 6h, entre 50 e 300 Hz, apresentando 3 ou 4 harmônicos
(Imagem 2c). Esses registros acústicos foram identificados como coros de peixe, apesar
de que confirmação futura com especialistas é recomendada (McPHERSON et al., 2016;
PIERETTI et al., 2017). Esses eventos ocorreram nas duas áreas, durante o período
noturno.
O PSD resultou em um padrão diferente para ambas as áreas, como destacado pela
densidade de probabilidade espectral (esquema de cores) (Imagem 3). A diferença está
concentrada principalmente na faixa de freqüência de 100-600 Hz: A área de
Tratamento mostra um nível sonoro mais alto e um padrão mais constante (com dois
pequenos picos de 80dB em torno de 180Hz e 350Hz), enquanto a área de Controle
mostra um padrão irregular de vários pequenos picos de nível sonoro entre 100-300Hz,
mostrando a bimodalidade da distribuição do nível sonoro em 200Hz (em torno de 60 e
80dB re 1 µPa²Hz-1).
Ao comparar visualmente LDFC’s com espectrogramas comuns (Figura 6), é possível
observar uma correlação com os eventos acústicos realizados pela atividade vocal da
baleia-jubarte (caixas de seleção), que podem, de fato, ser mais facilmente visualizadas
pelo padrão de coloração dos LDFC’s em uma escala de 24h; estes aparecem como
um padrão modulado predominantemente amarelo (interação entre ACI e 1-H [t]) e rosa
(interação entre ACI e EVN). Por outro lado, os eventos dos barcos não eram visíveis
nos LDFC’s, embora se espera que fossem destacados pelos padrões azuis (EVN
contabiliza o número de eventos acústicos, sendo um valor superior a 3dB); esses
eventos de ruído marcados nos espectrogramas aparecem nos LDFC’s como “marcas
vazias”, indicando falsamente a falta de atividade acústica. O mesmo aconteceu para
os coros de peixes e para uma elevação de ruído em torno de 19h (Imagem 7). Além
disso, ao comparar os eventos de canto de baleia nos LDFC’s das áreas de Controle
(Imagem 6B) e Tratamento (Imagem 6D), os padrões obtidos no Tratamento mostram
uma maior saturação de ACI (cor vermelha), possivelmente indicando uma atividade
vocal mais alta na área de Tratamento.
Os ribbonplots não mostraram os padrões temporais esperados para um período longo
de gravação como o analisado (Imagem 8). Por exemplo, uma variação entre a noite e
o dia ou qualquer influência dos ciclos da lua e das marés na paisagem sonora não são
visíveis em nenhuma das áreas. O padrão diurno esperado para eventos de barco não
foi evidente. Por outro lado, é evidente uma certa continuidade na atividade vocal da
baleia-jubarte, pois esses eventos são encontrados em ambas as áreas a qualquer hora
do dia.
Os modelos da regressão logística mostraram resultados mistos (Figura 5). Os índices
SNR e EVN não foram capazes de discriminar áreas (p> 0,05), enquanto os outros
(BGN, ACI, ACT, 1-H [t], 1-H [s], NDSI e SPD) foram capazes de (p <.00). Destes, os
valores do teste foram negativos (1-H [t], NDSI e 1-H [s]) ou positivos (ACI, BGN, ACT
e SPD) quanto à área Tratamento. Em outras palavras, quanto maior o valor do índice,
maior a probabilidade de ser medido na área Controle (para 1-H [t], NDSI e 1-H [s]) ou
área de Tratamento (para ACI, BGN, ACT e SPD) (Tabela 3). Um resumo do resultado
para cada métrica acústica utilizada é exibido na tabela 4.
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Nossos resultados indicam a necessidade de se utilizar uma combinação de diferentes
métricas acústicas para analisar paisagens sonoras. Outros estudos também utilizaram
uma combinação de índices acústicos com medidas sonoras padrões (BLONDEL &
HATTA, 2017; PIERETTI et al., 2017). O padrão obtido aqui para o PSD/SPD corrobora
que essas análises são úteis para revelar a distribuição do nível de ruído subjacente aos
habitats. Mais especificamente, o SPD é descrito na literatura como útil para avaliar a
qualidade dos dados e a caracterização dos níveis de ruído ambiente (MERCHANT et
al., 2013). Aqui, as áreas Tratamento e Controle apresentaram diferentes padrões de
SPD na faixa de frequência de 100-600Hz, com o Tratamento mostrando um nível
sonoro mais alto; esse resultado era esperado, uma vez que essa é a faixa de frequência
em que o ruído de barcos é mais intenso (HILDEBRAND, 2009; FERNANDES, 2014;
MCPHERSON et al., 2016; URICK, 1983).
O desempenho dos índices foi variável. Entropia Temporal, NDSI e Entropia do Espectro
Médio apresentaram maiores valores na área Controle, indicando uma correta
contabilização da zoofonia. O NDSI foi o único índice testado que se baseia na
contribuição relativa de zoofonia e antropofonia (KASTEN et al., 2012). No caso
apresentado, ambas as áreas apresentaram valores de NDSI positivos (indicativos de
zoofonia), mas a área de Tratamento apresentou escores mais baixos. Assim,
demonstram corretamente que ambas as áreas tinham um alto nível de sons biológicos
devido à atividade vocal da baleia-jubarte, mas o Tratamento apresentava maior
antropofonia. O resultado obtido aqui, mesmo para essa faixa estreita de frequência,
corrobora com a utilidade deste índice como uma estimativa do nível de perturbação
antropogênica em paisagens sonoras (KASTEN et al., 2012). Quanto aos índices de
Entropia Temporal e espectral, a área Tratamento apresentou valores baixos, enquanto
a área Controle apresentou valores maiores e mais variáveis. Esses índices, contudo,
foram calculados como medidas de “concentração de energia” em vez de “dispersão de
energia”, conforme originalmente projetado; atuaram, portanto, como uma medida de
dominância acústica e não de uniformidade do espaço acústico. Assim, o resultado
apenas corrobora com o achado na literatura para o H “clássico” em comunidades com
poucas espécies (espécies únicas produzindo sons cobrindo um amplo espectro de
freqüência, como é o caso das baleias jubarte em nossa área de estudo) ou com
interferência de ruído (devido a geofonia ou antropofonia) (SUEUR et al., 2008).
Para ACI, BGN, ACT e SPD, escores mais altos ocorreram no Tratamento, indicando
que eles contabilizaram a antropofonia. O BGN é uma medida simples de ruído de fundo
ambiente, mostrando níveis esperados mais altos para a área com maior ruído
antropogênico. Por outro lado, o Índice de Complexidade Acústica (ACI) é o índice mais
amplamente utilizado até agora para a avaliar a biodiversidade em ecossistemas
marinhos (MCWILLIAM & HAWKINS, 2013; STAATERMAN et al., 2014; BLONDEL &
HATTA, 2017; BOHNENSTIEHL et al., 2018; LINDSETH & LOBEL, 2018). O ACI é
baseado na suposição de que os sons bióticos são complexos e modulados em
amplitude, enquanto que o ruído gerado pelo homem é geralmente constante (PIERETTI
et al., 2011). O ACI já demonstrou vieses como ser sensível à geofonia (PIERETTI et
al., 2011), à identidade de espécies (GASC et al., 2015), a características específicas
de vocalização, tais como como taxa de chamada e tipo de chamada, e à resolução
espectral da análise (BOHNENSTIEHL et al., 2018). À primeira vista, nossos resultados
sugerem que o ACI está incorretamente registrando eventos de barcos como sons
biológicos, produzindo valores altos na área Tratamento. No entanto, uma interpretação
mais clara é obtida com a ajuda dos LDFC’s.
O principal benefício de usar LDFC’s é identificar componentes da paisagem acústica
sem realmente ouvir horas de gravação (PHILLIPS, TOWSEY & ROE, 2017). Através
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desta abordagem, ficou claro que o canto de baleia-jubarte era dominante na paisagem
sonora de Abrolhos durante período registrado. Por outro lado, os eventos de ruído de
barcos não foram tão evidentes quanto o esperado (aparecendo como “marcas vazias”,
imagem 7), nem os coros de peixes, que foram relativamente fáceis de observar através
de espectrogramas comuns. Este resultado pode indicar que a combinação dos índices
acústicos usados aqui ou seus valores de normalização não foram os mais adequados
para a descrição desta paisagem sonora marinha, portanto, diferentes combinações
devem ser testadas no futuro. No entanto, estas “marcas vazias” demonstram que a ACI
não contabilizou o ruído dos barcos, mas sim uma maior intensidade da atividade de
canto das baleias jubarte na área Tratamento. Segundo Fernandes (2014), no banco de
Abrolhos há uma forte sobreposição entre a rota de tráfego de embarcações e a área
de concentração de baleias e o local do Tratamento está localizado na área de maior
concentração de baleias vocalmente ativas. Esse resultado sugere que o ACI pode ser
influenciado por uma espécie específica (GASC et al., 2015) e sua taxa de vocalização
(BOHNENSTIEHL et al., 2018), ao invés de ser influenciado pelo ruído antrópico.
Portanto, esse índice deve ser usado com cautela como proxy para a biodiversidade.
Para SNR e EVN, não houve distinção entre áreas. Ambos os índices são medidas de
registros acústicos com um alto nível sonoro (para SNR, o envelope máximo subtraído
do ruído de fundo; para EVN, registros que ultrapassam 3dB), assim como o ACT e
SPD. Assim, não há embasamento ecológico no cálculo matemático que permita
discriminar a origem dos sons, como o apresentado pela ACI e NDSI. O presente
resultado sugere que os eventos de zoofonia e ruído de barco não foram realmente
diferenciados por SNR e EVN e que enquanto no Controle os altos valores foram
devidos principalmente às vocalizações de baleias jubarte, no Tratamento foram devido
à elevação do nível sonoro pelo ruído dos barcos. Tais índices que meramente
contabilizam eventos de alta intensidade sonora não são recomendados para
caracterizações gerais de paisagem sonora, sendo úteis apenas para a criação de
LDFC’s. No futuro, esses índices devem ser usados apenas com a remoção de sons
indesejáveis (ruídos de antropofonia e geofonia) para obter medidas precisas de
zoofonia.
O padrão temporal da paisagem sonora foi avaliado visualmente pelo ribbonplot do
LDFC’s. A técnica destaca a falta de padrão temporal na atividade vocal da baleiajubarte, com constante ocorrência de eventos de longa duração. Como relatado por
Sousa-Lima e colaboradores (2018), a atividade de canto da baleia-jubarte pode variar
de 30 minutos a 20,5 horas contínuas. O padrão modulado de canto de baleia de
coloração amarelo/rosa foi encontrado em todas as linhas, em qualquer período do dia.
De acordo com a análise temporal de Casagrande (2016) com o mesmo conjunto de
dados, o comportamento vocal da baleia não apresentou ritmicidade significativa para a
área Controle. No entanto, no Tratamento foi encontrada uma correlação negativa entre
atividade de canto de baleia e ruído de embarcação: os eventos de ruído se
concentraram em torno de 10h-15h e a acrofase da jubarte foi deslocada para o período
noturno/início da manhã, indicando que o ruído do barco possui um efeito sincronizador
de atividade (CASAGRANDE, 2016). Os ribbonplots falharam em mostrar esse padrão
temporal na área Tratamento, indicando também que uma combinação de índices
diferente deve ser testada no futuro. Além disso, seria interessante comparar
posteriormente as gravações feitas dentro e fora da estação de reprodução de baleias,
quando os coros de peixes têm um papel mais importante na paisagem sonora de
Abrolhos. Essa comparação pode ressaltar se os coros de peixes são de fato “invisíveis”
nos LDFC’s ou se este foi um artefato de seu papel secundário durante a paisagem
sonora na estação reprodutiva de jubartes.
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Conclusão

Um desafio da atualidade é descobrir como avaliar a biodiversidade e a perturbação de
uma área e determinar prioridades para conservação em um mundo que está sofrendo
mudanças rápidas devido aos impactos antrópicos. Essa tarefa é especialmente difícil
para espécies crípticas e habitats remotos, para os quais medidas ecológicas clássicas
consomem tempo e são limitadas por recursos humanos e financeiros (SUEUR et al.,
2008). Nesta perspectiva, dados sonoros desempenham um papel cada vez mais
importante no monitoramento de ambientes, tanto em ecossistemas terrestres quanto
marinhos (GASC et al., 2013; PIERETTI et al., 2017; LINDSETH & LOBEL, 2018).
Para analisar dados de paisagem sonora, recomendamos uma combinação de medidas
acústicas tradicionais com índices acústicos. Essa abordagem já foi recomendada para
habitats marinhos (STAATERMAN et al., 2013; LINDSETH & LOBEL, 2018), acoplada
também a medidas oceanográficas e levantamentos visuais convencionais para
caracterização inicial de um habitat. Das métricas sonoras, a análise do PSD/SPD
mostrou-se útil para revelar a distribuição do nível de ruído subjacente nos habitats,
sendo recomendada. Dos índices acústicos, o NDSI e a Entropia do Espectro de Média
contabilizaram valores altos na área de maior a zoofonia. O índice NDSI pode de fato
ser usado como uma estimativa do nível de perturbação antropogênica em uma
paisagem sonora, enquanto que 1-H [s] e 1-H [t] atuaram como medidas de dominância
acústica. O ACI parece ter sido afetado pela atividade vocal de uma única espécie
(baleia-jubarte), conforme indicado na literatura (GASC et al., 2015), e deve ser usado
com cautela como medida de diversidade. A atividade de canto da baleia-jubarte foi
destacada pelos LDFC’s, sendo uma ferramenta interessante para a interpretar
características da paisagem sonora e o desempenho individual de índices acústicos.
Contudo, LDFC’s falharam em ressaltar o ruído de barcos, portanto análises futuras
devem levar em consideração combinações de índices diferentes. Análises futuras
também poderiam testar a adição sintética de ruído antropogênico na área Controle para
confirmar a influência da antropofonia no desempenho dos índices.
Por fim, protocolos robustos para o monitoramento acústico de longo prazo possuem a
promessa de ser tornar uma ferramenta fácil e acessível para gestores e
conservacionistas. O presente trabalho representa um passo em direção a esse
objetivo.
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Figura 2- Exemplos de espectrogramas mostrando eventos acústicos encontrados na
Área de Controle para as gravações do PARNAM Abrolhos, Banco de Abrolhos/NE-BR.
A: ruído de embarcação; B: vocalização de Baleia-Jubarte; C: Coro de peixe. Fonte:
Própria.

Figura 1- Localização dos pontos de gravação, Controle (Triângulo, coordenadas X
529881 Y 8008340) e Tratamento (círculo, coordenadas X 528717 Y 8016522) dentro
do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Banco de Abrolhos/NE-BR. Fonte: Própria.

Figura 3- Análise de densidade espectral (PSD) usando uma média de 10 minutos de
resolução de dados para o PARNAM Abrolhos, Banco de Abrolhos /NE-BR. Diferenças
entre as áreas são mais observáveis para a faixa de freqüência de 100-600Hz. Fonte:
Própria.
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Figura 4- Um dia de gravação da área Controle (a e b) e Tratamento (c e d),
representados como espectrogramas comuns (a e c) e LDFC’s (b e d). As caixas
representam eventos sonoros em cada gravação. Fonte: Própria.

CIÊNCIAS DA VIDA

822

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 5- Um dia de gravação da área Tratamento - PARNAM Abrolhos no Banco
Abrolhos/NE-BR, representado como espectrograma comum (a) e LDFC (b). As caixas
representam eventos sonoros em cada gravação. Fonte: Própria.

Figura 6- Exemplo de quinze dias de gravações contínuas das áreas Controle (acima)
e Tratamento (abaixo) - PARNAM Abrolhos no Banco Abrolhos/NE-BR, representadas
como Ribbonplots. Fonte: Própria.
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Figura 7- Regressões logísticas calculadas separadamente para cada índice acústico
utilizado na paisagem sonora do PARNAM Abrolhos, Banco Abrolhos/NE-BR. Cada
gráfico elucida a relação da área (0 =Controle, 1 =Tratamento) com cada índice. Fonte:
Própria.
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Tabela 2- Resumo da análise de regressão logística realizada separadamente para cada
índice acústico calculado para o PARNAM Abrolhos, Banco Abrolhos/ NE-BR.
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Tabela 3- Resumo das métricas de paisagem acústica utilizadas para as áreas Controle
e Tratamento - PARNAM Abrolhos no Banco Abrolhos/NE-BR. Cada média e desvio
padrão (DP) foram calculados a partir de seleções de n = 1440 min em um total de 79
dias.
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Tabela 1- Definição e propriedades dos índices acústicos calculados para a paisagem
sonora marinha do PARNAM Abrolhos, Banco de Abrolhos / Nordeste do Brasil. Veja
Towsey (2017) para cálculos detalhados.
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TÍTULO: Rehabilitacao social em macacos pregos cativos: efeitos da personalidade
Resumo
Macacos-prego (gênero Sapajus) são primatas do novo mundo que ganharam
notoriedade pelas suas altas habilidades manipulativas, como a utilização de pedras
para quebra de cocos, culminando numa razão neocortical acima da média esperada
para primatas não humanos, sendo vistos como modelo evolutivo para a fase Homo
habilis. Macacos prego também sofrem com o tráfico de animais, existindo um alto
número de apreensões desses indivíduos e de chegada em Centros de Triagem de
Animais Silvestres (CETAS), fazendo com que o manejo seja uma problemática
constante, principalmente no tocante a formação de grupos estáveis e sem agressões.
Fundamentados na literatura, neste projeto testamos a hipótese de que traços de
personalidade influenciam as relações sociais e a estabilidade do grupo. Foram
observados um total de nove grupos sociais (quarenta animais), por quase 50H. As
análises revelam que: 1) animais considerados mais sociais envolvem-se menos em
agressões; 2) animais considerados mais atentos agrupam-se menos, e 3) animais mais
neuróticos agrupam-se mais e participam em menos comportamentos afiliativos.
Nossos dados contribuem para a discussão teórica acerca da importância da
personalidade de cada indivíduo na dinâmica social e, em nível prático, fornece
indicadores que podem auxiliar no manejo e bem-estar destes animais.
Palavras-chave: Resgate de fauna. Manejo ex situ. Tráfico de Animais. Sapajus. IBAMA.
TITLE: Social rehabilitation with captive capuchin monkeys: personality effects
Abstract
: Capuchin monkeys (Sapajus sp.) are New World monkeys that gained notoriety for their
high manipulative skills, such as the use of stones to crack open nuts, culminating in a
above-average neocortical ratio for nonhuman primates. Due to these characteristics,
capuchin monkeys are used as evolutionary model to Homo habilis phase. Capuchin
monkeys also suffer due the animal trafficking, with high numbers of apprehensions and
arrive of individuals at Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Because of
this, management is a Constant problem, even more when It comes to the formation of
stable groups and without agressions between the animals. Based on the literature we
tested hypothesis regarding the importance of personality to social integration and
stability. Nine socials groups (fourty animals) were observed for almost 50 hours. The
analyses showed that: 1) animals that were considerad more social were less involved
in agressions; 2) animals that were considared more watchful we less integrated and, 3)
more neurotic animals clustered more but got involved in less afiliative behaviors. These
data contribute to the theorical question about the importance of inidividual personality
on the social dynamic and, can contribute on helping to find the welfare during the
management of those animals.
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Introdução
O tráfico de animais é o principal responsável pela retirada da fauna silvestre da
natureza. Os animais resgatados são recolhidos e mantidos nos Centros de Triagem de
Animais Silvestres do IBAMA. Os primatas compõem 28,1% animais apreendidos no
Nordeste (LEVACOV, JERUSALINSKY & FIALHO, 2011). Essas ações humanas
demonstram-se extremamente prejudiciais para a manutenção de espécies e habitats
contribuindo para a diminuição de populações nativas. Por outro lado, aumenta o
número de animais resgatados. os animais resgatados muitas vezes apresentam
distúrbios e/ou deficiências fisiológicos e comportamentais que dificultam sua
reintrodução na natureza, ou até mesmo, sua manutenção em grupos cativos. Os
esforços para a conservação de primatas têm aumentado nos últimos anos, resultando
em mais pesquisas acerca de primatas (WICH & MARSHALL, 2016). Os macacos
pregos (sapajus spp) são interessantes modelos de estudo, não apenas devido ao
comportamento extremamente manipulativo incluindo a utilização de pedras para
quebra de cocos (RUSSON, BARD & PARKER, 1996), mas também por comporem
grande parte da fauna de primatas apreendida, representando um problema constante
de manejo, manutenção e reintrodução de fauna para os CETAS O CETAS - IBAMA
(RN) recebe uma média de dois macacos-pregos por mês, sendo o manejo dos grupos
uma problemática constante. Na natureza, estes animais formam grupos matrilineares
tolerante com uma razão sexual de um macho para duas/três fêmeas e respectivos
filhotes. Entretanto, a proporção sexual que chega ao CETAS é bastante diferente da
encontrada na natureza, com grande quantidade de imaturos e machos adultos. Desta
forma, o estudo da dinâmica de grupo é fundamental para o bom manejo e para o bemestar destes animais. Estudos recentes com esta espécie mostram que os mesmos
diferem em padrões comportamentais de forma estável no tempo e contexto, o que se
denomina de personalidade animal. Sabe-se que a personalidade de indivíduos
influencia a forma como eles enfrentam o estresse e sua dinâmica de grupo (KORTE et
al. 2005). Trabalhos recentes mostram que o traço de personalidade denominado
neuroticismo influencia a inserção dos animais do grupo (SMITH & BLUMSTEIN, 2013).
Também já foi descrito que que suas escolhas afiliativas ou de proximidade não estão
relacionadas apenas com a hierarquia de grupo, mas também a similaridade em
personalidade (MORTON et al. 2015). Este trabalho teve como objetivo investigar as
diferenças individuais no padrão comportamental dos macacos-pregos e relacioná-las
ao padrão de interações sociais para compreender a dinâmica do grupo. Esse estudo
consiste na continuação do projeto de pesquisa PVA910953-2014: Perfil Hormonal e
Comportamental de macacos – prego (Sapajus sp.) – Critérios para a seleção de
indivíduos em programas de reintrodução de Sapajus sp. Buscamos com isso aumentar
a eficiência da formação de grupos de reintrodução, diminuindo conflitos intra grupo e
aumentando o bem estar dos animais. Em nível teórico buscamos explorar as diferenças
de personalidade e padrões de estabilidade / inserção em grupos sociais que possam
lançar luz sobre a dinâmica social de outras espécies incluindo a humana.
Metodologia
Local de estudo - Os dados foram coletados no Centro de Triagem de Animais Silvestres
(CETAS) associado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (IBAMA) localizado no Estado do Rio Grande do Norte na cidade de Natal.
Todas as coletas foram feitas com macacos-pregos advindos de apreensões, tanto de
tráfico como de criação doméstica. Os macacos são alocados em recintos de 2m X 2,5m
X 5m. A composição do grupo é variável devido a complicações entre os indivíduos ou
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chegada de novo animal. Entretanto, devido a limitação do espaço, busca-se montar
grupos entre quatro, cinco ou seis indivíduos. Os macacos são supridos com
alimentação baseada em frutas, legumes, ovos e sementes periodicamente distribuídos
todos os dias durante as manhãs, ainda é disponível água ad libitum. Na ambientação
do recinto estão presentes cordas, troncos, tanto fixos como soltos e de diversos
tamanhos, e redes feitas de cordas enroladas umas nas outras que servem de
enriquecimento ambiental para diminuir o estresse dos indivíduos ali cativos (Anexo 1).
Espécie - É corriqueira a entrada de macacos da espécie Sapajus libidinosus, porém,
não há como inferir com certeza sobre a espécie pois há grandes chances de
hibridização. As idades dos animais são estipuladas com base em seu tamanho, estado
de seus dentes e observando o desenvolvimento de seu tufo (característica presente
em Sapajus spp.), por isso, não inferimos idades exatas e distinguimos esse aspecto
utilizando as nomenclaturas J (juvenil), S (sub-adulto) e A (adulto). Durante o período
deste projeto (julho de 2018 a junho de 2019) foram observados nove grupos com a
seguinte composição: Tabela 1: (Anexo 2) Definição da personalidade Questionário –
Foram analisadas a consistência de 54 adjetivos do Hominoid Personality Questionnaire
que foi elaborado por Weiss et al. (2009). Esse questionário foi respondido por quatro
indivíduos que observavam os macacos a mais de dois meses. As respostas foram
avaliadas individualmente e de acordo com a concordância entre os observadores que
preencheram o questionário. Dos 54 adjetivos, 46 apresentaram significância (p ≤ 0,005.
Os que apresentaram essa significância foram selecionados para a construção da
personalidade com base nas dimensões de Morton et al. (2015). Experimento de
tolerância social - A coleta de dados foi feita diariamente durante as tardes, duas horas
após a distribuição de alimento. Foram utilizados dois métodos de observação: no caso
do focal, focando em um indivíduo do grupo por vez durante 5 minutos de duração, e o
método scan sampling que tinha duração de 20 minutos, fazendo a anotação (por meio
de áudio) de comportamentos previamente definidos a cada minuto. Para a análise de
tolerância social utilizamos os seguintes comportamentos: Anexo 3: Tabela 2 Para
verificar a estabilidade social seguimos a metodologia de Morton et al,. (2015) através
de um teste de proximidade forçada que consistia em colocar um alimentador nos
recintos para testar a proximidade dos indivíduos e como esses indivíduos iriam abordar
o alimentador. Um recurso monopolizável foi colocado à disposição dos animais e a
partir disso, foi observado se os indivíduos se aproximariam para obter o alimento, quais
indivíduos ficariam próximos e quais só iriam até o alimentador caso outro macaco não
estivesse próximo. Para a realização desse teste haviam os seguintes critérios: 1) só
poderiam ser feitos testes em grupos que estáveis, ou seja, grupos que não
apresentaram mudanças de indivíduos nas últimas duas semanas e enquanto o teste
estava sendo feito, não poderia haver qualquer mudança na composição do grupo; 2)
as observações eram padronizadas, coletadas apenas durante a parte da tarde no
período de tempo de 13H até 17H. Os grupos passaram por 10 sessões de testes com
três recursos diferentes: 1) bebedouro com leite condensado; 2) recipiente com mel e
gravetos para a obtenção do mel; 3) superfície contendo sementes. Esses itens ficaram
disponíveis por até 30 minutos ou até que o alimento acabasse. Para analisar a
estabilidade do grupo foram selecionados comportamentos específicos: Anexo 4:
Tabela 3 Comportamentos observados, definição e cálculo utilizado para mensuração
para análise dos componentes principais. Os comportamento apresentados na tabela
foram baseados em Morton et al., 2015 com valores absolutos de cada comportamento,
que são: Proximidade, Catação, Forrageio Social, Compartilhar Alimento, Coalizão e
Catação (díades). Analise Para a análise foram calculados manualmente dois
comportamentos, Afiliação e Agonismo, assim obtivemos o número de vezes que o
indivíduo esteve envolvido nessas situações independente de com quem ele estava.
Para a análise de afiliação foram somados os valores de Proximidade, Forrageio Social
e Catação. Para Agonismo foram considerados os eventos de agressão de forma
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individual. A partir daí foi criado um eixo chamado Qualidade da Relação, que foi
analisado subtraindo os valores obtidos para Afiliação e Agonismo, essas análises foram
feitas utilizando o software SPSS 21. Com esses dados foram feitas análises de rede
social usando o software SOCPROG 2.8. Os índices utilizados para a confecção foram:
Centralidade Força, Agrupamento e Afinidade. . Para analisar a relação entre
personalidade e qualidade da relação foi feito uma análise exploratória de correlação de
Pearson bootstrap (1000) para melhorar a compreensão entre as dimensões de
personalidade e os índices de rede social. Finalizando, ainda foi feita regressão para
verificar a Qualidade das Relações com base no Critério de Informação de Akaike (AIC).
Essas análises foram feitas no software SPSS 21.
Resultados e Discussões
Foram coletadas ao todo 46H e 50 minutos de observações com registros dos
comportamentos apresentados pelos indivíduos, tendo em média 7H e 50 minutos de
material por grupo e 16H e 44min de filmagem para aferir a simetria de proximidade. Na
análise de AIC foi encontrado resultado significativo levando em conta as variáveis
qualidade da relação e similaridade em personalidade, resultando num modelo
composto por Sociabilidade e Abertura como previsoras e Agonismo como resposta,
significando que indivíduos mais sociáveis se envolvem com menos agonismo (AIC 0,280; β -0,754; p = 0,019), enquanto indivíduos que apresentaram maior Abertura irão
se envolver em mais agonismo (AIC -0,280; β= 0,543; p = 0,064). Na correlação de
Pearson em que foram utilizadas todas as personalidades e os índices de rede social
foi encontrado resultado significativo, mostrando que os indivíduos que pontuaram mais
em Neuroticismo (r = 0,534; p = 0,006) agruparam-se mais. Também encontramos que
indivíduos que pontuam mais em Atentividade agruparam-se menos (r = -0,379; p =
0,062). Na última análise feita, de construção de modelo AIC, o resultado significativo
foi encontrado que indica que indivíduos com que tiverem uma maior pontuação em
Neuroticismo (AIC = -79,282, β = 0,124; p = 0,006) se agrupam mais e uma tendência
em Atentividade (AIC = -74,757; β = -0,090; p = 0,062), que informa que maior pontuação
nesse eixo tendem a agruparem-se menos. Acredita-se que indivíduos que pontuam
mais em Atentividade dividem mais a atenção em grupo.
Conclusão
Ao contextualizar com literaturas previamente lidas foi encontrado que segundo
Bernstein, Williams Ramsay (1983), macacos do velho mundo (Macaca spp.) alta
Sociabilidade e Agressividade são incompatíveis, resultado similar ao encontrado
durante esta pesquisa foi que indivíduos com maiores pontuações em Sociabilidade se
envolvem em menos Agressão. Nossos dados confirmam resultados já encontrados em
outros grupos de primatas, a saber: relação negativa entre alta sociabilidade e agressão,
e relação positiva entre neuroticismo e formação de sub-agrupamentos (clusters) dentro
do grupo. Também encontramos resultados novos, como a influência da atentividade e
abertura e formação de redes sociais mais amplas mas mais fracas (i.e. muitos parceiros
mas pouca interação com cada um deles). Os dados adquiridos nesse trabalho ajudarão
nas futuras análises sobre introdução de novos indivíduos em grupos, evidenciando que
dados devem ser analisados de forma mais ampla, não restringindo as relações de
grupo apenas a personalidade individual. A partir desse projeto encontramos dados que
são satisfatórios na busca por um ambiente favorável para a inserção de um novo
indivíduo e que acrescentarão na busca de dados mais exatos relacionados a influência
da personalidade dos indivíduos em cada relação de grupo.
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TÍTULO: Estudo da origem e da evolução do ciclo do glioxilato em vegetais e suas
implicações funcionaisAnálise de grupos de ortólogos e filogenia molecular das enzimas
isocitrato liase e malato sintase
Resumo
O ciclo do glioxilato é uma via importante durante a germinação e o desenvolvimento
inicial das oleaginosas, permitindo a utilização de carbonos provenientes de moléculas
de ácidos graxos para a síntese de carboidratos. Este ciclo é uma variação do Ciclo do
Ácido Tricarboxílico, sem as etapas de descarboxilação, que são substituídas pelas
reações das enzimas malato sintase (MLS) e isocitrato liase (ICL). Tais enzimas têm
ocorrência em vários eucariontes, mesmo naqueles que não possuem atividade
registrada desse ciclo. Neste sentido, pretende-se investigar o surgimento e o
estabelecimento do ciclo do glioxilato e sua relação com a evolução das enzimas ICL e
MSL em Viridiplantae, utilizando métodos em bioinformática e da biologia de sistemas.
Os resultados até o momento apontam para uma ampla distribuição dos grupos de
ortólogos de MLS e ICL entre os eucariotos, indicando que ambas as enzimas
provavelmente surgiram de um ancestral comum anterior ao próprio grupo dos
eucariotos. A filogenia molecular da enzima MLS aponta para uma maior semelhança
entre Viridiplantae e representantes de Proteobactérias. Por outro lado, a enzima ICL
nas plantas verdes é mais semelhante as de representantes de fungos, especialmente
fungos micorrízicos arbusculares. Além disso, ainda é provável que eventos de
transferência horizontal envolvendo o gene da ICL tenham ocorrido entre fungos
micorrízicos arbusculares e ancestrais das plantas terrestres.

Palavras-chave: Malato Sintase. Isocitrato Liase. Viridiplantae. Filogenia. Glioxilato
TITLE: Ortholog group analysis and molecular phylogeny of isocitrate lyase and malate
synthase enzymes
Abstract
The glyoxylate cycle is an important pathway during germination and early development
of oilseeds, allowing the use of carbons from fatty acid molecules for carbohydrate
synthesis. This cycle is a variation of the Tricarboxylic Acid Cycle, without the
decarboxylation steps, which is replaced by the reactions of the enzymes malate
synthase (MLS) and isocitrate lyase (ICL). Such enzymes occur in several eukaryotes,
even in those that have no recorded activity of this cycle. In this sense, we intend to
investigate the emergence and establishment of the glyoxylate cycle and its relationship
with the evolution of the enzymes ICL and MSL in Viridiplantae, using methods in
bioinformatics and systems biology. The results so far point to a wide distribution of the
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MLS and ICL ortholog groups among eukaryotes, indicating that both enzymes probably
arose from a common ancestor prior to the eukaryote group itself. The molecular
phylogeny of the MLS enzyme points to a greater similarity between Viridiplantae and
Proteobacteria representatives. On the other hand, the enzyme ICL in green plants is
more similar to that of representatives of fungi, especially arbuscular mycorrhizal fungi.
In addition, horizontal transfer events involving the ICL gene are still likely to have
occurred between arbuscular mycorrhizal fungi and terrestrial plant ancestors.

Keywords: Malate Synthase. Isocitrate lyase. Viridiplantae. Phylogeny. Glyoxylat
Introdução
A mobilização dos óleos armazenados durante a germinação de sementes envolve a
regulação coordenada de uma complexa rede metabólica de enzimas e proteínas
associadas, que está integrada com vários outros aspectos do metabolismo celular. Em
sementes oleaginosas, o ciclo do glioxilato é uma via que possui papel único durante a
germinação e o desenvolvimento inicial das sementes oleaginosas (Graham, 2008).
Considerada como uma variação do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) e localizada nos
glioxissomos de plantas, esta via é capaz de realizar a conversão líquida de duas
moléculas de acetil-CoA à succinato, oriundas da beta-oxidação de lipídios para produzir
compostos utilizados na síntese de carboidratos (Theodoulou; Eastmond, 2012).
As enzimas Malato sintase (MLS; EC 2.3.3.9) e Isocitrato liase (ICL; EC 4.1.3.1) são
exclusivas ao ciclo do glioxilato e essenciais para a regulação do metabolismo de
carboidratos (Hielscher, 2017). A cada volta do ciclo, há a síntese líquida de uma
molécula de succinato, pela enzima ICL (Torres, 2014). O succinato é exportado para a
mitocôndria e entra no ciclo do TCA, onde é convertido a malato, que é exportado para
o citosol e transformado a oxaloacetato. Por fim, a enzima fosfoenolpiruvato (PEP)
carboxiquinase, catalisa a conversão do oxaloacetato a PEP promovendo a síntese de
carboidratos solúveis para a nutrição e desenvolvimento do embrião, via o processo de
gliconeogênese (Walli, 2010).
A presença e a expressão dos genes do ciclo do glioxilato, especialmente os que
codificam para as enzimas ICL e MLS, estão diretamente relacionados ao maior vigor e
capacidade de germinação das sementes e, consequentemente, a dispersão das
espécies vegetais e colonização de novas áreas (Torres, 2014). O momento evolutivo
exato do surgimento desta via ainda não é conhecido. Adicionalmente, devido à
ausência das etapas de descarboxilação como fatores limitantes da velocidade, estudos
mais detalhados em evolução molecular destas enzimas podem permitir o
esclarecimento dos efeitos da presença desta rota nos processos evolutivos envolvidos
em espécies vegetais oleaginosas.
Ortólogos são genes homólogos, com a mesma função, originados a partir da
transferência de um gene ancestral presente no último ancestral comum das espécies
comparadas. Os parálogos, ao contrário, são genes homólogos com funções distintas
que, em algum estágio da evolução, evoluíram pela duplicação de um gene ancestral
em uma mesma espécie (Fitch, 1970; Fitch, 1995). Portanto, saber quais genes
homólogos são ortólogos e quais são parálogos é necessário para a construção de
cenários evolutivos envolvendo, juntamente com herança vertical, perda de genes
específicos de linhagem e transferência horizontal de genes (Tatusov, 2003).
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Baseado no que foi exposto acima, o presente trabalho pretendeu investigar, utilizando
abordagens da bioinformática e da biologia de sistemas, o surgimento e o
estabelecimento do ciclo glioxilato e sua relação com a evolução das enzimas ICL e
MSL em Viridiplantae.
Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar estudos de evolução molecular das enzimas
do ciclo do glioxilato para esclarecer o surgimento desta via e os respectivos efeitos da
sua presença nos processos envolvidos na dispersão das espécies vegetais
oleaginosas. Pretende-se ainda estudar a evolução dos processos metabólicos de
regulação desta via durante a germinação e o desenvolvimento inicial das oleaginosas.
Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado um levantamento em bancos de dados
biológicos das sequências de nucleotídeos codificantes para enzimas do ciclo do
glioxilato. A partir destas sequências, análises filogenéticas das enzimas MLS e ICL
foram realizadas, utilizando abordagens de inferência bayesiana. Ainda, a partir de uma
análise de ortólogos, foi determinada a raiz evolutiva dos genes do ciclo do glioxilato em
Viridiplantae, assim como das suas vias de regulação.

Metodologia

2.1. Obtenção das sequências e mineração de dados
As sequências das enzimas do ciclo do glioxilato foram obtidas a partir de bancos de
dados biológicos, como o NCBI (National Center Biotechnology Information www.ncbi.nlm.nih.gov) e UniProt (www.uniprot.org). As buscas foram inicialmente
restringidas ao táxon Viridiplantae, proteínas anotadas e se possível com confirmação
experimental. Estas sequências foram utilizadas em buscas de similaridade utilizando o
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool - blast.ncbi.nlm.nih.gov) para encontrar
homólogos em genomas e transcriptomas de espécies de Viriplantae.
2.2. Análises Filogenéticas
Após validação, as sequências foram alinhadas com o auxílio dos programas TCOFFEE (Notredame; Higgins; Heringa, 2000) e MAFFT (Katoh; Asimenos; Toh, 2009).
Informações da estrutura tridimensional do polipeptídeo foram utilizadas na identificação
de sítios homólogos nos alinhamentos obtidos. Os alinhamentos foram submetidos a
uma verificação da saturação de substituições com auxílio do programa DAMBE (Xia;
Xie, 2017).
As análises de agrupamento foram realizadas a partir de cada alinhamento múltiplo final.
Foram realizados testes do modelo de substituição de nucleotídeos e de aminoácidos,
utilizando os programas jModelTest (Posada, 2008) e ProtTest (Abascal; Zardoya;
Posada, 2005), respectivamente. Em seguida os arquivos dos alinhamentos foram
concatenados, caso necessário, com o uso do programa Phyutility (Smith; Dunn, 2008).
Sitos com mais de 50% de dados faltantes (missing data) foram removidos da matriz
para evitar regiões potencialmente ambíguas, resultantes da amostragem ampla. Os
testes de seleção foram realizados a partir do alinhamento baseado em códons,
utilizando as ferramentas HyPhy (Sergei et al., 2005) e MEGA10 (Kumar et al., 2016),
de acordo com o descrito em Maira et al. (2014).
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As análises filogenéticas por Inferência Bayesiana foram realizadas com o auxílio do
programa BEAST 2.0 (Bouckaert et al.,2014), com um mínimo de 10.000.000 gerações
e frequência de amostragem a cada 100 gerações, para cada corrida realizada. Foram
implementados testes para os modelos de relógio molecular, estimativa dos tempos de
divergência e reconstrução do estado ancestral para as análises com os genes ICL e
MLS. Os arquivos de log da inferência bayesiana foram analisados com o auxílio da
ferramenta TRACER, para verificar o suporte estatístico e possível convergência das
corridas. Por fim, a árvore filogenética foi gerada utilizando a ferramenta TaxonTree
(http://bioinfo.icb.ufmg.br/taxontree/)(Lee, 2004), de cordo com as informações
taxonômicas obtidas pelo banco de dados de taxonomia do NCBI
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy) Os dendogramas gerados foram visualizados
e editados pelo programa FigTree.
2.3. Análises de ortólogos e enraizamento evolucionário
A abordagem de redes de interação (Interatoma) foi utilizada para analisar eventos de
co-expressão e interação entre as proteínas obtidas na mineração de dados. Os dados
das redes foram obtidos no site STRING (www.string-db.org) (Szklarczyk et al., 2011).
As redes regulatórias foram reconstruídas e utilizadas utilizando os pacotes do R, RTN
e RedeR, de acordo com a metodologia empregada em Albanus et al. (2013). As
análises de enraizamento evolucionário foram realizadas utilizando o pacote do R
GenePlast (Dalmolin; Castro, 2015).
O Geneplast é uma ferramenta computacional projetada para análises evolutivas e de
plasticidade baseadas na distribuição de grupos ortólogos em uma dada árvore de
espécies (Dalmolin, 2011). Neste trabalho, estamos utilizando o banco de dados para
“Grupos de Proteínas Ortólogas” (COGs) analisar o enraizamento evolucionário de um
grupo de ortólogos das proteínas ICL e MLS. O banco de dados COG foi criado como
uma classificação filogenética de proteínas de genomas completos (Tatusov, 1997).

Resultados e Discussões

3.1. Enraizamento evolucionário das enzimas ICL e MLS
O procedimento para construção de COGs é baseado na noção de que qualquer grupo
de proteínas de genomas distantes que sejam mais semelhantes umas às outras do que
a outras proteínas dos mesmos genomas provavelmente pertence a uma família de
proteínas ortólogas (Tatusov, 2000). Baseando-se no COG das enzimas ICL
(COG2513) e MLS (COG2225), o Geneplast analisa as informações contidas no
respectivo COG comparando-as a um grupo de espécies. Assim, é possível inferir quais
das espécies avaliadas possui uma proteína representante do grupo de ortólogos, além
de criar um dendograma no qual se estima a provável raiz evolucionária da proteína
avaliada (nó esse onde se encontra o ancestral comum que deu origem ao grupo. Neste
trabalho, avaliou-se o COG das enzimas ICL e MLS, comparando a um grupo espécies,
contendo representantes de diversos filos de eucariotos.
Ao analisar o enraizamento evolucionário das enzimas ICL e MLS foi observado que
ambas co-ocorrem na grande maioria dos representantes do grupo das Viridiplantae
(Figura 1; Figura 2). O que é esperado, visto que ambas as enzimas atuam no ciclo do
glioxilato. Os únicos representantes que não possuem MLS pertencem ao grupo
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monofilético das algas verdes, as espécies de ambiente aquático Micromonas pusilla e
Ostreococcus sp. Porém, a única representante unicelular do grupo das algas verdes a
possuir ambas as enzimas, a Chlamydomonas reinhardtii é uma espécie altamente
adaptada que vive tanto em ambientes aquáticos como terrestres (Sasso, 2018). A
divisão do grupo monofilético que deu origem a Chlamydomonas reinhardtii do grupo
monofilético das plantas ocorreu a cerca de um bilhão de anos. Chlamydomonas
reinhardtii é comumente um modelo para estudar a fotossíntese nos cloroplastos, bem
como a estrutura, montagem e função de flagelos eucarióticos (cílios), que foram
herdados do ancestral comum de plantas e animais, mas perdidos em plantas terrestres
(Merchant, 2007). Visto que Chlamydomonas reinhardtii também possui o ciclo do
glioxilato (Boyle, 2009), o seu estudo pode fornecer informações importantes sobre o
ancestral que originou o grupo das plantas terrestres, bem como o estudo da evolução
das enzimas ICL e MLS.

Ambas as enzimas se mostraram presentes na maioria dos representantes dos fungos,
o que corrobora com o fato de que o ciclo do glioxilato existe neste grupo de seres (A
Kondrashov, 2006). Entre os mamíferos, aves e répteis, apenas poucos representantes
possuem um dos ortólogos e o único a apresentar ambas as enzimas foi a espécie
Lipotes vexillifer. Embora a maioria dos animais cordados terrestres não possua
ortólogos de quaisquer das enzimas, estudos anteriores mostraram que algumas
espécies de mamíferos possuem o pseudogene malato sintase, o que indica que este
gene existia em ancestrais dos mamíferos modernos (A Kondrashov, 2006). As enzimas
ainda se mostraram presentes em espécies de peixes, protozoários, animais
invertebrados e diversas espécies de algas.
Portanto, visto que a ICL e MLS possuem representantes em espécies de todos os filos
de eucariotos, o algoritmo do Geneplast estimou que o ancestral menos derivado para
ambos os grupos de ortólogos se localiza na raiz 24, dentre todas as demais raízes
calculadas pelo pacote. Portanto, as duas enzimas provavelmente surgiram em um
ancestral comum a todos os eucariotos. Este resultado corrobora com a hipótese
proposta por A Kondrashov et al. de que os eucariotos adquiriram originalmente esses
genes por endossimbiose mitocondrial (A Kondrashov, 2006).
3.2. Filogenia molecular das enzimas ICL e MLS
Após criar uma árvore filogenética molecular a partir de um grupo de 500 sequências,
incluindo representantes de Viridiplantae e procariotos, a análise do dendograma mostra
que o gene MLS inicialmente parece surgir em procariotos (ramos azuis) para
posteriormente ser transferido das proteobactérias para os primeiros eucariontes que
deram origem ao grupo Viridiplantae (ramos verdes) (Figura 3). Este resultado corrobora
com a hipótese de que o gene MLS em eucariontes foi adquirido de bactérias (A
Kondrashov, 2006).
Para o gene ICL foram comparadas 500 espécies de representantes do reino fungi e
espécies do clado Viridiplantae. A árvore filogenética obtida mostra que o gene ICL
possivelmente aparece primeiro em espécies de fungo, para depois aparecer em
Viridiplantae (Figura 4; Figura 5). O mais importante a se destacar nessa árvore é o
clado das Viridiplantae (ramo azul) apresentar proximidade com os fungos micorrízicos
arbusculares Rhizophagus irregularis, Glomus cerebriforme e Gigaspora rósea (ramo
vermelho) (Figura 4). Os micorrízicos arbusculares também apresentam proximidade

CIÊNCIAS DA VIDA

838

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

filogenética com os demais membros do seu filo, o Mucoromycota (Figura 5). Quando
se comparou a árvore filogenética molecular com a árvore filogenética dos eucariotos
observou-se que o filo Mucoromycota (Glomeromycota) não apresenta proximidade
evolutiva com o filo Streptophyta (Figura 6).
A árvore da ICL apresenta valor elevado de PP (probabilidade a posteriori) em quase
todos os ramos, indicando que existe uma relação evolutiva entre os genes envolvidos.
Entretanto, no ramo que separa os fungos formadores de micorriza e o clado
Viridiplantae, o valor de PP é apenas 0,024, o que sugere uma elevada similaridade
entre os genes.
Estes resultados indicam que houve uma transferência horizontal do gene ICL entre os
micorrízicos arbusculares e as plantas verdes. Existe evidências na literatura de que o
fungo Rhizophagus irregulares recebeu outros genes por transferência horizontal de
bactérias e plantas (Li, 2018). Entretanto, os resultados podem apontar para uma
provável transferência horizontal dos fungos para as plantas verdes. Isto pode ser
evidenciado quando analisa-se a alta proximidade evolutiva entre o grupo dos fungos
micorrízicos arbusculares e o clado Viridiplantae. Além disso, algumas evidências
evolutivas apontam para um papel crucial da micorriza arbuscular para o
estabelecimento das plantas terrestres.
Existem evidências paleobiológicas e moleculares indicando que a micorriza arbuscular
é uma simbiose antiga originada há pelo menos 460 milhões de anos. Esta associação
positiva com as plantas pode ter facilitado o desenvolvimento das plantas terrestres
(Simon, 1993). Além disso, Klebsormidium flaccidum, uma alga verde que compartilha
um ancestral comum ao grupo monofilético das plantas terrestres, adquiriu diversos
genes necessários para o estabelecimento das plantas terrestres (Hori, 2014). Por fim,
a análise do genoma de Marchantia polymorpha apresenta homólogos de genes
fúngicos ou genes relacionados a elementos móveis, indicando que alguns genes
podem ter sido horizontalmente transferidos de fungos para ancestrais das plantas
terrestres (Bowman, 2017). Portanto, baseando-se nos resultados apresentados e na
relevância da micorriza arbuscular para o estabelecimento das plantas terrestres, é
provável que tenha ocorrido transferência do gene ICL de fungos micorrízicos
arbusculares para o grupo Viridiplantae.

Conclusão

Com base nas análises filogenéticas por grupo de ortólogos das enzimas Malato sintase
e Isocitrato liase por meio da da ferramenta Genplast, ambas se mostram amplamente
difundidas por diversos seres pertencentes ao grupo dos eucariotos, com provável
surgimento dos genes MLS e ICL em organismos ancestrais a todos os seres
eucariontes existentes. A análise de filogenia molecular da enzima MLS sugere seu
provável surgimento em bactérias, a partir das quais seria transferido para as plantas
verdes. Visto que este estudo apenas avalia a filogenia molecular com representantes
das plantas verdes e bactérias, mais estudos são necessários para uma análise mais
apurada sobre a evolução da MLS, como a inclusão de representantes de fungos ao
dendograma. Quanto a análise de filogenia molecular da enzima ICL, os resultados
sugerem que houve transferência horizontal entre fungos micorrízicos arbusculares e
plantas verdes. Com base nos dados da literatura e no resultado obtido, é mais provável
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que a transferência ocorrera dos fungos para o grupo Viridiplantae. Porém, são
necessários mais estudos para avaliar minuciosamente a filogenia da ICL.
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Figura 1. Raiz evolucionária do grupo de ortólogos da enzima Malato sintase.
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Figura 2. Raiz evolucionária do grupo de ortólogos da enzima Isocitrato liase.
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Figura 3. Árvore filogenética obtida por Inferência Bayesiana de sequências
selecionadas da enzima Malato sintase.
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Figura 4. Árvore filogenética obtida por Inferência Bayesiana de sequências
selecionadas da enzima Isocitrato liase.
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Figura 5. Árvore filogenética obtida por Inferência Bayesiana de sequências
selecionadas da enzima Isocitrato liase organizada de acordo com os filos.
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Figura 6. Cladograma obtida pela ferramenta TimeTree (http://www.timetree.org)
mostrando a filogenia dos filos de eucariotos.
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TÍTULO: #DeOlhoNosCorais: Usando Redes Sociais para o Monitoramento Cidadão de
Ambientes Recifais Brasileiros
Resumo

Para que a população compreenda as consequências das mudanças globais e o
impacto antrópico sobre os ecossistemas marinhos, é necessário que esteja
familiarizada com a importância ecológica, científica, industrial e educacional dos corais,
sendo a prática de ciência-cidadã amplamente utilizada e com bons resultados para
atividades de monitoramento ambiental. Neste estudo testamos o uso das redes sociais
para o monitoramento cidadão de ambientes recifais, tendo como foco o mapeamento
em tempo real da saúde dos corais ao longo da costa brasileira, avaliando também os
padrões de riqueza e distribuição. Para isso, utilizamos o Instagram como principal
ferramenta, solicitando que os usuários publicassem em seus perfis registros de recifes
brasileiros em fotos ou vídeos, utilizando a marcação #DeOlhoNosCorais. O material
publicado foi analisado de forma contínua durante o primeiro ano de atividade do projeto,
onde pudemos observar branqueamento em 25% dos registros totais para este período.
Observamos que há compatibilidade com o já descrito pela literatura, e os dados
apontam para uma possível expansão na área de ocorrência de algumas espécies,
incluindo a invasora Tubastraea sp. Com isto, o presente estudo mostrou que redes
sociais abrem um novo caminho para a ciência cidadã, aumentando o escopo espacial
dos monitoramentos, permitindo maior frequência de registros e gerando dados valiosos
para o manejo e conservação da biodiversidade.

Palavras-chave: mudanças globais, ciência-cidadã, recifes brasileiros, instagram
TITLE: #DeOlhoNosCorais: Using Social Networks for Citizen Monitoring of Brazilian
Reef Environments
Abstract

In order for the population to understand the consequences of global change and the
anthropic impact on marine ecosystems, they must be familiar with the ecological,
scientific, industrial and educational importance of corals, and citizen science practice is
widely used and has encountered good results for environmental monitoring activities.
In this study we tested the use of social media for citizen monitoring of reef environments,
focusing on real-time mapping of coral health along the Brazilian coast, also evaluating
patterns of richness and distribution. We have used Instagram as the main tool,
requesting that users post on their timeline pictures or video records of Brazilian reefs,
using the tag #DeOlhoNosCorais. The published material was continuously analyzed
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during the project’s first year, in which we could observe bleaching in 25% of the total
records for this period. We observed that there is compatibility with what has already
been described in literature, and the collected data points to a possible expansion in the
some species’ distribution areas, including the invasive Tubastraea sp. Conclusively, the
present study showed that social media can open a new path for citizen science,
increasing the spatial scope of monitoring, allowing greater frequency of records and
generating valuable data for biodiversity’s management and conservation.

Keywords: global changes, citizen science, Brazilian reefs, instagram
Introdução
O bioma marinho brasileiro possui mais de 500 mil km² de área (CÔRREA, 2018) e os
ecossistemas recifais nele inseridos estão entre os mais complexos e valiosos dentre
todos os biomas marinhos e costeiro. No mundo, os ambientes recifais abrigam
aproximadamente ¼ das espécies marinhas (DAVIDSON, 1998), dentre elas os corais.
Os corais escleractínios são os que proporcionam a maior complexidade estrutural para
este ecossistema, uma vez que a relação simbiótica que performam com as algas
zooxantelas é capaz de fornecer energia para formação de esqueletos de carbonato de
cálcio, formando um sistema maciço de aparência pétrea, que compõe a estrutura base
do recife (GUEST et al., 2012).
O Brasil é a única região do Atlântico Sul a possuir estas formações, compreendida em
uma larga e rica área de aproximadamente 3,000 mil km ao longo da costa brasileira,
geralmente subdividida em 4 regiões: Costa Norte, Nordeste, Leste, e Ilhas Oceânicas
(LEÃO et al., 2003; FERREIRA et al., 2013).
Os impactos antropogênicos como a poluição marinha e atividades de exploração como
a sobrepesca costumavam ser uma das maiores ameaças à este ecossistema.
Atualmente, estudos comprovam que os recifes de corais sofrem com pressões
adicionais relacionadas ao estresse termal e doenças que estão fortemente ligadas ao
aquecimento global (Hughes et al, 2007). Os registros de branqueamento dos corais
estão geralmente relacionados ao aumento anormal da temperatura dos oceanos
(GLYNN, 1993, BROWN, 1997), que ocorrem, por exemplo, durante eventos como o El
Niño (GLYNN, 1994). Este estresse termal prolongado provoca instabilidade na
simbiose que os corais estabelecem com as microalgas para manter a pigmentação dos
seus tecidos (FITT et al 1993, MULLER-PARKER; D’ELIA, 1997), podendo causar
mortalidade parcial ou total da colônia, diminuindo a complexidade do sistema e
alterando negativamente as paisagens marinhas.
Para que a população compreenda as consequências causadas pelas mudanças
globais e os impactos que as atividades humanas exercem sobre os ecossistemas
recifais, é necessário que conheçam essa biodiversidade, bem como sua importância
ecológica, científica, industrial e educacional. O turismo costeiro pode representar um
forte aliado nestes aspectos, uma vez que há uma maior proximidade dos ambientes
recifais das áreas urbanas brasileiras, bem como o fácil acesso dos cidadãos à estes
ambientes. Além disso, O uso massivo das tecnologias móveis como os smartphones,
pode ajudar a estabelecer um elo essencial entre a sociedade e estes ambientes. A
mobilidade gerada pelas novas dinâmicas sociais permite que haja a possibilidade de
acesso, produção e circulação de conteúdo em tempo real, fazendo com que as pessoas
interajam com o meio de forma mais flexível, sendo também uma nova e importante
ferramenta para a coleta de dados (LEMOS, 2017).
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O termo “ciência cidadã” é comumente utilizado para denotar a participação voluntária
de indivíduos na coleta e/ou análise de dados científicos (DICKINSON et al. 2012, ROY
et al. 2012, DONELLY et al. 2014), e já é amplamente utilizado com bons resultados nas
atividades de monitoramento de ambientes terrestres (THIEL et al., 2914), sendo que
seu uso no ecossistema marinho ainda está em desenvolvimento (KLEMANN-JUNIOR
et al., 2017).
Neste estudo, testamos o uso das redes sociais para o monitoramento cidadão de
ambientes recifais, com foco na saúde dos corais, fazendo uma análise em tempo real
do estado de conservação dos corais brasileiros através de informações obtidas via
mídias e aplicativos sociais virtuais, gerando um mapa do estado de conservação dos
recifes ao longo da costa brasileira e avaliando se os padrões de riqueza e distribuição
são compatíveis com o já apontado pela literatura.
Este estudo está integrado ao projeto “Are brazilian reefs ready for global changes?
Bridging Science and society to prompt timely public action” (PIA 15056-2018) aprovado
e financiado através do Instituto Serrapilheira

Metodologia
Inicialmente foram criados perfis em três principais redes sociais (Facebook, Twitter e
Instagram) sob a identidade do projeto De Olho Nos Corais, conduzindo-se em três
etapas contínuas: criação de conteúdo, divulgação, e compilação/processamento de
dados.
1. Criação de conteúdo
Com o intuito de direcionar as colaborações, os perfis foram e seguem sendo
gerenciados pela equipe do Laboratório de Ecologia Marinha (LECOM) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. A elaboração do conteúdo relacionado ao projeto e às
atividades de monitoramento foi feita de forma colaborativa entre graduandos,
mestrandos, doutorandos, e pós-doutorandos sob orientação do Prof. Dr. Guilherme
Longo.
As publicações possuem uma identidade visual consistente e são apresentadas em
fotos, infográficos ou vídeos podendo dividir-se sob três formas: conteúdo, manutenção
e feedback (Fig. 1.abc). Postagens de conteúdo são aquelas nas quais são abordadas
informações sobre biologia, ecologia e conservação dos corais e ambientes recifais,
podendo abordar datas comemorativas como o Dia Mundial dos Oceanos, ou
festividades populares como o Carnaval relacionando a temática ecológica com a
sociedade. As postagens de manutenção são as publicações que reforçam a ideia do
projeto, incentivando a participação do público na coleta de dados. Já as postagens de
feedback foram criadas na intenção de aproximar os colaboradores dos resultados
obtidos nesta coleta. Neste tipo de publicação divulgamos informações como o balanço
de contribuições em números de hashtags, e a distribuição espacial das espécies
registradas, gerando ou exemplificando conteúdo a partir das imagens registradas pelos
colaboradores.
2. Divulgação de conteúdo
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As postagens são feitas semanalmente pelo perfil @DeOlhoNosCorais no Instagram, e
então redirecionados ao Facebook. Sempre às Terças e Quintas às 20h, horário
estabelecido por representar, em dados fornecidos pelo próprio aplicativo, o horário em
que os seguidores estariam mais ativos. Publicações temporárias de curta duração são
feitas através da ferramenta Stories do Instagram para manter o engajamento e a
interação entre o público e as atividades do projeto, como palestras e mostras científicas
realizadas rotineiramente.
A intenção é que sejam de fácil e rápido acesso aos usuários e colaboradores
interessados no tema. Os textos de divulgação científica idealizados para a publicação
nestas plataformas são informais e contam com o reforço imagético dos ‘emojis’, artifício
que propõe uma linguagem de aproximação com o público numa busca por identificação
e engajamento.
No Twitter as publicações são semanais, também mantendo o padrão de informações
sobre as atividades e trazendo temas de discussão relevantes no mundo científico e
social no que diz respeito aos corais brasileiros.
3. Geração de dados
Após um período de adaptação e divulgação inicial contendo informações básicas sobre
corais, o público foi incentivado a participar de forma direta, atuando como cientistascidadãos. Através da campanha contínua nas redes sociais, foi solicitado que os
usuários publicassem em seus perfis do Instagram registros de recifes brasileiros em
fotos ou vídeos, utilizando a marcação #DeOlhoNosCorais, incluindo data e local onde
o registro foi feito.
Uma hashtag pode conter palavras, frases e emojis, escritas sem espaços e começando
com o símbolo do jogo-da-velha (#). É uma ferramenta de engajamento que agrupa as
publicações no aplicativo Instagram, permitindo a busca rápida e facilitando a
navegação em postagens etiquetadas com a mesma marcação. A hashtag divulgada
pela campanha do perfil @DeOlhoNosCorais é inédita, facilitando a diferenciação entre
tags advindas do real direcionamento da campanha de marcações feitas de forma
aleatória.
Para os resultados deste relatório, o material publicado pelos usuários foi compilado e
analisado de forma contínua durante o primeiro ano de atividade do projeto, iniciado no
dia 28 de Maio de 2018. Foram contabilizadas fotos e vídeos marcados com a # no perfil
dos usuários, como também os enviados ao perfil do @DeOlhoNosCorais como
mensagens diretas (inbox), e publicações de curta duração marcadas como Stories.
Marcações feitas em publicações onde corais não aparecem não foram contabilizadas.
Também foram contabilizados envios que ocorreram de forma alternativa, mas que se
enquadram à proposta do projeto de gerar dados através das fotografias.
4. Compilação e processamento
Após verificação de viabilidade de uso (qualidade da imagem, ocorrência de coral) os
registros foram compilados em planilha do Excel contendo os seguintes dados: estado;
cidade; data; perfil que publicou; classe, ordem e espécie dos corais registrados; e o
estado de saúde das colônias (baseado na presença/ausência de sinais de
branqueamento).
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Outras hashtags foram associadas às publicações da campanha. No entanto, estas
marcações possuem a finalidade de aumentar o alcance e o engajamento, contendo
termos geralmente relacionados à pontos famosos de mergulho, fotografia subaquática
e biologia marinha. Dessa forma, usuários interessados pelo tema que ainda não
conhecem o perfil @DeOlhoNosCorais podem chegar às publicações através das
marcações relacionadas.
De forma a contribuir ainda mais com o engajamento, a equipe interage com os usuários
respondendo questionamentos, comentários e publicações onde marcações foram
feitas.

Resultados e Discussões
O período compreendido entre 28 de Maio de 2018 a 28 de Maio de 2019 representa
um ano de atividades do projeto. Durante este ano foram 368 marcações por hashtag,
42 registros enviados via mensagem direta, 6 marcações de curta duração (stories) e 4
envios realizados de forma alternativa, totalizando 420 registros de ocorrência de corais
em 9 estados brasileiros (Fig. 2).
Distribuição das espécies ao longo da costa brasileira
Até o presente momento, se tem conhecimento de 23 espécies de corais pétreos e 5
hidrocorais ocorrendo em território brasileiro. Analisando a tabela de distribuição
comparativa (Figura 3) é possível perceber a compatibilidade entre os registros
catalogados pelo estudo e a lista de espécies como consta na literatura. Entretanto, a
tabela aponta que a espécie Stylaster roseus foi registrada ocorrendo no estado de
Pernambuco, representando uma divergência com o sugerido por estudos prévios
compilados em Leão et al, 2016. O mesmo ocorreu para a espécie invasora Tubastrea
spp, registrada em Alagoas e Espírito Santo, estados não apontados pela literatura até
o ano de publicação do artigo de revisão, ainda que algumas ocorrências já pudessem
ser observadas no estado do Sudeste.
Como ilustrado pela figura 4, foram 29 espécies registradas neste período, entre corais
pétreos, hidrocorais e zoantídeos.
Agaricia agaricites; Agaricia sp.; Carijoa riisei, Chromonephthea braziliensis; Favia
gravida; Madracis decatis; Meandrina braziliensis; Millepora alcicornis; Millepora nitida;
Millepora braziliensis; Scolymia wellsii; Siderastrea stellata; Stylaster roseus; Tubastrea
spp; Zoanthus pullchelus; Zoanthus cf solandei; Zoanthus sociatus; Porites branneri;
Porites astreoides; Plumapathes penacea; Phyllogorgia dilatata; Palythoa sp.; Palythoa
grandiflora; Palythoa caribaeorum; Mussismilia hispida; Mussismilia hartii; Mussismilia
braziliensis; Murioceps sulphurea e Montastrea cavernosa.
Destas, considerando os corais pétreos, as mais observadas nos registros gerais foram
as espécies Mussismilia hispida, com 58 registros totais; Siderastrea stellata, com 55
registros totais; e Montastrea cavernosa, com 47 registros totais.
Entretanto, os registros de zoantídeos e hidrocorais também foram bastante
expressivos. Dos 420 registros totais, 71 correspondem ao zoantídeo comumente
conhecido como baba-de-boi, Palythoa caribaeorum, e 44 correspondem ao hidrocoral
Millepora alcicornis.
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O Nordeste registrou o total de 28 espécies diferentes, sendo a região que mais
contribuiu para a coleta de dados. O estado de Alagoas, Bahia e Pernambuco foram os
maiores representantes em número de contribuições e espécies, sendo Mussismilia
hispida, Mussismilia braziliensis e Montastrea cavernosa as que mais aparecem.
No Sudeste, foram geradas contribuições correspondentes a 15 espécies distintas,
sendo o estado do Rio de Janeiro o maior contribuinte desta região, com 11 espécies
registradas onde as que mais aparecem são o zoantídeo Palythoa caribaeorum e a
espécie invasora Tubastrea spp, que também foi registrada no Nordeste em menor
proporção ocorrendo nos estados da Bahia e Alagoas.
Não obtivemos registros originados na região Norte do país. Já a região Sul obteve
marcações cujas datas não se enquadravam ao período analisado para os fins deste
relatório, somando registros feitos em anos anteriores ao projeto, ainda que publicados
depois de seu início.
Registros de branqueamento
Foi observado que dos 420 registros feitos ao longo da costa neste período,
aproximadamente 25% apresentaram corais branqueados.
No Nordeste, região a contabilizar um maior número de espécies branqueadas (Fig. 5),
as espécies que aparecem com mais frequência sob esta condição são Mussismilia
hispida, Siderastrea stellata, Favia gravida e Porites astreoides, além do zoantídeo
Palythoa caribaeorum. O estado de Pernambuco foi o que mais contabilizou ocorrências
de branqueamento, em 12 das 14 espécies registradas, seguido por Alagoas e Bahia.
Não foram registrados branqueamentos em Sergipe para este período.
Na região Sudeste foi observado branqueamento em 4 espécies diferentes, sendo o
zoantídeo Palythoa caribaeorum o mais comum, seguido pelo coral pétreo Mussismilia
hispida, registrado em maior número pelo estado de São Paulo.
Campanha de alerta de branqueamento
No início de Fevereiro, o perfil @DeOlhoNosCorais publicou no Instagram um alerta
feito pelo NOAA (National Ocean and Atmosphere Administration, dos EUA) quanto ao
rápido aumento da temperatura da água em algumas regiões do mundo, incluindo a
costa brasileira, que apresentava os maiores níveis de propensão ao branqueamento
de corais.
Aproximadamente 43% do total de corais observados branqueados foram registrados
antes do período da campanha de alerta, e 57% depois (Fig. 6). Quando padronizado
pelo número de dias observamos que as contribuições após a divulgação do alerta
foram 3 vezes mais frequentes que o período antecedente, sendo o estado de
Pernambuco, que até então não havia gerado registros de branqueamento, o que mais
contribuiu, seguido de São Paulo, Alagoas e Bahia, respectivamente. De modo geral,
como visto na figura 7, as espécies de corais pétreos com mais registros de
branqueamento no período posterior ao alerta foram Mussismilia hispida, Favia gravida
e Siderastrea stellata, entretanto é válido pontuar que o zoantídeo Palythoa caribaeorum
também foi um dos mais registrados com sinais de branqueamento.
Engajamento
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Ao longo desse período recebemos contribuições de 35 colaboradores do gênero
feminino, 33 do gênero masculino e 28 perfis relacionados à conservação ambiental
marinha ou atividades aquáticas como mergulho livre, totalizando 98 colaboradores
diversos ao longo de 1 ano de atuação do projeto (Fig. 8).
Discussão
Leão et al. (2016) descreve a fauna escleractínia do Brasil como participante primordial
na complexidade estrutural dos ambientes recifais, e parte da sua importância se dá
pelo fato de que as maiores espécies construtoras são endêmicas de águas brasileiras,
como é o caso dos corais Mussismilia hispida e Siderastrea stellata, duas das três
espécies mais registradas pelos cientistas cidadãos em um ano de atividades do projeto
De Olho Nos Corais. Estas estão também entre as espécies que mais apareceram em
registros de branqueamento, principalmente na região Nordeste. Estes dados
corroboram com a hipótese de que as observações de branqueamento seriam mais
intensas nestas regiões, uma vez que a temperatura das águas varia entre 26ºC e 28ºC
em condições normais, mas podem atingir 29ºC - 31 ºC durante ondas de calor (COSTA
et al., 2001). Por serem sensíveis à variações da temperatura das águas oceânicas
qualquer aumento das águas superficiais seria capaz de provocar uma instabilidade na
relação de simbiose entre os corais e as algas zooxantelas, fazendo com que o coral
perca sua cor, exibindo seu esqueleto calcário branco no processo do qual originou-se
o nome branqueamento (LEÃO, 2008; GLYNN, 1993).
É sabido que este processo faz com que os corais fiquem mais suscetíveis às infecções
por patógenos, que podem causar doenças diversas, sendo um dos responsáveis pela
extinção de grandes áreas recifais (Eakin et al, 2019). Entretanto, é importante pontuar
que embora os registros de branqueamento para as espécies Mussismilia hispida e
Siderastrea stellata tenham sido frequentes, intensificando-se no período após alerta,
elas estão entre as espécies coralíneas mais resistentes presentes nos recifes
brasileiros, já havendo registros de rápida recuperação passado os eventos de anomalia
(Costa et al., 2001; SOARES; RABELO, 2014).
Corais do gênero Tubastraea, invasores nativos do indo-pacífico, foram os únicos corais
escleractínios a terem sido introduzidos em águas brasileiras (DE PAULA and CREED,
2005). Até pouco tempo, a distribuição das espécies T. coccinea e T. tagusensis era
restrita à costa do estado do Rio de Janeiro e/ou em plataformas de petróleo, porém
atualmente esta distribuição se mostra mais ampla, e Leão (2016) aponta para registros
de ocorrência nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo (incluindo o arquipélago
de Alcatrazes) e Santa Catarina. Entretanto, os dados observados em marcações
contendo a hashtag #DeOlhoNosCorais mostram que há uma abrangência maior em
sua distribuição, tendo obtido registros para os estados do Espírito Santo e Alagoas.
T. coccínea e T. tagusensis são consideradas espécies com alto potencial invasor e vem
causando impactos sociais, econômicos e ambientais significativos (Creed 2006; Lages
et al. 2011; Mantelatto and Creed 2014). O modo de reprodução destas espécies pode
ser um fator a tornar a dispersão efetiva (Creed, 2016), e estudos recentes mostram que
há relação entre altas temperaturas da água e uma rápida capacidade de regeneração
para espécies do gênero Tubastraea, o que pode implicar num grande sucesso de
invasão (B.L.P. LUZ, et al 2018). A expansão da área de distribuição mostrando que
estas espécies já podem ser observadas ocorrendo em águas mais quentes dos mares
da região Nordeste é um fato para o qual devemos atentar.
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Quanto aos padrões de engajamento, esperava-se que os perfis relacionados à
atividades marinhas recreativas representassem a maior parte das colaborações, uma
vez que estes administram um contato mais íntimo e frequente com o ecossistema em
questão. Apesar desta diferença não ter sido significativa, denotando um equilíbrio entre
o número de colaboradores/registros, é possível observar uma relação inversa se
estabelecendo entre esses números, como ilustrado na figura 9.
Também vale salientar que é possível que a frequência de registros de branqueamento
tenha se intensificado devido ao crescimento e maior divulgação do perfil
@DeOlhoNosCorais no Instagram, que de acordo com dados obtidos através do próprio
aplicativo, alcança semanalmente uma média de 15 mil pessoas na rede, e no presente
momento conta com aproximadamente 2.700 seguidores e mais de 500 marcações em
que a hashtag #DeOlhoNosCorais aparece.
Quando comparado à perfis semelhantes cujo tema envolve divulgação científica e
conservação na mesma rede social, como por exemplo os pertencentes à organizações
como WWF (@wwf) e Greenpeace (@Greenpeace), o perfil De Olho Nos Corais aponta
que há um engajamento aproximadamente 7 vezes maior, mesmo possuindo um
número expressivamente menor de seguidores (Fig 10). Esta é uma métrica importante
para o aplicativo, e sua contínua avaliação resulta em medidas como visto recentemente
com a retirada da visualização pública de curtidas por postagem. Restringir este tipo de
informação pode instigar uma melhor e mais cuidadosa produção de conteúdo,
evidenciando sua qualidade através da interação entre os usuários.
As interações observadas entre os seguidores nas postagens, bem como o aumento na
frequência de hastags produzidas em que foi detectado algum nível de branqueamento
nos corais, indica que o uso do Instagram é um mecanismo promissor para coleta de
dados e difusão das práticas de ciência cidadã.
Existem atualmente aproximadamente 5.5 bilhões de smartphones em uso,
representando 2/3 das conexões móveis globais, e o Instagram está entre as redes
sociais mais acessadas da atualidade, somando mais de 895 milhões de usuários ativos
no mundo (DigitalIn). Neste sentido, a mobilidade dos aparelhos e a utilização das
hashtags como uma ferramenta instantânea possibilita a produção e catalogação de
novos registros, sendo possível visualizar um aumento na faixa de distribuição de
espécies, como foi o caso dos registros de Stylaster roseus, que aparece como novidade
ocorrendo no estado de Pernambuco, e da espécie invasora Tubastrea spp, registrada
em Alagoas e Espírito Santo.
Além de resultar numa melhora significativa nas atividades de participação comunitária,
aprendizado científico e socialização (LOWRY e FIENEN, 2013), a participação do
público geral em programas de ciência cidadã dá voz às preocupações da população, e
incentiva empresas e instituições na melhoria de suas tomadas de decisão (SINCLAIR
e DIDUCK, 2001).

Conclusão

Redes sociais abrem um caminho novo para ciência cidadã em diversas formas,
inclusive em baixo d’água, podendo aumentar o escopo espacial dos monitoramentos
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participativos, fazendo com que os registros sejam mais frequentes e gerando dados
importantes para o manejo e conservação da biodiversidade.
Sendo assim, a utilização das redes sociais foi bem sucedida para este tipo de
monitoramento, registrando bem as espécies dominantes e também gerando novos
registros para a ciência, incluindo o de espécies invasoras não registradas
anteriormente na literatura existente. O sucesso das campanhas de branqueamento,
que resultou num aumento de contribuições, mostra que houve um engajamento direto
das pessoas com o perfil, reforçando assim o sucesso da plataforma e sua boa
aplicabilidade no que diz respeito à questões produção de conteúdo e geração de dados
científicos através da ciência cidadã.
O amplo acesso à tecnologia de smartphones, internet e redes sociais resulta numa
maior perspectiva de expansão e continuidade do projeto, e também mostra que
envolver as pessoas no processo científico possibilita bem mais que a geração de
dados, fazendo com que haja uma aproximação entre elas, o organismo, e a
biodiversidade, implicando então uma maior sensibilização com as causas
conservacionistas.
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Anexos

Fig 1abc - Tipos de publicações geradas pelo perfil DeOlhoNosCorais no Instagram
onde a) conteúdo; b) manutenção e c) feedback

Fig 2 - Origem das contribuições ao longo de 1 ano de monitoramento cidadão
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Fig 3 - Tabela comparativa das distribuição das espécies de coral ao longo da costa
brasileira (LEÃO, 2016) e registros obtidos através da marcação da hashtag
#DeOlhoNosCorais.
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Figura 4 - Espécies registradas ao longo de 1 ano de monitoramento cidadão

Figura 5 - Distribuição dos registros totais de espécies e sua saúde por região
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Figura 6 – Saúde dos corais registrados antes e depois do alerta de branqueamento
publicado pelo perfil do DeOlhoNosCorais

Figura 7 - Espécies com registro de branqueamento no período após a campanha de
alerta
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Figura 8 - Distribuição de gênero dos colaboradores

Figura 9 - Padrão de engajamento entre gênero de colaboradores e número de registros
obtidos
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Fig 10 - Taxa comparativa de engajamento entre os três perfis no Instagram nos últimos
30 dias (acesso dia 14-08-2019)
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Resumo
Uma das únicas espécies de vertebrado hermafrodita autofecundante é o peixe
Kryptolebias hermaphroditus, e por causa dessa peculiaridade é importante para
estudos laboratoriais, já que a variabilidade genética é excluída. Embora exija muita
informação para a espécie-irmã K. marmoratus, que ocorre nos manguezais do Caribe
e Flórida, quase nada é conhecido acerca da ecologia de K. hermaphroditus dos
manguezais brasileiros. O objetivo desse trabalho é esclarecer a ecologia alimentar de
K. hermaphroditus analisando e comparando a dieta de espécies que vivem no mesmo
habitat como G. guavina e Poecilia vivípara. Foram analisados 70 espécimes de K.
hermaphroditus, 27 de Guavina guavina e 30 de Poecilia vivípara. Uma coleção de
referência foi criada, quando um novo item aparecia, ele era alocado para a coleção de
referência com um número único de identificação de acordo com a espécie onde foi
encontrado. Foram encontrados 11 itens diferentes em K. hermaphroditus, 13 itens em
G. guavina, sendo seis deles já identificados em K. hermaphroditus, e sete inéditos e
três em P. vivípara, dois também já identificados em K. hermaphroditus e um inédito.
Comparando a importância relativas dos itens, observamos que G. guavina possui (IIR
83,5%) de similaridade da dieta com a espécie estudada. Já P.vivipara possui apenas
(IIR 2%) de similaridade, somando a importância relativa dos itens em comum com K.
hermaphroditus. Concluímos que G. guavina além de uma possível espécie predadora,
se mostrou
Palavras-chave: Competição; Poecilia vivípara; Guavina guavina; Dieta
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(Cyprinodontiformes: Cynolebiidae) in Rio Grande do Norte mangroves
Abstract
One of the only species of self-fertilizing hermaphrodite vertebrate is the fish Kryptolebias
hermaphroditus, and because of this peculiarity is important for laboratory studies, since
genetic variability is excluded. The objective of this work is to clarify the food ecology of
K. hermaphroditus by analyzing and comparing the diet of species living in the same
habitat as G. guavina and Poecilia vivipara. Seventy specimens of K. hermaphroditus,
27 specimens from Guavina guavina and 30 specimens from Poecilia vivípara were
analyzed. A reference collection was created, when a new item appeared, it was
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allocated to the reference collection with a unique identification number according to the
species where it was found. We found 11 different items in K. hermaphroditus, 13 items
in G. guavina, six of them already identified in K. hermaphroditus, and seven
unprecedented and three in P. vivipara, two also already identified in K. hermaphroditus
and one unprecedented. Comparing the relative importance of the items, we observed
that G. guavina has (IIR 83.5%) similar diet with the studied species. Already P.vivipara
has only (IIR 2%) similarity, adding the relative importance of items in common with K.
hermaphroditus. We conclude that G. guavina, besides being a possible predator
species, showed in the results a potential food competitor of K. hermaphroditus, whereas
P. vivipara may compete for other resources more than food.

Keywords: Competition; Poecilia vivipara; Guavina guavina; Diet
Introdução
A competição interespecífica é caracterizada por uma redução da fecundidade,
crescimento ou sobrevivência, causada pela interferência de indivíduos de uma outra
espécie, ou pela exploração de recurso. Esse processo afeta diretamente a dinâmica de
populações das espécies competidoras, que pode influenciar a distribuição e evolução
das mesmas (Begon et al, 2007). Habitats com uma alta complexidade estrutural,
acabam diminuindo as taxas de predação e competição, por fornecer refúgios e uma
gama de microhabitats (Hixon & Menge 1991). Implicitamente, a abundância entre as
espécies será maior em habitats complexos, e a diversidade de espécies nesses
ambientes também pode ser explicada por essa complexidade (Schoener 1968).
O manguezal é um habitat bastante dinâmico e complexo, que serve de proteção pra
predação e como berço para diversas espécies (Laegdsgaard & Johnson, 2001). O risco
de predação nesse ambiente, pode ocorrer tanto por parte dos predadores terrestres
quanto como aquáticos. Há duas hipóteses de estratégia para evitar esse problema que
os peixes de regiões entremarés sofrem. Uma é evitar a zona de maré baixa e usar os
recursos apenas quando submersos, e outra é permanecer na zona intertidal na maré
baixa (Barletta et al, 2000). A permanência desses seres na zona intertidal, vai provocar
problemas fisiológicos causados pelas mudanças de salinidade e oxigênio dissolvido.
Muitos peixes são capazes de resistir a tais mudanças ambientais (Barletta et al, 2000).
Dentre eles as espécies Kryptolebias hermaphroditus Costa, 2011, Guavina guavina
(Valenciennes, 1837) e Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801, possuem estratégias
para viver em tais ambientes (Taylor 2012, Taylor 2001).
O gênero Kryptolebias possui duas espécies que são as únicas conhecidas a possuírem
representantes hermafroditas autofecundantes dentre os vertebrados (Tatarenkov et al.
2009). Até recentemente descrita para o sudeste do Brasil (Costa 2009), K.
hermaphroditus também foi registrada nos estuários da Mata Atlântica, dos rios CearáMirim e Curimataú, ambos no Rio grande do Norte, além de registros em coleções de
Pernambuco e Alagoas (Lira et al 2015). Por causa de sua reprodução peculiar, essa
espécie desperta interesse em áreas como genômica ambiental e carcinogênese
molecular (Lee 2008), também oferece vantagens para o seu uso em bioensaios em
farmacologia e toxicologia, por gerar descendentes com pouca variação genética
(Govind 2011).
A espécie estudada desenvolve todo o seu ciclo de vida nos estuários, mais
especificamente em poças rasas de água salobra nas periferias de manguezais, além
de apresentar alta tolerância à hipóxia, com capacidade de respiração cutânea e longos
períodos de dessecação (Taylor 2012). Observações recentes de campo em estuários
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no Rio Grande do Norte e fundamentado em estudos sobre a espécie irmã Kryptolebias
marmoratus (Poey, 1880), é possível observar que ocorrem nas mesmas poças
espécies possíveis predadoras como G. guavina e possíveis competidoras P. vivípara,
porém nenhum estudo ecológico e de dieta ainda tinha sido realizado acerca de k.
hermaphroditus e sua relação com tais espécies. Esses estudos existem apenas para
K. marmoratus (Taylor 2012), e essas informações ecológicas são inéditas para os
manguezais brasileiros, contribuindo para elucidar ainda mais a taxonomia da espécie
da linhagem do Nordeste.
Portanto o objetivo desse trabalho é avaliar se há sobreposição da dieta ou predação
em K. hermaphroditus, com as possíveis espécies predadoras e competidoras, G.
guavina e P. vivípara, respectivamente, tentando assim desvendar também uma parte
das interações ecológicas que ocorrem nesse habitat tão complexo como o manguezal.
Avaliando se há sobreposição de nicho ecológico entre as mesmas, através da análise
dos conteúdos estomacais e dos itens encontrados nos estômagos dos indivíduos de
cada espécie, esperamos trazer informações inéditas sobre esses indivíduos e suas
relações.

Metodologia

Coletas foram realizadas nos manguezais do CTA (Centro tecnológico de Aquicultura)
da UFRN (05°40’25.9”S 35°14’14.5”W), localizado na bacia do rio Ceará-Mirim,
município de Extremoz. Os indivíduos foram coletados entre o ano de 2017 e 2018,
sempre em maré de sizígia (lua nova e lua cheia). Os 126 indivíduos foram coletados
pelo método ativo de captura, com o auxílio de redes de mão e peneiras de pesca
(ambos de malha fina de 1mm) e com pequenos anzóis no caso de alguns indivíduos
da espécie Guavina guavina. Após a captura foram postos em uma solução com
Eugenol (óleo de cravo) para assim serem anestesiados e fixados em formalina 4%.
Após cinco dias foram transferidos para álcool 70%, de acordo com os procedimentos
especificados nos documentos legais (licença de coleta 57145-1 e 056.064/2017 do
comitê de ética).
Os espécimes foram tombados na coleção ictiológica da UFRN e posteriormente
dissecados para a verificação do conteúdo estomacal dos tratos digestórios. Os peixes
tiveram seus estômagos retirados com incisões feitas do ânus até a região
interopercular. Após a retirada dos estômagos, os mesmos foram cortados com uma
tesoura cirúrgica de ponta fina e o conteúdo foi retirado e analisado em placa de Petri,
com auxílio de uma lupa estereoscópica. Foi observado o grau de repleção dos
estômagos, classificando-os em cinco categorias: GR0 quando o estômago estava
completamente vazio; GR1 quando o estômago estava preenchido de 1-25%; GR2
quando com 26 a 50%; GR3 de 51 a 75% e por fim GR4 de 76 a 100%.
Os itens alimentares presentes dos conteúdos estomacais foram identificados até o
menor nível taxonômico possível. Para facilitar a triagem e comparação dos itens das
espécies, foi criada uma coleção de referência para cada espécie, sendo itens repetidos
em mais de uma espécie identificados. Quando um novo item aparecia, ele era alocado
para a coleção de referência com um número único de identificação de acordo com a
espécie onde foi encontrado. A digestibilidade dos itens foi classificada em: Fresca,
quando o item estava completamente conservado; parcial, quando o item estava parte
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digerido e outra conservada; total ou quase total, quando o conteúdo estava quase todo
ou completamente digerido, sem condições de identificação.
Calculamos a frequência numérica (FN%), que indica a quantidade de itens por
estômago, a frequência de ocorrência (FO%), que expressa o percentual de estômagos
em que o item ocorreu (Hynes, 1950; Hyslop, 1980). Já o volume ocupado (FV%) por
cada item foi obtido pelo método volumétrico rápido de Hellawell & Abel (1971). Neste,
os itens alimentares foram separados de acordo com o nível taxonômico e espalhados
sobre uma placa de Petri milimetrada e compactados contra uma lâmina de vidro de
1mm de espessura, pelas laterais e por cima, formando blocos de 1mm³, assim, os
blocos formados têm seu volume mensurado em ml (Bastos et al, 2013). As três
porcentagens (FN%, FO% e FV%), foram usadas para calcular o índice de importância
relativa (IIR%) de cada item na dieta de cada espécie estudada, que se dá pela fórmula
(IIR% = (FN% + FV%) x FO%) (Pinkas et al, 1971, Hyslop, 1980). Os itens e suas
importâncias relativas foram comparados entre as espécies.

Resultados e Discussões
Kryptolebias hermaphroditus:
Dos 70 espécimes coletados, oito possuíam o estômago completamente vazio, sendo
62 levados em consideração para as análises. 16 possuíam os itens todos frescos, 25
tinham digestibilidade parcial, 15 quase total e seis apresentaram digestibilidade total.
Foram encontrados 11 tipos de itens diferentes sendo eles por ordem de número da
coleção de referência (TABELA 1). O item que mais ocorreu nos espécimes foram os
copépodos Harpacticoida, aparecendo em 20 indivíduos, seguido de material vegetal
tipo I ocorrendo em 17 indivíduos. Os itens que menos ocorreram foram dípteros adultos
Muscidae e conchas de gastrópodes Melampus coffea, aparecendo ambos em apenas
um indivíduo cada.
Com relação ao índice de importância relativa, os microcrustáceos, representados pelos
copépodos Harpacticoida (IIR 62%) e larvas zoea (IIR 13%) foram os itens com maior
importância na dieta de K. hermaphroditus, respectivamente, seguido de material
vegetal tipo 1 (IIR 9%) como pode-se observar na FIG. 1. Os itens que apresentaram
menos importância foram o Gatropode Melampus coffea, e dois tipos de Diptera, um da
família Culicidae e outro da família Muscidae, todos com IIR 0%.
Guavina guavina
Seis indivíduos, dos 27 analisados, possuíam o estômago sem itens e completamente
vazio. 17 indivíduos foram classificados com a digestibilidade parcial e quatro com a
digestibilidade fresca, os outros seis foram os que não possuíam itens.
Ao total foram encontrados 13 tipos diferentes de itens, sendo seis deles já identificados
em K. hermaphroditus, e sete inéditos como mostrados na TABELA 2. O item material
vegetal tipo 2, que é um item em comum à dieta de K. hermaphroditus, foi o que mais
ocorreu, seguido de larva de Ceratopogonidae (inédito). Sete dos itens apareceram uma
única vez nas análises do conteúdo estomacal, sendo eles: Gatropoda, escamas,
fragmento de Decapoda, peixe, inseto alado, Euritium limosum e Diptera tipo 2
(Culicidae).
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O item que apresentou o maior índice de importância relativa foi material vegetal tipo 2
(IIR 51%), seguido do Decapoda Uca sp. (IIR 23%), ambos são itens em comum com
K. hermaphroditus, como mostrado na FIG 2. Somando o IIR% dos itens que também
estão presentes na dieta de K. hermaphroditus (representados na FIG. 2 com a cor
verde), podemos observar que uma boa parte (IIR 83,5 %) dos itens são comuns entre
as duas espécies, sendo apenas (IIR 16,5 %) da representatividade dos itens exclusivos
(cor azul na FIG. 2) da dieta de G. guavina. Isso pode indicar uma sobreposição de nicho
alimentício dessas espécies.
Poecilia vivípara
Todos os indivíduos da espécie P. vivipara possuíam o único item inédito que houve na
análise que foi sedimento. Apenas cinco indivíduos dos 30 abertos, possuíam itens além
do sedimento. Nenhum dos indivíduos possuíam itens com digestibilidade fresca, cinco
possuíam digestibilidade parcial e 25 digestibilidade total. Ao total foram encontrados 3
itens (TABELA 3), sendo dois deles em comuns com K. hermaphroditus. O item mais
comum foi o sedimento, ocorrendo em todos os indivíduos, seguido de material vegetal
tipo 1 e larva de Diptera foi o menos comum.
Dos três itens encontrados, o que teve uma maior importância na dieta de P. vivipara,
foi o sedimento (IIR 98%), inédito para a coleção de referência, seguido de material
vegetal tipo 1 (IIR 2%) e larva de Diptera (IIR < 1%) (FIG. 3), que são itens comuns à K.
hermaphroditus. O fato de o sedimento ser um item muito presente na dieta desses
espécimes, se dá pelo fato de que esse gênero se alimenta de detritos, que contem
algas filamentosas e diatomáceas (Zandonà et al 2015), que necessitariam de um
microscópio para serem identificados e detectados. No caso não foram levados em
consideração nas análises, pela utilização apenas de lupa estereoscópica, para uma
comparação melhor com os itens de K. hermaphroditus.
Esperávamos que a espécie G. guavina fosse potencialmente predadora de K.
hermaphroditus, e que P. vivipara fosse uma espécie competidora. Os resultados
mostram que G. guavina, é uma possível predadora, pois apesar de não ter encontrado
indivíduos de K. hermaphroditus em seu trato digestório, foi observado um peixe de
tamanho similar, sendo ela uma espécie carnívora (Teixeira 1994) abre a possibilidade
de predar a espécie estudada. Mais do que uma espécie predadora, a composição do
índice de importância relativa dos itens de G. guavina se assemelha 83,5% com K.
hermaphroditus, sendo Uca sp. um item muito presente da dieta das duas espécies,
podendo assim, inferir também uma relação de competição entre as mesmas.
Com relação a P. vivipara, que esperávamos uma relação maior de competição, porém
houve pouca similaridade de itens entre K. hermphroditus, apenas cerca de 2%. O trato
digestório dos indivíduos de P. vivipara, era muito comprido e cheio de material digerido
e sedimento. Segundo Zandonà 2015, quando a dieta de Poecilia tem uma abrangência
de detritos e sedimento ao invés de invertebrados, o comprimento do trato intestinal
aumenta, para uma maior absorção de algas filamentosas e diatomáceas (presentes em
meio ao sedimento e detrito). Isso corrobora com o fato de poucos itens, a não ser
sedimento e detrito, terem sido encontrados.
Taylor 2012 mostra possíveis relações de competição e predação para a espécie irmã
Kryptolebias marmoratus. G. guavina é relatada nesse trabalho apenas como uma
possível predadora, por ser encontrada dentro de tocas de U. cordatus, que é um habitat
bastante ocupado pelos Kryptolebias. No presente trabalho, a possibilidade de predação
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ainda continua, mas em relação à competição, possuímos dados que mostram uma
grande similaridade na dieta de G. guavina e K. hermaphroditus, e essa relação não é
citada para K. marmoratus. No caso de P. vivipara, Taylor 2012 cita uma possível
competição de K. marmoratus e espécimes do gênero Poecilia, porém para K.
hermaphroditus e P. vivipara essa relação não foi muito sustentada de acordo com
nossos dados.
Não podemos inferir uma sobreposição de nicho, mais análises devem ser realizadas
para isso. Apenas comparamos a sobreposição de itens presente na dieta das três
espécies, e especulamos uma possível relação de predação e competição, baseado nos
dados gerados. O número de espécimes tanto de P. vivipara e G. guavina deveria ser
maior, para uma confirmação melhor dos resultados, uma vez que foram analisados 70
indivíduos de K. hermaphroditus, 30 de P. vivipara e 27 de G. guavina.

Conclusão
Análises mais detalhadas sobre a dieta de K. hermaphroditus já foram realizadas no
projeto antigo a este, onde houve a comparação da importância dos itens de origem
autóctones e alóctones. O mesmo trabalho foi apresentado no XXIII Encontro Brasileiro
de Ictiologia (EBI). Este projeto de agora expande as análises ecológicas alimentares
para as espécies acompanhantes a espécie estudada (K. hermaphroditus), no qual
descobrimos uma possível relação de predação e competição alimentícia com G.
guavina pela similaridade de itens encontrados em ambas as espécies. E em relação à
P. vivipara observamos pouca similaridade de itens, fazendo crer que podem competir
mais de outras formas sem ser pelo alimento.
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TABELA 1: Itens da coleção de referência encontrados no trato digestório dos indivíduos
da espécie Kryptolebias hermaphroditus em manguezais do Rio Grande do Norte.

TABELA 2: Itens da coleção de referência encontrados no trato digestório dos indivíduos
da espécie Guavina guavina em manguezais do Rio Grande do Norte.
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TABELA 3: Itens da coleção de referência encontrados no trato digestório dos indivíduos
da espécie Poecilia vivipara em manguezais do Rio Grande do Norte.

FIG 1: Índice de importância relativa (IIR%) dos itens encontrados na dieta de K.
hermaphroditus em manguezais do Rio Grande do Norte: Material vegetal 1 (veg1);
Ceratopogonidae (cerato); Larva de Diptera (diplav); Material vegetal 2 (veg2); Zoea de
Brach
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FIG 2: Índice de importância relativa (IIR%) dos itens encontrados na dieta de G. guavina
em manguezais do Rio Grande do Norte: Em azul, exclusivos de G. guavina Gastropoda Trochidae (gastrp); Escamas (escam); Fragmentos de Decapoda
(frag_crus); Larva d
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FIG 3: Índice de importância relativa (IIR%) dos itens encontrados na dieta de P. vivipara
em manguezais do Rio Grande do Norte: Em azul, exclusivos de P. vivipara – Material
sedimentar (sed). Em verde, itens em comum com K. hermaphroditus - Material vege
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TÍTULO: A cintura escapular do peixe Haemulon Plumierii, Lacepède, 1801
Resumo
A espécie Haemulon plumierii, também conhecida popularmente como biquara, ocorre
no Atlântico Ocidental. Com suas listras azuis e amarelas, esse animal marinho pode
chegar até 40 centímetros de comprimento. Essa espécie será base para o estudo
comparativo da cintura escapular dos vertebrados, sendo esse o representante dos
peixes, tendo ainda: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O objetivo do estudo é a
descrição da cintura escapular da espécie Haemulon plumierii. Foram utilizados 10
exemplares da espécie que se encontravam fixados em formaldeído, pertencentes ao
acervo do laboratório de Anatomia Animal do Departamento de Morfologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram lavados em água para
retirada do formol, dissecados, retirando-se todo o tecido mole do animal e em seguida
a cintura escapular foram identificada e os ossos descritos com auxílio visual de lupa
circular de luz fria.Em todas as 10 amostras representadas, o padrão das estruturas dos
ossos se manteve constante.Diante das informações obtidas com esse trabalho, foi
possível perceber o padrão dos ossos da cintura escapular já descritos na literatura até
então para peixes, também presentes na espécie H. plumierii.Por ser uma espécie muito
explorada pelos seres humanos, estes dados vêm enriquecer a morfologia da espécie
para a correta identificação, reforçando sua importância pela sua própria existência e
conservação, não apenas interesse comercial.

Palavras-chave: Biquara.Esqueleto apendicular.Peixe ósseo
TITLE: Anatomical study of the Scapular girdle of the fish Haemulon Plumierii, Lacepède,
1801
Abstract
The species Haemulon Plumierii, also popularly known as Biquara, occurs in the western
Atlantic. With its blue and yellow stripes, this marine animal can reach up to 40
centimeters in length. This species will be the basis for the comparative study of the
Scapular girdle of the vertebrates, which is the representative of the fishes, including:
amphibians, reptiles, birds and mammals. The aim of the study is the description of the
Scapular girdle of the Haemulon plumierii species. We used 10 specimens of the species
that were fixed in formaldehyde, belonging to the collection of the Animal Anatomy
Laboratory of the morphology department of the Federal University of Rio Grande do
Norte. The animals were washed in water to remove the formol, dissected, removing all
the soft tissue of the animal and then the Scapular girdle were identified and the bones
described with visual aid of circular magnifying glass of cold light.In all 10 samples
represented, the pattern of bone structures remained constant. Given the information
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obtained from this work, it was possible to perceive the pattern of the shoulder girdle
bones already described in the literature until then for fish, also present in the species H.
plumierii. Being a species widely explored by humans, these data enrich the morphology
of the species for correct identification, reinforcing its importance for its own existence
and conservation, not only commercial interest.
Keywords: Biquara. Appendicular skeleton. Bone fish.
Introdução
O peixe Haemulon sp. também conhecido como biquara, boca-vermelha, boca-de-fogo
e até “white grunt” integrante da família Haemulonidae, é animal marinho bastante
encontrado em recifes de corais do Atlântico Ocidental. Ocorrendo desde Golfo do
México, Caribe e inclusive aqui na Costa Brasileira (LACEPÈDE,1801). O peixe biquara
pertence à Classe Actinopterygii, Ordem Perciformes, Família Haemulidae e ao Gênero
Haemulon. Possui cabeça cor de bronze listras longitudinais azuis e amarelas
(COURTENAY,1961). Esse peixe pode chegar seus 40 centímetros de comprimento,
tendo ainda a característica do fundo da boca bem avermelhada, que faz jus à
popularidade do nome do animal (LESSA,2000). O grupo dos vertebrados é um tanto
quanto diverso, em aspectos: de seus meios viventes, comportamentos, necessidades
e principalmente características morfoevolutivas. As adaptações surgidas em meio à
pressão ambiental gerada pela seleção natural como Charles Darwin (1859) bem
teorizou no livro A origem das espécies, fazem com que se desperte o interesse de
buscar mais sobre essa transição ao longo do tempo. O olhar crítico sobre às
características morfológicas é fundamental para gerar conhecimento de diversas
espécies animais e para o enriquecer as ciências biológicas. Para isso, este trabalho se
baseia no estudo a respeito da morfologia dos vertebrados, precisamente o sistema
esquelético apendicular, o qual promove habilidade para se movimentar e conquistar os
diversos ambientes em que todos nós estamos. Neste contexto, a evolução do sistema
apendicular nos dá indícios de como essa transição aconteceu. Chama a atenção a
cintura escapular, visto que, a estrutura é mais antiga, mais complexa e mais notável
quando comparada à cintura pelvina (HILDEBRAND & GOSLOW, 2006), despertando
o nosso interesse para o estudo destes ossos no peixe Haemulon plumierii. Essa parte
do esqueleto propõe ao peixe o direcionamento do seu corpo na água e que,
futuramente, junto aos membros pélvicos, auxiliarão nas primeiras adaptações ao meio
terrestre. (KARDONG, 2016). Olhando pela janela evolutiva/comparativa, os ossos
dérmicos da cintura escapular de um peixe ósseo, geralmente são: Cleitro, Supra-cleitro,
pós-cleitro, clavícula (ausente em espécies mais derivadas), coracóide, escápula ou
escapulocoracóide, pós-temporais, os quais farão união da cintura com o crânio,
interclavícula (espécies mais derivadas) e por fim os ossos radiais ou pterigióforos, que
atuam na sustentação dos raios das nadadeiras, os lepdotríquios. No grupo Amphibia,
a cintura escapular é libertada em relação à cabeça, gerando melhor mobilidade dos
membros torácicos (HILDEBRAND & GOSLOW, 2006; KARDONG, 2016). Em relação
aos Répteis, há a última aparição do cleitro e a presença da interclavícula
(HILDEBRAND & GOSLOW,2006). Nos Testudines, a clavícula é incorporada ao
plastrão, estrutura dérmica que propõe proteção na margem ventral do animal (Kardong
2016). No entanto, as aves, como animais que geralmente voam, precisam de uma
maior quantidade de ossos pneumáticos, assim como a unificação de alguns deles,
buscando leveza para o momento do voo. É presente neste grupo os ossos: escápula,
coracóide, esterno associado com uma estrutura em forma de quilha e assim recebendo
o nome, e a fúrcula, sendo a união das clavículas (HILDEBRAND & GOSLOW, 2004;
DYCE, 2010) e para Kardong (2016). Nos mamíferos, continua a diversificação dessas
estruturas. Para o grupo dos bípedes-primatas, temos a presença de: escápula, a qual
possui um processo coracóide que será um resquício do osso presente em outros
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grupos; clavícula; e o osso esterno. No entanto, os quadrúpedes não apresentam uma
clavícula, a junção apendicular-axial se dá pelo tipo de articulação sinsarcose (Getty,
1986), que suprem essa ausência de osso. Assim, este trabalho foi realizado com o
objetivo de identificar e descrever os componentes ósseos da cintura escapular da
espécie Haemulon Plumierii, bem como de traçar um comparativo com outras classes.
Metodologia
Para este estudo anatômico foram utilizados dez espécimes de peixes da espécie
Haemulon plumieri. Os cadáveres encontravam-se congelados no Laboratório de
Anatomia Animal do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Os animais foram descongelados e dissecados, limpando o máximo
os tecidos moles. Para tanto, foram utilizados material de dissecação, como pinça
anatômica sem dente e com dente de rato, tesouras tipo Mayo ponta romba e bisturi,
cabo N° 4, lâmina N° 24, além de luvas de látex de procedimento. Foi feito incisão
mediana ventral para retirada das vísceras cavitárias. Após retirada das vísceras, a pele
dos animais foi rebatida e a musculatura foi dissecada, retirando-se cuidadosamente os
miômeros, respeitando os mioseptos para identificação das costelas dorsais.
Particularmente nas nadadeiras, os músculos foram cuidadosamente retirados de tal
modo a não perder as pequenas estruturas dos pterigióforos e lepidotríquios. Após
retirada dos tecidos moles, o máximo possível, os esqueletos foram submersos em água
e a maceração foi acompanhada, trocando-se a água diariamente e retirando-se os
tecidos moles, até a limpeza total dos ossos. Os esqueletos foram então submersos em
água oxigenada 10Vol. para clareamento e melhor identificação dos ossos. Com auxílio
de lupa circular de luz fria, os ossos da cintura escapular dos espécimes de peixe foram
cuidadosamente separados, utilizando-se pinças anatômicas e bisturi, identificando
cada um. Após a identificação dos ossos da cintura escapular, estes foram observados,
mensurados e descrita sua anatomia, onde foram fotografados para ilustração dos
resultados.
Resultados e Discussões
Em todas as 10 amostras representadas, o padrão das estruturas dos ossos se manteve
constante, proporcionalmente, uma vez que houve diversidade nos tamanhos entre os
exemplares analisados. Na cintura escapular da biquara foram identificados os ossos
pós-temporal, supra-cleitro, cleitro, pós-cleitro e o escapulocoracóide. Em relação a
relevância desses ossos para a evolução da locomoção entre as classes de
vertebrados, vale destacar o osso pós temporal, o qual faz a articulação da cintura
escapular com o crânio do peixe, promovendo um papel importante para locomoção
natatória para o animal, desaparece nos tretapodas, desarticulando o membro torácico
do crânio, sendo de suma importância para o sucesso evolutivo na locomoção terrestre
(HILDEBRAND & GOSLOW, 2004). Na biquara, o osso pós-temporal apresenta, de
modo dorso-ventralmente, o processo dorsal, espinho anterior e processo ventral,
mostrando-se como um osso curto e achatado ligado distalmente com o supra-cleitro
(Figura 1). O supra-cleitro da biquara, apesar de achatado, é um osso mais alongado
que o anterior. Já o cleitro apresenta um formato de meia lua, sendo o mais proeminente
entre todos que compõem a cintura escapular, semelhante ao descrito em Odontesthes
retropinnis (BEMVENUTI, 2005). Logo após é possível notar a presença do pós-cleitro,
uma estrutura com formato laminar, que se articula com o osso supra-cleitro. Esse
conjunto de ossos dérmicos apresentou-se com papel importantíssimo na inserção de
músculos principais do aparelho apendicular da biquara. O escapulocoracóide da
biquara apresenta formato irregular e laminado, com regiões que possuem espaços que
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se assemelham à forames, selados por uma fina lamina conjuntiva, servindo de área
para inserção de músculos. Se articula com o cleitro, promovendo a relação da região
da cintura escapular e as nadadeiras, intermediada pelos pterigióforos. Estes são
pequenos e em formato de filete que, quando unidos, garantem que os raios das
nadadeiras, os leptotríquios, possam estar articulados e firmes para o direcionamento
na água (KARDONG, 2016). Apesar da importância dos pterigioforos na fixação dos
raios das nadadeiras para os peixes, o desaparecimento desses ossos, ao longo da
escala evolutiva, favoreceu o desenvolvimento de outros, os quais podemos presenciar
até hoje, como a clavícula que, apesar de estar presente em peixes ósseos menos
derivados, nas espécies mais atuais, como é o caso da biquara, esse osso não aparece,
voltando apenas nos outros grupos posteriormente (HILDEBRAND & GOSLOW, 2004).
Diante dessas informações, fica nítido perceber e reafirmar o que está presente na
literatura dos autores já elencados em relação a cintura escapular dos peixes ósseos.
As estruturas apresentadas anteriormente foram fundamentais para que os vertebrados
tivessem sucesso no momento de transição do ambiente aquático para o ambiente
terrestre, ficando bem evidente essa progressão nos peixes de nadadeiras lobadas
como, os Latimeria (celacanto) e os Dipnoi (peixes pulmonados), até os primeiros
tetrápodes como Ichthyostega. Com a presença de uma cintura peitoral bem constituída,
o aperfeiçoamento dos apêndices pode ocorrer de maneira efetiva, ou seja, pequenos
ossículos distais em nadadeiras de peixes, deu lugar para o que futuramente dará
origem para membros com úmero, rádio e ulna (KARDONG, 2016).
Conclusão
Diante das informações obtidas com esse trabalho, foi possível perceber o padrão dos
ossos da cintura escapular já descritos na literatura até então para peixes, também
presentes na espécie H. plumierii. Por ser uma espécie muito explorada pelos seres
humanos, estes dados vêm enriquecer a morfologia da espécie para a correta
identificação, reforçando sua importância pela sua própria existência e conservação,
não apenas interesse comercial. Ou seja, sustentar a sua relevância dentro de um
contexto de biodiversidade e científico, como é o exemplo da sua morfologia. Concluise também que é de suma importância a dedicação em estudos relacionados à
morfologia dos animais, a ponto de comparar organismos com seus semelhantes ou
outros distintos, no caso, as várias classes de vertebrados e entender as suas
diferenças. O que leva a uma compreensão maior até mesmo de nós, os animais não
aquáticos, os quais conquistamos o ambiente terrestre. Logo, estudos a respeito de
outros aspectos do sistema locomotor desses animais é de fundamental importância
para continuar progredindo na biologia comparativa dentre os vertebrados. Importante
a realização de outros estudos para melhor caracterização da espécie, tais como os
estudos moleculares.
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Anexos

Figura 1: Fotografia do crânio e cintura escapular da biquara (H. plumierii), vista lateral.
Osso pós-temporal (a), osso supra-cleitro (b), osso cleitro (c), osso escapulocoracóide
e ossos radiais ou pterigióforos (e).
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Figura 2: Fotografia da vista caudal da cintura escapular da biquara (H. plumierii),
evidenciando-se o osso pós-cleitro (*).
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TÍTULO: Análise estereológica e neuroquímica do Sistema Visual Primário de sagui
(Callithrix Jacchus) idoso
Resumo

O SV1 é composto por estruturas neurais interligadas, dentre elas o Núcleo Geniculado
Lateral Dorsal do Tálamo (GLD), o Colículo Superior (CS) e os Núcleos do Complexo
Pré-tectal (CPT). Estas estruturas subcorticais estão relacionadas com o
processamento da informação visual, contribuindo para a interpretação e posterior
formulação de respostas visuais adequadas pelo córtex visual. No entanto, esse
processamento visual é alterado conforme avanço da idade, resultando em progressivos
déficits funcionais. Apesar disto, poucos trabalhos discutem sobre possíveis alterações
morfológicas que podem estar diretamente relacionadas com o declínio da função visual
durante a senescência. Nesse sentido, o presente estudo se propõe a investigar as
possíveis alterações morfológicas, neuropeptidérgicas e de inervação retiniana das
respectivas estruturas citadas anteriormente que estão relacionadas ao processo de
envelhecimento. Para isso, utilizaremos saguis (Callitrix Jaccus) adultos-jovens e
idosos. Os mesmos serão submetidos a injeção de CTb, o tecido, posteriormente, será
submetido a procedimentos experimentais, para a coloração de Nissl e imunodetecção,
verificando as características dos componentes neuroquímicos do GLD, CS e CPT.
Esses compostos serão analisados através de técnicas esterológicas e morfométricas.
Esse conjunto de experimento nos possibilitará expandir a compreensão do processo
de senescência e como ele afeta o sistema visual.

Palavras-chave: Envelhecimento; Sistema Visual; Callitrix jaccus; Estereologia;
TITLE: Stereological and neurochemical analysis of the Primary Visual System of elderly
marmose (Callithrix Jacchus)
Abstract
SV1 is composed of interconnected neural structures, including the thalamic dorsal
lateral geniculate nucleus (GLD), the superior colliculus (CS) and the pretectal complex
nuclei (CPT). These subcortical structures are related to the processing of visual
information, contributing to the interpretation and subsequent formulation of appropriate
visual responses by the visual cortex. However, this visual processing changes with
advancing age, resulting in progressive functional deficits. Despite this, few studies
discuss possible morphological changes that may be directly related to the decline of
visual function during senescence. In this sense, the present study aims to investigate
the possible morphological, neuropeptidergic and retinal innervation alterations of the
respective structures mentioned above that are related to the aging process. For this we
will use marmosets (Callitrix Jaccus) young and old adults. They will be submitted to CTb
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injection, the tissue will subsequently be subjected to experimental procedures for Nissl
staining and immunodetection, checking the characteristics of the neurochemical
components of GLD, CS and CPT. These compounds will be analyzed by sterological
and morphometric techniques. This set of experiments will enable us to expand our
understanding of the senescence process and how it affects the visual system.
Keywords: Aging; Visual system; Callithrix jacchus; Stereology;
Introdução
O Sistema Visual Primário (SV1) está relacionado diretamente ao processamento da
percepção visual, sendo constituído por uma série de estruturas que se projetam da
retina até o córtex visual, passando por vários conjuntos neuronais localizados no
mesencéfalo e diencéfalo. Pode-se destacar, classicamente, o Núcleo Geniculado
Lateral Dorsal do Tálamo, o Colículo Superior e os Núcleos do Complexo Pré-tectal.
O GLD é uma das estruturas constituintes do Complexo Geniculado Lateral do Tálamo,
estando associado à integração e amplificação do sinal visual. Esse núcleo apresenta
uma organização laminar, com múltiplas camadas de células, que formam mapas
paralelos. Em primatas, esta estrutura é reconhecida pela intensa inervação retiniana e
por vários tipos de células cada qual responsável por diferentes vias no processamento
da informação visual, como por exemplo contraste, reconhecimento espacial, acuidade
espacial, detecção de forma e diferentes cores.
O CS é uma estrutura estratificada localizada na porção rostral do teto mesencefálico,
com neurônios organizados funcionalmente para integrar informações visuais, auditivas
e somatossensoriais provenientes de estruturas corticais e subcorticais. Os neurônios
localizados na camada superficial estão envolvidas no processamento da percepção de
movimentação visual. A camada intermediária e profunda integra estímulos auditivos,
assim como, informações somatossensoriais, para produzir a movimentação dos olhos,
ouvidos e da cabeça em direção a um novo estímulo audiovisual.
O CPT compreende um conjunto de cinco núcleos distintos situados na transição
mesodiencefálica. Dentre eles, o Núcleo do Tracto Óptico (NTO) e o Núcleo Pré-tectal
Olivar (NPO) que são reconhecidos funcionalmente pela sua contribuição nos aspectos
oculomotores da percepção visual, incluindo o nistagmo optocinético horizontal e a via
de reflexo pupilar a luz (Telkes et al., 2001).
A percepção visual declina progressivamente durante o processo de senescência.
Indivíduos idosos exibem uma ampla variedade de déficits funcionais, incluindo
diminuição da sensibilidade ao contraste, reduzida acuidade visual, insensibilidade ao
movimento, bem como, lentidão no processamento da informação visual (Hua et al.,
2006). Portanto, para entender o substrato do declínio funcional da visão durante a
senescência é necessário examinar as demais circuitarias visuais, incluindo estruturas
subcorticais, como o SV1.
Evidências fornecidas por diferentes estudos com abordagens experimentais apontam
que o GLD sofre alterações no seu conteúdo neuroquímico e morfológico durante o
envelhecimento. Morfologicamente, observou-se que em um grupo de ratos entre 24-28
meses de idade, um aumento volumétrico significativo deste núcleo, acompanhado de
processos hiperplásicos em células gliais. Adicionalmente, quanto ao conteúdo
neuropeptidérgico, estudos moleculares mostraram um aumento nas expressões dos
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neurotransmissores serotonina (5-HT) (Santiago et al., 1987) e noradrenalina, bem
como, a depleção dos níveis de dopamina e GABA (Banay-Schwartz et al., 1989).
No CS e CPT, estudos demonstram progressiva vulnerabilidade do sistema
serotonérgico durante processo de senescência, bem como, fibras 5-HT-IR com
morfologia aberrante com denso agrupamento e um padrão de fibras irregulares. Há
ainda outros achados de analise molecular na região CS com baixa expressão de GABA
e acetilcolina (Banay-Schwartz et al., 1989).
Diante destes achados, é possível afirmar que a SV1 pode sofrer modificações durante
o processo de envelhecimento dos organismos, mostrando ainda mais a importância de
estudos nesse sistema subcortical visual e suas relações com o envelhecimento. Nesse
estudo, focaremos na relação do envelhecimento com os aspectos morfológicos e
neuroquímicos do SV1 em um primata não-humano, o sagui.

Metodologia

Animais
Foram utilizados 04 saguis (Callitrix Jaccus) adultos-jovens (≈2-5 anos de idade) e 04
saguis idosos (≈6-12 anos de idade). Os animais serão mantidos em gaiolas, estando
expostos a condições de temperatura, umidade e iluminações naturais, com livre acesso
a água e comida.
Teste comportamental
A fim de se verificar se os animais estão aptos ao experimento, se fez necessário um
teste de acuidade visual com dois (02) saguis adultos-jovens. Nesse teste os saguis
foram apresentados a um artefato, composto por um fio de nylon com uma pequena
esfera transparente de 30mm. Este objeto foi colocado próximo aos animais, que ao
perceberem-no, tentavam pegá-lo. O intervalo de tempo entre a percepção e o toque
foram devidamente cronometrados. Cada animal foi avaliado individualmente uma única
vez previamente a injeção do traçador neuronal (CTb). A partir desta avalição, os
mesmos foram considerados aptos ou não para a continuidade do experimento.
Delineamento Experimental
Investigamos alterações neuroquímicas e morfológicas no SV1 entre saguis adultosjovens e idosos. Os animais divididos em dois grupos, adultos-jovens e idosos (n=4
cada), para posteriormente, serem submetidos aos procedimentos descritos abaixo
(figura 1). Os cortes processados passam pela coloração de Nissl, corante que revela
células neuronais e gliais, e imunohistoquímica para marcadores característicos do
GLD, CS, NTO e NPO, tais como: 5-HT, GABA, GLU e VGLUT; GFAP (proteína acídica
fibrilar glial), NeuN (proteína nuclear neuronal) e CTb, para revelar e caracterizar o
padrão de inervação retiniana. Os cortes processados e montados em lâminas
gelatinizadas foram estudados por microscopia óptica e analisados por Densidade
Óptica Relativa (DOR) e estereólogica.
Análise imuno-histoquímica
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Os cérebros seccionados dos animais foram reagidos em etapas de imunodeteccão com
os anticorpos específicos (free-floating). Em análise histoquímica foi possível identificar
fibras CTb-IR, compostos neuroativos, como 5-HT, GABA, GLU e VGLUT e marcadores
proteicos, incluindo NeuN e GFAP.
Análise Morfométrica
Para quantificar à imunorreatividade para 5-HT e GFAP, secções representativas do
GLD, CS, NTO e NPO passaram pela análise de DOR, utilizando o software Image J®.
Análises complementares utilizando este mesmo método também foram realizadas para
fibras retinianas CTb-IR.
Análise Estereológica
Para células coradas com Nissl e imunorreativas a GABA, GLU, VGLUT, GFAP e NeuN,
a densitometria e o número celular foram determinados pelo fracionador óptico. O
volume do GLD, CS, NTO e NPO estimado pelo método de Cavalieri. Para estimar o
volume relativo das fibras retinianas utilizou-se o princípio de Delesse. Todas as
análises estereológicas realizadas utilizou o software Stereoinvestigator 11, em
colaboração com o Instituto do Cérebro - UFRN.
Análises Estatísticas
Testes de normalidade e homogeneidade dos dados foram aplicados. Na situação de
normalidade dos dados, utiliza-se comparações de médias realizadas pelo Teste para
amostras independentes. Bem como, a aplicação do coeficiente de correlação de
Pearson que tem por objetivo verificar a associação entre duas variáveis (idade X
número de neurônios; idade X DOR e idade X volume). Em casos de desvio de
normalidade utiliza-se os testes não-paramétricos. Diferenças significativas considerase o valor de p < 0,05. Todos os testes estatísticos foram realizados com a utilização do
programa SPSS Statistics 20.

Resultados e Discussões

Quanto a análise de acuidade visual, todos os animais foram considerados visualmente
aptos, com os animais adultos-jovens apresentando intervalos médios de 1,2s (para
perceber) e 16s (para manipular) o objeto. Em contrapartida, nos indivíduos idosos os
intervalos médios foram 1,8s (para perceber) e 22s (para manipular) o referido artefato.
Em uma análise descritivas das lâminas, foi possível observar uma redução da
intensidade de marcação imunohistoquimica para CTb no GLD, CS, NTO e NPO em
indivíduos idosos quando comparados a animais adultos-jovens.

Conclusão

O processo de senescência é um fenômeno biológico universal que afeta os seres vivos,
acompanhado de alterações morfológicas e neuroquímicas em diferentes sistemas
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encefálicos, resultando em uma gama de déficits funcionais. Tem sido tema de muitas
abordagens experimentais ao longo de décadas. Observando este cenário
fisiopatológico progressivo do envelhecimento, nossa pesquisa propôs-se a estudar os
efeitos plásticos que atuam em áreas essenciais para o processamento visual,
oferecendo substrato cientifico por meio de analises e comparações da composição
morfológica e neuroquímica do SV1 em primatas jovens-adultos, já que estes utilizam
de maneira extensiva a sua visão se comparado a outras modalidades sensoriais.
Estes parâmetros nos permitem as seguintes conclusões:
1.

As estruturas do SV1 apresentam uma redução neuropeptidérgica expressa em
células e fibras/terminais do GLD, CS, NTO e NPO, podendo alterar o papel
funcional dessas estruturas no processamento da informação visual.
2. A existência de um mecanismo compensatório durante a senescência.
Corroborada pelo aumento do volume do GLD, CS, NTO e NPO, bem como uma
diminuição na densidade neuronal nessas mesmas estruturas.
3. Não há modificações na inervação retiniana, indicando que alterações durante
processo de senescência estão relacionadas a estruturas a nível subcortical, fato
este verificado em análise estereologica.
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TÍTULO: Influências da biomassa de macroalgas e variáveis abióticas sobre a
produtividade de camarões de interesse econômico no litoral potiguar
Resumo
Macroalgas são organismos que apresentam forte contribuição ao ecossistema
aquático. Entretanto, em condições estressantes, florações podem gerar alterações
físicas e químicas no meio, e consequentes impactos aos organismos. Visto que os
camarões são organismos importantes economicamente, o objetivo do estudo foi avaliar
a influência da biomassa de macroalgas e fatores abióticos na produção camaroeira das
regiões costeiras dos municípios de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM). Para
isso, foram realizadas coletas de arrasto bimensais de 20 minutos, no período de
maio/17 a junho/18. Os animais capturados foram crioanestesiados e posteriormente
identificados em laboratório. Os dados de biomassa obtidos foram padronizados a partir
do cálculo de captura por unidade de área. BF demonstrou maior ocorrência e
abundância de Xiphopenaeus kroyeri e exibiu maiores valores de precipitação
acumulada, águas menos túrbidas, maior teor de oxigênio dissolvido na água,
sedimentos mais finos, menor biomassa de macroalgas e menor concentração de
fósforo total dissolvido. Enquanto isso, PM apresentou maior ocorrência e abundância
de Penaeus subtilis e exibiu maior concentração de fósforo total dissolvido, maiores
biomassas de macroalgas e sedimentos mais grossos. Entretanto, as variáveis que mais
influenciaram a distribuição das espécies foram a transparência da água, carbono total,
granulometria do sedimento e pluviosidade. Faz-se necessário um período maior
de monitoramento das áreas.
Palavras-chave: Florações. Camarão. Ecologia. Pesca de arrasto.
TITLE: Influences of macroalgae biomass and abiotic variables on the yield of shrimp of
economic interest in the Potiguar coast
Abstract
Macroalgae are important organisms for the aquatic ecosystem. However, in stressful
conditions, macroalgae proliferate causing blooms that generate physical and chemical
changes in the environment and impacts to organisms. Since shrimps are economically
important organisms, the objective of this study was to evaluate the influence of
macroalgae biomass and abiotic factors on shrimp production in coastal regions of Baía
Formosa and Porto do Mangue municipalities. For that reason, six random bottom
trawling of 20 minutes each were carried out from may/17 to june/18. The sampling effort
was conducted bimonthly. The collected animals were cryosanesthetized and identified
in the laboratory. Macroalgae and shrimp data were transformed to catch per unit area
(CPUA). Baía Formosa presented higher occurrence and abundance of Xiphopenaeus
kroyeri and showed higher values of accumulated precipitation, less turbid waters, higher
dissolved oxygen content in the water, thinner sediments, lower macroalgae biomass
and lower total dissolved phosphorus concentration. Meanwhile, Porto do Mangue
presented higher occurrence and abundance of Penaeus subtilis and showed higher
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concentration of total dissolved phosphorus, larger macroalgae biomass and thicker
sediments. However, the variables that most influenced species distribution were water
transparency, total carbon, sediment size and rainfall. Finally, a longer period of
collection and monitoring of the regions is needed.
Keywords: Blooms. Shrimp Fishing. Ecology. Trawl fishing
Introdução
As macroalgas são organismos de suma importância para o ecossistema aquático,
responsáveis por parte da produção primária e alimento basal nas teias tróficas
(Hardison et al. 2010; Lyons et al. 2014). Ainda, contribuem para a complexidade do
habitat, promovendo abrigo e alimentação para a fauna, e atuam na ciclagem de
nutrientes presentes na coluna d’água (Lyons et al. 2014; Hardison et al. 2010).
As taxas de fotossíntese e crescimento das macroalgas dependem de fatores
ambientais como salinidade, luz, temperatura, turbidez, substrato, profundidade e
nutrientes (Ladeu & Clark, 2001; Morand & Briand, 1996). Ambientes com excessiva
carga de nutrientes fosfatados e nitrogenados favorecem a proliferação de macroalgas
(Sabino et al. 2017), repercutindo no aumento de sua biomassa ao ponto de ocasionar
florações. Estas podem alterar a estrutura dos ecossistemas, gerando condições
hipóxicas ou anóxicas ao meio, uma vez que a grande concentração de macroalgas
consome todo ou grande parte do oxigênio dissolvido na água (Valiela et al.1997). Tais
impactos geram consequências para os animais, afetando a sua riqueza, abundância e
distribuição espacial da fauna, especialmente bentônica, que em geral apresenta baixa
mobilidade (Mackenzie, 2005; Wang et al., 2011).
Como componente integrante do bentos, os camarões são organismos sensíveis a
alterações físicas e químicas do meio aquático, como por exemplo, baixas
concentrações de oxigênio dissolvido, pH, temperatura e salinidade (Rosas et al. 1999;
Day et al. 1982; Ponce-Palafox et al. 1997). O substrato foi reconhecido como um fator
influente na sobrevivência desses organismos (Dall et al. 1990). O substrato não é
apenas a principal fonte de alimento que utiliza para forragear nele, mas também sua
fonte de abrigo, uma vez que o camarão se enterra dentro do substrato para evitar a
predação.
Tendo em vista que a pesca apresenta extrema importância econômica ao longo da
costa brasileira (Branco, 2005), o Rio Grande do Norte é um dos principais estados
exportadores, sendo o camarão o pescado mais exportado pelo Brasil (IBAMA 2007).
Faz-se necessário entender a influência das florações de macroalgas e de fatores
abióticos na distribuição dessa comunidade bentônica na região. Portanto, o presente
estudo busca avaliar a biomassa das macroalgas e variáveis abióticas na região costeira
semiárida e leste do Rio Grande do Norte para identificar seus efeitos sobre a
produtividade de camarões, composta pelas espécies de interesse econômico: Penaeus
vannamei Boone, 1931, Penaeus schmitti Burkenroad, 1936, Penaeus brasiliensis
Latreille, 1817, Penaeus subtilis (Pérez Farfante, 1967), Penaeus isabelae (Tavares &
Guzmão, 2016) e Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862).

Metodologia
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Coleta
de
dados
O estudo foi realizado na região costeira de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM)
do estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). As coletas foram realizadas no período
diurno e de forma bimensal ao longo de um ano. Foram feitos seis arrastos
georreferenciados de 20 minutos cada para a captura dos organismos utilizando-se
barco artesanal motorizado com o auxílio de redes de arrasto do tipo single-rig com
malha voltada para pesca de camarão. Todos os pontos amostrais foram escolhidos
aleatoriamente na região da plataforma continental. As redes possuíam diferentes
dimensões em cada município: Em Baía Formosa, a rede possuía comprimento da
tralha superior de 11m e, em Porto do Mangue, o comprimento desta tralha era de 6,3m.
As redes foram lançadas numa profundidade entre 10 a 20m em Baía Formosa, e 2 a
6m
em
Porto
do
Mangue.
Após a subida da rede com os organismos, foi realizada a triagem inicial separando-se
os animais das algas. As algas foram separadas e então sua biomassa úmida total
(kg/arrasto) foi estimada através de um dinamômetro com limite máximo de 30 kg
(precisão <1% da faixa de medição). Os animais foram devidamente acondicionados
em sacos plásticos e colocados no gelo e amostras de macroalgas foram retiradas para
posterior identificação das espécies no Laboratório de Fauna Aquática, localizado no
Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A identificação das espécies de macroalgas seguiu o publicado por Marinho-Soriano et
al. (2009) e os camarões através de Pérez-Farfante & Kensley (1997).
Ainda nos pontos de coleta, amostras de água foram acondicionadas em uma garrafa
de Van Dorn para a avaliação das variáveis físico-químicas da água como pH,
temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. A temperatura da superfície (TSUP) e
fundo da água (TFUN) foram mensuradas a partir de um termômetro digital, o pH (pH)
a partir de um pHmetro, a salinidade (SAL) por um refratômetro e o oxigênio dissolvido
(DO) foi estimado pelo método de Winkler. A transparência da água (TRANSP) foi
avaliada através do disco de Secchi. Ainda, amostras de água foram levadas ao
laboratório para estimar a concentração de fósforo total dissolvido (TDP) (Valderrama
1985), nitrogênio total (TN) e carbono total (TC) (Toc Analyser). A profundidade
(DEPTH) foi estimada a partir de um ecobatímetro, e depois ajustada conforme a tábua
de maré disponibilizada pelo site da Marinha do Brasil. Amostras de sedimento também
foram coletadas com o auxílio de um pegador de Van Veen (0,025 m²) para a análise
granulométrica e estimativa de matéria orgânica (OM). A precipitação (PREC) foi obtida
através do site da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte
(EMPARN).
Para a avaliação da composição granulométrica, as amostras foram inicialmente
lavadas para a retirada do sal e deixadas secar ao ar livre. Logo, retirou-se três pseudoréplicas de cada amostra, que foram tratadas com 500 mL de solução de NaOH para
separação do silte e argila das demais partículas. Houve a lavagem da amostra com
solução em peneira de 0,063 mm. Amostras com grãos <0,063 mm (silte + argila) foram
secas e pesadas em balança com precisão de 0.01g. Amostras com grãos >0,063 mm
foram secas e peneiradas em agitador granulométrico de acordo com o descrito por
Wentworth (1922). As porções granulométricas foram então classificadas de acordo
com Magliocca & Kutner (1965), onde: classe A – predominantemente (>70%) composta
por cascalho, areia grossa e areia média; classe B – predominantemente (>70%)
composta por areia fina e muito fina; e classe C – predominantemente (>70%) composta
por silte e argila. A matéria orgânica presente no sedimento foi estimada através do
método perda por ignição, a partir de três pseudo-réplicas para cada arrasto. Cada
amostra foi incinerada a 550°C em mufla pelo período de duas horas e o cálculo final
da matéria orgânica se deu a partir da diferença entre o peso inicial (seco) e final (pósmufla)
das
amostras.

CIÊNCIAS DA VIDA

896

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Padronização
dos
dados
Para as análises estatísticas, foi realizado o cálculo de Captura por Unidade de Área
(CPUA) descrito por Aguilar, Malpica e Urbina (1995) com o intuito de padronizar os
dados de biomassa das algas e camarões, a fim de evitar equívocos devido a diferença
na velocidade do vento, correnteza, granulometria do sedimento e tamanho da malha e
da
rede
em
ambos
os
sítios
de
coleta.
Análises
estatísticas
A análise exploratória dos dados foi realizada segundo Zuur et al. (2010). Para cada
espécie de camarão foram calculadas a abundância relativa (RAb), ocorrência relativa
(OR = nº de amostras onde a espécie foi encontrada/nº total de amostras) e
equitabilidade
de
Pielou
(J’).
A Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para avaliar a disposição das
variáveis ambientais. As variáveis independentes (variáveis ambientais) foram testadas
para colinearidade através do Fator de Inflação da Variância (VIF) (Zuur et al. 2010),
enquanto foi realizada uma Análise Multivariada de Variância Permutacional
(PERMANOVA) para verificar a diferença dos fatores ambientais entre as regiões
amostradas. O ajuste dos dados foi testado a partir do critério Keiser-Meyer-Olkin (KMOcriterion). As diferenças das variáveis ambientais entre as regiões e as diferenças das
abundâncias de camarões economicamente importantes foram testadas a partir do teste
de Wilcoxon-Mann-Whitney, devido à falta de normalidade dos dados. Por fim, uma
Análise de Redundância (RDA) foi realizada com o intuito de verificar as relações entre
as espécies de camarões e as variáveis ambientais selecionadas pelo VIF. Todas as
análises estatísticas foram realizadas no software estatístico R (R Core Team, 2018).
Resultados e Discussões

Os municípios de Baía Formosa e Porto do Mangue se mostraram significativamente
distintos em relação aos dados ambientais (PERMANOVA F1,69=16.38; p=0.001; KMOcriterion=0.65). A região de Baía Formosa exibiu maiores valores de precipitação
acumulada, águas menos túrbidas, maior teor de oxigênio dissolvido na água,
sedimentos mais finos, menor biomassa de macroalgas e menor concentração de
fósforo total dissolvido. Porto do Mangue, por outro lado, exibiu maior concentração de
fósforo total dissolvido, maiores biomassas de macroalgas e sedimentos mais grossos.
Baía Formosa também exibiu maior profundidade e maior concentração de matéria
orgânica, sendo o contrário percebido para Porto do Mangue, porém estas variáveis
foram retiradas da análise devido à colinearidade (Figura 3). As variáveis DEPTH,
TRANSP, DO, ALGAE, TDP, CLASS A, CLASS B, CLASS C e OM se mostraram
estatisticamente diferentes entre as localidades (p<0.05 para todos os casos) (Figura
4).
A região semiárida do estado sofreu com uma drástica seca durante pelo menos sete
anos. Essa precipitação deficiente favorece o acúmulo de nutrientes nos ambientes
aquáticos, como estuários e regiões costeiras. Florações de Ulva lactuca já foram
registradas nos estuários da área de estudo (i.e. bacia do Piranhas-Açu), evidenciando
a grande concentração de nutrientes na região (Puppin-Gonçalves in prep.). Ainda, a
baixa profundidade, favorece a entrada de luz no sistema, estimulando a respiração
fotossintética e desenvolvimento das macroalgas, que utilizam o oxigênio dissolvido da
água. Sedimentos mais grossos nesta região são resultado dos diversos barramentos e
reservatórios ao longo dos rios pertencentes à bacia do Piranhas-Açu, não havendo a
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formação de plumas de sedimento e impedindo que os sedimentos mais finos cheguem
ao oceano (Vital et al. 2016).
Em Baía Formosa, por outro lado, a profundidade da área de pesca de arrasto foi maior,
e exibiu menores concentrações de fósforo total dissolvido, que consequentemente
acarretou menores biomassas de macroalgas e maior oxigênio dissolvido. Sedimentos
do tipo C (silte e argila) foram predominantes na região devido à ação fluvial do rio
Cunhaú-Curimataú, com lamas terrígenas se concentrando próximas à costa, com
isóbatas de até 20m (Amaral, 1999).
Baía Formosa exibiu uma riqueza absoluta de 40 espécies de macroalgas, enquanto
em Porto do Mangue foram identificadas 38 espécies (Tabela 1). A biomassa de
macroalgas na região semiárida se mostrou muito superior à encontrada na região leste,
sendo de 91% (72.417.619,97 g/km²) e 9% (6.780.172,03 g/km²) do total de algas
representada por área de captura, respectivamente. Enquanto isso, um total de
4.418.202,16 g/km² de camarões de importância econômica referentes ao gênero
Penaeus e Xiphopenaeus foram capturados. Desse total, cerca de 88% (3.878.790,72
g/km²) são referentes ao município de Baía Formosa, enquanto 12% (539.411,43 g/km²)
foram coletados em Porto do Mangue.
A abundância de camarões na região leste do estado foi significativamente maior que a
região semiárida de Porto do Mangue (W=995; p<0.001). Os peneídeos são os
crustáceos mais abundantes (67%) na costa brasileira (Peixoto et al. 2018), de modo
que as seis espécies de camarões estudadas foram encontradas em ambos os sítios de
coleta. O camarão sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri foi capturado ao longo de todos
os meses e em todos os transectos em Baía Formosa, exibindo uma abundância relativa
superior a 80% e alta distribuição nas amostras. Em Porto do Mangue, o camarão rosa
Penaeus subtilis (Pérez Farfante, 1967) foi o invertebrado mais abundante (14%) e
exibiu maior ocorrência relativa (75% das amostragens) (Tabela 2).
Avaliando-se os efeitos das variáveis ambientais sobre as espécies de camarões, as
macroalgas não se mostraram determinantes para influenciar a abundância destas
espécies. Xiphopenaeus kroyeri ocorreu predominantemente no litoral leste, exibindo
relação positiva com o sedimento muito fino, maiores pluviosidades e águas mais
túrbidas. Já os camarões-rosa P. isabelae e P. subtilis e o branco P. schmitti
encontravam-se principalmente no litoral semiárido, onde são encontrados sedimentos
mais grossos, menores pluviosidades e águas menos túrbidas. Penaeus brasiliensis e
P. vannamei não apresentaram um padrão distinto (R²=0.19; ANOVA F=3.87, GL=66,
p=0.001) (Figura 5).
Baía Formosa se mostrou uma região produtiva para a pesca artesanal do camarão
sete-barbas X. kroyeri, uma vez que exibe características físicas ambientais que
favorecem a abundância desta espécie. X. kroyeri exibe preferência por sedimentos
finos ou muito finos (areia fina, silte e mistura de silte com areia), que favorecem estes
animais a se enterrarem para se protegerem de predadores (Freire et al. 2011). Ainda,
a região exibiu maiores concentrações de matéria orgânica, que é um dos principais
itens da dieta da espécie, além de outros crustáceos, poliquetas e peixes (Branco &
Moritz-Jr, 2001). A maior pluviosidade registrada na região favorece águas mais
túrbidas, devido ao carreamento de nutrientes, matéria orgânica e sedimento dos rios
para a região costeira, favorecendo também a abundância de recurso alimentar para a
espécie.
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Em Porto do Mangue, por outro lado, as espécies predominantes que são alvo da pesca
foram compostas por camarões rosa e branco. O hábito de Penaeus spp. se enterrar
em sedimentos mais grossos está relacionado com a necessidade respiratória dos
organismos, que permite um bombeamento mais eficiente da água para a respiração.
Matérias vegetais em decomposição também oferecem espaços adequados para a
respiração desses animais (Williams, 1958), o que pode explicar a predominância
destas espécies dentre os camarões de interesse econômico na área. Entretanto, a
abundância total de camarões foi significativamente menor que em Baía Formosa.
Adicionando-se estes fatores à grande biomassa de macroalgas no local, a pesca de
camarão nessa região pode não compensar economicamente, de forma a não trazer
lucros para os pescadores locais, além do extenso trabalho para a separação de algas
e demais organismos que não sejam economicamente interessantes ao longo da pesca.
Ademais, em ambas as localidades foram registradas a presença de Penaeus
vannamei, uma espécie invasora natural da costa do Pacífico que foi trazida para o
Brasil visando seu cultivo (Yong-Chin & Jiann-Chu, 2003). Esta espécie traz
preocupações quando encontradas no ambiente natural, uma vez que pode competir
com espécies nativas, assim como acometer as mesmas com patógenos (Barbieri &
Melo, 2006), afetando diretamente o pescado e questões socioeconômicas.

Conclusão

Florações de macroalgas estão sendo cada vez mais reconhecidas como
consequências da eutrofização de sistemas costeiros pouco profundos em todo o
mundo. Estas incorporam boa parte dos nutrientes disponíveis no ambiente para a sua
composição e crescem em biomassa, afetando diretamente a sobrevivência de fauna
bentônica através da geração de condições anóxicas ou hipóxicas.
A região semiárida apresentou biomassa de macroalgas muito superior à encontrada na
região leste, enquanto Baía Formosa apresentou maior biomassa de camarões de
interesse econômico quando comparado à Porto do Mangue. Entretanto, não foi o
suficiente para demonstrar uma relação negativa entre a biomassa de macroalgas e
abundância de camarões de interesse econômico. As variáveis que mais influenciaram
a distribuição das espécies foram a transparência da água, carbono total, granulometria
do sedimento e pluviosidade.
O município de Baía Formosa apresenta sedimentos finos ou muito finos (areia fina, silte
e mistura de silte com areia), que favorece aos animais bentônicos se enterrarem para
se protegerem de predadores. Ainda, a região exibiu maiores concentrações de matéria
orgânica, que é um dos principais itens da dieta das espécies de camarões e maior
pluviosidade gerando águas mais túrbidas, devido ao carreamento de nutrientes,
matéria orgânica e sedimento dos rios para a região costeira. Estas são características
ambientais que favorece a ocorrência de Xiphopenaeus kroyeri, o que explica sua alta
abundância, ocorrência e equitabilidade nesta região. Em Porto do Mangue, por outro
lado, apresenta sedimentos mais grossos, que está relacionado com a necessidade
respiratória das espécies de camarões rosa e branco. Ainda, a alta presença de
materiais vegetais em decomposição também oferecem espaços adequados para a
respiração desses animais, o que explica a predominância das espécies de Penaeus
spp..
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Por fim, faz-se necessário mais tempo de coleta e monitoramento das áreas para
garantir o conhecimento ecológico, espacial e temporal da comunidade de peneídeos
de importância econômica.
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Anexos

Figura 2: Diferenças da composição das macroalgas capturadas em arrastos com barco
artesanal voltados à pesca do camarão nos municípios de Porto do Mangue (A) e Baía
Formosa (B).
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Figura 3: Análise de componentes principais (PCA) das variáveis ambientais
enfatizando-se as regiões de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM), Brasil.
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Figura 4. Parâmetros ambientais das regiões de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue
(PM), Brasil.

Figura 5: Análise de redundância (RDA) relacionando os fatores ambientais com as
espécies de camarões de interesse econômico nas regiões de Baía Formosa (BF) e
Porto do Mangue (PM), Brasil
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Tabela 1. Espécies de macroalgas capturadas através da pesca de arrasto de camarão
nas regiões de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM), Brasil.

Tabela 2: Espécies de camarão de interesse econômico e seus respectivos municípios
de coleta (L); Abundância relativa (RAb); ocorrência relativa (RO); equitabilidade (J’).
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Figura 1: América do Sul, com destaque para o estado do Rio Grande do Norte, Brasil
(A). Pontos de coleta nos municípios de Porto do Mangue (PM) e Baía Formosa (BF),
Rio Grande do Norte, Brasil (B).
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TÍTULO: Análise Imunoistoquímica no modelo farmacológico da doença de parkinson
em ratos
Resumo
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, de caráter progressivo
e crônico, conhecida principalmente por comprometer o desempenho motor dos
indivíduos acometidos em decorrência de uma disfunção do sistema dopaminérgico
central. Apesar dessas características clássicas, hoje sabemos que a DP é
caracterizada também por sintomas não-motores como a disfunção sexual, déficit
cognitivo, prejuízo olfativo, depressão, transtornos de ansiedade, alterações de sono
entre outros, assim como pela desregulação de diferentes sistemas de
neurotransmissão como o colinérgico, serotoninérgico e histaminérgico. Estudos postmortem em humanos, ou desenvolvidos com modelos animais, demonstram um
aumento na liberação de histamina, seus receptores e projeções, bem como sua relação
com o comprometimento do sistema dopaminérgico na DP. Apesar disto, estes
trabalhos pouco discutem como esse ganho de função pode afetar outras características
da doença, ou quais são os mecanismos que regulam esse ganho de função. Neste
sentido, avaliou-se através administração de 6-hidroxidopamina (6-OHDA), como
ocorrem as alterações no ritmo de atividade-repouso destes animais. Além disso,
correlacionou-se as alterações no ritmo de atividade-repouso apresentadas através da
imunohistoquímica para histidina descarboxilase (HDC – enzima limitante para
produção de histamina), Bmal1 (fator de transcrição regulador da expressão de HDC),
e tirosina hidroxilase (enzima limitante para produção de dopamina).
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Ritmos Circadianos, Histamina, Bmal1
TITLE: IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS IN THE PHARMACOLOGICAL MODEL
OF PARKINSON'S DISEASE IN RATS
Abstract
Parkinson's disease (PD) is a progressive and chronic neurodegenerative disease
known mainly for impairing the motor performance of individuals affected as a result of
central dopaminergic system dysfunction. Despite these classic characteristics, we now
know that PD is also characterized by non-motor symptoms such as sexual dysfunction,
cognitive impairment, olfactory impairment, depression, anxiety disorders, sleep
disorders among others, as well as the dysregulation of different neurotransmission
systems. as cholinergic, serotonergic and histaminergic. Human post-mortem studies or
animal model studies show an increase in histamine release, its receptors and
projections, as well as its relationship to the impairment of the dopaminergic system in
PD. Nevertheless, these papers discuss little how this function gain can affect other
disease characteristics, or what are the mechanisms that regulate this function gain. In
this sense, it was evaluated by administration of 6-hydroxydopamine (6-OHDA), as the
changes in the resting activity rhythm of these animals occur. In addition, the changes in
resting activity rhythm presented by immunohistochemistry for histidine decarboxylase
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(HDC - limiting enzyme for histamine production), Bmal1 (transcription factor regulating
expression of HDC), and tyrosine hydroxylase (limiting enzyme) were correlated. for
dopamine production).
Keywords: Parkinson's Disease, Circadian Rhythms, Histamine, Bmal1
Introdução
A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica degenerativa, distinta por
acarretar uma marcante e progressiva redução de neurônios dopaminérgicos, dispostos
em estruturas encefálicas como a substância negra parte compacta (do latim substantia
nigra pars compacta – SNpc) e área tegmentar ventral (VTA). Ademais, é bem
característica a presença de inclusões eosinofílicas neuronais compostas,
principalmente, pela proteína α-sinucleína, denominadas de corpos, corpúsculos ou
neuritos de Lewy (Holdorff, Rodrigues e Silva, & Dodel, 2013; Lewy, 1912; Spillantini et
al., 1997; Tretiakoff, 1919). Dois séculos após ser descrita por James Parkinson, a DP
já deixou de ser classificada como uma doença predominantemente motora, para ser
encarada como uma doença de longa progressão/evolução e alta complexidade,
principalmente por apresentar um caráter multifatorial (Obeso et al., 2017). A depleção
dopaminérgica nas regiões do estriado e substância negra, por exemplo, antecedem o
surgimento da sintomatologia clássica caracterizada pelos distúrbios motores, que
ocorrem somente quando esta lesão se estende atingindo 50% das células da SNpc e
reduz 80% do conteúdo dopaminérgico estriatal (Braak et al., 2003; Fearnley & Lees,
1991; Hawkes, Del Tredici, & Braak, 2010; Zigmond, Abercrombie, Berger, Grace, &
Stricker, 1990). Essas regiões, assim como demais núcleos da base (i.e., estriado, globo
pálido interno e externo, núcleos subtalâmicos e substância negra parte reticulada)
formam circuitos responsáveis por integrar sinais provenientes de áreas corticais
associadas às respostas sensoriais, motoras, cognitivas e emocionais (Nelson &
Kreitzer, 2014). De fato pequenas reduções no suprimento dopaminérgico concomitante
a alterações em outros circuitos neuroquímicos como o noradrenérgico (Espay, LeWitt,
& Kaufmann, 2014; Tadaiesky et al., 2008; Zarow, Lyness, Mortimer, & Chui, 2003),
colinérgico (Zhang, Xiao, & Le, 2015), serotoninérgico (Guttman et al., 2007; Kish et al.,
2008; Tadaiesky et al., 2008) ou histaminérgico (Anichtchik, Peitsaro, Rinne, Kalimo, &
Panula, 2001; C.-Q. Liu, Chen, Liu, Hu, & Luo, 2007; Nowak et al., 2009; Rinne et al.,
2002; Shan, Bossers, et al., 2012) são responsáveis pelos sintomas que precedem os
danos motores, constituindo o que chamamos de fase prodrômica, já relatada em
humanos e reproduzida em modelos animais (Adler, 2011; Hawkes et al., 2010).
Estudos realizados com modelos farmacológicos, que mimetizam aspectos da DP em
animais de laboratórios, reforçam a relação da histamina com a fisiopatologia da
doença. Liu et al., (2007) demonstraram, através da administração aguda de 6hidroxidopamina (6-OHDA), que o ganho de função do sistema histaminérgico pode ser
um dos fatores agravantes para o comprometimento e degeneração do sistema
dopaminérgico, uma vez que a inibição da HDC (enzima limitante para produção de
histamina) contribuiu para a redução de comportamentos estereotipados avaliados no
modelo, como também preveniu a redução da marcação de tirosina hidroxilase (enzima
limitante do processo de biossíntese da dopamina) na SNpc. Ainda, Liu et al., (2008)
demonstraram diferentes mecanismos de participação dos receptores histaminérgicos
no desenvolvimento da DP, uma vez que o agonismo de H3R, bem como o antagonismo
de H1R e H2R atenuam os déficits motores apresentados pelos animais. Pacientes
parkinsonianos, que sofrem com distúrbios de sono, apresentam uma menor expressão
de Bmal-1 periférico (Breen et al., 2014), o que pode comprometer o ritmo de produção
da HDC (Shan, Hofman, et al., 2012). Yu et al. (2014) mostraram que camundongos que
não expressam o gene Bmal1, especificamente nas células histaminérgicas do NTM,
produzem mais HDC e, consequentemente, mais histamina que o grupo controle.
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Metodologia
Foram utilizados ratos (Rattus novergicus) Wistar machos (3 meses de idade,
300g±50g). Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com livre acesso a água
e comida, dentro de cabines construídas para fornecer um ambiente com temperatura,
umidade e luz controlados. O ciclo claro/escuro foi de 12/12 horas, com acender das
luzes às 06:30h (ZT0). Para a administração central (i.c.v.) da 6-OHDA, cada animal foi
submetido a cirurgia estereotáxica para implantação de uma cânula-guia, posicionada
no ventrículo lateral de acordo com as coordenadas do atlas para ratos de Paxinos and
Watson, (2007). Após cirurgia passaram por um período de recuperação de 5 dias.
Tanto o tratamento farmacológico como os testes comportamentais foram executados
no período de atividade dos animais (fase escura) entre 14:00h (ZT12) e 20:00h (ZT18)
para evitar o comprometimento da avaliação de atividade. O comportamento de
catalepsia foi avaliado quando os animais apoiavam-se com patas dianteiras em uma
barra horizontal de vidro, elevada 9 cm da superfície. Nesta tarefa, o animal tende a
corrigir sua postura, sendo essa latência uma medida direta de catalepsia, que reflete
as condições motoras do animal (Sanberg et al., 1988). Nessa tarefa, os animais foram
expostos a um campo aberto circular de madeira sem o teto (diâmetro 63 cm, altura 32
cm) em 3 etapas (habituação, treino e teste), com intervalo temporal de 24 horas entre
elas. Nas etapas de treino e teste foram apresentados diferentes objetos para a
determinação de discriminação entre eles. A atividade dos animais foi registrada, de
forma contínua, através de sensores infravermelhos localizados a 15 cm de altura sobre
as tampas das gaiolas. Os dados coletados foram analisados em intervalos de 15 min
conforme protocolo de (Carneiro et al., 2012). Actogramas foram gerados através do
software El temps. Para avaliação do sono, câmeras foram colocadas sobre as gaiolas
e captaram o comportamento apresentado pelos animais durante o período de
inatividade. Neste período o estado de sono dos animais foi avaliado através de
comportamentos posturais de sono espécie-específicos (Campbell and Tobler, 1984;
Kudo et al., 2011). A análise histoquímica identificou marcadores como Bmal1, histidina
descarboxilase, histamina ou tirosina hidroxilase. Para tanto, os animais foram
perfundidos, seus cérebros seccionados e, por fim, reagidos em etapas de
imunodetecção com os anticorpos específicos (free-floating). Nessa etapa investigamos
a presença de alterações comportamentais no ritmo de atividade-repouso dos animais
submetidos ao tratamento com 6-OHDA. Os 14 primeiros dias de avaliação
corresponderam ao que chamamos de período BASAL, e serviram para avaliar se
alterações comportamentais diversas ou relativas ao ritmo de atividade-repouso
preexistiram. Após essa etapa, iniciou-se o período TRAT onde foram administrados os
respectivos tratamentos farmacológicos por via intracerebroventricular (icv). Nesta fase
o grupo CTR recebeu 1µl de ácido ascórbico a 0.2% e o grupo OHDA recebeu 10µg de
6-OHDA diluídos em 1µl da solução de ácido ascórbico 0.2%. Para ambos os grupos, o
tratamento foi repetido a cada 48h, em um total de 6 doses por animal. Após o início do
tratamento farmacológico, os animais passaram por sessões diárias do teste de
catalepsia para avaliação do desempenho motor. Após identificar se as mudanças no
ritmo atividade repouso dos animais ocorreram, nosso objetivo passou a ser
correlacionar essa alteração com as mudanças no nível de ativação do circuito
histaminérgico. Para tanto os animais passaram pelo mesmo protocolo da etapa 1, só
que desta vez os animais foram eutanasiados em intervalos específicos para visualizar
a expressão de Bmal-1, HDC, histamina e tirosina hidroxilase. Em cada dia de dosagem,
foram escolhidos, aleatoriamente, 10 representantes de cada grupo, sendo 5 animais
no Circadian Time 6 (CT6) e outros cinco em CT18. Esses pontos CT6 e CT18
representaram os momentos de maior e menor atividade dos animais. A normalidade e
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a homogeneidade dos dados foram testadas através dos testes de Shapiro-Wilk e
Levene, respectivamente.
Resultados e Discussões
Pudemos observar que todos animais foram capazes de sincronizar seus ritmos de
atividade-repouso, não apresentando alterações rítmicas prévias, nem sofrendo
grandes perturbações que causassem algum tipo de arritimicidade. Durante a análise
estatística dos dados brutos não obteve-se diferenças entre os intergrupos na grande
maioria das variáveis, durante ambas as fases do experimento. Nessa análise inicial,
observamos apenas uma diferença referente ao %Variança durante o período basal do
grupo OHDA [t (14)= 3,79, p<0,005], que apresentou maior robustez do ritmo. Para
evitar que essa pequena diferença apresentada, assim como a existência de variações
individuais que possam dificultar a observação dos efeitos causados pela administração
de 6-OHDA na fase TRAT, criamos uma variável denominada de Delta. Diante disso
pudemos observar que ambos os grupos apresentaram mudanças discretas em relação
as propriedades do ritmo de atividade-repouso. Com relação ao grupo CTR foram
observadas diferenças no %Variança [t (7)= 2,455, p<0,05], Amplitude [t (7)= 2,790,
p<0,05], Acrofase [t (7)= 3,542, p<0,01] e no bloco de atividade representado por
Alfa(%Tau) [t (7)= 3,028, p<0,05]. Enquanto isso o grupo OHDA apresentou diferenças
na Amplitude [t (7)= 5,067, p<0,005], Mesor [t (7)= 5,846, p<0,001], IV [t (7)= 3,439,
p<0,05] e Alfa(%Tau) [t (7)= 4,727, p<0,005]. Em síntese, a atividade do grupo CTR teve
um ritmo estável durante todo protocolo, apresentando pequenas reduções de
Amplitude, Alfa(%Tau) e Acrofase, mas que não foram acompanhadas por um aumento
da Variabilidade Intradiária (IV), pelo contrário, foram acompanhadas por um aumento
expressivo do %Variança. Por outro lado, o grupo OHDA sofreu alterações relevantes,
com mudanças superiores a 10 pontos percentuais. A redução de Amplitude e do Alfa
(%Tau) demonstram que a capacidade de alocar atividade em fase específica do ritmo
(fase de escuro) sofreu prejuízo, assim como a atividade média geral, representada pela
redução do Mesor. O aumento da Variação Intradiária também corrobora com essas
medidas de fragmentação do ritmo. Quando mudamos o foco de observação intragrupo
para intergrupos, os resultados também corroboram para demonstrar uma possível
fragmentação do ritmo do grupo OHDA, que apresentou diferenças no %Variança [t
(14)= 3,119, p<0,01], Mesor [t (14)= 3,433, p<0,005] e IV [t (14)= 3,455, p<0,005], notase também, na fase TRAT, o pico de atividade relativo a entrada do experimentador
durante os ZT12 e ZT13. Com relação ao teste de catalepsia, ANOVA de medidas
repetidas revelou efeito do Tempo [F(13, 182) = 5,118, p<0,0001], Tratamento [F(1, 14)
= 6,393, p<0,05] e da interação Tempo x Tratamento [F(13, 182) = 2,697, p<0,01]. O
teste de múltiplas comparações de Bonferroni não revelou grandes diferenças na
latência de saída da barra entre os grupos testados. Nesta última avaliação, apenas
dois pontos apresentaram diferenças em relação aos grupos [Dia 7: t (196)= 3,646,
p<0,01; Dia 13: t (196)= 2,033, p<0,01], que por suas dimensões não representam um
agravo motor significativo. Foram observados avanços de fase, redução de mesor,
redução de amplitude e até mesmo a perda temporária de ritmicidade (Ben &
Bruguerolle, 2000; Boulamery, Simon, Vidal, & Bruguerolle, 2010). Com um protocolo
semelhante, Masini et al. (2017) observaram que a injeção de 6-OHDA no estriado
(dessa vez em camundongos) ocasionou uma redução na atividade total dos animais
quando submetidos a um fotoperíodo de claro-escuro (12:12h) e a perda total de
ritmicidade quando submetidos a escuro constante. Esta forte alteração de ritmicidade,
em escuro constante, também foi vista por Gravotta et al. (2011) ao administrar 6-OHDA
intracerebroventricular em ratos. Desta forma percebemos que a presença de dopamina
parece ser extremamente relevante para manutenção dos parâmetros de alguns ritmos
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circadianos como os mencionados anteriormente. O que não se sabe ainda é se essa
depleção afeta tão somente as vias efetoras do relógio biológico, ou o próprio
mecanismo central do relógio, como um sincronizador não-fótico. Contribuindo com
essa ideia. Grippo et al. (2017) demonstraram que aferências dopaminérgicas,
provenientes da área tegmentar ventral em direção ao núcleo supraquiasmático, assim
como a expressão persistente de receptores dopamínergicos do tipo D1, são
importantes para a capacidade de sincronização fótica deste núcleo. Foram estes
motivos que nos fizeram optar por estabelecer um protocolo menos invasivo, que não
comprometesse apenas a região estriatal e a capacidade motora do animal.
Acreditamos que a ausência de efeito comportamental esperado, deva-se a escolha dos
ventrículos laterais como área de infusão. Morales et al. (2015) demonstraram, de forma
elegante, que a desnervação dopaminérgica causada pela infusão de 6-OHDA nos
ventrículos laterais apesar de reproduzir uma degeneração sináptica e retrógrada bem
semelhante ao que acontece na DP, atinge tão somente regiões mediais do estriado,
não possuindo uma distribuição mais lateral, comum a DP. Para tanto, a administração
no terceiro ventrículo é mais apropriada (Gravotta et al., 2011; Rodrıg
́ uez 2001a, 2001b).
Em contraste à administração realizada nos ventrículos laterais, a injeção de 6-OHDA
no terceiro ventrículo é capaz de alcançar regiões como as áreas dopaminérgicas A8,
A9 e A10, de forma dose-dependente, afetando os três principais núcleos
dopaminérgicos do sistema nervoso central (retrorubral, substância negra e área
tegmentar ventral, respectivamente), acarretando depleção dopaminérgica em
estruturas dependentes como estriado dorsal, núcleo do leito estria terminal, núcleo
central da amígdala e núcleo periventricular (Gravotta et al., 2011; Rodrı́guez et al.,
2001).
Conclusão
De forma geral, nenhum efeito expressivo e reprodutível foi visto em relação aos
experimentos realizados, corroborando com a hipótese nula de que a administração
i.c.v. de 6-OHDA não é capaz de prejudicar a expressão do ritmo de atividade-repouso
em ratos. Acreditamos que a ausência de efeito comportamental esperado, deva-se a
escolha dos ventrículos laterais como área de infusão.
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO VASCULAR DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE
BERARDINELLI-SEIP (LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA)
Resumo
A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) ou Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL)
é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada principalmente pela ausência
quase total de tecido adiposo subcutâneo e está associada a anormalidades
metabólicas e cardiovasculares, como hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo II,
hipertrigliceridemia, dislipidemias e cardiopatias. Levando em consideração os fatores
acarretados pela LGC e a escassez de relatos na literatura, a seguinte pesquisa tem
como objetivo realizar uma avaliação e caracterização vascular em pessoas com a LGC.
As coletas de dados serão realizadas através do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), das
classificações CEAP e Fontaine, dos Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6’) e de
exames clínicos com inspeção e palpação durante evento anual da Associação de Pais
e Pessoas com Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte
(ASPOSBERN). A partir do que foi exposto, principalmente os altos índices de LDL-c,
C-t, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus do tipo II, diminuição do HDL-c, síndrome
metabólica, arritmias e diversas outras doenças cardíacas, é evidente que pessoas com
LGC possuem elevados riscos para o desenvolvimento de distúrbios vasculares.
Entretanto, não há, na literatura, estudos acerca de complicações ateroscleróticas
vasculares (PATNI; GARG, 2015), evidenciando a importância científica desse estudo.
Palavras-chave: Lipodistrofia Generalizada Congênita; Doenças Cardiovasculares
TITLE: VASCULAR CHARACTERIZATION OF INDIVIDUALS WITH CONGENITAL
GENERALIZED LIPODISTROPHY
Abstract
Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) or Berardinelli-Seip Syndrome (BSCL) is
a rare autosomal recessive disorder characterized mainly by the almost complete
absence of subcutaneous adipose tissue and is associated with metabolic and
cardiovascular abnormalities such as hyperinsulinemia, type II diabetes mellitus,
hypertriglyceridemia, dyslipidemia and heart disease. Taking into account the factors
caused by CGL and the scarcity of reports in the literature, the following research aims
to perform a vascular assessment and characterization in people with CGL. Data
collection will be performed through the Ankle-Brachial Index (ABI), CEAP and Fontaine
ratings, 6-minute walk test (6MWT), and clinical examinations with inspection and
palpation during an annual event of the Parents and People's Association with
Berardinelli Syndrome of the State of Rio Grande do Norte (ASPOSBERN). From the
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above, especially the high levels of LDL-c, Ct, hypertriglyceridemia, type II diabetes
mellitus, decreased HDL-c, metabolic syndrome, arrhythmias and various other heart
diseases, it is evident that people with CGL have high risks to the development of
vascular disorders. However, there are no studies on vascular atherosclerotic
complications in the literature (PATNI; GARG, 2015), highlighting the scientific
importance of this study.
Keywords: Congenital Generalized Lipodistrophy; Cardiovascular diseases.
Introdução
A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) ou Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL)
é uma desordem congênita autossômica recessiva bastante rara, caracterizada pela
ausência de tecido adiposo, padrão acromegálico e diagnosticada ao nascer
(BERARDINELLI, 1954). Devido ao baixo número de adipócitos funcionais, ocorre o
depósito demasiado de lipídeos em outros tecidos, ocasionando disfunções no
metabolismo dos carboidratos levando à alterações como resistência à insulina,
diabetes mellitus do tipo II, hepatoesplenomegalia, acanthosis nigricans,
hipertrigliceridemia, diminuição do colesterol total (C-t) e do colesterol de lipoproteína
de baixa densidade (LDL-c) (FILHO et al. 2004). Os baixos níveis séricos de leptina e
adinopectina são comuns, assim como a síndrome metabólica na maioria dos
indivíduos. Pessoas com a LGC podem apresentar disfunções cardiovasculares como
hipertensão arterial sistêmica (HAS), arritmias, hipertrofia ventricular esquerda,
hipertrofia cardíaca, dentre outros, podendo estar relacionada à morte dessa população
(REGO et al. 2010; LIMA et al. 2018). Tais características implicam em uma maior
probabilidade de distúrbios vasculares como processos ateroscleróticos e doença
arterial obstrutiva periférica (DAOP). Além do risco de eventos cerebrovasculares, como
o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Acidente Isquêmico Transitório (AIT), os
pacientes com DAOP possuem também riscos maiores de ter infarto agudo do miocárdio
e morte cardíaca (ABOYANS et al. 2017). A DAOP é definida como uma doença oclusiva
aterosclerótica dos membros inferiores, relacionada ao aumento do risco de
amputações dos membros inferiores e também é um marcador de aterotrombose no
leito (THIRUVOIPATI, 2015). Está ligada diretamente a diversos fatores de risco como
dislipidemias, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, hábitos alimentares,
idade e fatores psicossociais. Estima-se que atinja mais de 200 milhões de pessoas em
todo o mundo, com um espectro de sintomas de assintomático a grave. Seu principal
sintoma é a claudicação intermitente, que consiste em dor durante a marcha e alívio no
repouso, causada por um fornecimento insuficiente de sangue para os membros
inferiores (CRIQUI; ABOYANS, 2015). Foram utilizados recursos como o Índice
Tornozelo-Braço (ITB), importante ferramenta para o diagnóstico da DAOP. A
classificação Fontaine, que classifica em quatro tipos indivíduos com doenças de origem
arterial. A classificação CEAP para doenças venosas e foi realizado o Teste de
Caminhada de Seis Minutos (TC6’), para avaliação funcional dessas pessoas. A partir
do que foi exposto, principalmente os altos índices de LDL-c, C-t, hipertrigliceridemia,
diabetes mellitus do tipo II, diminuição do HDL-c, síndrome metabólica, arritmias e
diversas outras doenças cardíacas, é evidente que pessoas com LGC possuem
elevados riscos para o desenvolvimento de distúrbios vasculares. Entretanto, não há,
na literatura, estudos acerca de complicações ateroscleróticas vasculares (PATNI;
GARG, 2015), evidenciando a importância científica desse estudo. O conhecimento
acerca das disfunções na LGC é imprescindível para que possam ser traçadas condutas
fisioterapêuticas, médicas, nutricionais e de outras áreas, adequadas e com precisão,
de forma preventiva ou pontuais nas disfunções cardiovasculares.
Metodologia
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Após a assinatura do TCLE, os avaliados foram convidados primeiramente a responder
um questionário aplicado pelo avaliador que continha: nome, endereço, idade, gênero,
altura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC), cor da pele, estado civil, escolaridade,
profissão, renda familiar, perguntas relacionadas aos hábitos de vida, histórico familiar,
sinais e sintomas. Foram dadas informações sobre o exame a ser realizado, como o
posicionamento no teste e também, sobre o objetivo da pesquisa naquele grupo de
pessoas, bem como os riscos e benefícios. O ITB foi realizado de acordo com o guideline
mais recente da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) com colaboração da
Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular (ESVS), na qual, com o paciente deitado sobre
uma maca, em decúbito dorsal, com o manguito colocado acima do tornozelo, evitando
zonas feridas. Após 5-10min de descanso, a pressão arterial sistólica (PAS) foi
mensurada utilizando-se um equipamento doppler vascular portátil (MEDPEJ modelo:
DV-2001) na artéria tibial posterior ou na artéria pediosa em ambos os pés, seguido da
mensuração em ambos os braços, através da artéria braquial. O ITB de cada perna foi
calculado dividindo-se a maior PAS do tornozelo pela maior PAS braço (ABOYANS et
al., 2017). Após a realização do ITB, os indivíduos foram submetidos à avaliação física
com as classificações de Fontaine e CEAP. Ainda em decúbito dorsal e orientado a
permanecer imóvel, o avaliador realizou avaliação física dos pacientes através da
inspeção e palpação dos membros inferiores dos participantes com o uso de luvas de
procedimento, no intuito de averiguar possíveis alterações e classificá-las de acordo
com as classificações de Fontaine e CEAP. Após o exame, os indivíduos realizaram o
TC6’ em um corredor plano de 30 metros, com marcações brancas no chão no ponto de
partida e marcações simples à cada 3 metros. Dois cones nas extremidades, para que
o indivíduo pudesse contornar e uma cadeira para eles sentarem ao término do teste. O
evento anual da ASPOSBERN conta com equipe de bombeiros que estarão cientes e à
postos durante o teste. O teste, bem como todos os critérios de segurança foram
realizado segundo as diretrizes da American Thoracic Society (ATS, 2002). No início e
ao término do teste, foram verificados os sinais vitais (pressão arterial, frequência
cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de O2) de cada paciente. Durante
todo o teste os pacientes foram monitorados com oxímetro digital de dedo e
questionados com relação à dispneia por meio da Escala Modificada de Borg (0-10) à
cada minuto (SQUASSONI et al., 2014). Nenhum indivíduo foi excluído do teste de
acordo com os critérios de exclusão. A avaliação do grupo controle foi realizada da
mesma forma que o grupo de pessoas com a LGC, diferindo apenas a data e o local. O
posicionamento, as manobras realizadas, o número de repetições, o avaliador e os
comandos foram os mesmos. Como benefício para a pesquisa, foram realizadas
atividades de relaxamento e alongamento dentro do projeto de extensão:
Desmistificando a Síndrome de Berardinelli no interior do RN, o qual está vinculado a
este projeto de pesquisa. Além de ser o primeiro estudo na literatura a analisar esses
dados nessa população.
Resultados e Discussões
Os resultados evidenciaram que não houve diferença estatística no ITB, mostrando que
esses indivíduos não possuem doença arterial obstrutiva periférica ou outros distúrbios
de alterações na complacência arterial. Corroborando com a literatura, com estudos que
fizeram doppler das carótidas desses indivíduos. Entretanto, foi visto diferença na
distância percorrida e na porcetagem do predito entre os grupos, o que nos diz que
pessoas sem a síndrome possuem uma capacidade vital melhor que pessoas com a
síndrome.
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Conclusão
Esse é o primeiro estudo no mundo que se dedica a estudar exclusivamente alterações
angiológicas em indivíduos com Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC),
evidenciando sua forte relevância científica, importância para as instituições a ele
ligadas e, principalmente, para a população estudada. Espera-se que essa pesquisa se
revele de suma importância e os dados aqui obtidos possam ser acrescidos às condutas
ligadas ao tratamento clínico dessa população, melhorando o cuidado e a qualidade de
vida dessas pessoas.
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TÍTULO: Prevalência da apneia do sono em voluntários com fatores de risco
cardiometabólicos.
Resumo

Fundamento: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma doença
multifatorial que afeta indivíduos durante a noite de sono através da obstrução total ou
parcial da via aérea superior (VAS). Esta obstrução pode ter diversas consequências e,
o presente estudo irá abordar as cardiometabólicas.

Objetivo: Avaliar a prevalência da apneia do sono em voluntários com fatores de risco
cardiometabólicos.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com amostra aleatória de dados, que foi
desenvolvida entre os anos de 2015 e 2016 a partir de fontes secundárias do National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), com um total de 3191 pacientes
com idade entre 12 e 80 anos.

Resultados: Foi evidenciado que há uma correlação positiva entre Pressão Sistólica e
Frequência de Roncar e Pressão Sistólica e Apneia entre os indivíduos. Foi visto,
também, que 32,4% da população apresentou pressão arterial sistólica maior ou igual a
130 mmHg. Por fim, de acordo com os dados bioquímicos, 16,3% desses apresentavam
valores de triglicerídeos maior que 150 mg/dL e 16,9% apresentavam um HDL menor
que 40 mg/dL.

Conclusão: Concluímos que, de fato, há uma relação existente entre SAOS e fatores de
risco cardiometabólicos. Portanto, o indivíduo com essa enfermidade deve procurar um
especialista a fim de iniciar um tratamento e evitar diversas consequências produzidas
por essa enfermidade.
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Palavras-chave: consequências cardiometabólicas, síndrome da apneia obstrutiva do
sono
TITLE: Prevalence of sleep apnea in volunteers with cardiometabolic risk factors.
Abstract

Background: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a multifactorial disease that
affects at night of sleep through total or partial obstruction of the upper airway. This
obstruction can have several consequences and the present study will address as
cardiometabolic.

Objective: To evaluate the prevalence of sleep apnea in volunteers with cardiometabolic
risk factors.

Methods: This is a descriptive study with random sample of data, which was developed
between 2015 and 2016, from secondary sources from the National Health and Nutrition
Survey (NHANES), with a total of 3191 patients. aged between 12 and 80 years.

Results: It was evidenced that there is a positive correlation between systolic pressure
and snoring frequency and systolic pressure and apnea between values. It was also
seen that 32.4% of the population had systolic blood pressure greater or equal to 130
mmHg. Finally, according to the biochemical data, 16.3% of these have triglyceride
values greater than 150 mg / dL and 16.9% have an HDL below 40 mg / dL.

Conclusion: It concludes that, in fact, there is an existing relationship between OSAS
and cardiometabolic risk factors. Therefore, the individual with this condition should seek
a specialist to initiate treatment and avoid various consequences caused by this
condition.

Keywords: cardiometabolics consequences, obstructive sleep apnea syndrome
Introdução
A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é definida pela obstrução total ou
parcial da via aérea superior de forma constante durante o sono, por pelo menos 10
segundos. É responsável por roncos e eventos de hipopneia ou apneia,
respectivamente, associados à queda de saturação de oxigênio e despertares
frequentes durante o sono (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). Os
episódios de obstrução das vias aéreas superiores (VAS) acontecem especialmente no
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estágio N2 do sono não REM (movimentos oculares não-rápidos) e no sono REM
(movimentos oculares rápidos) (URBANO et al., 2016).
A apneia do sono pode ser classificada em obstrutiva e central. Ambas foram
caracterizadas por diminuição ou cessação do fluxo aéreo, no entanto, a principal
diferença é que a segunda não se evidencia esforços respiratórios, pois há uma falha
na comunicação entre cérebro e o corpo. Já a Apneia Obstrutiva do sono (AOS) o ar
para de fluir para os pulmões devido a uma obstrução na via respiratória superior,
havendo esforços ventilatórios (JAVAHERI et al., 2017).
A fisiopatologia da SAOS é uma doença multifatorial. As principais causas dessa
obstrução são a pressão intratorácica negativa durante a inspiração, acúmulo de
gordura, anatomia craniofacial do paciente, influências genéticas, posição em decúbito
dorsal juntamente com a ação da gravidade e o uso de sedativos ou álcool antes de
dormir, apresentado por Campostrini e colegas (2014).
Porto e colaboradores (2017) verificaram uma associação entre SAOS e fatores de risco
cardiovasculares. Eles observaram, que 12,7% dos 5.067 pacientes estudados sofreram
infarto do miocárdio (IM) ou acidente vascular cerebral (AVC), ou precisaram de
procedimento de revascularização, sendo que 25,6% desses eventos cardiovasculares
foram fatais. As contagens totais de apneia ou hipopneia por hora foram definidos
através do IAH, e é classificado como normal (IAH < 5 / h); leve (5 ≤ IAH < 15 / h);
moderada (15 ≤ IAH < 30 / h) e grave (IAH ≥ 30 / h) (JAVAHERI et al., 2017).
Dentre as doenças cardiovasculares mais afetadas pela SAOS, podemos citar a
Insuficiência Cardíaca (IC). O aumento da ativação simpática gera um aumento,
também, da pressão arterial, que diminui a sensibilidade dos barorreceptores, a
hiperresponsividade vascular e altera o metabolismo do sal e da água (CAMPOSTRINI
et al., 2014). Esse mecanismo é diretamente responsável pelo surgimento de hipertrofia
ventricular esquerda (OTTO et al., 2007). Além disso, a hipóxia noturna contribui para a
isquemia e para a morte celular programada dos miócitos, o que favorece a dilatação
dessa câmara (FUNG et al., 2002).
Ademias, as alternâncias entre o sistema simpático e parassimpático que ocorrem
durante o sono nos pacientes com SAOS é uma das principais causas de arritmias
cardíacas. (CHAN, WILCOX. 2010). Além disso, estima-se que SAOS leva a alterações
metabólicas, endoteliais e neuro-humorais desencadeadas, principalmente, por
períodos de hipóxia. Em consequência dessa desordem, há formações de ateromas nas
paredes arteriais, a qual é o principal fator associado ao desenvolvimento de Doenças
Arteriais Coronarianas (DAC) (SOMERS et al., 2008).

Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo com amostra aleatória de dados, que foi desenvolvida
entre os anos de 2015 e 2016 a partir de fontes secundárias de informações do National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), um programa de estudos
destinados a avaliar a saúde e o estado nutricional de adultos e crianças nos Estados
Unidos. A pesquisa é única porque combina entrevistas e exames físicos. O NHANES
usa um projeto de probabilidade complexa e em múltiplos estágios, para amostrar a
população civil, não institucionalizada, residente nos 50 estados e no Distrito de
Columbia. Os critérios de inclusão seguiram esses estágios:
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- Seleção de unidades de amostragem primária (PSUs), que foram condados ou
pequenos grupos de condados contíguos;
- Seleção de segmentos dentro de PSUs que constituem um bloco ou grupo de blocos
contendo um cluster de domicílios;
- Seleção de famílias específicas dentro de segmentos;
- Seleção de indivíduos dentro de uma casa;
Nos anos de 2015 – 2016 cerca de 15.327 pessoas foram selecionadas para a NHANES
de 30 diferentes locais de pesquisa. Dos selecionados, 9.971 completaram a entrevista
e 9.544 foram examinados. No entanto, na nossa pesquisa participaram no máximo
3.191 pacientes, visto que nem todos os voluntários fizeram todos os exames, portanto,
a quantidade varia de acordo com as variáveis, que foram: Gênero, Idade, Raça,
Escolaridade, Estado Civil, Horário que o voluntário dorme, o tempo normal de vigília
durante os dias úteis, horas de sono, frequência de ronco, de que para de respirar
durante a noite e que se sente sonolento durante o dia, pressão sanguínea sistólica e
diastólica, colesterol total, triglicerídeos, Low Density Lipoproteins (LDL), High Density
Lipoproteins (HDL) e Índice de Massa Corporal (IMC). A partir desses dados, os
números foram quantificados e tabelados.
Foram aplicados diversos questionários a fim de avaliar a saúde e o estado nutricional
de adultos e crianças nos Estados Unidos. Os dados foram familiares e pessoais e
reuniam diversas variáveis já informadas anteriormente. Os modelos utilizados para a
coleta de dados foram o questionário de Auto- Entrevista Pessoal Assistida por
Computador (ACASI), Questionário de Entrevista Pessoal Assistida por Computador
(CAPI), Questionário Especial sobre comportamento do consumidor e um questionário
Dietético. Cada questionário contava com códigos de variáveis diferentes, que
identificava cada um deles.
O Questionário Familiar consistia de perguntas relacionadas a questões demográficas,
características da habitação, renda bruta, entre outros. Já o Questionário Pessoal foi
obtido informações dados bioquímicos, comportamento nutricional, uso de
medicamentos prescritos, atividade física, distúrbios do sono, peso entre outros. O
Questionário de Auto Entrevista Pessoal Assistida por Computador (ACASI) avaliava o
uso de álcool, drogas, maturação puberal, comportamento sexual e uso do tabaco. O
Questionário de Entrevista Pessoal Assistida por Computador (CAPI) analisava o uso
de álcool, estado atual da saúde, estado psicológico, atividade física, saúde reprodutiva,
tabaco, etc. Por fim, o Questionário Especial avaliava o Comportamento do Consumidor
(Módulo FCBS).
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética NCHS Research Ethics
Review Board (ERB). Foram elegíveis para a pesquisa, indivíduos do sexo masculino e
feminino, com idade de 0 a 150 anos, onde 0 indica as crianças com menos de 1 ano
de idade, e 150 a idade máxima a ser considerada, entretanto, cada questionário
aplicado possuía seus próprios critérios de elegibilidade.
Os resultados das variáveis do estudo foram expressos como média ± erro padrão da
média (e.p.m.). Foram considerados estatisticamente significativos os resultados que
apresentaram probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% (p<0,05). A
partir das informações obtidas nas entrevistas, foi construído um banco de dados com

CIÊNCIAS DA VIDA

923

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

o auxílio do programa Statistica versão 7.0. Quando necessário, foram aplicados testes
de correlação de Spearman, pois os dados não tinham uma distribuição normal. Os
gráficos foram realizados através do programa Microsoft Office Excel 2016 e os dados
foram apresentados na forma de figuras e tabelas.

Resultados e Discussões

O estudo foi realizado com 3191 voluntários através do banco de dados do NHANES
(National Health and Nutrition Examination Survey), sendo desse total, 1565 (49,04%)
do gênero masculino e 1626 (50,96%) do gênero feminino. Os pacientes selecionados
apresentavam idade entre 12 e 80 anos, uma média de 46,07±19,1 anos.
A raça dos voluntários foi dividida em Mexicano Americano (n=538; 16,9%), Branco nãohispânico (n=1038; 32,5%), Negro não-hispânico (n=709; 22,2%), outro Hispânico
(n=420; 13,2%), outra raça/Multirracial (n=486; 15,2%). O nível de escolaridade foi
decomposto em indivíduos que possuem o Ensino Fundamental completo (n= 308;
9,7%), Ensino médio incompleto (n = 305; 9,6%), Ensino médio completo (n=570;
17,9%), Ensino superior incompleto (n=752; 23,6%), Ensino superior completo ou acima
(n=663; 20,8%) e os que não responderam (n=593; 18,6%). Por fim, o estado civil foi
dividido em Casado(a) (n= 1329; 41,6%), Viúvo(a) (n=206; 6,5%), Divorciado(a) (n=281;
8,8%), Separado(a) (n=87; 2,7%), indivíduos que nunca se casaram (n=468; 14,7%),
indivíduos que estão vivendo com um parceiro(a) (n=226; 7,1%), não responderam/se
recusou a responder (n=594; 18,6%).
De acordo com as horas de sono, a média encontrada foi de 7,7±1,1 horas entre os
2.872 voluntários que responderam essa pergunta. A maioria, 17,5% (n=557), dormia 8
horas por dia. Em segundo lugar ficou os voluntários que dormiam 7 horas por dia
(13,4%; n= 429). Quanto a presença de apneia, os voluntários relataram sensação de
bufar ou parar de respirar enquanto dormiam, numa frequência menos que 1 vez por
semana, ou seja, uma média de 0,39±0,7, entre os 2060 voluntários que responderam
essa pergunta. Nessa mesma população foi encontrado uma média de 1,4 ±1,5 entre
voluntários que relatavam roncar 1-2 vezes por semana. Portanto, a quantidade de sono
não é sinônimo de dormir bem, visto que em pacientes com SAOS diagnosticada, o
sono não é reparador, pois esses indivíduos micro despertam diversas vezes durante a
noite a fim de desobstruir a VAS e melhorar a oxigenação. Dessa forma, o sono não é
eficiente para esses pacientes, pois, normalmente acordam fadigados, mesmo
dormindo a quantidade de horas necessárias por dia (KRYGER et al., 2011).
Foi evidenciado que 35% (n=1117) voluntários apresentaram IMC > ou igual a 30kg/m2
e que a média do IMC foi de 28,5±6,75. A classificação do estado nutricional a partir do
IMC analisada nesse estudo foi realizada de acordo com critérios da OMS (1998).
Segundos dados da literatura, os estudos apontam que quanto maior a obesidade, maior
risco de desenvolver a apneia do sono e fatores de riscos associados. A obesidade geral
e, especialmente, a abdominal contribuem como principais fatores determinantes para
o aparecimento da apneia obstrutiva, que aumenta o colapso das vias aéreas superiores
(LUBRANO et al., 2012). Segundo estudo realizado por Lustosa et al., (2016), dentre os
pacientes diagnosticados com SAOS, 85,1% apresentaram excesso de peso, sendo que
59,6% estavam obesos. Outro estudo realizado por Salvador et al., (2004), em obesos
mórbidos, a prevalência de SAOS pode chegar a 80% nos homens e 50% nas mulheres.
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É de suma importância, também, analisar os dados da pressão arterial dos voluntários,
visto que, em diversas literaturas, foi comprovado que há uma relação entre SAOS e
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Dos pacientes que estavam com algum grau de
obesidade (n=1117; 35%), 400 deles (35,8%) apresentavam pressão sanguínea
sistólica maior ou igual a 130 mmHg. A seguir, na Tabela 1, está sendo exposto os
dados pressóricos dos voluntários analisados, quantificados através do banco de dados
do NHANES.
Nosso estudo mostrou que 32,4% (n= 784) da população (n=2420) apresentou pressão
arterial sistólica > ou igual a 130 mmHg e que a média era de 124 ± 18,7 mmHg. Nesse
estudo essa pressão se associou a frequência de roncar (Figura 1), mostrando que
quanto maior a pressão sistólica maior a quantidade de vezes que o indivíduo ronca.
Particularmente na HAS, estudos mostram uma prevalência de SAOS em 35% dos
hipertensos, chegando a 70% em casos de hipertensão arterial refratária (LOGAN et al.,
2001).
As pausas respiratórias são recorrentes em pacientes com SAOS. Os períodos de
hipóxia e hipercapnia podem trazer consequências cardiometabólicas e são bastantes
prevalentes (ver figura 2), na qual foi obtida essa associação. Em 2002, o Sleep Heart
Health Study, avaliando 5.615 homens e mulheres com idades entre 40 e 98 anos,
encontrou, naqueles que relatavam ronco habitual e alto com frequentes pausas
respiratórias, uma chance entre 3 e 4 vezes maior de apresentar IAH > 15 (YOUNG T
et al, 2002).
O principal fator desta relação SAOS e HAS seria que a SAOS serve como modelo de
ativação constante do Sistema Nervoso Simpático, diminuindo a sensibilidade dos
barorreceptores, hiper-responsividade vascular e alteração no metabolismo do sal e
água que podem contribuir para a elevação da pressão arterial. A função principal dos
barorreceptores é manter a pressão arterial (PA) estável, dentro de uma faixa estreita
de variação, esteja o indivíduo em repouso ou praticando diferentes atividades
comportamentais. Dessa forma, esses sensores mantém a pressão arterial dentro dos
limites normais, o que não acontece em pacientes com SAOS, já que a pressão elevada
é sustentada (CARLSON et al., 1996).
Além do ronco e apneia, a sonolência diurna excessiva também se caracteriza como
um dos sintomas para o diagnóstico de SAOS, pelo fato do paciente não possuir um
sono reparador, permanecendo com sono durante o dia (DAL-FABBRO C,
BITTENCOURT LRA, CHAVES JUNIOR CM, 2010). No nosso estudo, dos 3191
indivíduos que foram indagados sobre a frequência de se sentir excessivamente
sonolento durante o dia, foi evidenciado uma média de 1,07± 1,16 ou seja, 73,7%
sentiam-se sonolentos pelo menos 1 vez ao mês. A seguir, na tabela 2, quantificamos
os voluntários que se sentiam sonolentos durante o dia por pelo menos 1 vez ao mês
que apresentavam riscos cardiometabólicos com variações importantes nos dados
bioquímicos.
De um total de 2723 voluntários a partir da análise de dados bioquímicos, 16,3% (n=520)
desses, apresentavam valores de triglicerídeos maior que 150 mg/dL e 16,9% (n=539)
apresentavam um HDL menor que 40 mg/dL (ver tabela 3). Essa alteração bioquímica
pode estar relacionada como o desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares e
síndrome metabólica (SM), em vista que há evidências na literatura que mostram que
os desequilíbrios no ciclo sono-vigília agem como fator de risco para o desenvolvimento
dessas doenças crônicas não transmissíveis. A SM é caracterizada por uma junção de
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diversos problemas cardiometabólicos, como elevação da pressão arterial (PA),
alteração da glicemia venosa de jejum (GVJ), triglicerídeos plasmáticos (TG),
circunferência abdominal (CA) e redução dos níveis da lipoproteína de alta densidade
(HDL). (ARAÚJO et al., 2015). O diagnóstico da SM pode ser feito através da presença
de três ou mais destes cinco critérios: glicemia de jejum elevada (glicemia >100 mg/dL
ou diabetes), pressão arterial (PA) aumentada (sistólica >130 mmHg e/ou diastólica >85
mmHg), circunferência da cintura (>88 cm na mulher e >102 cm no homem),
triglicerídeos aumentados (>150 mg/dL) e HDL diminuído (<40 mg/dL em homens e <50
mg/dL em mulheres) (NCEP-ATP III, 2001; TIBANA; PRESTES, 2013).
Em um estudo feito com Universitários em Fortaleza, no Ceará, todos os sujeitos desta
pesquisa acometidos por SM eram maus dormidores. Foi constatado ainda que houve
um aumento no risco de desenvolvimento de SM de 5% nos universitários maus
dormidores. (ARAÚJO et al., 2015). O mecanismo exato pelo qual o sono pode elevar o
risco para SM não é claro ainda. Contudo, há hipóteses para explicar esse fenômeno.
Uma das consequências da SAOS, é o aumento do apetite (devido elevação da grelina),
e o surgimento de uma resistência à leptina naturalmente induz a uma elevação do peso
e das chances de resistência insulínica. Uma vez instalado esse quadro, a obesidade
induz a má qualidade do sono, o que é determinante para o aparecimento dos demais
componentes da SM. (DRAGER et al., 2010).
Por fim evidenciamos correlações importantes entre a idade dos voluntários e variáveis
como sonolência diurna, pressão sistólica, colesterol total, colesterol LDL, triglicerídeos
e IMC (Figura 3).
Esses dados apontam que indivíduos mais idosos são mais vulneráveis ao
desenvolvimento das complicações cardiometabólicas associadas com a SM.

Conclusão

Foi evidenciado que há uma correlação positiva entre a idade dos voluntários e variáveis
como sonolência diurna, pressão sistólica, colesterol total, colesterol LDL, triglicerídeos
e IMC, além de associações importantes entre pressão sistólica e sintomas de SAOS
(apneia e ronco). Por fim, de acordo com os dados, concluímos que, de fato, há uma
relação existente entre SAOS e fatores de risco cardiometabólicos. Essa pesquisa tende
a contribuir com a detecção dos distúrbios do sono em pessoas com fatores de riscos
cardiometabólicos, sendo importante na detecção precoce dessas manifestações, a fim
de adotar medidas para controlá-las e poder trazer benefícios na melhora da qualidade
de vida.
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Anexos

Tabela 1: Dados de pressóricos dos voluntários analisados
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Figura 1: Associação entre pressão sistólica e frequência de roncar
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Figura 2: Associação entre pressão sistólica e apneia

Tabela 2: Voluntários que se sentiam sonolentos durante o dia por pelo menos 1 vez ao
mês que apresentavam riscos cardiometabólicos
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Tabela 3: Dados bioquímicos dos voluntários analisados

Figura 3: Correlações entre a idade e variáveis
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TÍTULO: Nova espécie de Sminthuridae (Collembola, Symphypleona) da Região
Nordeste do Brasil
Resumo

Das 10 famílias existentes na Ordem Symphypleona (Collembola), Sminthuridae
Lubbock é a maior. Na Região Neotropical ocorrem 51 espécies em 12 gêneros nesta
família, sendo Temeritas Richards, Sminthurus Latreille e Pararrhopalites Bonet & Tellez
os com maior número de espécies, com 11 espécies para os dois primeiros gêneros e
10 para o último. Assim, este trabalho se propôs a realizar uma revisão e compilação de
dados de Temeritas para a Região Neotropical, incluindo a descrição de duas novas
espécies brasileiras do gênero. Foi feito um levantamento bibliográfico e confecção de
uma tabela comparativa entre as espécies neotropicais, com base na consulta de
bibliografia especializada. Foi apresentada uma nova diagnose para o gênero. Em
relação às espécies descritas, T. andreazzei sp. nov. é caracterizada por apresentar 27
a 28 subsegmentos na antena IV, possuir cerdas nitidamente longas na área clipeal e
nos artículos antenais II e III, e presença de cerda mucronal, enquanto T. paradoxalis
sp. nov. apresenta 18 a 19 subsegmentos na antena IV, ausência de cerdas longas na
cabeça e antenômeros, e ausência de cerda mucronal. Devido às diferenças entre as
espécies de Temeritas descritas neste trabalho, foram propostos dois grupos,
macroceros e ormondae, para melhor abrigar as espécies neotropicais do gênero. A
descrição das duas novas espécies de Temeritas, incrementam o conhecimento sobre
a fauna de Sminthuridae na Região Neotropical.

Palavras-chave: Fauna de solo, Pararrhopalites, quetotaxia, Sminthurinae, taxonomia
TITLE: New species of Sminthuridae (Collembola, Symphypleona) from Northeast Brazil
Abstract
The Order Symphypleona (Collembola) have 10 families, being Sminthuridae Lubbock
is the largest. In the Neotropical Region there are 51 species in 12 genera in this family,
being Temeritas Richards, Sminthurus Latreille and Pararrhopalites Bonet & Tellez the
most species, with 11 species for the first two genera and 10 for the last. Thus, this work
aimed to perform a review and compilation of data of Temeritas for the Neotropical
Region, including the description of two new Brazilian species of the genus. A
bibliographic survey was made and a comparative table made between the neotropical
species, based on the specialized bibliography consultation. A new diagnosis was
presented for gender. Regarding the described species, T. andreazzei sp. Nov It is
characterized by presenting 27 to 28 subsegments in the IV antenna, having clearly long
chaetae in the clipeal area and in the antennal articles II and III, and presence of
mucronal chaetae, while T. paradoxalis sp. Nov presents 18 to 19 subsegments in the
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IV antenna, absence of long chaetae on the head and antenomers, and absence of
mucronal chaetae. Due to the differences between the Temeritas species described in
this work, two groups, macroceros and ormondae, were proposed to better shelter the
neotropical species of the genus. The description of the two new species of Temeritas,
increase the knowledge about the fauna of Sminthuridae in the Neotropical Region.
Keywords: Chaetotaxy, Pararrhopalites, Sminthurinae, Soil fauna, taxonomy
Introdução
A Região Neotropical (Fig. 1) tem sua delimitação baseada em análises biogeográficas,
entretanto, sua delimitação exata é de difícil e controversa apresentação (Rapoport
1968; Cox 2001; Luque & Poulin 2007; Morrone 2014). Esta Região é um grande
heterogêneo centro de biodiversidade, apresentando um alto nível de endemismo de
espécies (Myers et al. 2000; Luque & Poulin 2007; Diniz-Filho et al.2008). Mesmo assim,
acredita-se ainda que dados de endemismo estão subestimados para a região devido a
uma compilação incompleta de informações biológicas para sua área (Crisci 2000;
Brooks et al. 2004). Catálogos de espécies neotropicais apontam uma grande riqueza
de colêmbolos para a região, com indicativos que este táxon também apresenta um alto
grau de endemismo (Mari-Mutt & Bellinger 1990; Bellinger et al. 1996–2019; Mari-Mutt
& Bellinger 1996; Mari Mutt et al. 1997–2018; Abrantes et al. 2012).
A classe Collembola apresenta quatro ordens (Fig. 2): Entomobryomorpha (Fig. 2B) e
Poduromorpha (Fig. 2A) de corpo alongado e as Ordens Neelipleona (Fig. 2D) e
Symphypleona (Fig. 2C) que possuem corpos globosos, com fusão total da maior parte
dos segmentos torácicos e abdominais; essas ordens diferem entre si principalmente no
comprimento das antenas,sendo menores que a cabeça em Neelipleona e maiores ou
do mesmo tamanho em Symphypleona; e diferença no tamanho corporal, sendo
Neelipleona representado por espécimes muito pequenos, geralmente menores que 0,1
mm (Bellinger et al. 1996–2019; Hopkin 1997; Bretfeld 1999).
A ordem Symphypleona foi proposta por Börner em 1901, agrupando colêmbolos que
apresentam antenas maiores que a cabeça, cabeça claramente separada do grande
abdome, aparelho bucal hipognato, fórmula pré-labral com 3+3 cerdas, segmentos do
tronco fusionados, geralmente sem divisões aparentes, tórax menor que o abdome,
escamas típicas ausentes e tricobótrias abdominais presentes. Atualmente são
reconhecidas cerca de 1300 espécies e 115 gêneros em 10 famílias, sendo
Sminthuridae a maior, com 31 gêneros válidos e cerca de 250 espécies com ampla
distribuição pelo mundo.
O gênero Temeritas Richards, 1963 ocorre principalmente nas regiões tropicais e
subtropicais e tem 40 espécies descritas, sendo 10 para a Região Neotropical e 5 para
o Brasil. As espécies de Temeritas são caracterizadas principalmente por apresentar o
corpo pigmentado, antena maior ou subigual ao corpo, quarto segmento antenal com
muitas subdivisões e 13 cerdas ventrais no dens.
Esse estudo visa aumentar o conhecimento de Temeritas para a Região Neotropical.
Inicialmente foi proposto a descrição de uma nova espécie de Temeritas, porém este
trabalho apresenta duas descrições para o gênero e uma tabela comparativa entre as
espécies neotropicais. Além disso visa contribuir com caracteres mais informativos para
descrições de gêneros e o reconhecimento de novas espécies, com descrições
detalhadas para se entender melhor os padrões morfológicos dos taxa.
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Metodologia
Foi realizado levantamento bibliográfico das espécies de Temeritas registradas para a
Região Neotropical, que neste trabalho incluiu todo o México e excluiu a Flórida (EUA),
desconsiderando gêneros e espécies sinonimizados ou invalidados (Mari-Mutt &
Bellinger 1990; Bellinger et al. 1996–2019; Mari-Mutt & Bellinger 1996;Mari-Mutt &
Bellinger1996;Abrantes et al. 2012 As principais bibliografias para a revisão do gênero
foram: Börner (1906); Bonet & Tellez (1947); Richards (1968); Arlé& Oliveira (1977);
Betsch (1980); Mari-Mutt & Bellinger (1990);Bretfeld (1994); Bellinger et al. (1996–2019);
Mari-Mutt & Bellinger (1996); Mari Mutt et al. (1997–2018); Bretfeld (1999); Abrantes et
al. (2012).
Os espécimes de Temeritas das espécies descritas estavam depositados na coleção de
Collembola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CC/UFRN), em álcool
etílico a 70% resfriado a aproximadamente 2ºC.
Para a montagem de lâminas (Fig. 3 A–D) os espécimes foram diafanizados em uma
Placa de Kline com Líquido de Nesbitt, e colocados em uma chapa aquecedora a 50ºC
para ocorrer o clareamento. Após a perda da coloração, os espécimes foram incluídos
em Líquido de Arlé em outro compartimento da Placa de Kline e transferidos para este,
que funciona como uma substância tampão e visa neutralizar o ácido para evitar
degradação dos espécimes montados. Em seguida foram montadas lâminas
semipermanentes com Líquido de Hoyer, e estas lâminas foram etiquetadas com
informações de local de coleta, data e coletores e posteriormente depositadas na estufa
de marca SL a 50°C, por um período de aproximadamente quatro dias. Após a secagem
as lâminas foram lacradas com esmalte incolor comum (metodologia adaptada de Arlé&
Mendonça 1982; Bellinger et al. 1996–2019).
As análises morfológicas dos espécimes de Temeritas foram realizadas sob microscópio
óptico Leica DM500 e estes foram desenhados com o auxílio de câmara clara. Para a
análise taxonômica foi observada a quetotaxia cefálica, do tronco e dos apêndices
completa. Para a descrição foram utilizadas as informações disponíveis em Betsch &
Waller (1994) para quetotaxia da cabeça e grande abdome, Betsch (1997) para a
quetotaxia do pequeno abdome, Fjellberg (1999) para estruturas do palpo labial,
Cipolaet al. (2014) para a quetotaxia labral, e Nayrolles(1988) para a quetotaxia proximal
do tibiotarso. Após desenhadas as estruturas, os desenhos foram vetorizados no
software Corel Draw X8. Para as fotografias foi utilizado o microscópio óptico Nikon
Eclipse NiU e lupa NikonSMZ1500 com câmera Nikon DS-Ri1, com auxílio do software
NIS-ElementsAR v.4.51.00.

Resultados e Discussões
Gênero Temeritas Richards, 1963 em Delamare Deboutteville & Massoud, 1963
Diagnose. Espécimes pigmentados com diferentes padrões de cores. Área clipeal e
interantenal da cabeça e grande abdome geralmente com cerdas regulares, raramente
com alguns espinhos na região dorso-anterior do grande abdome; área frontal da
cabeça com até cinco pares de cerdas espiniformes, área clipeal e interantenal da
cabeça com ou sem distintos pares de longas cerdas. Cabeça e mesotórax sem órgãos
vesiculares. Antena subigual ou maior que o corpo, às vezes em forma de chicote. Ant.
IV maior que a Ant. I–III juntas, com 18–46 subsegmentos. Órgão apical da Ant. III com
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bastões sensoriais em invaginações independentes. Ant. III e Ant. II com ou sem grupos
de cerdas claramente longos. Trocânter III com cinco cerdas regulares e um espinho
metatrocanteral. Tibiotarso I–III apenas com cerdas regulares lisas ou levemente
serrilhadas, órgãos ovais presentes ou ausentes, tenente hair capitados ausentes, cerda
pré-tarsal anterior e posterior presentes. Úngues lanceolado e sem cavidade,
geralmente sem túnica, unguiculus com filamento apical. Tricobótrias A–D presentes,
A–C desalinhadas. Cerdas neosminturóides ausentes na área parafurcal, machos com
ou sem grupos de cerdas plumosas nesta área. Dens com 13 cerdas ventrais, seguindo
a fórmula 1:1:2:2:2:2:3. Mucro fino, com ápice lanceolado ou truncado, com bordas
serrilhadas (Aparentemente lisas em T. kilimandjarica (Wahlgren, 1908)). Cerda
mucronal ausente ou presente (Adaptado de Delamare Deboutteville & Massoud 1963;
Richards 1968; Arlé& Oliveira 1977; Betsch 1980, 2000; Bretfeld 1999;Medeiros & Bellini
2019).
T.
andreazzei
sp.
nov.
Medeiros
&
Bellini,
2019
(Figs.
4)
Material tipo. Holótipo fêmea em lâmina (TY/0020, CC/UFRN): Brasil, Estado do Rio
Grande do Norte, município de João Câmara, “fazenda Cauaçu”, 05°32’15” S, 35°49’11”
W, 07-viii-2011, aspirador entomológico, Ferreira, A.S. & Bellini, B.C. coll. Paratipos 8
fêmeas e 2 machos em lâminas (TY/0020, CC/UFRN) e 4 fêmeas e 1 macho em lâminas
(CRFS-UEPB),
todos
da
mesma
data
do
holótipo.
Descrição. Cabeça Antena maior que o comprimento do corpo, com 1,56 mm no
holótipo. Proporção dos segmentos antenais: Ant. I–IV com 1:1,61:3,26:11,50. Ant IV
com 27 subsegmentos nos machos e 28 nas fêmeas, subsegmento 1 com 10 cerdas,
subsegmentos 2–3 com 6 e 7 cerdas respectivamente, subsegmentos 4–6 com 9 cerdas
cada,subsegmentos 7 a 27 (26 nos machos) com 10 cerdas cada, subsegmento 28 (27
nos machos) com cerca de 25 cerdas, uma cerda curva apical . Ant. III com 20 cerdas,
quatro mais longas e mais espessas na metade basal, órgão apical típico com duas
hastes dentro de duas invaginações separadas, microsensila subapical presente (fig. 6
B). Ant. II com 16 cerdas, quatro mais longas e mais grossas . Ant. I com cinco cerdas
espessas e uma menor. Comprimento da cabeça (olhos–boca) do holótipo 0,68 mm. 8
+ 8 olhos,(Fig. 6 C). Linhas a–g da Área Clipeal com 7/7/6/5(+1)/6(+1)/7/3 cerdas,
respectivamente, três pares centrais de cerdas longas nas linhas d, e e f,
respectivamente, quatro cerdas com homologias pouco claras (circuladas). Área
interantenal com linhas α e γ com 2 e 1 cerdas respectivamente, cerda γ maior que as
outras; área frontal com linhas A–E com 1 (+1) / 2/2 (+1) / 2 (+1) / 2 cerdas
respectivamente; 1, 1, 2 e 1 cerdas espiniformes nas linhas B, C, D e E,
respectivamente. Quetotaxia da cabeça ventral comona, sulco ventral com 2 cerdas,
quatro cerdas pós-labiais anteriores; campo basomedial labial comquatro cerdas, uma
delas mais longa, campo basolateral com cinco cerdas, uma proximal menor. Lobo
externo maxilar com cerda basal menor que apical, ambas lisas; placa sublobal
parcialmente subdividida, com ausência de apêndices setiformes . Papilas do palpo
labial como na Fig. 6 F com cinco cerdas proximais, fórmula de cerda guarda de cada
papila: H (2), A (0), B (5), C (0), D (4), E (3) + lateral process não atingindo a base da
papila E. Quetotaxia Labral com 3 pl, 2 (+1) p, 2 (+1) me 2 cerdas a, p2 maior que as
outras, a1 maior que a2; labrum com quatro cristas labiais, com quatro papilas
pontiagudas. Maxila típica, com seis lamelas, as três internas serrilhadas. Mandíbulas
com
5
a
6
dentes
apicais
incisivos
.
Pernas . Comprimento no holótipo: perna I 0,85 mm, perna II 0,97 mm, perna III 1,01
mm. Coxa I com uma cerda; trocânter I com cinco cerdas; fêmur I com 17 cerdas, uma
menor na metade proximal; tibiotarso I com 63 cerdas, verticilo distal com nove cerdas,
face dorsal com uma fileira de cerdas mais longa. Coxa II com duas cerdas; trocânter II
com cinco cerdas; fêmur II com 18 cerdas, uma menor na metade proximal; tibiotarso II
com 63 cerdas, verticilo distal com nove cerdas, face dorsal com uma fileira de cerdas
maior . Coxa III com quatro cerdas; trocânter III com cinco cerdas regulares, um grande
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órgão oval e o órgão metatrocanteral; fêmur III com 19 cerdas, duas delas reduzidas;
tibiotarsus III com 67 cerdas, verticilo distal com nove cerdas, face dorsal com fileira de
cerdas mais longas. Tibiotarso I–III sem órgãos ovais, cerda proximal FPe maior que
FPae, FPpe e FSe↑ (a última menor que as outras) . Complexos empodiais I–III
semelhantes, duas cerdas pretarsais presentes ; úngues sem túnica ou cavidade, com
um dente interno e cinco externos: um par distal, perto do dente interno, um par proximal
mais um dente não pareado dorsal. Unguiculus I–III com lamelas cerca de 2/3 do
comprimento dos únguis, com um dente interno e outro apical, filamento atingindo a
ponta
do
únguis
.
Apêndices abdominais. Colóforo com 1 cerda distal, um par de sacos longos verrucosos.
Tenáculo típico com três dentes em cada rami e duas cerdas apicais no corpus.
Tamanho da fúrcula no holótipo:manúbrio 0,23 mm, dens 0,43 e mucro 0,17. Manúbrio
com sete cerdas dorsais mais um cerda ventral menor; dens dorsalmente com 26
cerdas, uma proximal e uma distal mais longa que as outras; dens ventralmente com 13
cerdas, com a seguinte fórmula da região proximal para a distal 1: 1: 2: 2: 2: 2: 3; mucro
com vértice estreito, com ambas as bordas serrilhadas, com cerca de 18 dentes em
cada borda, cerda mucronal presente.Relação mucro: dens: manúbrio no holotipo 1:
3.17:
1.30.
Tronco. Comprimento do tronco do holótipo 1,20 mm. Tórax contínuo com abdome, sem
segmentação ou constrições visíveis; Tórax II com uma cerda a e possivelmente uma
cerda m (m?); Tórax III com três cerdas a, uma cerda m e uma cerda p; Abdome I com
três cerdas a (as duas espiniformes internas), cinco m (as três ou quatro espiniformes
internas) e duas cerdas p normais. Tricobótria A, B e C presentes no Abdome II,
formando um ângulo obtuso; Tricobótria A com uma cerda acessória (a), B com uma
cerda acessória (m) e C com três cerdas acessórias (p). Grande abdome com 7 grandes
cerdas dorso-posteriores. Área parafurcal com 13–14 cerdas principais nas fêmeas ,
machos com 5–6 cerdas ciliadas e apicalmente rombas (cerdas plumosas). Pequeno
abdome na fêmea, com Tricobótria D; valva anal dorsal com cerdas as2–4, ams2–3,
ms1–3, mps1–3 e ps1–2 presentes, ms1 e ps1 ímpares; valvas anais ventrais, cada
uma com cerdas aai1–3, ai1–6,mi1-5, mpi1-3 e pi1-3; mi5 sendo o apêndice subanal
curvado em direção à abertura do ânus, liso, espesso e apicalmente amplo com a ponta
serrilhada. Pequeno abdome no macho Fig. 8 C com Tricobótria D; valva anal dorsal
com cerdas as2–4, ams2–3, ms1–3, mps2 e ps1-2 presentes, ms1 e ps1 ímpares;
valvas anais ventrais, cada uma com cerdas ai1–6, mi1–5, mpi2 e pi1–3, cerda aai
aparentemente ausente. Abertura genital do macho com cerca de 19 cerdas de cada
lado
(Fig.
8
D).
Etimologia. A nova espécie é nomeada em homenagem ao nosso querido amigo Dr.
Ricardo Andreazze, que foi um querido professor e entomologista da Universidade
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
Notas taxonômicas. Temeritas andreazzei sp. nov. lembra outras espécies neotropicais
de Temeritas, como apresentado na Tabela 9, especialmente T. amazonensis Arlé &
Oliveira, 1977 e T. caatingae Arlé & Oliveira, 1977, pela presença de várias cerdas
longas, principalmente na Ant. III, áreas clipeal e interantenal da cabeça, pernas e
grande abdome; ausência de órgãos ovais no tibiotarso e presença de cerda mucronal.
No entanto, a nova espécie difere por apresentar 27–28 subsegmentos na Ant. IV, Ant.
III com 20 e Ant. II com 16 cerdas respectivamente, quatro pares de cerdas longas nas
áreas clipeal e interantenal da cabeça, 5–6 cerdas plumosas na área parafurcal de
machos e dens dorsalmente com 26 cerdas; enquanto T. amazonensis apresenta 32–
33 subsegmentos antenais na Ant. IV, Ant. III com 13–14 e Ant. II com 11–12 cerdas,
três pares de cerdas longas nas áreas clipeal e interantenal de cabeça, quatro cerdas
plumosas na área parafurcal dos machos e 24 cerdas dorsalmente no dens; e T.
caatingae apresenta 28–38 subsegmentos antenais na Ant. IV, Ant. III com 13–14 e Ant.
II com 11–12 cerdas, três (ou possivelmente dois) pares de cerdas longas nas áreas
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clipeal e interantenal da cabeça, seis ou mais cerdas plumosas na área parafurcal de
machos e dens dorsalmente com 23 cerdas (Arlé& Oliveira 1977) , outras comparações
são
apresentadas
na
Tabela
I.
T.
paradoxalis
sp.
nov.
Medeiros
&
Bellini,
2019
(Fig.
5)
Material tipo. Holótipo fêmea em lâmina (TY/0021, CC/UFRN): Brasil, Estado do Rio
Grande do Norte, município de João Câmara, “fazenda Cauaçu”, 05°32’15” S, 35°49’11”
W, 07-viii-2011, aspirador entomológico, Ferreira, A.S. & Bellini, B.C. coll. Paratipos 16
fêmeas e 4 machos em lâminas (TY/0021, CC/UFRN) e 4 fêmeas e 1 macho em lâminas
(CRFS-UEPB), todos da mesma data do holótipo.Descrição. Cabeça . Antenas
subiguais ao comprimento do corpo, com 1,11 mm no holótipo . Proporção dos
segmentos antenais Ant. I: II: III: IV de1: 1,69: 2,71: 6,83. Ant. IV no holótipo com 19
subsegmentos, subsegmento 1 com 12 cerdas, subsegmento 2 com 7 cerdas,
subsegmento 3 com 8 cerdas, subsegmentos 4–5 com 9 cerdas cada, subsegmentos
6–17 com 10 cerdas cada, subsegmento 18 com 9 cerdas, subsegmento 19 com cerca
de 15 cerdas. Três espécimes com apenas 18 subsegmentos, com segmentos 18 e 19
fundidos. Ant. III com 42 cerdas, nenhuma nítidamente mais longa, órgão apical típico
com duas hastes de duas invaginações, microsensila subapical presente . Ant. II com
20 cerdas, nenhuma nitidamente mais longa ou mais espessa. Ant. I com cinco cerdas
normais e uma menor e uma apical reduzida. Comprimento da cabeça (olhos a boca)
do holótipo 0,55 mm. 8+8 olhos. Área Clipeal com linhas a–g com 7/7/6/6(+1)/7(+1)/7/3
cerdas respectivamente, pares centrais de cerdas nitidamente mais longos ausentes,
cinco cerdas extras com homologias pouco claras (circuladas) . Área interantenal com
linhas α e γ com 2 e 1 cerdas respectivamente, cerda γ ligeiramente mais longa que
outras; área frontal com linhas A–E com 1 (+1) / 2/2 (+1) / 2 (+1) / 4 (+1) cerdas
respectivamente, 1 cerda externa mais longa na linha A; 1, 1, 2, 1 cerdas espiniformes
nas linhas B, C, D e E respectivamente . Quetotaxia da cabeça ventral como na sulco
ventral com 1 cerda, três cerdas pós-labiais anteriores; campo basomediano labial com
quatro cerdas, uma delas ligeiramente mais longa, campo basolateral com cinco cerdas,
uma delas mais longa. Lobo externo maxilar com cerda basal subigual ao comprimento
apical, ambas as cerdas lisas, cerda apical com farpa interna proximal; placa sublobal
inteira, com três apêndices. Papilas do palpo labial como na Fig. F com seis cerdas
proximais, fórmula de cerdas guarda de cada papila como: H (2),A (0), B (5), C (0), D
(4), E (6) + lateral process curto não atingindo a base da papila E. Quetotaxia labral com
3 pl, 2 (+1)p, 2 (+1) m e 2 cerdas a, p2 maior que as outras, a1 maior que a2; labro com
quatro cristas labiais , com quatro papilas pontiagudas. Maxila típica, com seis lamelas,
duas internas serrilhadas, a terceira franjada (Fig. 9 H).Mandíbulas com 4 a 5 dentes
apicais
incisivos
.
Pernas. Comprimento do holótipo com: perna I 0,51 mm, perna II 0,62 mm, perna III
0,65 mm. Coxa I com 1 cerda (dois espécimes com mais uma cerda anterior); trocânter
I com cinco cerdas, uma delas espiniforme; fêmur I com 15 cerdas; tibiotarso I com 59
cerdas mais quatro órgãos ovais, verticilo distal com nove cerdas, face dorsal com uma
fileira de cerdas maior. Coxa II com 2–3 cerdas; trocânter II com cinco cerdas; fêmur II
com 17 cerdas, uma distal menor; tibiotarso II com 62 cerdas mais quatro órgãos ovais,
verticilo distal com nove cerdas, face dorsal com uma fileira de cerdas mais longas Coxa
III com 3–4 cerdas; trocanter III com cinco cerdas regulares mais o espinho
metatrocantural; fêmur III com 19 cerdas, duas delas reduzidas; tibiotarso III com 64
cerdas mais quatro órgãos ovais, com o verticilo distal com nove cerdas, face dorsal
com uma fileira de cerdas mais longas . Tibiotarsos I–III com cerda proximal FPe mais
longa que FPae, FPpe e FSe↑ (a última menor do que as outras) .Complexos empodiais
I–III similares, duas cerdas pré tarsais presentes ; úngues sem túnica ou cavidade,com
dois dentes internos, margens laterais e dorsais serrilhadas. Lamelas principais do
unguiculus I–III com cerda de 2/3 a 1/2 do comprimento ungueal, com um dente interno
e outro apical, filamento quase atingindo a ponta do únguis .
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Apêndices abdominais. Colóforo com 1 cerda distal, com um par de longos sacos
verrucosos. Tenáculo típico com três dentes em cada rami e duas cerdas apicais no
corpo. Tamanho da fúrcula no holótipo: manúbrio 0,25 mm, dens 0,36 e mucro 0,12.
Manúbrio com oito cerdas dorsais mais uma cerda ventral menor ; dens dorsalmente
com 29 cerdas uma proximal, uma medial e uma distal mais longa que outras ; dens
ventralmente com 13 cerdas, com a seguinte fórmula da região proximal à distal 1: 1: 2:
2: 2: 2: 3 ; mucro truncado apicalmente com ambas as extremidades serrilhadas, com
cerca de 11 a 15 dentes em cada extremidade, cerda mucronal ausente . Relação
mucro:
dens:
manúbrio
no
holótipo
1:
3,18:
0,89.
Tronco. Comprimento do tronco no holótipo 1,1 mm. Grande abdome como na Fig. 21
A. Tórax contínuo com abdome, sem segmentação ou constrições visíveis; Tórax II com
uma cerda a e uma m; Tórax III com duas cerdas a e uma m; Abdome I com três cerdas
a, cinco m e três p. Tricobótria A, B e C presentes no Abdome II, formando um ângulo
obtuso; Tricobótria A com uma (a), B com uma (m) e C com pelo menos duas (p) cerdas
acessórias cada, respectivamente. Grande abdome com cerca de 20 cerdas grandes
dorso-posteriores, quatro delas ímpares. Área parafurcal com 13–14 cerdas principais
nas fêmeas, machos sem cerdas plumosas. Pequeno abdome da fêmea como na , com
Tricobótria D; valva anal dorsal com cerdas as1–4, ams1–3, ms1–4, mps1–4 e ps1–2
presente, as1, ams1, ms1 e ps1 ímpares; valvas anais ventrais, cada uma com cerdas
aai1–2, ai1–6, mi1–5, mpi1–3 (mpi3 presente ou ausente) e pi1–3 presentes; mi5 como
grande apêndice subanal curvado em direção a abertura do ânus, liso, espesso e
apicalmente abaulado. Pequeno abdome do macho na com Tricobótria D; valva anal
dorsal com cerdas as1–4, ams1–3, ms1–4, mps1–2 e ps1–2 presentes, as1, ams1, ms1
e ps1 ímpares; valvas anais ventrais cada uma com cerdas ai1–4, mi1–4, mpi2 e pi1–3
presentes; mi5 não visualizado. Abertura genital do macho com cerca de 15 cerdas de
cada
lado
.
Etimologia. A nova espécie foi nomeada por possuir morfologia muito distinta,
especialmente por apresentar antenas com características únicas entre as espécies de
Temeritas.
Notas taxonômicas. Temeritas paradoxalis sp. nov. pode ser diferenciado das outras
espécies de Temeritas por apresentar a Ant. IV com 18–19 subsegmentos; ausência de
cerdas nítidamente longas na Ant. II, III e áreas clipeal e interantenal da cabeça; tronco
sem cerdas espiniformes, com quatro cerdas dorso-distais ímpares; úngues com
margens dorsais e laterais serrilhadas; mucro relativamente curto e apicalmente
truncado, ausência de cerda mucronal. Em relação aos taxa neotropicais, a nova
espécie se assemelha mais a T. ormondae Arlé & Oliveira, 1977 por poucos
subsegmentos da Ant. IV, ausência de cerdas longas na Ant. II e III, forma de apêndice
subanal de fêmeas, ausência de cerda mucronal e mucro truncado. Por outro lado,
Temeritas paradoxalis sp. nov. difere de T. ormondae por apresentar 18 a 19
subsegmentos na Ant. IV, ausência de pares de cerdas longas na cabeça nas áreas
clipeal e interantenal, grande abdome dorsal sem espinhos, úngues serrilhados, dens
com 29 cerdas dorsais, enquanto T. ormondae apresenta 21 subsegmentos na Ant. IV,
cinco pares de cerdas longas nas áreas clipeais e interantenais da cabeça, grande
abdome com espinhos posteriores, úngues normal e dens com 20 cerdas dorsais.
Comparações com outras espécies podem ser vistas na Tabela I.
As duas novas espécies condizem com as diagnoses propostas por Richards (1968),
Betsch (1980, 2000) e Bretfeld (1999) para o gênero Temeritas, a mudança na diagnose
foi para incluir novos dados e designar T. paradoxalis sp. nov. no gênero, pois esta
espécie apresenta menos de 20 subsegmentos antenais no quarto artículo. Entretanto,
a diagnose detalhada das duas novas espécies de Temeritas juntamente com as
diagnoses precedentes do gênero mostram o quão diferente as espécies desse táxon
podem ser. T. andreazzei sp. nov. e T. paradoxalis sp. nov. são nitidamente diferentes
entre sí, principalmente no número de subsegmentos da Ant. IV e quetotaxia da Ant. II
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e III, devido a presença ou ausência de cerdas nitidamente longas, diferem na proporção
da Ant. IV em relação a Ant. I–III; quetotaxia da papila labial E e cerdas proximais labiais,
lobo maxilar externo e placa sublobal; proporção relativa das cerdas labrais; número de
dentes nas mandíbulas; quetotaxia das pernas; margens ungueais e número de dentes
internos do úngues; presença ou ausência de cerdas ímpares dorso-posteriores no
grande abdome, presença ou ausência de cerdas plumosas na área parafurcal dos
machos; entre outras diferenças. Estas diferentes morfologias foram, em parte,
registradas pela literatura anterior, como Richards (1968), Arlé& Oliveira (1977) e Betsch
(1980, 2000), mas tais estudos carecem de detalhes para melhor comparar as espécies.
As diferenças apresentadas nas novas espécies sugerem que Temeritas pode ser um
grupo poli ou parafilético de Sminthurinae e espécies como T. paradoxalis sp. nov. e T.
ormondae podem ser parte de uma linhagem distinta. Neste sentido pelo menos dois
grupos de Temeritas neotropicais podem ser formados: grupo macroceros ou Temeritas
stricto sensu, que inclui a espécie-tipo do gênero T. macroceros (Denis, 1933), T.
andreazzei sp. nov. e outras espécies com 26 ou mais subsegmentos na Ant. IV como
apresentadas na Tabela I; e grupo ormondae com T. ormondae e T. paradoxalis sp.
nov., com Ant. IV menor, subdividida em 18–21 subsegmentos.Também não é possível
incluir T. longipes (Börner, 1906) em nenhum dos dois grupos devido à ausência de
dados acerca da Ant. IV. Neste momento não está claro quais outros caracteres podem
delimitar inequivocamente ambos os grupos, considerando-se que a maioria das
descrições de espécies neotropicais carece de dados importantes sobre quetotaxia.
Revisões posteriores sobre Temeritasdevem elucidar a identidade detalhada desses
grupos e do próprio gênero.

Conclusão

Estudos anteriores, como Bernard & Wynne (2017) indicam que há necessidade de
revisão a família Sminthuridae, pois além da sobreposição de caracteres, muitos destes,
como, por exemplo, o tamanho das antenas, possuem baixo valor taxonômico
resolutivo, reforçando a necessidade de mais estudos comparativos e redescritivos. Por
outro lado, há ampla fauna de Sminthuridae na Região Neotropical e estudos de
Collembola realizados nos últimos anos (Abrantes et al. 2012; Mari-Muttet al. 1998–
2018; Zeppelini et al. 2019) indicam não apenas grande diversidade na família, como
também potencial elevado número de espécies novas não descritas (como apresentado
em Mari-Mutt et al. 1998–2018). Assim, este trabalho colabora com o conhecimento da
família apresentando um compilado de informações revisadas sobre Temeritas, assim
como descrevendo novas espécies detalhadamente, permitindo comparações
taxonômicas mais precisas no futuro. Trabalhos de taxonômicos são a base para a
realização de estudos mais abrangentes nas áreas de ecologia, biogeografia e evolução
do grupo, bem como para ações de conservação da biodiversidade que é objetivo
proposto pela ODS 15 da ONU.
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TÍTULO: Reservas energéticas radiculares permitindo mais armazenamento de água
em espécies nativas da Caatinga
Resumo
Tendo em vista as fortes pressões ambientais sofridas por espécies nativas de regiões
semiáridas, como a Caatinga, apresentar mecanismos que possibilitam o seu
estabelecimento e sobrevivência são imprescindíveis. Produzidos a partir da
fotossíntese, os carboidratos não-estruturais como, por exemplo, amido e açúcares nãoredutores, possuem papel importantíssimo na manutenção do metabolismo das plantas,
principalmente em meio aos estresses bióticos e abióticos. Estudar as reservas
energéticas, que aumentam as chances de sobrevivências, principalmente no período
de estiagem, é de suma relevância para obter mais sucesso em projetos de restauração.
Dessa forma, buscamos compreender se as condições bioquímicas de plantas, no que
diz respeito aos seus carboidratos, na condição em que saem da casa de vegetação,
auxilia no seu desempenho em campo como na recuperação de folhas ou sobrevivência.
Observamos que mortalidade e crescimento após transplante não apresentou relação
com as concentrações de carboidratos não-estruturais nas raízes. Os estoques
variaram entre as espécies estudadas e as concentrações de amido confirmaram o
importante papel das raízes como reservas, e as concentrações de carboidratos foram
correlacionadas com o armazenamento de água. Sendo assim, dispostos em diferentes
concentrações e compartimentos da planta, os carboidratos, quando em concentrações
elevadas, permitem uma melhor absorção de água e armazenamento nas raízes.
Palavras-chave: Semiárido; Estresse Ambiental; Carboidratos.
TITLE: Root energy reserves allowing more water storage in native Caatinga species
Abstract
Given the strong environmental pressures suffered by native species from semi-arid
regions, such as Caatinga, presenting mechanisms that enable their establishment and
survival are essential. Produced from photosynthesis, nonstructural carbohydrates, such
as starch and non-reducing sugars, play a major role in maintaining plant metabolism,
especially amid biotic and abiotic stresses. Studying energy reserves, which increase
the chances of survival, especially in the dry season, is of paramount importance for
more successful restoration projects. Thus, we seek to understand if the biochemical
conditions of plants, regarding their carbohydrates, as they leave the greenhouse, assist
in their field performance such as survival or leaf recovery. We observed that mortality
and growth after transplantation were not related to concentrations non-structural
carbohydrate in the roots. Stocks varied among species studied and starch
concentrations confirmed the important role of roots as reserves, and carbohydrate
concentrations were correlated with water storage. Thus, arranged in different
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concentrations and compartments of the plant, carbohydrates, when in high
concentrations, allow better water absorption and storage in the roots.
Keywords: Semiarid; Environmental stress; Carbohydrates.
Introdução
A Caatinga, floresta semiárida brasileira é caracterizada por apresentar
chuvasconcentradas em um curto período do ano (Leal and Tabarelli, 2005). Apresenta
altas temperaturas e taxas de luminosidade que torna o ambiente ainda mais
estressante para as plantas (Paterno et al., 2016). Mesmo com uma vegetação
adaptada a lidar com a sazonalidade característica desse bioma, a vegetação local tem
padecido sob tais condições devido à alta variabilidade do volume de chuvas ao longo
dos anos. A redução de plantas arbóreas em estágios iniciais de vida aumenta a
susceptibilidade desses ecossistemas, podendo transformá-los em fragmentos com
baixa cobertura vegetal e predominância de uma vegetação herbáceo-arbustiva (Araújo,
2013; Marinho et al., 2016). A identificação de espécies mais propícias ao uso em
projetos de restauração é importante para que tais projetos obtenham sucesso mesmo
com a alta variabilidade climática. Dessa forma, estudos acerca de características como
acúmulo de reservas energéticas que aumentam as chances de sobrevivência ao longo
do período de estiagem se mostram importantes para obtenção de maior sucesso em
projetos de restauração.
As plantas obtêm carbono através da fotossíntese e o usam para funções metabólicas
e estruturais. Em períodos de alta produtividade uma pequena parte excedente de
carbono é encadeada e destinada à composição de carboidratos não-estruturais (CNE)
(Martínez-Vilalta et al., 2016). Reservas de CNE apresentam a função de manter o
metabolismo de plantas a noite, em períodos de estresses ambientais e bióticos no meio
em que estejam inseridas, podendo ser eles: excesso de sombra, seca, herbivoria e
fogo por exemplo (Piper and Fajardo, 2014). Os CNE, que incluem amido e açúcares
não-redutores, são as reservas de energia mais utilizadas para medida de
armazenamento. O amido é um composto de cadeia estrutural complexa, e nas plantas
ele é armazenado exclusivamente para uso futuro, enquanto os açúcares solúveis
exercem uma gama de funções de forma imediata (Dietze et al., 2013). Os açúcares
não-redutores são responsáveis pelo desenvolvimento da defesa e respiração, além de
serem também metabólitos intermediários (Martínez-Vilalta et al., 2016); e quando
associado a outros compostos de carbono, estão incluídos na tolerância a baixas ou
altas temperaturas e reparo do xilema (Secchi and Zwieniecki, 2011). Os CNE podem
ser armazenados em diferentes compartimentos das plantas (como folhas, caule e
raízes) em diferentes concentrações. Essas concentrações irão variar de acordo com
as funções dos diferentescompartimentos na dinâmica do carbono da planta. A alta
concentração desses açúcares reduz o potencial hídrico no citosol das células da raiz
fazendo com que ocorra maior absorção e armazenamento de água (Taiz et al. 2017).
Plantas de região semiárida estão sob condições de estresses sazonais e períodos de
estiagem com alto déficit hídrico. Dessa forma, mecanismos contra o ressecamento e
que propiciam absorção e armazenamento de água, permitem o estabelecimento e
sobrevivência no semiárido brasileiro. O objetivo do presente trabalho é: 1) Testar se
existe relação entre estoques de carboidratos não-estruturais e o desempenho de
plantas após transplante; 2) Compreender a importância das raízes como um órgão de
reserva nas plantas, observando as concentrações de carboidratos não-estruturais
radiculares e açúcares não-redutores; 3) Testar se existe uma relação positiva entre o
aumento na concentração de açúcares não-redutores e o armazenamento de água.
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Metodologia

Local de estudo
O estudo será realizado na Floresta Nacional de Açu, administrada pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A reserva está localizada no
município de Assú, estado do Rio Grande do Norte. O clima local é semiárido com
precipitação anual que varia entre 400 e 600mm e temperatura média de 28ºC (Alvares
et al.,2013).
Recuperação de biomassa foliar após um período de seca
No ano de 2016 foi colocado em execução na Floresta Nacional de Açu um experimento
em larga escala que visa verificar como a diversidade de espécies arbóreas está
relacionada com diversas funções ecossistêmicas. No experimento, foram plantadas
comunidades com 5 níveis de Diversidade: 1 espécie, 2 espécies, 4 espécies, 8
espécies e 16 espécies. As espécies utilizadas foram: Aspidosperma pyrifolium,
Handroanthus impetiginosus, Cochlospermum vitifolium, Commiphora leptophloeos,
Cynophalla hastata, Combretum leprosum, Pityrocarpa moniliformis, Bauhinia
cheilantha, Poincianella gardneriana, Anadenanthera colubrina, Amburana cearenses,
Libidibia férrea, Mimosa tenuiflora, Piptadenia stipulacea, Pseudobombax marginatum,
Ziziphus joazeiro. Deste experimento foram utilizados apenas dados provenientes da
sobrevivência das plantas das monoculturas, os níveis de diversidade não foram
levados em consideração nas análises. No fim de 2016 todas as plantas se encontravam
sem folhas devido ao período de seca característico da região. As respostas de
recuperação foliar das espécies foram verificadas com a chegada das estações
chuvosas dos anos de 2017. Dentro das monoculturas, todos os indivíduos de 15
espécies utilizadas nesse experimento tiveram sua biomassa estimada. Cada planta
amostrada teve o número de folhas contados em campo e uma folha retirada para
posterior secagem e verificação da biomassa seca em estufa a 70ºC por 72 horas. O
valor da biomassa seca foliar individual verificada para cada planta foi multiplicada pelo
número de folhas contados em campo, essa será a biomassa foliar média regenerada.
A média da biomassa seca regenerada entre as plantas para cada espécie será a média
geral por espécie.
Análises bioquímicas
A verificação das concentrações de carboidratos não-estruturais nas espécies arbóreas
plantadas em campo foram obtidas a partir de cinco plantas de cada espécie produzidas
em casa de vegetação utilizando método padrão de produção de mudas do Laboratório
de Ecologia da Restauração. As análises bioquímicas foram realizadas em parceria com
o laboratório de Estudos em Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. A extração de Açúcares não-redutores (ANR) foi realizada a partir de
amostras contendo aproximadamente 200 mg de massa fresca (MF) de folhas
maceradas, empregando 5 mL de etanol 80% (v/v) a 60 °C por 30 min em tubos de vidro
hermeticamente fechados. Após coleta do sobrenadante, os resíduos foram reextraídos.Os sobrenadantes coletados foram reunidos, totalizando 10 mL de extrato por
amostra, ao passo que os resíduos foram reservados para extração e quantificação de
amido. A quantificação de ANR foi feita com o reagente da antrona (Morris 1948; Yemm
e Willis 1954) pelo método de Van Hendel (1968). Em cada determinação, 100 µL da
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amostra, 800 µL de água destilada e 100 µL de KOH 30% (m/v) foram pré-incubados a
100 °C durante 10 min. Após resfriamento, foram adicionados 2,5 mL do reagente
antrona em cada amostra. A leitura foi realizada a 620 nm e a quantidade de ANR das
amostras foi calculada a partir de uma curva padrão de sacarose. O amido foi extraído
a partir dos resíduos obtidos após a extração de ANR. Os resíduos foram macerados
com 1,5 mL de ácido perclórico 30% (v/v) e centrifugados a 10.000 xg durante 10 min.
Os sobrenadantes coletados e os precipitados foram re-extraídos com 1 mL de ácido
perclórico 30% (v/v) por mais duas vezes. Em seguida, os sobrenadantes foram
reunidos, perfazendo 3,5 mL de extrato por amostra. A quantificação do amido foi
realizada com o reagente da antrona (Morris, 1948; Yemm e Willis, 1954) pelo método
de McCready et al. (1950). Para cada determinação, foi adicionado 100 µL da amostra,
900 µL de água destilada e, após o resfriamento, adicionados 2,5 mL do reagente de
antrona. A leitura foi realizada a 620 nm e a quantidade de amido das amostras foi
calculada utilizando uma curva padrão de D-glicose, multiplicando os valores obtidos
pelo fator 0,9 para conversão em amido.
Análises estatísticas
A influência das concentrações de CNE sobre a capacidade de rebrotamento das
plantas foi verificada através de modelos lineares generalizados. Variações nas
concentrações de amido e açúcares não-redutores entre as espécies foram utilizados
como variáveis explanatórias. A recuperação da biomassa foliar em campo e
mortalidade entre as espécies foram usadas como variáveis-resposta.

Resultados e Discussões

Relação entre estoques de carboidratos não-estruturais e desempenho de plantas após
transplante
A mortalidade e crescimento de plantas após o transplante não apresentaram relação
com as concentrações de carboidratos não-estruturais nas raízes. Esse resultado indica
que na Caatinga o sucesso de projetos de restauração pode estar relacionado
principalmente com variáveis bióticas e abióticas do ambiente, como herbivoria e
estresse hídrico.
Estoques de carboidratos não-estruturais radiculares
Plantas juvenis da Caatinga apresentaram altas concentrações de amido radicular
(Figura 1B). As concentrações de ANR variaram entre as 15 espécies analisadas com
maiores concentrações observadas em C. vitifolium e A. cearensis (Figura 1A), essas
espécies também apresentaram grandes estoques quando considerado a biomassa
radicular total (Figura 1C). De forma geral, as concentrações de amido foram maiores
que as de ANR, confirmando a importância das raízes como um órgão de reserva nas
plantas (Figuras 1A e 1B). Os estoques radiculares de amido foram os que mais
variaram entre as espécies (Figura 1D), indicando que mesmo com uma alta capacidade
de armazenamento de amido nas raízes (como observado na figura 1B), o estoque total
depende também do crescimento radicular das espécies.
Relação entre açúcares não-redutores e armazenamento de água
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Houve uma relação positiva entre a concentração de ANR radiculares e o conteúdo de
água nas raízes (Figura 2).
Discussão
Não houve relação entre as concentrações de carboidratos não-estruturais presentes
nas raízes após o período de crescimento em casa de vegetação e o desempenho na
natureza após o transplante. Espécies de ambientes sazonais apresentam maior
capacidade de armazenamento de carboidratos que espécies de ambientes mais
constantes (Paula & Pausas 2011). De forma geral as concentrações de amido radicular
não apresentam grandes variações entre as 15 espécies. Essas reservas podem ter
sido suficientes para que as plantas recuperassem a biomassa foliar após a estação
seca. A partir da recuperação foliar inicial as plantas passam a contar com ANR oriundos
da fotossíntese para crescimento e sobrevivência (Moreira, Tormo & Pausas 2012). Tal
resultado indica que o sucesso de transplantes em projetos de restauração podem estar
relacionados a condições bióticas e abióticas do ambiente que as plantas são expostas
como níveis de herbivoria (Marinho et al. 2016), estresse hídrico (Allen et al. 2010) ou
qualidade do solo (Salifu, Jacobs & Birge 2009). De acordo com o modelo de recursos
limitantes, as plantas sob condições de estresse alocam mais carbono para órgãos que
otimizam a aquisição de recursos limitantes (Wise & Abrahamson 2005, 2007). O
monitoramento do crescimento foi realizado apenas para biomassa foliar, no entanto
sob condições naturais plantas de ambientes semiáridos podem apresentar maior
alocação de carbono para biomassa radicular.
O aumento do conteúdo de água nas raízes em resposta a ANR pode ser um
mecanismo relacionado a sobrevivência em ambientes semiáridos e não a recuperação
de biomassa. Plantas da Caatinga apresentam a estratégia de acúmulo de carboidratos
nas raízes para regulação osmótica. A não utilização de carboidratos não-estruturais
radiculares de algumas espécies pode estar relacionado com a manutenção do
potencial osmótico na raiz, esse efeito foi verificado em resposta a estresses hídricos
em outros estudos (Galvez et al., 2011).

Conclusão
Sendo assim, mesmo não encontrando uma relação entre estoques de carboidratos
não-estruturais e o desempenho de plantas após transplante, o estudo observou que as
raízes desempenham um importante papel de reserva, contribuindo para a absorção e
armazenamento de água que junto de outros mecanismos contribuem para a
sobrevivência de plantas em regiões semiáridas.
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Anexos

Concentrações e estoques totais de carboidratos não-estruturais (A e C) e amido
radiculares (B e D) para 15 espécies arbóreas da Caatinga. As análises bioquímicas
foram amostradas em plantas cultivadas em casa de vegetação após seis meses de
crescimento.

CIÊNCIAS DA VIDA

953

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Relação entre açúcares não-redutores radiculares e armazenamento de conteúdo de
água radicular.
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TÍTULO: Negligência botânica: checklist prévio e padrão de distribuição das licófitas e
samambaias do Rio Grande do Norte
Resumo

Existem cerca de 3.500 espécies de licófitas e samambaias na região Neotropical. O
Brasil se destaca por suas proporções continentais com alta diversidade climática sendo
a Mata Atlântica um dos centros de diversidade e endemismo para o grupo. No entanto
o conhecimento sobre as licófitas e samambaias em regiões negligenciadas, como o
limite norte da Mata Atlântica e a Caatinga, ainda é baixo. Com intuito de reforçar o
conhecimento sobre licófitas e samambaias no Nordeste, o presente trabalho tem como
objetivo fazer um checklist prévio e determinar padrões de distribuição de licófitas e
samambaias no Rio Grande no Norte. A lista de espécies foi elaborada com base nas
coleções dos herbários da UFRN e RN. Para entender o padrão de distribuição das
espécies no RN utilizamos as informações geográficas das fichas das exsicatas.
Registramos 36 espécies para o Rio Grande do Norte sendo cinco licófitas e 31
samambaias. Elas estão distribuídas em sete padrões de distribuição mais gerais. Com
o presente estudo foi confirmado o descaso para alguns grupos florísticos e um
acréscimo nas diferentes fisionomias vegetais no estado.

Palavras-chave: Pteridófitas, ocorrências, nichos.
TITLE: Botanical Neglect: Previous checklist and distribution pattern of the lyophytes and
ferns of Rio Grande do Norte
Abstract

There are about 3,500 species of lyophytes and ferns in the Neotropical region. Brazil
stands out for its continental proportions with high climatic diversity being Atlantic Forest
is one of the centers of diversity and endemism for the group. However, knowledge about
lyophytes and ferns in neglected regions, such as the northern boundary of the Atlantic
Forest and the Caatinga, is still low. In order to improve the knowledge about lyophytes
and ferns in the northeastern Brazil, the present work aims to make a preliminary
checklist and determine patterns of distribution of lyophytes and ferns in Rio Grande do
Norte. The list of species was elaborated based on the collections of the herariums of
UFRN and RN. To understand the pattern of distribution of the species in the RN we
used the geographic information of the records of the exsiccates. We recorded 36
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species for Rio Grande do Norte, being five lyophytes and 31 ferns. We were able do
define seven general distribution patterns in which they are distributed. Besides the
improvement on the general patterns off plant distribution along Rio Grande do Norte
state, we confirmed the negligence for some floristic groups and areas in Brazil.

Keywords: Pteridophytes, occurrences, niches.
Introdução
Estima-se que no mundo existam cerca de 220.000 espécies de plantas, das quais
aproximadamente 51% ocorrem na região neotropical destas cerca de 3.500 espécies
são licófitas e polipodiófitas, correspondendo a 25% do total mundial (Antonelli &
Sanmartín, 2011; Moran, 2008). No Neotrópico, o Brasil destaca-se pelo seu tamanho
continental e pela sua diversidade climática, por isso possui uma enorme riqueza de
espécies de plantas terrestres (c. 45 mil - 20% do total de espécies no planeta; Forzza
et al., 2012) e elevada taxa de endemismo sendo a Mata Atlântica um hotspot (Flora do
Brasil, 2020; Tryon & Tryon, 1982; Moran, 2008). No entanto, nosso conhecimento sobre
a flora do Brasil ainda está bastante deficiente quando consideramos grupos
taxonômicos mal estudados como as samambaias e licófitas (Almeida & Salino, 2016),
ou regiões negligenciadas cientificamente como é o caso do nordeste brasileiro (Santos
et al., 2011; Morim & Nic Lughadha, 2015; Oliveira et al., 2017).
As licófitas e polipodiófitas (ou samambaias) são duas linhagens de plantas vasculares
que não produzem flores e frutos. Ambos os grupos se dispersam através de esporos
muito pequenos capazes de atingir longas distâncias através das correntes de vento,
indicando baixa limitação de dispersão (Page, 2002). Esses táxons compartilham
características como a presença do sistema vascular, a ausência de sementes e o ciclo
de vida com dominância da fase esporofítica (diploide) em relação à fase gametofítica
(haploide). Tais características usadas para agregar licófitas e samambaias são
características plesiomórficas, ou seja, homologias ancestrais (Ridley, 2006) características que já estavam presentes no ancestral comum de todas as traqueófitas
viventes e que não refletem nenhuma relação filogenética exclusiva entre as duas
linhagens (Kenrick & Crane, 1997). Atualmente está claro que licófitas e samambaias
são, na verdade, duas linhagens ou agrupamentos monofiléticos distintos (Kenrick &
Crane, 1997; Pryer et al., 2004; Schneider et al., 2004; Lehtonen, 2011) e, portanto,
devem ser classificadas e tratadas independentemente.
Windisch (2005) sugere que apenas 75% das espécies tropicais de licófitas e
samambaias sejam conhecidas. Neste contexto, o Brasil tem um grande potencial para
abrigar espécies ainda não descritas, principalmente em áreas com baixo investimento
em conservação e poucos estudos científicos, como o nordeste do Brasil e mais
especificamente, o limite norte da Mata Atlântica (Santos et al., 2011; Versieux et al.,
2013, 2017; Magalhães et al., 2014; Morim & Nic Lughadha, 2015; de Oliveira & Bernard,
2017; Oliveira et al., 2017). Outro problema encontrado, segundo Almeida et al. (2016),
é que os espécimes em herbário estão erroneamente identificados ou foram coletados
de forma inapropriada o que impossibilita a identificação correta dos táxons. Diante
disso, estudos que aprimoram o conhecimento sobre esses táxons tornam-se
essenciais para a compreensão da biodiversidade do estado como um todo.
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No estado do Rio Grande do Norte existem dois biomas, a Caatinga, uma floresta ou
savana sazonalmente seca, e a Mata Atlântica, uma floresta úmida. Além disso existem
algumas áreas de florestas úmidas em terrenos mais altos (brejos de altitude) no interior
do estado, em meio a áreas secas. Apesar de uma relativa heterogeneidade ambiental,
o único estudo que menciona as pteridófitas do Rio Grande do Norte registrou apenas
20 espécies (Prado et al., 2015). Este número pode ser reflexo da falta de estudos
florísticos no estado, uma vez que alguns estudos têm enfatizado a negligência de
coletas no estado relatando inúmeros registros novos, bem como descrevendo novas
espécies para a ciência (Versieux et al., 2013, 2017; Magalhães et al., 2014).
O objetivo geral do projeto foi alavancar os estudos sobre as pteridófitas do Rio Grande
do Norte para melhorar nosso conhecimento geral sobre a Flora do Estado.

Metodologia

O estado do Rio Grande do Norte com um território de 52.809,602 km² é compreendido
por dois biomas, Mata Atlântica e Caatinga. Com cerca de apenas 6%, a Mata Atlântica
se concentra principalmente no litoral leste do estado (Maciel, 2011) e cerca de 91%
corresponde ao bioma da Caatinga (Serviço Florestal Brasileiro, 2018).
Com geomorfologia bastante diversificada, se dividindo em quatro principais domínios.
Planícies costeiras e fluviais que compreende as principais bacias hidrográficas do litoral
leste e os cursos de drenagem do no interior do estado. Tabuleiros e chapadas,
caracterizados pela formação em rochas sedimentares. Planaltos e platôs, onde se
encontram os maiores altiplanos do estado, representados pelas serras de Martins e
Portalegre, Serra de Santana e o Planalto da Borborema, com altitudes entre 700 e 800
metros. Depressão sertaneja e inselbergs, caracterizado por uma grande planície entre
os planaltos no interior do estado incrustada por planaltos cristalinos residuais
(Pfaltzgraff & Torres, 2011).
O clima, segundo Koppen, é dividido em dois tipos: BSh e As. O clima As é caracterizado
por três meses secos e chuvas concentradas no inverno e BSh é determinado por curtos
períodos de chuva durante o verão determinada por áreas semiáridas de baixas
latitudes e altitudes (Alvares et al., 2013). A geomorfologia e o clima do estado são
fatores determinantes para separar os tipos de vegetação que ocorrem no Rio Grande
do Norte. Com isso é possível explicar como algumas espécies que só ocorrem na Mata
Atlântica, outras no domínio da Caatinga e outras muito especificamente nos planaltos
e platôs.
A lista florística do estudo foi baseada nos bancos de dados dos herbários da UFRN e
RN, também em coletas de campos do autor. Dos espécimes observados nos herbários
foram incluídas espécies nativas e exóticas com ocorrência em áreas naturais de acordo
com as descrições das fichas das exsicatas. A lista está organizada em ordem alfabética
de famílias baseada no sistema de classificação PPG I (2016). Os nomes das espécies
foram atualizados de acordo com TROPICOS (http://www.tropicos.org), The Plant List
(http://www.theplantlist.org/) e Flora do Brasil (http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/).
Espécimes indeterminados ou determinados apenas a nível de família ou de gênero
foram identificados com base em literatura especializada para os grupos estudados.
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Resultados e Discussões

Foram examinadas 144 exsicatas, das quais 48 estavam com identificação errônea ou
apenas a nível de gênero. Ao todo, 18 famílias, 30 gêneros e 36 espécies no Rio Grande
do Norte (Tabela 1) foram registrados neste trabalho. Um acréscimo de 16 espécie
desde de o último levantamento para o estado onde foram reportadas 20 espécies
(Prado et al., 2015). Das 36 espécies, 13 ocorrem na Caatinga, 18 na Mata Atlântica e
cinco ocorrem em ambos biomas.
As famílias com os maiores números de espécies foram Pteridaceae (7 espécies),
Polypodiaceae (4) e Blechnaceae (3), correspondendo a 38,8% do total de espécies no
estado e 61,1% correspondente a famílias com apenas uma ou duas espécies. Esses
valores podem ser ainda maiores se considerarmos que o esforço amostral para o grupo
no estado ainda é baixo.
As licófitas são representadas por três famílias, Isoetaceae, Lycopodiaceae e
Selaginellaceae, onde duas espécies ocorrem em ambientes xéricos (Isoetes
luetzelburgii e Selaginella convoluta) e três de ambientes úmidos (Palhinhaea cernua,
Pseudolycopodiella meridionalis e S. erythropus). I. luetzelburgii é uma espécie palustre
com estratégia de proteção dos esporos em colmos enterrados, sendo eficaz em corpos
d’águas estacionais (Pereira et al. 2014), já a S. convolluta são encontradas em
microhabitats sombreados e bem drenados, cuja adaptação é enrolar os ramos durante
o período de estiagem (Xavier et al., 2012). Ambas espécies estão no domínio
geomorfológico da Depressão sertaneja sob clima BSh.
As espécies P. cernua e P. meridionalis ocorrem nas planícies costeiras e fluviais no
litoral leste do estado, correspondente ao bioma da Mata Atlântica e na transição entre
Mata Atlântica e Caatinga, devido a perenidade dos corpos d’águas da região. S.
erythropus ocorre especificamente nos platôs das Serras de Portalegre e Martins
caracterizados pelo clima As.
Foram registradas três espécies aquáticas (Azolla filiculoides, Salvinia auriculata e
Marsilea minuta), ambas possuem ocorrências nos dois biomas do estado, nos
ambientes aquáticos das planícies costeiras e fluviais do estado, devido às suas
estratégias reprodutivas. A. filiculoides e S. auriculata são plantas flutuantes de comum
ocorrência em corpos d’água no litoral, principalmente em lagoas, assim como as
Lycopodiaceae, devido a perenidade da região, mas o sucesso ecológico das duas
espécies nos dois biomas de deu a fácil e rápida reprodução vegetativa (Miranda &
Schwartsburd, 2016). M. minuta é uma espécie anfíbia, também com ampla destruição
no estado, tanto em corpos d’água perenes e sazonais, mas com estratégia de
reprodução diferente, onde tem os esporocarpos enterrados.
Em inselbergs da depressão sertaneja do estado foram registradas três espécies
(Anemia dentata, A. oblongifolia e Doryopteris concolor), sendo considerados habitats
singulares para diferentes grupos vegetais (Porembski et al. 1997; Gomes & Alves,
2010; de Paula, 2014). No entanto, estudos nestas áreas são insipientes, sobretudo com
o grupo do presente estudo.
Algumas espécies estão bem amostradas no estado, com ocorrências concentradas no
litoral leste e sempre associadas a cursos d’água (Telmatoblechnum serrulatum,
Lygodium volubile, Ceratopteris thalictroides, Cyclosorus interruptus). A relação das
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licófitas e samambaias com ambientes palustres e/ou úmidos é bastante comum nos
demais biomas brasileiros (Santiago, 2013). Sendo assim, são bastantes comuns ao
longo das bacias hidrográficas do estado apesar da maioria das vegetações ciliares no
Rio Grande do Norte estarem bastante antropizadas.
A APA Piquiri-Una no município de Canguaretama, localizado à Sudeste do estado
próximo à divisa com a Paraíba, é o segundo maior fragmento de Mata Atlântica bem
preservado do estado, mas cercado por grandes lavouras de cana de açúcar. Nesse
fragmento foram coletadas cinco espécies de samambaias (Cyathea phalerata,
Salpichlaena volubilis, Cyclodium meniscioides, Lindsaea lancea, Phlebodium
decumanum). Uma espécie (Actinostachys pennula) foi coletada na APA BonfimGuaraira, no município de Nísia Floresta, apesar de ser uma área de preservação
permanente, encontra-se extremamente antropizada devido a atividade turística forte na
região e a falta de fiscalização por parte dos órgão ambientais (Leroy, 2015), contudo,
a espécie em questão e de outros grupos podem estar ameaçadas com a forte
fragmentação da vegetação local.
Somente nos platôs das serras de Portalegre e Martins foram reportadas quatro
espécies (Blechnum occidentale, Adiantum deflectens, A. raddianum, Macrothelypteris
torresiana), bem como S. erythropus, comentada anteriormente. Essas duas serras são
caracterizadas como Clima As, segundo Koppen, o mesmo do litoral onde tem a maior
diversidade samambaias no estado, devido aos altos níveis de precipitação. As
características geomorfológicas e climáticas conferem a essas serras fragmentos de
floresta estacional semidecidual na Caatinga (Tabarelli & Santos, 2004), ambientes
impares para o bioma. Porém, pouco se sabe da flora desses ambientes no Rio Grande
do Norte.

Conclusão

O presente estudo corrobora a falta de levantamentos florísticos no estado do Rio
Grande do Norte, principalmente grupos negligenciados como as samambaias e
licófitas. Além disso aprimora nossa compreensão sobre o entendimento dos diferentes
nichos e composições ecológicas no estado.
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Tabela 1 - Lista de espécies de licófitas e samambaias, o bioma de ocorrência de cada
espécie no estado. CAA – Caatinga; MA – Mata Atlântica. RN – Herbário do Parque das
Dunas; UFRN – Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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TÍTULO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COMO FERRAMENTA PARA O ESTUDO
DA EXCITABILIDADE CORTICAL DURANTE O SONO: INTERAÇÃO COM O JET-LAG
SOCIAL E INSÔNIA
Resumo
A maior parte das rotinas sociais são pensadas para atender as necessidades de
hábitos matutinos. Em consequência disso￼ temos que indivíduos adultos jovens com
cronotipo vespertino sofrem mais que indivíduos matutinos ao tentarem se adequar aos
horários impostos, tendo como consequências a baixa qualidade de sono e de vida e
recorrendo a atitudes que levam ao jet-lag social.￼ ￼￼￼￼ Devido ￼a alta
prevalência nesse grupo e das consequências que o jet-lag social pode acarretar ￼, o
presente estudo￼ teve como objetivo determinar se o grau de excitabilidade cortical
durante o sono e a consequente habilidade de se inibir o processamento neural dos
estímulos externos é diferente entre indivíduos com ou sem indicativos adicionais de
insônia. Os resultados demonstraram que￼￼ a insônia, somada ao jet-lag social alto,
resulta em maior excitabilidade cortical durante o sono frente à estimulação sonora.
Palavras-chave: Jet-lag. Sono. Insônia. Potencial. Evocado.
TITLE: AUDITORY EVOKED POTENTIAL AS A TOOL FOR THE STUDY OF
CORTICAL EXACTABILITY DURING SLEEP: INTERACTION WITH THE SOCIAL JET
LAG AND INSOMNIA
Abstract
Most social routines are designed to meet the needs of morning habits. As a result we
have that young adult individuals with afternoon chronotype suffer more than morning
individuals as they try to adjust to the imposed times, resulting in poor quality of sleep
and life and resorting to attitudes that lead to social jet lag. Due to the high prevalence
in this group and the consequences that social jet lag can have, the present study aimed
to determine if the degree of cortical excitability during sleep and the consequent ability
to inhibit neural processing of external stimuli is different between individuals with or
without additional indications of insomnia. The results showed that insomnia, coupled
with high social jet lag, results in greater cortical excitability during sleep in the face of
sound stimulation.
Keywords: Jet-lag. Sleep. Insomnia. Evoked. Potential.
Introdução
O ciclo sono-vigília é um evento biológico inerente aos seres vivos. Podemos entender
o sono como uma fase de repouso do organismo, em que a energia gasta durante o dia
é reposta, ao mesmo tempo que é um período de intensas atividades, pois o nosso
corpo continua trabalhando, mantendo nossas funções em ordem. Atualmente sabemos
bem os efeitos de uma boa noite de sono à saúde humana e os distúrbios decorrentes
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da sua ausência. De modo geral, é durante essa fase do dia que nossas memórias são
consolidadas, o coração e sistema cardiovascular sofrem redução da atividade,
melhorando seu desempenho e diminuindo riscos, previne estresse, atua no equilíbrio
hormonal e se relaciona a manutenção da imunidade corporal (FERREIRA, 2015). Em
contrapartida, a privação do sono age de modo a prejudicar todas as funções citadas
anteriormente e muitas outras, a nossa atenção é diminuída, mudanças de humor são
observadas e a longo prazo podem surgir diversas outras disfunções associadas
(CARDOSO
ET
AL,
2009;
CRISPIM
ET
AL,
2007).
Apesar de ser uma condição tão natural e universal, não existe um padrão determinado
sobre o sono quando estudamos o indivíduo isoladamente. O quanto devemos dormir
para ter um sono eficiente, quando ou qual horário ideal, pois cada ser possui
características relacionadas ao próprio organismo e a sua genética que em associação
às condições do ambiente irão determinar as necessidades, sendo essa particularidade
conhecida
como
cronotipo
(CARNEIRO
et
al,
2017).
No entanto ao longo de nossa existência existirão tendências que nortearão o cronotipo,
como a influência genética, e que fazem com que haja uma mudança do mesmo ao
longo do nosso desenvolvimento. Jovens adultos, de modo geral, necessitam de mais
horas de sono para se sentirem bem quando comparados com indivíduos de maior idade
e ainda possuem preferência em dormir mais tarde e acordar mais tarde, enquadrandose
na
classificação
de
cronotipo
vespertino
(DUARTE,
2018).
A primeira vista essa preferência de horário para muitos pode não significar muita
informação, no entanto, é algo de grande impacto, principalmente quando consideramos
como são pensadas as atividades sociais que nos são impostas cotidianamente. A
sociedade está preparada para pessoas de hábitos matutinos, pessoas que acordam
cedo, vão ao trabalho, à escola, à uma consulta, ou ao banco, tudo no horário comercial.
Se pensamos no jovem adulto, biologicamente propenso a vespertinidade, vemos o
quão ele pode se prejudicar e ao tentar se enquadrar cria hábitos que culminam no jet
lag social, onde se caracteriza como um padrão de restrição de horas do sono durante
a semana e extensão durante o final de semana para compensar. Como consequência
desse fenômeno criamos um indivíduo cansado, com baixa qualidade de sono e de vida
(DUARTE,
2018).
Entretanto ao falar de sono também precisamos levar em consideração as influências
externas, como a estimulação sonora que é um dos fatores que mais afetam o indivíduo
no momento de descanso (ASDA, 1990). O ideal seria manter um ambiente adequado
e livre de ruídos para evitar o esgotamento físico e mental, perturbação e estresse.
Como abordado anteriormente, a privação de uma boa noite de sono leva ao cansaço
e irritabilidade e, ao ter que vivenciar de modo prolongado essa condição, o corpo passa
a ser testado ao seu limite, sendo impedido de manter seu metabolismo saudavelmente.
A curto e longo prazo são desenvolvidos os distúrbios do sono, especialmente quadros
de insônia, e diversas alterações metabólicas (BEAR et al., 2001; CARDOSO et al.,
2009).
Dessa forma, a ideia central do estudo foi avaliar jovens adultos, identificando o quanto
são afetados pelas variáveis citadas que mais afetam sua rotina, recorrência ao jet lag
social e perturbações relacionadas ao sono, expondo o voluntário a pequenos ruídos
durante o sono. O assunto abordado é então de significativa importância, especialmente
considerando o grupo escolhido e os desafios encontrados.
Metodologia

3.1. RECRUTAMENTO DOS VOLUNTÁRIOS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
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Alunos dos dois primeiros anos de graduação da área da saúde da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, com idade entre 17 e 27 anos, de ambos os sexos,
apresentando audição normal ou corrigida. Foram recrutados por meio de cartazes,
exposições do projeto e contato direto. NO total foram recrutados 152 voluntários e
desses obtivemos 34 sujeitos experimentais arrolados e testados no laboratório, nos
permitindo um desfecho de 68 noites de dados.
No entanto, alunos com doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas; histórico de
tratamento medicamentoso para distúrbios de sono; jornada de trabalho em turnos ou
noturno￼ e indivíduos submetidos à voo transmeridional no mês anterior ao processo
de seleção foram excluídos do estudo.
3.2. INSTRUMENTOS DA PESQUISA
Os alunos assinaram os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e em
seguida responderam questionários importantes para obtenção de informações sobre
suas rotinas, saúde e estudo.
3.2.1. Instrumentos de avaliação subjetiva
Os instrumentos aplicados foram: um questionário sócio-demográfico, Índice de
qualidade de sono de Pittsburgh (IQSP); Questionários de Cronotipo de Horne e Ostberg
(H.O.), Questionário de cronotipo de Munich (MCTQ); Questionário de hábitos de sono
e Escala de sonolência de Epworth (ESSE).
3.2.2. Instrumentos de avaliação objetiva
Após a fase de aplicação dos questionários foram realizadas a polissonografia noturna
extraindo testes de potenciais evocados auditivos em vigília e durante o sono.
A polissonografia é um exame não invasivo que registra diversos aspectos fisiológicos
do indivíduo durante o sono. A atividade cerebral é captada por meio do EEG, utilizando
eletrodos e sensores posicionados em regiões específicas do escalpo, as atividades
musculares são monitoradas pelo eletromiograma (EMG), registro da atividade cardíaca
pelo eletrocardiograma (ECG), além de outros parâmetros. Todos esses dados são
processados pelo computador de modo a identificar os padrões e alterações fisiológicos
presentes durante o descanso do indivíduo.
Os potenciais evocados são testes neurofisiológicos que avaliam a condução dos
impulsos nervosos ao longo das vias sensoriais, nesse caso a via auditiva (audição).
Existem vários tipos de potenciais evocados, os mais utilizados são os visuais, os
auditivos do tronco cerebral (também designados de latência curta) e os somatosensitivos.
O teste de potencial evocado se caracteriza pelo registro da atividade elétrica não
invasiva no sistema auditivo, a partir de um estímulo acústico aplicado, que busca
identificar possíveis alterações nesse sistema, oferecendo uma investigação dinâmica
e funcional da electrofisiologia auditiva e da transmissão neural da cóclea ao tronco
encefálico.
Nos potenciais evocados auditivos do tronco encefálico utilizam-se auscultadores que
reproduzem um som tipo clique repetido muito rapidamente. A passagem dos impulsos
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nervosos pela via auditiva é captada com eléctrodos subdérmicos colocados nas orelhas
e no couro cabeludo.
3.3. PROCEDIMENTOS
Após os testes, os voluntários foram divididos em dois grandes grupos de acordo com
o questionário de hábitos de sono: um grupo com queixas de insônia e sonolência diurna
(grupo 01) e￼ um grupo livre de queixas de insônia e sonolência diurna (grupo 02).
Os voluntários foram instruídos a se abster de consumo de álcool e limitar o consumo
de bebidas cafeinadas (1 xícara por dia) por três dias antes do primeiro exame
polissonográfico.
A primeira noite de sono (linha de base) serviu para habituação à situação experimental
e monitoramento para possíveis sinais de doenças de sono.
A montagem do sistema de polissonografia (Neuron-Spectrum-4©, Neurosoft, Ivanovo,
Rússia), incluiu a utilização de EEG (seis canais bipolares, nas posições F3-A2, F4-A1,
C3-A2, C4-A1, O1-A2 e O2-A1, conforme o sistema 10-20), eletro-oculograma bilateral
(EOG), eletrocardiograma (ECG), eletromiografia submentoniana (EMGSM),
eletrocardiograma, sensores de fluxo de ar (nasal e oral), medidas de cintas para
esforço respiratório (abdominal e torácica), sensor de posição, eletromiografia tibial
(EMGT) e oximetria.
A segunda noite de exame seria caracterizada pelo uso sincronizado de uma versão
modificada do sistema de registro polissonográfico detalhado acima, utilizando Fz/A1A2,
CzA1A2, Pz/A1A2, e não os canais utilizados na montagem anterior, e a aplicação do
procedimento de indução dos potenciais evocados auditivos, realizado através do
paradigma de odd-ball modificado à partir do utilizado por Hull e Harsh (2001). ￼
Foi escolhida uma estimulação simples, utilizando apenas 1 estímulo padrão, com
1000Hz (rampa de 5 ms e duração de 55 ms), com 45dB (nHL) de intensidade,
apresentados em blocos de 25 vezes (com intervalos entre 1,5 e 2,5 segundos,
randomizados), sempre iniciando após a estabilização do voluntário no respectivo
estágio do sono.
3.4. ANÁLISE DOS DADOS
Foi utilizado o módulo de software adicional para indução e análise de potenciais
evocados auditivos da Neurosoft (Software Neuron-Spectrum.NET) somados a um
processamento em ambiente Python, linguagem essa também utilizada para analisar os
dados polissonográficos.

Resultados e Discussões

RESULTADOS
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Primeiramente determinamos os escores dos questionários utilizados. As tabelas 01 e
02 representam os resultados entre os grupos. O resultado da Escala de sonolência
excessiva de Epworth (ESSE), corrobora o achado dos sintomas de insônia.
Em seguida, foi observado diferença entre os grupos na proporção dos estágios N2 e
N3. Há uma redução na proporção da fase N3, caracterizada ￼pelo sono de ondas
lentas, com predomínio de ondas de até 4Hz, para o grupo com queixa de insônia e
sonolência diurna, com um respectivo aumento da proporção do estágio N2, de sono
￼leve, para o mesmo grupo (tabela 04).
Na tabela 05, os componentes do potencial evocado cortical foram comparados e
percebemos uma diferença estatisticamente significativa para a amplitude do
componente P2, evocado durante o estágio N3 do ￼sono.
DISCUSSÃO
Cada indivíduo possui uma preferência de horários para dormir, acordar e realizar as
atividades diárias e a essa predileção damos o nome de cronotipo, mas vale ressaltar
que esse funcionamento do nosso ritmo biológico não é fixo para toda a vida, passando
por mudanças ao longo das fases do desenvolvimento humano. A maior parte da
população é classificada como intermediária, no entanto existem pessoas que são mais
matutinas (transparecendo um perfil de preferência inata a acordar e dormir cedo, sendo
mais produtivas também durante a manhã) e pessoas vespertinas (caracterizadas como
indivíduos, que de modo também inato, preferem acordar e dormir mais tarde,
apresentando também melhor rendimento cognitivo durante o período da tarde e da
noite), sendo este o perfil da amostra deste estudo (MARQUES; MENNA-BARRETO,
2003).
O tempo de sono reduzido durante a semana e prolongado nos fins de semana, ciclo
vigília/sono irregular, baixa eficiência de sono, além de mais cochilos durante o dia e
privação do sono são fatores que caracterizam os indivíduos vespertinos atualmente
(DUARTE, 2018). Se faz necessário entender com mais clareza o que desencadeia
essas condições, embora saibamos hoje que há interferência de adventos tecnológicos,
somado às demandas sociais e que a determinação dos horários para realizá-las
interferem no ritmo desses indivíduos que são cobrados pelas responsabilidades em
horários cada vez mais cedo, favorecendo assim a diminuição do tempo de sono noturno
e a sonolência durante o dia (CARSKADON, 2004), especialmente durante a semana e
que comumente é compensada nos fins de semana, caracterizando o jet lag social, fator
responsável por impactos significativos na saúde dos indivíduos (DUARTE, 2018).
Importante ainda ressaltar que o surgimento da sonolência excessiva é resultado
justamente dos impactos nos horários de sono do sujeito, sendo caracterizada pela
propensão diurna aumentada ao sono, com cochilos involuntários ao longo do dia
(BASSETTI, 2000) em decorrência principalmente dos distúrbios do ritmo circadiano e
da privação crônica do sono (OLEJNICZAK, 2003).
Devido essa privação de sono e alteração constante nos horários do ciclo de sono/
vigília, pessoas vespertinas acabam sendo mais propensas ao desenvolvimento de
quadros patológicos. Estudos relacionam as constantes dessincronizações e mudanças
de fase dos ritmos biológicos (jetlag social) à problemas de saúde, como por exemplo a
privação crônica de sono é um fator causal de depressão da função imunológica e a
elevação da pressão arterial, aumentando o risco de doenças cardiovasculares (PAINE,
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et al., 2006), que podem ainda aparecer em decorrência de outros fatores, mas que
interagem também com o sono, como veremos mais adiante.
Os nossos resultados corroboram com a descrição da literatura por Roenneberg et al
(2004), refletindo em nossa amostra a propensão a vespertinidade, mesmo sem refletir
dados significativo quanto ao jetlag, como pode ser observado na tabela 2. Ao
compararmos os grupos, o grupo com queixa de insônia também apresentou sonolência
diurna excessiva como pode ser observado na mesma tabela.
Com relação a arquitetura do sono propriamente dita, o sono pode ser dividido em sono
de ondas lentas ou sono não REM (NREM), dividido em 3 fases (N1,N2 e N3) e sono
de ondas rápidas também denominado, sono paradoxal ou sono REM. Todas as fases
do são distinguíveis e diferenciadas a partir do EEG apresentando cada uma um padrão
característico (LENT, 2009), observado a partir da polissonografia. Ao iniciar o sono,
entra-se primeiramente na fase 1 do sono NREM, transição entre a vigília e o estado
sonolento, já a fase N2 caracteriza-se como a transição entre a estado de sonolência
para o sono profundo, N3 (LENT, 2009). Durante o sono NREM há um certo relaxamento
muscular e conforme o indivíduo vai relaxando aprofunda o sono e passa por esses
estágios distintos, aumentando a presença de ondas lentas conforme passa por cada
fase. Em cada um desses estágios há um predomínio de determinado tipo de onda,
sendo que em N2 temos aumento de ondas delta, surgimento dos fusos do sono e
complexo K. Em N3 as ondas delta são mais presentes ainda, representando o maior
aprofundamento do sono (FERNANDES, 2006).
De acordo com nossos achados, o grupo com queixa de insônia e sonolência diurna
apresentou diminuição da fase N3 e aumento da fase N2, caracterizando uma
dificuldade em evoluir o sono para estágio mais profundo e de maior relaxamento,
mantendo-o mais superficialmente. Importante ressaltar que é no estágio N3 do sono
NREM, que o indivíduo atinge a máxima capacidade cardiorrespiratória (FERNANDES,
2006), assim, havendo impossibilidade de se alcançar essa fase serão esperadas
alterações relacionadas a esse parâmetro fisiológico, se somando ainda a ocorrência
do pico de liberação de hormônio do crescimento e o pico de liberação de hormônio
antidiurético, ou seja, este é um estágio importante para o funcionamento normal
metabólico (FERNANDES, 2006).
Mais especificamente sobre a atividade cardiovascular, estudos mostram que durante o
sono normal há uma diminuição fisiológica da pressão arterial, como consequência da
diminuição da atividade física, do descanso mental e da redução da atividade simpática
(MANCIA, 1982). No estágio 3 do sono não detectamos movimentos oculares, o tônus
muscular é baixo e as frequências cardíaca e respiratória são diminuídas (MARSHALL
et al., 2006). Dessa maneira, em um indivíduo saudável o esperado é que o sistema
simpático esteja com suas funções reduzidas, em comparação com o parassimpático
(VGONTZAS et al, 2001).
Indivíduos que sofrem com distúrbios do sono, como a insônia, são acometidas por
patologias do sistema cardiovascular, além de fadiga, mal-estar, prejuízo na atenção,
perturbação do humor, sonolência diurna, dentre outros efeitos, e diversos estudos
relacionam a condição. A curta duração do sono e a insônia se relacionam com a
hipertensão, aumentando a pressão sanguínea e a atividade do sistema nervoso
simpático (MEHRA, 2006), mas é fácil encontrarmos na literatura estudos que também
associam a restrição do sono à sensibilidade à insulina (SUKA, 2003) e à incidência de
diabetes (FOLKOW, 1990).
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Agora, após sabermos a influência negativa na arquitetura do sono advinda dos
impactos sociais neste grupo, iremos comentar a relação direta da outra variável
utilizada neste trabalho, o ruído, através da relação das interferências auditivas com o
tronco encefálico, que podem por sua vez alterar a nossa função cardíaca e como os
ruídos podem prejudicam a arquitetura do sono.
Ao recebermos um estímulo sonoro ele segue um caminho sucessivo de atividade
elétrica até ser processado. Inicialmente há ativação coclear, seguindo pelo nervo
auditivo e vias auditivas, até atingir o tronco encefálico (HALL, MUELLER,1997), centro
responsável pelas funções básicas fisiológicas como respiração, pressão arterial,
batimentos cardíacos, visão, audição e movimentos (FOX, 2007).
Alguns estudos associam o Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência com a
frequência cardíaca que é modulada pela atividade simpática e parassimpática do
sistema nervoso autônomo, de modo que ela varia conforme o estímulo sonoro aplicado,
demonstrando como a aplicação de um estímulo sonoro desencadeia respostas
funcionais no tronco encefálico (CASALI, SANTOS, 2010; MARCOMINI, 2014;
REGAÇONE, 2014).
O sono pode ter sua qualidade alterada tanto por fatores endógenos como exógenos,
mas a estimulação auditiva externa é um dos principais interferentes. Mesmo durante o
sono, o nosso organismo mantém os canais auditivos abertos, como um modo de
manter-se alerta aos sinais de perigo que por ventura possa estar exposto. Isso não
significa que todo ruído será capaz de acordar o indivíduo, para isso é necessário pelo
menos entre 44 dBA e 53 dBA de pico para ambientes calmos. No entanto, toda
estimulação captada, mesmo sem levar ao despertar, certamente irá promover
alterações fisiológicas relacionadas a vasoconstrição e ritmo cardíaco, por exemplo, e
a modificações na estrutura do sono (PIMENTEL-SOUZA, 1998).
Além da intensidade sonora, o estágio do sono também é importante para determinar a
capacidade do som interromper o sono ou não, sendo mais fácil observar interferências
quando não se atingiu os estágios de maior descanso. Na presença do ruído há um
decaimento de ondas delta, referente ao estágio mais alto do sono profundo (N3) e
aumento do tempo desperto, (VALLET E MOURET, 1984), o que corrobora com os
nossos achados quando nesta amostra obtivemos um menor duração do estágio de
sono profundo (N3) e maior duração do estágio de sono superficial durante a aplicação
do ruído.
Os Potenciais Evocados Auditivos (PEA) utilizados para verificar o funcionamento do
sistema auditivo e são classificados em curta, média ou longa, de acordo com o tempo
de surgimento (MATAS et al, 2010). Em nosso estudo analisamos os Potenciais
Evocados Auditivos de Longa Latência (PEALL), representados por picos sendo P
(voltagem positiva) e N (voltagem negativa). N1 e P2 estão entre os primeiros
componentes que indicam a chegada da informação acústica ao córtex auditivo e o
início do processamento auditivo cortical (MARTIN et al, 2007). Os PEA também são
diferenciados por influência de características extrínsecas e intrínsecas. N1 e P2 são
exógenos, sendo resultantes de eventos extrínsecos relacionados ao estímulo
(McPHERSON,1996).

Conclusão
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Podemos concluir que a construção da saúde acaba sendo determinada por um
conjunto de diversos fatores que se relacionam direta e indiretamente com o ciclo de
sono e vigília e quando um encontra-se negligenciado temos como resultado o
desencadeamento de reações que levam a alteração do funcionamento normal do
nosso organismo. O sono é, portanto, um fator de extrema relevância na manutenção
da saúde, no entanto, alguns grupos populacionais encontram desafios para manter um
descanso pleno, como os jovens adultos, uma vez que tentam conciliar suas rotinas
sejam acadêmicas ou de trabalho e seus horários de descanso, aos horários
determinados pela estrutura social.
A partir disso, distúrbios do sono como a insônia se apresentam, afetando a arquitetura
natural do sono e como consequência adquirem-se prejuízos à memória, ao
aprendizado, ao humor, à atenção, elevado estresse e cansaço, além de possíveis
alterações cardiovasculares, pela interferência direta no funcionamento das atividades
simpáticas e parassimpáticas, entre outras patologias severas que podem se
desenvolver à medida que a privação do sono se cronifica. Outro fator que pode interferir
durante o sono são os ruídos sonoros, que de modo geral acabam impedindo o sujeito
de atingir gradativamente os estágios mais profundos do sono, extremamente
importante para a restauração do organismo.
Assim, tentamos destacar a importância do estudo do sono e a interferência dos ruídos,
bem como a repercussão na saúde cardíaca a partir do grupo de jovens adultos, de
modo a tentarmos evitar futuros agravos a saúde prevenindo o desencadeamento de
eventos crônicos e nocivos a longo prazo.
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Tabela 1 - Descritivos da amostra estudada

Tabela 2 - Comparação entre os grupos
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Tabela 4 - Comparação entre os grupos sobre parâmetros do sono

Tabela 5 - Comparação de amplitude entre componentes do potencial evocado cortical
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TÍTULO: Sobrevivência de Aves nos períodos de seca e chuva na Estação Ecológica
do Seridó
Resumo
A dinâmica de população de determinada espécie é esclarecida pelo estudo de sua
demografia. Esse tipo de estudo, apesar de importante para entender os mecanismos
de adaptação das aves a adversidades ambientais, é escasso na Caatinga, ambiente
onde há variações sazonais imprevisíveis e períodos de seca intensos. Desta forma,
estimamos parâmetros populacionais de Camptostoma obsoletum na Caatinga da
ESEC – Seridó no período de julho de 2012 a junho de 2014 utilizando o método de
captura-marcação-recaptura realizado num plot (400 x 300m, com 48 pontos de redes).
Geramos um histórico de captura e aplicamos, no programa MARK, ao modelo
Cormack-Jolly-Seber, testando a influência de variáveis (estação – seca ou chuva,
precipitação acumulada e tempo) sobre os parâmetros sobrevivência (Phi) e detecção
(p). Obtivemos 16 modelos, fazendo todas as combinações possíveis das covariáveis.
Estes modelos foram classificados pelo critério AIC, mostrando que a precipitação foi a
que mais influenciou a sobrevivência, com 32,3% de peso, enquanto a estação teve
influência mais forte nas taxas de detecção, com 50,4% de peso. Concluímos que a
sazonalidade apresentou um efeito baixo (<50%) sobre a sobrevivência da espécie,
contrariando nossas premissas iniciais da seca ser uma forte limitação das populações
residentes.
Palavras-chave:

Ecologia

populacional,

Cormack-Jolly-Seber;

parâmetros

populacionais
TITLE: Demography of Southern Beardless Tyrannulet (Camptostoma obsoletum,
Tyrannidae) in periods of drought and rain in Caatinga in Seridó
Abstract
Population dynamics of a species is explained through the study of its demography. This
type of study, despite its importance to understanding mecanisms that birds use to adapt
to environmental adversities, is scarce in the Caatinga, where there are unpredictable
seasonal variations and intense dry periods. Thus, by using the Cormack-Jolly-Seber
model, we estimated the populational parameters of the Camptostoma obsoletum in the
Caatinga of ESEC – Seridó during the period from July of 2012 to June of 2014, using
the method capture-mark-recapture, in a plot (400x300m, with 48 mist-netting points).
We generated a capture history and applied it to the Cormack-Jolly-Seber model, in the
program MARK, testing the influence of variables (season – drought or rain, accumulated
precipitation and time) on parameters of survival (Phi) and detection (p). We obtained 16
models, making all the possible combinations of the covariates. These models were
classified by the criteria AIC, showing that the precipitation was the model that had most
influence on the survival, with weight of 32.3% , while the season had a stronger
influence on the detection rates, with 50.4% of weight. We concluded that the seasonality
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presented a low effect (<50%) on the survival of the species, which is contrary to our
assumptions that the drought would strongly limit resident populations.
Keywords: population ecology,survival,Cormack-Jolly-Seber,population parameters.
Introdução
A Caatinga é um domínio com área de 844.453 km², que corresponde a 11% da área
total do país (IBGE/MMA 2004). Caracterizada por ser um mosaico de fitofisionomias de
clima quente e semiárido, a Caatinga tem uma temperatura média elevada, além de
estar sujeita a secas sazonais, tendo uma precipitação anual média variando entre 500
a 1.000 mm. Nessa região ocorre uma grande variação interanual das chuvas, com
secas às vezes prolongadas, como a seca atípica que ocorreu entre os anos de 2012 e
2015, provavelmente por causa da ocorrência de um fenômeno El Niño de
características fortes (CGEE, 2016).
Apesar de ser um domínio exclusivamente brasileiro, a Caatinga é considerada a região
natural brasileira menos protegida, pois as unidades de conservação cobrem menos de
2% do seu território (Leal et al., 2003). Isto a deixa sujeita à desertificação e a ações
como pecuária extensiva, agroindústria, extração de madeiras e agricultura de
subsistência, que têm contribuído para a perda de sua diversidade biológica, de acordo
com relatório do MMA (1998).
Pelo fato de se ter uma escassez de estudos envolvendo ecologia de populações, fica
ainda mais difícil atuar na conservação desta fitofisionomia. Um dos principais objetivos
da ecologia de populações é conhecer os atributos demográficos (Newton, 1998), e os
estudos de demografia têm importância para estimar as probabilidades de sobrevivência
de espécies influenciadas por diferentes condições climáticas existentes entre regiões
(Ruiz-Gutiérrez et al., 2012; Macario et al., 2017). Sendo assim, estudos demográficos
de aves residentes de Caatinga contribuem para o entendimento de padrões de
dinâmica das populações nesta área (Tavares-Damasceno et al., 2017). Compreender
como os parâmetros populacionais das espécies (e.g. sobrevivência e tamanho
populacional) se adaptam frente a diferentes condições ambientais durante os períodos
secos e úmidos é importante para conhecermos melhor os mecanismos de adaptações
das aves (Schaub et al., 2012), em especial no nordeste do Brasil. Acompanhamentos
em longo prazo são quase inexistentes no Brasil, embora sejam essenciais para a
compreensão da dinâmica das populações de aves em geral (França e Marini, 2010;
Blake e Loiselle 2013, Silva et al., 2017).
A classe das aves possui grande riqueza de espécies (Jetz, W. et al., 2012), e estas
espécies são organizadas em várias famílias. Uma das maiores famílias é a Tyrannidae,
possuindo 429 espécies distribuídas em 104 gêneros (Fitzpatrick, J.W. et al., 2004). É
nesta família que se encontra o risadinha (Camptostoma obsoletum, (Temminck, 1824)
objeto de estudo deste trabalho. Há registros de ocorrência do C. obsoletum desde a
Costa Rica até a Argentina (Fitzpatrick, 2019), sendo no Brasil mais presente nas
regiões Nordeste, Sul e Sudeste.
Metodologia
Este estudo foi conduzido na Estação Ecológica do Seridó – ESEC-Seridó (06º34’S,
37º15’W) (Figura 1), uma unidade de conservação que compreende 1.166 ha de
Caatinga no município de Serra Negra do Norte – RN, nordeste do Brasil (IBAMA 2004).
Para as capturas, utilizamos redes-de-neblina do tipo Ecotone de 18 m x 3 m, malha 19
mm e 5 bolsas, dispostas ao longo de quadrantes de, aproximadamente, 12 ha (400 x
300 m, sendo oito colunas intercaladas a cada 50 m) (Figura 2) na área de amostragem.
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Foram realizadas sete fases de captura, com aproximadamente seis meses de intervalo
entre si, entre julho de 2012 e junho de 2015.
As estimativas dos parâmetros demográficos foram obtidas por meio da técnica de
captura-marcação-recaptura e/ou captura-marcação-observação aplicada ao tipo de
amostragem Cormack-Jolly-Seber (CJS). As aves capturadas foram marcadas com
anilhas metálicas cedidas pelo CEMAVE (Centro de Pesquisas para a Conservação das
Aves Silvestres - ICMBio). As capturas ocorreram entre 05h - 10h (período de maior
atividade da maioria das aves).
Os históricos de captura foram construídos de forma binária (0: ausente; 1: presente)
para cada evento de captura. Os modelos CJS foram aplicados ao programa MARK
utilizando as covariáveis influência das estações (seca e chuva), precipitação
acumulada entre as sessões de captura e tempo nos parâmetros de sobrevivência (Phi)
e detecção (p) gerados nos modelos construídos. A classificação dos modelos seguiu o
critério de AIC e a construção foi feita com todas as combinações possíveis.
Resultados e Discussões
A partir da combinação das covariáveis influenciando sobrevivência e detecção
construímos 16 modelos, dos quais quatro apresentaram DeltaAIC < 2, com o primeiro
modelo classificado indicando sobrevivência constante e detecção influenciada por
estação, resultando em um peso de 28,4% (Tabela 1). Considerando o peso médio das
covariáveis no conjunto de modelos, a precipitação foi aquela que mais influenciou a
sobrevivência, mas esta não chegou a ultrapassar 50% de peso (Tabela 2). Para a
detecção, a variável que teve a maior influência foi a estação com 50,4% de peso
(Tabela 2).
Com base nos modelos, a sobrevivência mensal nos intervalos entre as capturas variou
de 0,58 - 0,88, e a detecção variou entre 0,21 - 0,71 (Tabela 3). As maiores taxas de
sobrevivência ocorreram no intervalo de julho de 2012 e fevereiro de 2013, enquanto
que as menores ocorreram entre fevereiro e junho de 2014. A detecção também teve
variações, tendo as maiores taxas de detecção de julho de 2012 a fevereiro de 2013 e
as menores de fevereiro a junho de 2014.
Esses resultados sugerem que C. obsoletum tem maior sobrevivência aparente nos
períodos com menor precipitação e durante a estação seca, ao contrário do que
esperávamos inicialmente. Tais resultados condizem o que foi encontrado por TavaresDamasceno et al. (2017), num estudo sobre Coryphospingus pileatus, apesar de não
corroborarem os resultados obtidos por Toledo-Lima, GS. (2017) de estudo com outras
aves, incluindo Myiarchus tyrannulus, também da mesma família que C. obsoletum,
sendo que ambos os estudos foram realizados na mesma área de estudo e época. Uma
hipótese para essas diferenças é a de que a presença de espécies migratórias como
Sicalis luteola e Myiarchus swainsoni, no período chuvoso (Tavares-Damasceno, 2017),
tenha afetado a sobrevivência do risadinha em nossa área de estudo, por aumentar a
competição interespecífica.
Uma das formas utilizadas pelo programa MARK para estimar a sobrevivência é através
das taxas de detecção obtidas (Pradel, R et al., 1997). Assim, ao se ter essas taxas
baixas, acaba-se superestimando a sobrevivência como forma de compensá-las
(Lebreton et al., 1992).
Conclusão
Pelo fato de nossos dados terem um período de apenas dois anos de coleta de dados,
seria interessante uma continuação das coletas para acrescentar ao trabalho, pois este
intervalo é considerado curto para se testar os efeitos de covariáveis sobre parâmetros
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populacionais ou observar tendências em longo prazo (Lebreton et al. 1992; RuizGutierrez et al., 2012). Além disso, adicionar estudos de demografia de aves na
Caatinga é crucial para que possamos entender melhor os mecanismos de adaptação
e persistência que esses animais têm, considerando-se o quão inconstante essa
fitofisionomia é.
Apesar de nossa expectativa inicial, de que períodos mais chuvosos teriam maior
disponibilidade de recursos e, portanto, maior sobrevivência do C. obsoletum, a ave teve
sobrevivência aparente maior no período seco. Algumas perguntas podem ser
levantadas acerca de quais seriam as causas de tal acontecimento: por que motivo o
risadinha tem uma taxa de detecção maior na área de estudo durante a estação seca?
Teria sua ocorrência a influência de outras espécies migratórias/transitórias que
ocorrem na ESEC – Seridó apenas durante a estação chuvosa, gerando assim uma
maior competição por recursos e diminuindo a ocorrência do risadinha? Ou seria essa
detecção fruto de uma mudança em seu comportamento de forrageio, pois na seca ele
teria de se movimentar mais em busca dos recursos escassos, aumentando assim sua
taxa de detecção? Para responder a essas perguntas, seriam necessários mais estudos
acerca de sua demografia e ecologia.
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Tabela 1: Classificação dos melhores modelos CJS para estimativas de sobrevivência
aparente (Phi) e detecção (p) de Camptostoma obsoletum na ESEC - Seridó, levando
em conta as variáveis estação (esta), precipitação (preci), tempo (t).

Tabela 2: Peso médio das variáveis para cada parâmetro gerado pelos modelos
demográficos CJS para Camptostoma obsoletum na ESEC - Seridó.
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Tabela 3: Estimativa das taxas de sobrevivência aparente e de recaptura em função dos
intervalos entre as fases de captura gerados a partir da média dos modelos CJS para
Camptostoma obsoletum na ESEC – Seridó.

Figura 1: Localização das áreas de estudo na ESEC do Seridó, Serra Negra do
Norte/RN, para a análise demográfica de Camptostoma obsoletum nos períodos de seca
e chuva. FONTE: IBGE (2010) e MMA (2014)
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Figura 2: Esquema de montagem das redes para obtenção dos parâmetros
demográficos de Camptostoma obsoletum na ESEC - Seridó, onde foi montado este
quadrante com seis linhas e oito colunas dispostas a cada 50m, totalizando 48 pontos
de amostragem.
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TÍTULO: Análise da projeções do córtex pré-límbico do sagui (Callitrix jacchus) para
áreas subcorticais
Resumo

O objetivo deste estudo preliminar foi descrever as características citoarquitetônicas do
córtex pré-frontal medial (mPFC). Esta região do cérebro é localizada no pólo anterior,
na porção ventral do lobo frontal, e tem sido associada funcionalmente com
comportamentos e alterações que envolvem e se integram com as emoções.O córtex é
caracterizado pela abundância de substância cinzenta e diversos tipos de neurônios,
fato que favorece a distinção das camadas que compõem a região. Com o uso de
técnicas para corar estruturas que fazem parte dos corpos celulares, têm sido possível
diferenciar as características citoarquitetônicas das diversas regiões do cérebro, a mais
usada é a técnica de coloração de Nissl. Este método permite diferenciar as áreas
baseado no agrupamento dos corpos celulares e suas características. Assim, o mPFC
foi subdividido em três sub regiões, os córtices Cingulado anterior, Pré-límbico e Infra
Límbico. Cada um com aspectos funcionais diferenciados e inter-relacionados. O
trabalho aqui descrito parte da análise microscópica de cortes feitos no cérebro do
Callithrix jacchus, conhecido como sagui comum, um modelo de estudo animal
amplamente usado no laboratório de neuroanatomia da UFRN para o estudo do sistema
nervoso por suas características morfológicas. O conhecimento da citoarquitetura das
diferentes regiões do cérebro é chave para a identificação e localização dos núcleos
que compõem as estruturas e áreas encefálicas.

Palavras-chave: Citoarquitetura. Córtex pré-frontal medial. Camadas celulares
TITLE: Analysis of the projections of the pre-limbic marmoset cortex (Callitrix jacchus)
for subcortical areas
Abstract
The purpose of this preliminary study was to describe the cytoarchitectonic features of
the medial prefrontal cortex (mPFC). This region of the brain is located at the anterior
pole, in the ventral portion of the frontal lobe, and has been functionally associated with
behaviors and changes that involve and integrate with emotions. The cortex is
characterized by abundance of gray matter and various types of neurons, This fact favors
the distinction of the layers that make up the region. With the use of techniques to stain
structures that are part of cell bodies, it has been possible to differentiate
cytoarchitectonic characteristics from different brain regions, the most used is the Nissl
staining technique. This method allows to differentiate areas based on the grouping of
cell bodies and their characteristics. Thus, mPFC was subdivided into three sub regions,
the anterior Cingulate, Prelimbic and Infralimbic cortices. Each with differentiated and
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interrelated functional aspects. The work described here starts from the microscopic
analysis of brain sections of Callithrix jacchus, known as the common marmoset, an
animal study model widely used in the UFRN neuroanatomy laboratory for the study of
the nervous system for its morphological characteristics. Knowledge of the
cytoarchitecture of different brain regions is key to identifying and locating the nuclei that
make up brain structures and areas.
Keywords: Cytoarchitecture. Córtex. Medial prefrontal. Cellular layers
Introdução
A descrição da citoarquitetura do Córtex pré-frontal medial (mPFC) é importante para a
compreensão da funcionalidade do cérebro humano. O cérebro humano é composto de
lóbulos com funcionalidades distintas, giros e sulcos. Além dessas diferenças,
apresenta substância cinzenta que representa os núcleos neuronais, e substância
branca que tem essa característica pela grande quantidade de axônios mielinizados
(Cosenza, 1988; Machado, 2013; Purves, 2008). O modelo animal mais utilizado em
pesquisas científicas no estudo do sistema nervoso central, é o rato, porém o animal
utilizado na pesquisa foi Callithrix jacchus que é uma espécie neotropical que não está
ameaçada de extinção no Brasil. O cérebro do sagui não apresenta giros telencefálicos,
o que facilita o mapeamento cerebral, outro aspecto que fortalece a utilização desse
modelo é a sua proximidade filogenética com humanos, bem como o fato da UFRN
dispor de uma colônia de saguis no Centro de Biociências.
O lobo frontal do cérebro é dividido em área pós-frontal que é depois do sulco central
do cérebro e área pré-frontal que se localiza antes do sulco frontal. A área pré-frontal
está dividido em córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal órbito frontal e córtex
pré-frontal medial (Machado, 2013). O mPFC em humanos é funcionalmente associado
a variadas síndromes que incluem transtornos do humor com tendências negativas,
mudanças comportamentais abrupta, anedonia, falta de resposta à dor, falhas na
tomada de decisões, "falhas mentais" e alterações no trabalho e nas memórias de curto
prazo, além de sintomas angiogênicos e tipo Korsakoff (Ardila e Rosselli, 2007; Roberts
et al., 2007). O mPFC é subdividido em três córtices, o Cingulado anterior, o Pré-límbico
e Infralímbico, essas regiões que integram aferências de diversas partes do córtex
cerebral e regiões subcorticais gerando eferências através de fibras axonais que estão
envolvidas com o comportamento social e a integração emocional. O mPFC, assim
como o córtex em geral apresenta um conjunto de camadas que estão compostas por
agrupamentos celulares que apresentam características que favorecem sua distinção,
como diferentes densidades, tamanhos, formas e circuitos de entrada e de saída
(Purves 2001).
A técnica que possibilita a demarcação e diferenciação dos núcleos e estruturas do
sistema nervoso, é conhecida como coloração de Nissl, recebe o nome do pesquisador
que a desenvolveu. Essa técnica se baseia na coloração do nucléolo e outras estruturas,
como os ribossomos onde se encontram o ADN e ARN. A partir da absorção da
coloração é possível descrever a citoarquitetura das regiões cerebrais, diferenciando o
tamanho, densidade e a distribuição da população total de células nervosas, e observar
que a distribuição dos agrupamentos celulares não é uniforme entre as camadas, nem
em todo o córtex. Este fato explica o motivo pelo qual é possível diferenciar as camadas,
considerando a absorção da coloração em função da densidade celular (Purves,2008).
Em consideração ao anterior, o objetivo deste trabalho foi descrever as características
citoarquitetônicas do córtex pré-frontal medial.
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Metodologia

Todos os procedimentos serão conduzidos de acordo com as normas estabelecidas
para o uso de animais em pesquisa pela Society of Neuroscience e pela supervisão
direta do Comitê de Ética da UFRN e as leis brasileiras.
2.1 Modelo animal de pesquisa
O animal utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o primata Sagui (Callithrix
jacchus ). Os primatas são neotropicais, originário do nordeste do Brasil, não está em
extinção, a UFRN possui um importante núcleo de primatologia.
2.1. Perfusão
Antes da perfusão o animal foi eutanasiado. Seguindo o protocolo de perfusão do
laboratório de Neuroanatomia, que segue a norma da Conselho de ética para uso de
animais em pesquisa (CEUA-UFRN), Com o objetivo de fixar o tecido A primeira solução
é soro salino filtrado, a segunda é uma mistura de tampão fosfato e Paraformaldeído e
a terceira é composta de tampão fosfato mais sacarose. Depois da perfusão, o cérebro
é extraído, cortar o cérebro do animal, retira com cuidado toda a abóbada craniana, é
crucial não ferir o córtex, e faz a retirada da dura máter e dois talhos no cérebro para
obter três blocos para a microtomia, são imergidos em sacarose para ela substituir o
paraformaldeído.
2.2. Microtomia
A microtomia é o processo pelo qual o cérebro vai ser fatiado em cortes de espessura
de 5 micrômetro. Para não danificar o tecido, é necessário congelar o material com uma
substância gel em uma base que será inserido no criostato, após isso os cortes são
montados em lâminas de vidro gelatinizadas e secados à temperatura ambiente por pelo
menos 24 horas.
2.3. Coloração de Nissl
A coloração de Nissl é dividido em duas baterias. Na primeira bateria por crescentes
graduações de álcool, começando do álcool 70, 95,95,100, 100,xilol I e xilol II, essa
bateria tem a função de desidratar e o álcool vai substituir a sacarose. Após essa
desidratação se faz a reidratação, mesma bateria em sentido inverso, após isso colocase as lâminas na Thionina durante 20 ou 40 segundos. A Thionina é o corante que
absorvido pelo ADN e ARN. Na segunda bateria, as lâminas passam por água destilada,
álcool 50, 70, 95, 95, 95+ácido acético 1%, álcool 100, 100, 100, xilol I,xilol II. Depois da
segunda bateria são montadas as lamínulas com meio de montagem e se deixa secar.
2.4. Análises
As análises são feitas no microscópio de luz, onde é observação de seis camadas
presentes no córtex, diferenciadas por intensidade de células, tamanhos e formas,
essas observações foram possíveis devido a absorção da Thionina pelos núcleos.
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Resultados e Discussões

O mPFC esta localizado na região ventral do lobo pré-frontal do cérebro é
morfologicamente e funcionalmente dividido por três áreas, córtex pré-límbico que
corresponde a área A32 visualizado na figura 1A, os córtices infralímbico e o Cingulado
anterior que correspondem as áreas A25 e A24 respectivamente, ilustrados na figura
1B. O método de Nissl permitiu identificar e diferenciar estas regiões e subidivi-las nas
tradicionais áreas de Broadman no mPFC do sagui, adicionalmente, foi possível
identificar as diferentes camadas que compõe o córtex nas áreas de interesse do
presente trabalho.
A figura 2 ilustra uma porção dos córtices e sua localização macroscópica na área
correspondente do córtex mPFC: o córtex Cingulado anterior (A24 -2A), o córtex Prélímbico (A32 -2B) e o Córtex infralímbico (A25 -2C) respectivamente. As figuras 3, 4, e
5 ilustram as diferenças da citoarquitetura nestas respectivas regiões do córtex,
permitindo subdividir as camadas celulares que o compõe (cada figura corresponde a
cada um dos córtices do mPFC). No entanto, como é característico em algumas regiões
corticais, no córtex cingulado anterior evidenciou-se uma dificuldade na diferenciação
das camadas III e IV, pela característica da sua citoarquitetura (Figura 3),
diferentemente do córtex pré-límbico e infralímbico, que apresentaram uma delimitação
das camadas citoarquitetônica com melhor diferenciação (Figuras 4 e 5,
respectivamente).
No que diz respeito as características citoarquitetônica das camadas, a camada I, a mais
superficial, descrita por alguns autores como camada molecular, aparentemente
apresentou semelhança em quantidade e densidade de células em todas as áreas que
compõe o mPFC (A32, A25, A24). De acordo com as ilustrações nas figuras 3, 4 e 5, a
camada molecular (I) contém um número menor de células dispersas na substância
cinzenta e afastadas uma das outras; considerando que a camada I, é composta
principalmente pelo neurópilo ou corpo celular, e é uma área composta por células da
glia e dendritos (Purves, 2001). Por sua vez, na camada II (Camada granular externa)
foi observado, em aparência, uma maior quantidade de células, apresentando uma
densidade maior que a camada I.
Por outro lado, a camada III e IV não apresentam uma delimitação específica, devido as
características morfológicas das células que compõe essas camadas (na região A24)
dificultando sua diferenciação. Por sua vez, a camada III é denominada piramidal
externa, por estar composta por neurônios piramidais, assim como a camada V
(chamada de camada piramidal interna). A camada IV contém células semelhantes à
camada II pelo qual é denominada camada granular interna. As camadas V e VI são de
mais fácil diferenciação, pois apresentam células mais próximas e com coloração mais
intensa diferenciando-se das demais camadas. O limite da camada VI encontra-se no
começo da substância branca (característica por fibras mielinizadas).
Estes dados permitiram estabelecer, pelo método de Nissl, a localização e delimitação
das regiões que fazem parte do mPFC, assim como as características e diferenças
citoarquitetônicas das camadas que compõem o córtex nestas regiões pré-frontais.
Neste sentido, as áreas que compõem o mPFC apresenta funções diferentes e
complexas conexões, algumas pouco conhecidas, apesar das diferenças, os circuitos
de todas as regiões corticais apresentam algumas características em comum. Primeira,
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cada camada apresenta uma fonte de sinais de entrada e um alvo de sinais de saída.
Segunda, as áreas apresentam conexões no eixo vertical (colunares) e conexões no
eixo horizontal (laterais). Terceira, células com funções semelhantes se organizam
alinhadamente (Purves 2001).
Assim, as áreas que compõe o mPFC vêm sendo consideradas a “sede” da
personalidade, nota-se que essas estrutura participam na tomada de decisões e na
adoção de estratégias comportamentais mais adequadas à situação física e social;
ademais, parece estar relacionada à capacidade de seguir sequências ordenadas de
pensamentos e a modalidades de controle do comportamento emocional (EsperidiãoAntonio, 2007, p. 55). Essas áreas estão associadas à percepção, pensamento e ação,
com o objetivo de promover um comportamento flexível e desenvolver a aprendizagem.
Algumas pesquisas observaram que as células piramidais da camada do córtex
apresentavam-se sincronizadas com aspectos distintos do comportamento orientado
por objetivos, incluindo a detecção de informações esperadas e inesperadas, do valor
das recompensas, informações e ações e das opções, os neurônios da área pré-límbica
estão relacionado com o valor dos objetos, enquanto a área infra-límbica com as
escolhas (Mukherje, 2018).
O estudo microscópico revelou que o córtex é subdividido em camadas com
variabilidade celular, essas células também apresentam funções distintas (Purves
2001), como as células da camada granular que recebem as informações através de
vias axonais, como os estímulos sensitivos, enquanto a camada piramidal envia
respostas para as diversas estruturas, através de vias axonais, respostas motoras.
Portanto, áreas com a função de receber estímulos teriam uma camada granular mais
desenvolvida que áreas com função de responder aos estímulos, que seriam áreas
efetoras.

Conclusão

O mPFC do sagui é morfologicamente semelhante ao de outros primatas, e apresenta
subdivisões análogas àquelas observadas em humanos.
As características citoarquitetônicas do mPFC, por meio do método de Nissl permitem
diferenciar três regiões morfologicamente estruturadas que compõem esse córtex: os
córtices pré-límbico, infralímbico e cingulado anterior (áreas de Brodmann 32, 25 e 24,
respectivamente).
Estas regiões apresentam as seis camadas celulares características do córtex cerebral
(a saber, camada molecular - I, camada granular externa - II, camada piramidal externa
- III, camada granular interna - IV, camada piramidal interna - V e camada fusiforme).
No entanto, no córtex cingulado anterior encontra-se que, as camadas III e IV são de
difícil delimitação, considerando as características das células aí encontradas, o qual
não ocorre nas regiões infralímbica e pré-límbica.
Os dados apresentados apontam para uma estabilidade filogenética do mPFC em sagui
comparado a outros primatas, permitindo o planejamento de estudos de injeções de
traçados retrógrados e anterógrados para fins de elucidação das vias neurais
responsáveis pelos mecanismos de tomada de decisão, memória e emoções.
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ocalização das delimitações de Brodmann. 1A: A32 ( Córtex Pré-límbico), A32V (Córtex
pré-frontal ventral); 1B: A24 (Córtex cingulado anterior) e A25 (Córtex infralímbico).

ocalização das delimitações de Brodmann. 1A: A32 ( Córtex Pré-límbico), A32V (Córtex
pré-frontal ventral); 1B: A24 (Córtex cingulado anterior) e A25 (Córtex infralímbico).
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Localização dos córtices do mPFC por método de Nissl; 2A: Córtex cingulado anterior;
2B: Córtex pré-límbico; 2C: Córtex infralímbico.

Divisão das camadas celulares do Córtex Cingulado anterior. A divisão citoarquitetônica
das camadas III e IV apresenta dificuldades na delimitação, pelas características na
morfologia celular. Escala: 100 micrômetros.
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Divisão das camadas celulares do Córtex pré-límbico. A divisão citoarquitetônica das
camadas é visível e facilmente diferenciada, pelas características na morfologia celular.
Escala: 500 micrômetros

: Divisão das camadas celulares do Córtex infralímbico. Escala: 500 micrômetros.
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TÍTULO: Análise do cortisol salivar como biomarcador de diagnóstico para Depressão
Maior.
Resumo
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem de maior prevalência,
mundialmente, dentre os transtornos depressivos e considerada uma das principais
causas de piora da qualidade de vida. No campo das neurociências, busca-se investigar
indicadores de depressão que transponham as entrevistas e observações clínicas para
efeito de diagnóstico. Especificamente na depressão, estudos apontam o cortisol como
o mais importante biomarcador, na atualidade, para o auxílio do diagnóstico e
acompanhamento de resposta ao tratamento. O presente trabalho buscou, portanto,
analisar a resposta do cortisol salivar ao despertar em pacientes com depressão
refratária, leve e moderada e em um grupo controle, de voluntários saudáveis. O estudo
consistiu, pois, em um caso-controle com uma amostra populacional de 114 voluntários,
de ambos os sexos, sendo 58 pertencentes ao grupo caso. Nos resultados, os pacientes
com depressão maior refratária obtiveram menor resposta do cortisol salivar ao
despertar (CAR) em relação aos do grupo controle. Além disso, pacientes com
depressão maior de grau leve e moderado apresentaram maiores CAR quando
comparado com os pacientes com depressão maior refratária e controle. As alterações
encontradas estão de acordo com a literatura já existente, comprovando que este
hormônio apresenta potencialidade como biomarcador no diagnóstico.
Palavras-chave: cortisol.biomarcador.depressão
TITLE: Analysis of salivary cortisol as a diagnostic biomarker for Major Depression.
Abstract
Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent disorder worldwide, among
depressive disorders and considered one of the main causes of worsening quality of life.
In the field of neuroscience, we seek to investigate indicators of depression that
transpose the interviews and clinical observations for diagnostic purposes. Specifically
in depression, studies point to cortisol as the most important biomarker today to aid
diagnosis and follow-up treatment response. Therefore, the present study aimed to
analyze the response of salivary cortisol on awakening in patients with refractory mild
and moderate depression and in a control group of healthy volunteers. Therefore, the
study consisted of a control case with a population sample of 114 male and female
volunteers, 58 belonging to the case group. In the results, patients with refractory major
depression had a lower response to awakening salivary cortisol (CAR) compared to the
control group. In addition, patients with mild and moderate major depression had higher
CAR compared with patients with refractory and control major depression. The
alterations found are in accordance with the existing literature, proving that this hormone
has potential as a biomarker in the diagnosis.
Keywords: cortisol.biomarker.depression
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Introdução
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem mais prevalente dos transtornos
depressivos e acomete aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo, sendo
nos adultos três vezes mais frequente no sexo feminino (World Health Organization
2017). Apesar de a maior parte dos estudos com TDM referir-se à população adulta, a
incidência de episódios depressivos em adolescentes aumentou consideravelmente na
última década, atingindo 14% do público jovem masculino e cerca de 30% das
adolescentes com idades próximas aos 17 anos (Hankin 2006, Breslau et al. 2017).
Entre os jovens, o TDM tem se mostrado a segunda principal causa das mortes (Young
2012).
No que se refere ao diagnóstico do TDM, observa-se uma relativa dificuldade em se
realizar o diagnóstico de maneira rápida e precisa, o que se relaciona principalmente
como a sobreposição de sintomas com outras desordens mentais (Friborg et al. 2014;
Butelman e Kreek 2017), mas também alta incidência de comorbidades a esse quadro,
sobretudo com transtornos ansiosos (Clark e Watson 1991; Kessler et al. 2003). A
identificação do TDM realiza-se prioritariamente por meio de entrevistas clínicas de
caráter estruturado ou semiestruturado, podendo haver auxílio de escalas, questionários
e
inventários
para
esse
fim
(Cunha
2009).
A despeito da constatação de alterações neuroendocrinológicas em pacientes com
TDM, um padrão específico e consolidado de biomarcadores da doença, que poderia
auxiliar no diagnóstico, permanece desconhecido (Disner et al. 2011; APA 2014). No
campo das neurociências, busca-se investigar indicadores de depressão que
transponham as entrevistas e observações clínicas. Atualmente, há na literatura
científica uma variedade de teorias que propõem explicações etiológicas para a
depressão. Porém, na maioria das abordagens clínicas, essas mudanças fisiológicas
não são investigadas, nem tratadas, considerando que em geral o diagnóstico
psiquiátrico não é etiológico, apenas a sintomatologia é considerada (Schuder 2005).
Porém o entendimento das bases biológicas desse transtorno e a elucidação de
biomarcadores eficientes são de extrema importância tanto para aprimorar os
diagnósticos
quanto
os
tratamentos.
Nos últimos anos grupos de pesquisa têm buscado identificar biomarcadores que
auxiliem no diagnóstico e prognóstico do TDM, assim como no acompanhamento de
tratamentos (Tadić et al. 2011, Stelzhammer et al. 2013). Nesse contexto, alguns
parâmetros vêm sendo configurados como potenciais biomarcadores. Especificamente
na depressão, estudos apontam o cortisol como o mais importante biomarcador, na
atualidade, para o auxílio do diagnóstico e acompanhamento de resposta ao tratamento
(Leuchter et al. 2010, Tadić et al. 2011, Piwowarska et al 2012). No entanto, na prática
clínica, a dosagem do cortisol plasmático não é frequente, pois ocorrem divergências
quanto à alteração nos níveis de cortisol na depressão (Levine et al. 2007), além da
relativa dificuldade em realizar a coleta sanguínea por se tratar de um procedimento
minimamente invasivo que provoca um grau de desconforto no indivíduo. Em função
disso, novas maneiras de acessar e dosar os marcadores bioquímicos em outros
materiais biológicos, cuja coleta seja menos invasiva, vêm sendo testadas (Marques et
al. 2010). A saliva, então, parece ser mediante tais questões, uma alternativa acessível
e não invasiva. Alguns estudos usaram a resposta ao despertar do cortisol, a resposta
natural do eixo HPA no despertar (Fries et al. 2009), para investigar os níveis de cortisol
em pacientes com TDM e mostraram alterações na resposta do cortisol que depende
do subtipo de doença, anos, gravidade e outros (Kaestner et al. 2005, Dedovic et al.
2010,
Lamers
et
al.
2013).
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O presente trabalho busca, portanto, analisar a resposta do cortisol salivar ao despertar
em pacientes com depressão refratária, leve e moderada e em um grupo controle, de
voluntários saudáveis, a fim de avaliar a potencialidade desse como biomarcador para
o diagnóstico do TDM.
Metodologia

Participantes
O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), NatalRN, , com adultos de idade superior a 18 anos, de ambos os sexos. A amostra
populacional do estudo foi formada por 114 voluntários e todos, inicialmente, passaram
por uma triagem clínica, com psiquiatras colaboradores da pesquisa, na qual foi aplicada
a Entrevista Clínica Estruturada para o DSM – 5 (Structured Clinical Interview for DSM
- III - R-SCID), versão paciente, traduzida e adaptada para o português (Del-Ben et al.,
1996), a escala de depressão de Hamilton (HAM-D) (Hamilton 1960) e de Montgomery
e Asberg (MADRS) (Montgomery & Asberg 1979). Após a triagem, os voluntários foram
divididos nos seguintes grupos:
Grupo Controle (GC: n = 56; Homens = 24; Mulheres = 32): Constituído por voluntários
saudáveis, que não apresentam nenhum histórico, diagnóstico ou sintomas clínicos de
psicopatologias ou doenças físicas, não fazem o uso de medicamentos psiquiátricos,
neurológicos ou com efeitos sobre a cognição, humor e funções neurovegetativas e não
fazem uso abusivo ou são dependentes de álcool e outras drogas ilícitas.
Grupo paciente (GP: n = 58; Homens = 21; Mulheres = 37): Constituído por voluntários
com diagnóstico de depressão maior, que no momento do estudo estavam em curso de
um episódio depressivo. De acordo com a gravidade do episódio depressivo, aferido
pela HAMD (leve: 7 > escores ≤ 17 pontos; moderado: 18 > escores ≤ 24 pontos; grave:
escores > 25 pontos) (Moreno & Moreno 1998), os voluntários desse grupo foram
distribuídos nos seguintes subgrupos:
a) Depressão maior grau leve e moderado (DMLM: n = 30; Homens = 14; Mulheres =
16): Formado por pacientes em um episódio depressivo de grau leve ou moderado e
que não haviam feito uso anteriormente de antidepressivos para tratamento de
psicopatologias.
b) Depressão Maior refratária (DMR : n = 28; Homens = 7; Mulheres = 21): Composto
por pacientes que estavam em curso de um episódio depressivo grave, que
anteriormente já haviam apresentado no mínimo dois e no máximo cinco episódios
depressivos e que não responderam no mínimo dois tratamentos anteriores com
antidepressivos comerciais. Esses voluntários estavam, no momento do estudo,
passando por um período de 15 dias wash-out, ou seja, estavam sem tomar
antidepressivo. Esse procedimento deve ser seguido quando se faz necessário a troca
da medicação antidepressiva.
Adicionalmente, para todos os grupos, foi adotado para as mulheres, como critério de
exclusão, a presença de gravidez ou ter parido nos últimos 6 meses ao período da
pesquisa.
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Desenho experimental
Uma vez obtendo a aderência dos voluntários (GC, DMLM e DMR), à pesquisa, os os
voluntários do grupo DMLM e parte do grupo controle mesmos foram conduzidos
individualmente ao Laboratório de Psicofisiologia e Sono do Laboratório de
Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do Centro de Biociências (CB) da UFRN, e os
voluntários do grupo DM e outra parte do grupo controle ao laboratório de
polissonografia do hospital universitário Onofre Lopes, onde passaram a noite, e por
volta das 6h da manhã, com os voluntários em jejum, foi realizada a coleta de saliva
para mensuração do cortisol ao despertar.
Coleta de saliva e dosagem da resposta do cortisol ao despertar
Ao despertar do voluntário com o auxílio dos pesquisadores, foram realizadas três
coletas de saliva com o dispositivo do Salivette. O próprio voluntário foi orientado pelos
pesquisadores a fazer as coletas obedecendo ao seguinte protocolo de tempo: 1ª coleta,
realizada ao despertar do voluntário (T0); 2ª coleta, 30 minutos após despertar (T30) e
3ª coleta, 45 minutos após despertar (T45). Anteriormente ou durante as coletas de
saliva, os voluntários foram orientados a não lavar a boca com água, a não ingerir
alimentos ou bebidas, como também não realizar atividades físicas ou movimentos
bruscos.
A saliva coletada foi encaminhada para o Laboratório de Medidas Hormonais da UFRN
(LMH). O volume de saliva obtido após a centrifugação do algodão era aliquotado em
volume de 250-300 µl, em seguida, as amostras eram armazenadas a -80ºC. A dosagem
do cortisol salivar ao despertar foi realizada pela técnica de ELISA competitivo direto,
por meio do kit DGR-SLV 4635.
Análise dos resultados
Para o cortisol salivar ao despertar, foi calculado a área sob a curva (AUC) (Prati et al.
2008) e esse valor foi utilizado para as investigações quantitativas.
Neste estudo foram consideradas como variáveis dependentes os níveis de cortisol
salivar e variáveis independentes os grupos (GC, DMLM e DMR). Foi aplicado o teste
General Linear Model (GLM) e o post-hoc de Fisher (LSD) para investigar a variável
dependente em função do grupo. Todas as análises estatísticas foram realizadas no
programa IBM SPSS Statistics versão 25 (sistema de software de análise de dados). O
nível de significância considerado foi p < 0,05 em todos os testes.

Resultados e Discussões
Foram observados menores CAR salivar nos pacientes com depressão maior refratária
em relação ao grupo controle (GLM: Grupo*: F = 16,29 df = 2 p = 0,001; LSD: DMR*GC:
p = 0.005). Por outro lado, os pacientes com depressão maior de grau leve e moderado
(DMLM: n = 27, μ = 308,91 ± 30,40 cm²) apresentaram maiores CAR quando comparado
com os pacientes com depressão maior refratária (DMR; n = 27, μ = 72,76 ± 31,53 cm²)
e o grupo controle (GC; n = 52, μ = 85,33 ± 22,71 cm²) (GLM: Grupo*: F = 16,29 df = 2
p = 0,001; LSD: DMLM*DMR: p = 0,001; DMLM*GC: p = 0,001) (Figura 1).
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A heterogeneidade do TDM, no que diz respeito às alterações psicoemocionais e
fisiológicas, traduz-se em um grande desafio no momento do seu diagnóstico, uma vez
que as modificações sofridas pelo indivíduo não se resumem exclusivamente às
características comportamentais, mas também orgânicas. Em função dessa dificuldade,
tem sido buscadas formas alternativas para diagnosticar esse transtorno de forma mais
direta e resolutiva. A investigação da resposta do cortisol salivar ao despertar tem se
levantado, portanto, como forte possibilidade de biomarcador útil para detecção de
possíveis alterações fisiológicas na doença.
Em nossa análise, foi observada uma menor resposta do cortisol salivar ao despertar
(CAR) nos pacientes com depressão maior refratária em relação ao grupo controle. Este
achado vai ao encontro da teoria da desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
(HPA), na qual estudos demonstram que a ativação crônica do eixo HPA pode levar a
uma posterior hipoatividade desse eixo, mediante uma insuficiência da adrenal (Yehuda
2005) ou em função do aumento da sensibilidade da retroalimentação negativa exercida
pelo cortisol sobre os receptores existentes no hipotálamo (Sriram et al., 2012); ambas
disfunções levariam a uma secreção do cortisol abaixo dos valores de referências
(Bremmer et al., 2007; Moreira et al., 2016). Diante disso, a hipocortisolemia ou uma
resposta tamponada do cortisol salivar ao despertar normalmente vêm sendo observada
em pacientes que apresentam sintomas graves, com dificuldade de remissão (Bremmer
et al., 2007; Vreeburg et al., 2013; Stetler & Miller 2005) ou em populações que vivem
em ambientes socioeconômicos desfavoráveis (Moreira et al., 2016; Tu et al., 2013) e
tem sido frequentemente associada a uma falha na habilidade de auto-ajuste dos
sistemas alostáticos (MCEWEN et al., 2015), sugerindo que esta condição pode se
desenvolver após períodos prolongados de estresse, hiperatividade do eixo HPA e
liberação excessiva de glicocorticóides.
Além dessa alteração, diante da disfunção do eixo HPA, os primeiros estudos
apontavam que pacientes com depressão apresentavam uma resposta endócrina ao
estresse hiperativada, em função de um prejuízo na alça de retroalimentação negativa
do eixo HPA, o que resulta no aumento da secreção do fator liberador de corticotropina
(CRF - corticotropin-releasing factor) pelo hipotálamo, e do hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH - adrenocorticotropic hormone) pela adeno-hipófise, com um
consequente aumento do estímulo deste sobre as glândulas adrenais, levando ao
surgimento de uma hipercortisolemia sistêmica, a qual estaria relacionada aos sintomas
depressivos (Ferrari & Villa 2017; Dean & Keshavan 2017).
Nossos resultados, mostram que os pacientes com depressão maior leve e moderado
apresentaram aumento do cortisol comparado ao controle e aos pacientes com
depressão refratária. Essa alteração do cortisol é mais evidente em crianças e
adolescentes com depressão, que geralmente apresentam menor tempo de doença
(Foreman & Goodyer 1988; Lopez-Duran et al. 2009). Em adolescentes, a
hipercortisolemia é preditora da recorrência da patologia (Lewis et al., 2016).

Conclusão

Em virtude da ampla relação entre o eixo HPA e as desordens psiquiátricas, muitos
estudos têm investigado sobre a estreita relação dos sintomas clínicos psíquicos como
os depressivos, por exemplo, com as alterações fisiológicas, simultaneamente. O
presente estudo, portanto, buscou avaliar a efetividade da análise do cortisol salivar
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como um biomarcador para o diagnóstico da depressão maior, por representar uma
porção ativa do hormônio livre de moduladores circadianos e ser de fácil acesso e
dosagem.
Dessa forma, foram encontradas alterações significativas da resposta do cortisol salivar
ao despertar em pacientes com depressão, fundamentadas pelas teorias de hipo e
hipercortisolemia, mostrando evidência científica. Assim, este hormônio apresenta
potencialidade como biomarcador porém para sua validação são necessários mais
estudos. É preciso avaliar o grau de eficiência de um teste diagnóstico, levando em
consideração sua sensibilidade e especificidade, para que possa ser usado como
referência.
Dado o exposto, é de suma importância, pois, que mais estudos sejam direcionados à
essa linha de investigação para ajudar a explicar plenamente e consolidar os achados
dicotômicos em relação à literatura mais tradicional.
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TÍTULO: Valoração da Qualidade Ambiental do habitat de Espécies de Lagartos
saxícolas, autóctones do Semiárido brasileiro
Resumo
A região semiárida brasileira, particularmente a Caatinga, apresenta rica biodiversidade
e alto número de endemismos, embora historicamente julgada como pobre, devido ao
clima seco e vegetação decídua. É vulnerável às condições de escassez hídrica,
somadas a contaminação ambiental tanto de origem antrópica quanto de origem natural,
com ênfase na radiação natural. Esta pode apresentar potencial tóxico e capacidade de
bioacumulação em diversos níveis tróficos. Para o entendimento do risco ambiental ao
qual as populações encontram-se expostas, o biomonitoramento é indispensável para
avaliar o cenário de risco toxicológico e, nessa perspectiva, os répteis, especialmente
os lagartos, são os mais comuns nestes ambientes extremos. Para este estudo, utilizouse a espécie de lagarto, Tropidurus semitaeniatus, que é saxícola e endêmica da
Caatinga. Alguns espécimes foram coletados e analisadas as alterações nucleares que
poderiam ter sido causadas pela radiação natural nas áreas: Estação Ecológica do
Seridó (ESEC), uma Unidade de Conservação; Lajes Pintadas, município onde foi
constatado um alto índice de câncer por habitante; e a Mina Brejuí, exposta a atividades
de extração de scheelita. Em cada ponto de coleta foram retiradas amostras de solo,
água e de radiação. A concentração de U, Th e K registrados estão dentro dos valores
médios para a crosta terrestre, mas há diferenças significativas entre as localidades que
abrigam a espécie, com concentrações maiores na ESEC Seridó.
Palavras-chave: Caatinga; Tropidurus; Biomonitoramento; Radiação.
TITLE: VALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF HABITAT OF SAXYCLE
LIZARD SPECIES, ENDEMIC TO BRAZILIAN SEMIARID
Abstract
The Brazilian semiarid region, particularly Caatinga, has rich biodiversity and a high
number of endemics, although historically judged to be poor due to the dry climate and
deciduous vegetation. It is vulnerable to water scarcity conditions, in addition to
environmental contamination from both anthropic and natural sources, with an emphasis
on natural radiation. It may have toxic potential and bioaccumulation capacity at various
trophic levels. To understand the environmental risk to which populations are exposed,
biomonitoring is indispensable for assessing the toxicological risk scenario and, in this
perspective, reptiles, especially lizards, are the most common in these extreme
environments. For this study we used the lizard species, Tropidurus semitaeniatus,
which is endemic to Caatinga. Some specimens were collected and analyzed for nuclear
changes that could have been caused by natural radiation in the areas: Seridó Ecological
Station (ESEC), a Conservation Unit; Lajes Pintadas, municipality where a high rate of
cancer per inhabitant was found; and the Brejuí Mine, exposed to scheelite extraction
activities. At each collection point, soil, water and radiation samples were taken. The
concentrations of U, Th and K recorded are within the average values for the earth's
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crust, but there are significant differences between the locations housing the species,
with higher concentrations in ESEC Seridó.
Keywords: 49/5000Caatinga; Tropidurus; Biomonitoring; Radiation.
Introdução
A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, distribuído por todo o nordeste brasileiro e
porção norte do Estado de Minas Gerais (LEAL et al., 2005). O clima nessa região é
semiárido quente e seco, com médias pluviométricas anuais entre 240 e 1.500 mm,
porém com metade da região recebendo menos de 750mm e outras áreas mais centrais,
abaixo de 500mm (SAMPAIO, 1995; PRADO, 2003). Embora historicamente tenha sido
negligenciada, por ser considerada pobre em espécies e sem endemismos, a Caatinga
abriga ampla biodiversidade, inclusive de répteis, com elevado endemismo de espécies
(RODRIGUES, 1996, 2005; FREIRE et al., 2007). Atualmente, são conhecidas 224
espécies de répteis para a Caatinga, dentre as quais 214 são Squamata e, destas, 79
são de lagartos, 38 endêmicas da Caatinga; ou seja, uma taxa de endemismo de cerca
de 40% (GARDA et al, 2018). Dentre as espécies endêmicas da Caatinga destaca-se o
lagarto Tropidurus semitaeniatus, Spix 1825, espécie diurna e exclusivamente saxícola,
assim considerada por habitar afloramentos rochosos na caatinga (RODRIGUES 2005).
Além das peculiaridades acima destacadas, é bastante comum na Caatinga a presença
marcante de afloramentos rochosos, nos quais tem sido registrada a presença de
minerais e Isótopos radioativos, principalmente no Seridó do Rio Grande do Norte, o
que é preocupante, pois, além de clima semiárido, temperaturas médias de 29ºC e
baixos índices pluviométricos, esta escassez hídrica favorece a acumulação desses
minerais radioativos e dos metais pesados produtos do decaimento radioativo no
ambiente (CAMPOS et. al, 2013; CHAVES et. al, 2016; MARCON et. al, 2017). Em
algumas localidades do interior do Rio Grande do Norte, foi relatada a presença de
minerais radioativos como o urânio e o tório no solo e em afloramentos rochosos, além
de outros compostos advindos do processo de decaimento radioativo dos mesmos,
como o radônio (CAMPOS et al., 2013a; CAMPOS et al., 2013b), um gás com um grande
potencial mutagênico (PETTA & CAMPOS, 2013), além de metais pesados como o
chumbo. Em paralelo a isso, no município de Lajes Pintadas, foi registrado um alto
índice de câncer de pulmão, três vezes maior que a média do estado (CAMPOS et. al.,
2013a) e com o valor muito superior ao de Natal, capital do estado, que apresenta maior
densidade populacional. Este fato tem sido atribuído à presença dos referidos materiais
radioativos na Caatinga, uma vez que, segundo a Agência Internacional de Pesquisa
sobre o Câncer (IARC), e o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos
(USNTP), o radônio é um agente carcinogênico humano, e a primeira causa de câncer
seguida pelo tabagismo. Uma das técnicas amplamente utilizada para medir se os
contaminantes estão afetando os animais é o teste do micronúcleo, que consiste na
quantificação de hemácias com a presença de micronúcleos e outras anormalidades
nucleares, que são oriundos de danos ao material genético causados por agentes
genotóxicos (radiação, pesticidas e herbicidas, metais pesados, dentre outros) e a
correlação com os níveis de contaminantes (FLORES & YAMAGUCHI, 2008). Esse
método é bem simples, além de ser barato e vantajoso para os animais, pois é pouco
invasivo e a amostragem biológica é muito pequena, por volta de 10 μml de sangue, em
torno de uma gota pequena por esfregaço. Nessa perspectiva, em estudo anterior
exposto em relatório final (dados a serem submetidos à publicação), foi utilizado para
biomonitoramento de contaminantes ambientais naturais na Caatinga potiguar a espécie
de lagarto saxícola e endêmica, Tropidurus semitaeniatus. Como complemento ao
biomonitoramento anterior com os referidos lagartos, o objetivo deste trabalho foi
valorar/analisar a qualidade ambiental dos locais/hábitats onde foram coletados os

CIÊNCIAS DA VIDA

1001

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

lagartos para, na sequência, correlacionar com os resultados do teste de micronúcleo
efetuado nos lagartos Tropidurus semitaeniatus .
Metodologia
2.1 Áreas de estudo Todas as áreas estudadas são no estado do Rio Grande do Norte,
na região semiárida, bioma Caatinga. Foram selecionadas três áreas/municípios com
diferentes paisagens e influência antrópica, conforme detalhamento a seguir. O
município de Lajes Pintadas, que possui uma população de 4.612 habitantes, mas
apenas 7% das pessoas se encontram ocupadas e que a renda média é de 1,7 salários
mínimos por pessoa (IBGE, 2018). Recentemente, pesquisas realizadas nessa
localidade relataram altos níveis de gás radônio, um dos principais responsáveis por
câncer de pulmão de acordo com a World Health Organization (2017), e também é
nesse município que se apresenta o maior índice de câncer de pulmão do estado. A
segunda área fica localizada na zona rural do município de Currais Novos, na
propriedade da Mina Brejuí, a maior mina de scheelita do estado. Em meados da
segunda guerra mundial, a produção desse empreendimento foi enorme, pois o minério
de scheelita refinado forma o tungstênio, principal metal usado para a fabricação de
armamento. No entorno desta mina reside uma comunidade humana remanescente do
apogeu desse empreendimento, constituída principalmente por trabalhadores da mina
e suas famílias. A Estação Ecológica do Seridó foi a terceira área de amostragem. Tratase de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral da Caatinga, localizada no
município de Serra Negra do Norte, e na qual afloramentos rochosos constituem
normalmente a paisagem.
2.2 Identificação e medição de radioisótopos Para coleta e medição, utilizou-se o
aparelho RS-125, que realiza a espectrometria de raios gama e possibilitou realizar a
identificação e quantificação de radioisótopos nas localidades e em ambientes próximos
aos que foram coletados os lagartos. O aparelho foi calibrado e pilhas novas foram
inseridas antes do uso. A medição foi realizada em um transecto ao longo de
afloramentos, com o aparelho manuseado suspenso a uma altura de aproximadamente
1 metro do solo.
2.3 Amostragem ambiental Em cada local de coleta de espécimes foram coletadas
amostras de solo e água in situ ou em regiões próximas ao local de coleta dos
espécimes, registrando-se também informação geoespacial para a análise posterior dos
resultados de radioatividade in situ a serem realizadas. As amostras ambientais serão
analisadas para avaliar a radioatividade natural em cada compartimento ambiental
(água, ar e solo) dos tóxicos de interesse, tais como, quantificação de gás radônio e os
níveis de urânio, tório e potássio, além dos metais de interesse toxicológico tais como,
alumínio, ferro, cobre, manganês, prata, chumbo, cromo, cádmio e níquel.
2.4 Métodos de análise de amostras Caracterização físico-química dos recursos
hídricos: serão avaliados parâmetros, ou funções derivadas deles, que têm a
capacidade de descrever um estado ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem em
um meio entre os quais se elencam. Tais variáveis são: temperatura; Potencial
Hidrogeniônico (pH); Oxigênio Dissolvido (OD); Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO
); Coliformes Termotolerantes; Nitrogênio Total; Fósforo Total; Sólidos Totais; Turbidez;
Demanda Química De Oxigênio – Dqo; Carbono Orgânico Total (cot); Nitrogênio
Amoniacal Total; Nitrito E Nitrato; Salinidade; Clorofila A e Cor Os métodos utilizados
serão os padronizados pela APHA (American Public Health Association). 2.4.2 Medição
de elementos tóxicos O gás radônio foi avaliado por meio de emanometria passiva de
gás radônio-222, utilizando detectores do tipo electret de curto e longo período (L EPERM®) da RADELEC INC e Alpha Guard PQ200PRO para medições in situ. Em

CIÊNCIAS DA VIDA

1002

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

relação à espectrometria de radiação gama (Urânio, Tório e Potássio) foi utilizado o
espectrômetro de radiação gama modelo RS-126 da TerraPlus INC.
Resultados e Discussões
Foram coletadas todas as amostras de solo e água de todas as áreas previamente
selecionadas para as análises fundamentais deste estudo, entretanto, devido problemas
de natureza burocrática e logística para o envio das referidas amostras para análises
das variáveis para os laboratorios de análises, bem como a impossibilidade de obtenção
do aparelho que mede o gás-radônio, prejudicaram bastante a finalização deste
trabalho. Ou seja, as análises das variáveis solo e água não poderão ser abordadas nos
resultados neste trabalho. Diante desses fatos, o foco deste trabalho se manteve nas
análise das radiações já obtidas, incluindo uma coleta realizada no início de 2019 na
Estação Ecológica do Seridó (ESEC) para análise de qualidade ambiental. Dentre as
três áreas avaliadas, a que apresentou os maiores níveis de radiação foi a Estação
Ecológica do Seridó (ESEC), com um valor médio de urânio de 3,3 ppm, 10,7 ppm para
tório, e 2,8% para o potássio (Fig. 2). A área de Lajes Pintadas apresentou 2,4 ppm de
urânio, 1,4 ppm de tório, e 0,4% de potássio. Os menores níveis de radiação ocorreram
na Mina Brejuí, que apresentou apenas 2,7 ppm de urânio, 0,4 ppm de tório e 0,07% de
Potássio (Figura 2). Houve diferenças significativas entre as localidades quanto à
concentração de urânio (Kruskal-Wallis, χ2 = 11,510, gl = 2, p = 0,003), sendo a
diferença entre a ESEC Seridó e Lajes Pintadas, maior (Mann-Whitney, U = 0, p <
0,001). De modo similar, houve diferenças significativas entre as localidades na
concentração de tório (Kruskal-Wallis, χ2 = 14,302, gl = 2, p = 0,001), sendo a diferença
entre a ESEC Seridó e Lajes Pintadas (Mann-Whitney, U = 6,5, p = 0,002), e entre a
ESEC Seridó e a Mina Brejuí (Mann-Whitney, U = 5,0, p = 0,003). Também registraramse diferenças significativas entre as localidades na concentração de potássio (KruskalWallis, χ2 = 16,786, gl = 2, p < 0,001), sendo a diferença entre a ESEC Seridó e Lajes
Pintadas (Mann-Whitney, U = 4,0, p = 0,001), e entre a ESEC Seridó e a Mina Brejuí
(Mann-Whitney, U = 4,0, p = 0,002). Os níveis de radiação nas áreas avaliadas não
foram muito altos, e são condizentes com a faixa de valores encontrados na crosta
terrestre (SCHUMUS 1995) e também encontrado em outras localidades da região
semiárida do nordeste, como no planalto da Borborema entre os estados da Paraíba e
do Rio Grande do Norte (SILVA et al.; 2010), assim como o encontrado em outros locais
do Brasil, como na Bahia (FERREIRA et. al, 1992). Adicionalmente, os valores
encontrados foram muito inferiores aos encontrados em rochas graníticas no estado de
Rondônia (BONOTTO et. al; 2009). A concentração dos isótopos radioativos avaliados
também estão de acordo com que foi encontrado em outras localidades pelo mundo,
como na Austrália (HEIER & RHODES 1966) e na África do Sul (MADI et al., 2014). As
médias de isótopos radioativos na ESEC, apesar de ser uma Unidade de Conservação,
foram mais altas devido a quantidade grande de afloramentos rochosos, área de estudo
e de hábitat do Tropidurus semitaeniatus, mas que é uma grande influenciadora nas
medidas de Radiação Natural, e mesmo com a área da Mina Brejuí sofrer influência da
atividade mineradora, as medidas não ultrapassaram as médias da Estação Ecológica.
Uma nova coleta na Estação Ecológica do Seridó foi realizada para complementação
de dados, foram recolhidas medidas de radiação, e amostras de solo e água, ainda não
analisadas. As médias das medidas de radiação para a ESEC - Seridó para o período
seco, em 2019, foram, 2.24 ppm de Urânio, 0.45 ppm de Tório e 0.1% de Potássio, um
valor abaixo de todas as médias encontradas. A diminuição no nível de radiação na
ESEC - Seridó, pode ter sido devido a precipitação ter se adiantado ao final do período
seco, e concorda com os resultados de Campos et al. (2013) que mostra uma maior
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variação do Gás Radônio no segundo período de pesquisa, por influência das chuvas
na região de Lajes Pintadas.
Conclusão
Apesar das análises de água e solo ainda pendentes para inferir a qualidade ambiental,
os resultados superiores da radiação natural na ESEC seridó demonstram que esta
independe de agentes externos diretos, como atividade de mineração. Além disso, pode
ser confirmada a hipótese de números mais baixos de radiação no período de chuvoso,
pois médias de radiação menores foram coletadas em dias que sucederam intensas
chuvas. As Análises de solo e água poderão confirmar ainda mais que os níveis de
metais pesados diminuem após chuvas, confirmando assim que o semiárido do Rio
Grande do Norte está mais vulnerável à ionização.
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TÍTULO: A diversidade de Clathraceae (Basidiomycota, Phallales) em áreas de Mata
Atlântica do Rio Grande do Norte
Resumo

O trabalho em questão buscou estudar a diversidade de fungos da família Clathraceae
em áreas remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do norte afim de ampliar o
conhecimento sobre a diversidade desses fungos no Brasil, em especial no Nordeste.
Para tal, foram realizadas coletas em duas áreas de Mata Atlântica na cidade de Natal
e, mediante o uso da metodologia adequada, foram coletadas 17 espécimes de fungos.
Após analise macro e micro morfológicas foram descritas duas espécies da família para
essa área, Abrachium floriforme e uma espécie pertencente ao gênero Clatrhus. A.
floriforme apresentou em sua morfologia diferenciação de coloração entre os fungos
encontrados nas duas áreas de coleta, sendo esse um carácter muito importante para
a ecologia desses organismos, devendo ter estudos mais aprofundados sobre de qual
modo isso influência na dispersão dos esporos. Já a espécie do gênero Clathrus
apresenta uma provável nova espécie para ciência, sendo importante um estudo
molecular para comprovação. Constatou-se que no RN há uma grande possibilidade de
ocorrência desses fungos, sendo necessários mais esforços de coleta para entender
melhor essa diversidade.

Palavras-chave: Lattice-stinkhorn, Phallales, Clathraceae, Diversidade, Mata Atlântica
TITLE: The Diversity of Clathraceae (Basidiomycota, Phallales) in Atlantic Rainforest
areas of Rio Grande do Norte
Abstract

This work aimed to study the diversity of Clathraceae fungi in remnant areas of the
Atlantic Rainforest of Rio Grande do Norte in order to increase the knowledge about the
diversity of these fungi in Brazil, especially in northeast. To this end, the work were
carried in two Atlantic Rainforest fragments in the city of Natal and, by using appropriate
method, 17 fungi specimens were collected. After macro and micro morphological
analysis two species of the fungus family were described, Abrachium floriforme and one
species belonging to the genus Clatrhus. In its morphology, A. floriforme presented
differentiation of color between the fungi found in the two collection areas, which is a
very important character for the ecology of these organismsn, and should have further
studies on how this influences the dispersal of spores. The species of the genus Clathrus
presents a probable new species for science, being important a molecular study to prove
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it. It was found that in RN there is a great possibility of occurrence of these fungi, requiring
more collection efforts to better understand the diversity.

Keywords: Lattice-stinkhorn, Phallales, Clathraceae, Diversity, Atlantic Rainfor
Introdução
A família Clathraceae Chevall. pertence à ordem Phalalles E. Fisch. e foi estabelecida
por Chevallier (1826) que, utilizando características morfológicas, descreveu os fungos
dessa família como compostos por braços tubulares, ocos que se unem nas pontas,
com esporos contidos em uma estrutura mucilaginosa e com odores atrativos aos
agentes dispersores, que na maioria são insetos.
Os representantes de Clathraceae apresentam basidiomas sésseis ou expandidos a
partir de um pseudoestipe curto, composto por câmaras, formando braços gelatinosos
que se espalham assemelhando-se ao formato de uma estrela ou que se unem nas
pontas, adquirindo a forma de uma pequena gaiola (MILLER e MILLER, 1988) que se
projeta a partir de uma estrutura formada por um perídio constituído por três camadas.
Na maturidade o perídio se rompe no ápice, expondo o receptáculo e formando uma
estrutura que é persistente durante a maturidade, a volva (CUNNINGHAM, 1944).
A gleba mucilaginosa que é a porção fértil onde origina-se os esporos, localiza-se no
topo do basidioma ou quando composto por braços, nas laterais ou dentro dos mesmos.
A coloração poderá variar de tons esverdeados ao negro e odores variados que servem
para atração de insetos (PEGLER e GOMEZ, 1995; MILLER e MILLLER, 1988) e outros
artrópodes terrestres.
Esses fungos foram alocados num agrupamento artificial denominado Gasteromycetes
ou fungos gasteroides e são caracterizados por possuir basidioma angiocárpico e
dispersão passiva dos esporos (MILLER e MILLER, 1988). Contudo, essa classificação
não é mais válida, uma vez que, através de análises moleculares foi demonstrado que
os fungos gasteroides tem origem polifilética, ou seja, que surgiram diversas vezes em
linhagens distintas (HOSAKA et al. 2006; HIBBET et al., 2007, 2014).
A princípio, Cunningham (1944) dividiu esses fungos em três grupos a partir do arranjo
dos braços no receptáculo, sendo esses: Columnateae, Stellateae e Clathrateae, porém
essa divisão não é mais utilizada, pois não agrupa clados monofiléticos.
Dring (1980) sugeriu nova divisão, alocando as espécies desses fungos em seis
diferentes séries de acordo com a morfologia do basidioma, levando em consideração
a soldadura apical ou basal dos braços do receptáculo, cor e posicionamento do
glebífero. As seis séries são as seguintes: Anthuroid, Blumenavioid, Clathrelloid,
Laternoid, Lysuroid e Triubii.
Pegler e Gomez (1994) propuseram uma divisão que organizou esses organismos em
três séries: Clatróide, Lisuróide e Laternóide, e 12 gêneros (Anthurus Kalchbr. &
MacOwan, Aseroë Labill., Blumenavia Möller., Clathrus P. Micheli ex L., Colus Cavalier
& Séchier, Kalchbrennera Berk, Linderiella, Ileodictyon Tul. & C. Tul., Lysurus Fr.,
Neolysurus O.K. Mill., Ovrebo & Burk, Pseudocolus Lloyd, Simblum Klotzsch ex Hook.).
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Atualmente, também é reconhecido o gênero Abrachium Baseia & T.S. Cabral, proposto
por Cabral et al. (2012) que resultou em uma emenda à família Clathraceae.
Os indivíduos dessa família apresentam natureza efêmera, sendo encontrados
exemplares em diversos ambientes, principalmente em áreas de clima tropical e
subtropical (CABRAL, 2011). Sendo bastante variados, são conspícuos na natureza,
apresentando odores específicos e cores vibrantes e formatos que se assemelham a
flores, característica que evoluiu para auxiliar no modo de dispersão realizado por
insetos, uma de suas características mais marcantes (CUNNINGHAM, 1944; DRING,
1980; CABRAL et al., 2012).
Apesar da grande diversidade de formas e ambientes, ainda há uma escassez de
estudos sobre a família Clathraceae. Desta forma, visamos com esse estudo ampliar o
conhecimento sobre a diversidade desses fungos no Brasil, em especial nas áreas
remanescentes de Mata Atlântica existentes no Rio Grande do Norte.

Metodologia

3.1 Áreas prioritárias de estudo
I. Flona de Nísia Floresta – Nísia Floresta/RN
Localizada no município de Nísia Floresta, a flona é uma unidade de conservação de
Mata Atlântica localizada no estado do Rio Grande do Norte. Criada em 21 de setembro
de 2001 a unidade de conservação possui cerca de 169ha com uma vegetação nativa
de Mata Atlântica e Tabuleiro, tendo também uma vegetação experimental composta
majoritariamente por eucaliptos (ICMBIO).
II. Parque Nacional da Dunas de Natal – Natal/ RN
O Parque das Dunas é uma unidade de conservação de Mata Atlântica localizado na
cidade de Natal e foi criado em 1997, sendo essa a primeira unidade de conservação
criada no estado. Ocupando uma área de 1.772ha, o parque tem sua vegetação de
restinga, composta predominantemente espécies herbáceas comumente vistas em
áreas de dunas litorâneas, porém há presença de uma gama de espécies oriundas da
Mata Atlântica e também da caatinga e tabuleiro.
3.2 Coleta, processamento e herborização
Durante a estação chuvosa de 2018, em trilhas preexistentes serão verificados
substratos propícios ao aparecimento de fungos da família Clathraceae, tais como:
serapilheira, solo onde há material em decomposição na tentativa de encontrar
indivíduos em várias fases de maturidade. Os basidiomas, quando encontrados, serão
coletados segundo Baseia et al. (2014), sendo fotografados com as medidas, enquanto
ainda no substrato e logo após retirados manualmente ou com o auxílio de um canivete.
Os espécimes serão descritos inicialmente em fichas de coleta onde serão depositadas
informações geográficas, morfológicas e da coleta e, logo após, serão armazenados
temporariamente em caixas plásticas com compartimentos individuais.

CIÊNCIAS DA VIDA

1008

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Após a coleta, os espécimes serão levados ao laboratório de Biologia de Fungos,
Departamento de Botânica e Zoologia, Centro de Biociências, Universidade do Rio
Grande do Norte – UFRN, Natal/RN, onde será feita a análise dos mesmos ainda
frescos, sempre que possível, observando características importantes que podem ser
perdidas após o material estar seco. A secagem do material será feita em um
desidratador a uma temperatura de 35º-40ºC de 24 a 48 horas, dependendo das
dimensões dos basidiomas. Posteriormente os fungos serão depositados em sacos
plásticos do tipo zip lock e guardados com os dados de coleta.
3.3 Análise morfológica e identificação do material
As análises morfológicas foram feitas segundo Miller e Miller (1988), onde o basidioma
foi observado sobre estereoscópio e as características como textura e cor foram
observadas. As medições serão realizadas com auxílio de um paquímetro e as cores
foram determinadas. Para as análises microscópicas, partes do basidioma foram
retiradas com o auxílio de pinças e lâminas cortantes, então montadas em lâminas
histológicas e lamínula com preparação de KOH 5%. Corantes específicos como Azul
de Algodão e Vermelho Congo foram utilizados para a visualização de microestruturas
como hifas e esporos. Essas estruturas serão observadas no microscópio Nikon SMZ1500, fotografadas e medidas, sendo seus dados anotados em fichas de análise. A
identificação foi realizada seguindo literatura especializada como: Dring (1980), Baseia
et al. 2006. Leite et al. (2007), Cabral et al. (2012).

Resultados e Discussões

Foram analisados exsicatas coletados no Parque Estadual Dunas de Natal (RN) e na
Mata dos Saguis (RN) nos meses de Março/2018 à Junho/2018. Os espécimes foram
analisados macro e microscopicamente seguindo a metodologia proposta no plano de
trabalho.
Abrachium floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral, 2011
Volva globosa a subgloboso, medindo 12 mm alt. x 10-14 larg. mm, epígeo, branco
amarelado (1A2); Rizomorfas brancas (1ª1) anexadas à base, medindo 60 – 84 mm;
deiscência irregular; pseudoestipe cilíndrico, esponjoso, laranja pálido (5A3), 20- 38 mm
alt., 10 mm larg.; receptáculo em forma de flor, 20-30 mm diâm., ramificações ausentes,
laranja pálido (5A3); disco central perfurado e laranja escuro nas bordas (5C8), coberto
por uma gleba mucilaginosa, cinza (8F1), odor desagradável; esporos cilíndricos a
baciliformes, 4-6×1,5-2 μm, lisos, hialinos.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: Natal, Mata dos Saguis,
30/IV/2018, C1801.
Comentários: Apesar de apresentar as características referentes à espécie descrita pot
Baseia & T.S Cabral, 2011, os espécimes dessa localidade apresentaram cores
diferentes do material tipo e também tamanho levemente maiores. Porém fora as
características de tamanho e cor a espécie pode ser identificada como A. floriforme,
tendo esporos de mesmo tamanho e características marcantes como formato do
basidioma iguais.
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Abrachium floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral, 2011
Volva globosa a subgloboso, medindo 20 mm alt. x 10-. mm, epígeo, branco amarelado
(1A2); rizomorfas brancas (1A1) anexadas à base, medindo 30 mm; deiscência irregular;
pseudoestipe cilíndrico, esponjoso, vermelho claro (9A4), 20 mm alt x 10 mm larg.;
receptáculo em forma de gitassol, 22 mm diâm., ramificações ausentes, vermelho claro
(9ª4); disco central perfurado e vermelho intenso nas bordas (10C8), coberto por uma
gleba mucilaginosa, cinza (8F1), odor desagradável; esporos cilíndricos a baciliformes,
4-6×1,5-2 μm, lisos, hialinos.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: Natal, Parque das Dunas,
30/IV/2018, C1804.
Comentários: Material coletado na mesma localidade que o material tipo, apresentando
características macro e microscópicas iguais, como cor, formato do Basidioma e
tamanho dos esporos.
Clathrus sp.
Volva 32- 44 mm alt. x 38- 42 mm larg. branco amarelado (1A2), subglobosa; Rizomorfa
branca(1A1) anexada á base, 30 -80 mm de comprimento. Receptáculo expandido 164
mm alt. x 124 mm larg., branco (1A1), clatróide, obovóide a subgloboso, formado por
braços achatados, que se fundem e formam malhas hexagonais no ápice do receptáculo
e alongadas próximas à base; presença de pequenas cristas em todo o basidioma;
Braços formados por hifas pseudoparenquimatosas, 13-46 μm alt. x 10-50 μm larg.,
hialinas em KOH a 5%; Seção transversal do receptáculo revelando X Tubos; Glebíferos
presentes nos ângulos dos hexágonos formados pelo receptáculo; gleba marrom (5F4),
presente nos glebíferos e também espalhada em pequenas quantidades ao longo do
receptáculo. Basidiosporos 3,6-4,3 x 1,3-2 µm, elípticos, lisos, hialinosem KOH 5%.
Material examinado: BRASIL, Rio Grande do Norte, Natal, BRASIL. Rio Grande do
Norte: Natal, Parque das Dunas, 12/V/2018, C1804.
Comentários: Apesar da morfologia semelhante ao Clathrus chrysomycelinus Möller , a
espécie demonstra morfologia distinta, com a presença de cristas ornamentais no
receptáculo e gleba que não se retém apenas nos glebíferos. Além disso, a quantidade
de tubos presentes no corte transversal do receptáculo se mostra muito maior à
quantidade citada na descrição do tipo, que informa presença de apenas dois tubos.
Das áreas de coleta prioritárias, foi possível coleta apenas no Parque das Dunas, onde
foi achado apenas um espécime. Além disso, devido a natureza efêmera do grupo
trabalhado, poucas exsicatas foram coletadas, sendo a grande maioria na Mata dos
Saguis, localizada no Campus central da UFRN.
Dezessete exsicatas foram analisadas, tendo sido identificada apenas uma espécie,
Abrachium floriforme. que demonstrou diferente morfologia nas duas localidades onde
foi encontrada. A diferença morfológica se baseou na coloração, que, apesar de não ser
um carácter taxinômico muito utilizado, pode ser uma pista para ecologia desse
organismo. A diferença de nutrientes no solo pode ter grande importância na coloração
que esse apresenta e, devido sua dispersão ser realizada por artrópodes, essa
coloração pode efetuar uma diferença significativa em termos de atração. Para entender
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melhor esses aspectos, estudos sobre a coloração dos fungos e sua influência na
atratividade de dispersores devem ser efetuados.
Além disso, foi encontrado um espécime do gênero Clathrus de morfologia peculiar,
podendo esse representar uma nova espécie para ciência devido as características
únicas. O fungo apresentou em sua morfologia ornamentações em toda sua extensão,
além do padrão da gleba estar disposta de maneira diferente da espécie conhecida com
morfologia mais semelhante, Clathrus chrysomycelinus. Diante disso, estudos
moleculares devem ser feitos para confirmar se essa representa uma espécie nova.

Conclusão

Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que nas áreas de Mata Atlântica
do Rio Grande do Norte há uma diversidade muito grande de fungos da família
Clathraceae, devendo haver esforços de coleta maiores para que mais áreas de mata
sejam abrangidas. Além disso, pode-se perceber que nos últimos anos há descrição de
espécies e gêneros novos para o estado, sendo esses registros importantes para
ciência.
Ademais, esse trabalho reforça a necessidade de conservação para as áreas
remanescentes da Mata Atlântica, pois essas apresentam grande diversidade de
espécie que podem até ser endêmicas e que representariam uma perda enorme para
toda biodiversidade desse bioma.
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TÍTULO: Geastrum (Geastraceae) em áreas de semiárido e mata atlântica na região
nordeste do Brasil
Resumo

No filo Basidiomycota, diversas ordens de fungos foram agrupadas em um grupo
chamado gasteroides. Os gasteroides são caracterizados pelo basidioma angiocárpico
e a liberação passiva dos esporos. Geastrum Pers. é um dos gêneros mais
representativos (cerca de 100 espécies) que compõem esse grupo, por encontrar-se em
diversos ambientes de climas variados é considerado cosmopolita. Mesmo com uma
grande distribuição geográfica, o conhecimento sobre a diversidade do gênero ainda é
muito inicial mesmo em zonas tropicais. Trabalhos recentes no Nordeste mostram
espécies de Geastrum até então desconhecidas pela ciência, o que justifica a
necessidade de mais estudos taxonômicos voltados para o gênero, visando
compreender sua biodiversidade. Desta forma, o trabalho analisou amostras coletadas
de fungos do gênero Geastrum em três zonas de Mata Atlântica: Parque Estadual Dunas
de Natal e RPPN Mata da Estrela, no estado do Rio Grande do Norte (RN); e na REBIO
de Guaribas, no estado da Paraíba (PB). Ao todo 87 basidiomas de 11 exsicatas foram
analisados morfologicamente e descritos com auxílio de lupa e microscópio óptico, para
posterior identificação das espécies. Como resultados foram identificadas 6 espécies e
uma exsicata apresentou caracteres inconclusivos. Assim, concluiu-se acerca da
riqueza de espécies expressa nas áreas de coleta, da necessidade de maior esforço de
coleta e de um estudo taxonômico aprofundado para identificação decisiva de amostras
com caracteres incomuns.

Palavras-chave: Basidiomycota. Biodiversidade. Gasteromycetes. Taxonomia.
TITLE: GEASTRUM (GEASTRACEAE) IN SEMIARID AND ATLANTIC RAINFOREST
AREAS OF NORTHEASTERN BRAZIL
Abstract

In the Basidiomycota phylum, several orders of fungi were grouped into a group called
gasteroid. Gasteroid fungi are characterized by angiocarpic basidiomata and spores
passively released. Geastrum Pers. is one of the genus of this group. As it’s found in
various environments of varying climates, it’s a very representative group and it’s
considered cosmopolitan. Although widely distributed, the knowledge about the genus
diversity is still very recent even in tropical areas. Recent works shows new species of
Northeastern Geastrum. This justifies the need for further studies in this genus taxonomy
in order to understand it’s biodiversity. Thus, this work analyzed fungi samples of the
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genus Geastrum collected in 3 zones of Atlantic Rainforest: Parque Estadual Dunas de
Natal e RPPN Mata da Estrela, in the state of Rio Grande do Norte (RN); and REBIO de
Guaribas, in the state of Paraíba (PB). 87 basidiomata of 11 exsiccates were analyzed
and described macromorphologically and microscopically for subsequent identification
of the species. As results, it was identified 6 species and 1 sample with inconclusive
characteristics. In conclusion, the species richness expressed in the zones was
apparent, but there is a need of an in-depth taxonomic study for decisive identification of
samples with unusual characteristics.

Keywords: Basidiomycota. Biodiversity. Gasteromycetes. Taxonomy.
Introdução
Os fungos gasteroides são representantes de diversas ordens do filo Basidiomycota.
Eles representam um grupo polifilético que apresenta as seguintes características em
comum: porção fértil não exposta no corpo de frutificação (basidioma angiocárpico) e
liberação passiva dos esporos (com auxílio dos fenômenos naturais ou animais
dispersores) (SOUSA, 2015). Exemplos de alguns gêneros que possuem essas
características são: Geastrum, Cyathus, Clathrus, Phallus, Scleroderma, Langermannia
e muitos outros. Sabe-se que alguns desses fungos apresentam diversas aplicações
médicas e farmacológicas, como Geastrum saccatum Fr. com seu potencial antiinflamatório e antioxidante (GUERRA-DORE et al., 2007); e agrícolas, com diversas
espécies ectomicorrízicas importantes para o melhoramento do cultivo de plantas
(GUZMÁN, 1970). Entretanto, ainda conhecemos muito pouco desse grupo biológico
para aprimorar suas aplicações na sociedade.
As áreas tropicais do território brasileiro representam uma biodiversidade significante,
suas particularidades as tornam propícias para a descoberta de novos táxons até então
desconhecidos, como mostrado por Alfredo et al. (2016), Sousa et al. (2019), Sousa et
al. (2015), Cabral et al. (2017) e Assis et al. (2019). Além disso, a Mata Atlântica e
principalmente o semiárido da região Nordeste possuem os chamados “hotspot”,
regiões de elevado potencial de endemismo, com espécies novas de fungos gasteroides
sendo encontrados frequentemente (LEAL et al., 2005).
Geastrum Pers. é o gênero mais representativo da família Geastraceae com cerca de
100 espécies conhecidas cientificamente (ZAMORA et al., 2014). Seus representantes
são conhecidos popularmente como “estrelas-da-terra” por causa de sua característica
mais marcante: a deiscência do exoperídio relembrando uma estrela (SOTO e WRIGHT,
2000). Este grupo é considerado cosmopolita tendo seus indivíduos espalhados em
ambientes de climas variados, úmidos ou áridos (SUNHEDE, 1989). Nos últimos anos,
uma nova espécie de Geastrum foi descoberta na Caatinga da Paraíba, apresentando
uma característica até então nova para o grupo: esporos sem ornamentação. Todas as
espécies conhecidas de Geastrum até então apresentam esporos com alguma
ornamentação e não totalmente lisos. Em virtude disso, a espécie foi nomeada
Geastrum laevisporum J.O. Sousa & Baseia (SOUSA et al. 2015). Isto nos mostra a
necessidade de mais estudos taxonômicos do gênero visando compreender a riqueza
real dele.
De acordo com Accioly et al. (2019), o Brasil apresenta 56 espécies de Geastrum, o que
é uma quantidade bastante significativa, um pouco mais de 50% do número de espécies
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conhecidas no mundo (100 - 120) (ZAMORA et al., 2014). Mesmo com sua enorme
abrangência geográfica, o conhecimento acerca da diversidade do gênero ainda é muito
incipiente e sua elevada representação no Brasil acontece em virtude dos esforços
realizados no estudo do gênero nas últimas duas décadas (Accioly et al., 2019). Desta
forma, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de espécies coletadas da
Mata Atlântica e semiárido do Nordeste brasileiro visando expandir o conhecimento da
riqueza e distribuição do gênero Geastrum.

Metodologia
O estudo dos espécimes se deu no Laboratório de Biologia de Fungos (LBF),
Departamento de Botânica e Zoologia (DBEZ), Centro de Biociências (CB), na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os espécimes analisados foram
anteriormente coletados pelos membros do grupo de pesquisa, nos anos de 2015, 2016
e 2017. As coletas foram realizadas em três unidades de conservação do Nordeste em
zonas de Mata Atlântica, sendo estas: REBIO Guaribas em Mamanguape, na Paraíba,
RPPN Mata Estrela em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte e Parque Estadual das
Dunas de Natal (PEDN), Rio Grande do Norte. Coletas futuras na região semiárida irão
ocorrer no período chuvoso de 2019. Até o momento, foram analisados 87 basidiomas
em 11 exsicatas.
Para as análises macroscópicas observou-se detalhadamente a olho nu, com o auxílio
de lupa e pinça, as características representativas do gênero. Os caracteres observados
foram: basidioma imaturo, subículo, rizomorfa, basidioma expandido, exoperídio,
camada micelial, camada fibrosa, camada pseudoparenquimatosa, endoperídio,
pedicelo, apófise e peristômio. Para caracterização padronizada da coloração de cada
caráter utilizou-se a carta de cores de Kornerup e Wanscher (1978). Já nas análises
microscópicas as lâminas foram confeccionadas seguindo a metodologia de Silva e
colaboradores (2014). Assim, foram feitas lâminas da gleba, para medição de
basidiósporos e capilícios. O material para confecção das lâminas foi retirado
manualmente em pequenas porções, com o auxílio de pinças. Com o uso da lupa, o
material é homogeneizado e espalhado em solução aquosa de hidróxido de potássio a
5% (KOH) em lâminas diferentes, visando uma melhor visualização do material
microscópico.
Com as lâminas prontas, o material foi levado para visualização em microscópio óptico.
No microscópio foram realizadas 30 medidas de cada microestrutura e todos os valores
foram anotados e organizados em planilhas. Além disso, realizou-se fotografias das
microestruturas com uma câmera Nikon D5 – RI1 acoplada ao aparelho. Após reunir os
caracteres diagnósticos do gênero, a identificação e descrição das espécies foram
realizadas com base em artigos científicos, livros e monografias de Sunhede (1989),
Sousa (2015), Silva (2013), Baseia e Calonge (2006), Calonge e Mata (2004), Alfredo
et al. (2016), Calonge et al. (2000) e Trierveiler-Pereira e Silveira (2012). A terminologia
micológica baseou-se na proposição de Kirk et al. (2008). Posteriormente à identificação
das espécies, o material foi incorporado ao acervo da Coleção de Fungos da UFRN
(DBEZ/CB) com os respectivos dados adicionados ao banco de dados (BRAHMS), que
são ministrados periodicamente ao Centro de Referências em Informação Ambiental
(CRIA).

Resultados e Discussões
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Os materiais analisados trouxeram como resultado a identificação a nível específico de
6 representantes de Geastrum. Pode-se destacar o novo registro para o nordeste
brasileiro representado pela espécie Geastrum hariotii Lloyd.
Taxonomia
Geastrum albonigrum Calonge & Mata, Bol. Soc. Micol. Madrid 28: 332 (2004).
Basidioma imaturo semi-hipógeo, marrom amarelado (5D4), subgloboso, 8 – 18 x 12 –
19 mm, ápice arredondado, superfície hirsuta e incrustada. Rizomorfas 6 – 16 mm.
Basidioma expandido saculiforme, 9 – 17 x 28 – 30 mm. Exoperídio com 5 – 8 raios,
revolutos. Camada micelial dupla, a interna papirácea branca alaranjada (5A2) e a
externa hirsuta marrom amarelada (5D4), incrustada e desprendendo-se irregularmente.
Camada fibrosa branca (5A1) a branca alaranjada (5A2) coriácea. Camada
pseudoparenquimatosa marrom acinzentado (7F3), persistente e rimosa. Endoperídio
marrom acinzentado (7F3), subgloboso, 9 – 15 x 12 – 15 mm, séssil. Peristômio fibriloso,
marrom (7E4), não delimitado, cônico. Esporos amarronzados, com ornamentação
conspícua sob MOP, globosos a subglobosos, 4.1 – 5.9 x 4.0 – 5.6 μm (x= 4.8 ± 0.4 ×
4.6 ± 0.3 μm, Qm= 1.05, n= 30). Habitat: liteira; Hábito: gregário. Material examinado:
BRASIL–RN, Natal, PEDN, 20/VII/2016, col. FREITAS-NETO, J.F.; GÓIS, J.S.;
GURGEL, R.; XAVIER, M.D. (UFRN Fungos-3183); BRASIL–RN, Natal, PEDN,
17/V/2017, col. FERREIRA, R.J.; ARAUJO, H.S.; GURGEL, R.; BASEIA, I.G. (UFRN
Fungos-3184);
Geastrum hariotii Lloyd, Mycological Writings 2 (25): 311, t. 99:7-9 (1907).
Basidioma imaturo semi-hipógeo, laranja pálido (5A3), subgloboso, 12 – 16 x 8 – 15 mm,
ápice arredondado, superfície papirácea e incrustada. Basidioma expandido arqueado,
23 – 31 x 34 – 40 mm. Exoperídio com 6 – 7 raios arqueados. Camada micelial dupla, a
interna papirácea branca alaranjada (5A2) e a externa cotonosa branca (4A1),
incrustada e desprendendo-se irregularmente. Camada fibrosa branca amarelada (4A2)
coriácea. Camada pseudoparenquimatosa laranja amarronzada (5C3), persistente.
Endoperídio marrom acinzentado (6E3), subgloboso, 9 – 12 x 11 – 12 mm. Pedicelo
cinza alaranjado (6B2). Apófise cinza alaranjada (6B2), glabra. Peristômio sulcado,
fimbriado com a idade, marrom acinzentado (6D3), delimitação cinza amarronzada
(6C2), mamiforme. Esporos amarronzados, com ornamentação inconspícua sob MOP,
subglobosos, 2.8 – 4.0 x 2.5 – 3.9 μm (x= 3.3 ± 0.4 × 3.1 ± 0.4 μm, Qm= 1.06, n= 30).
Habitat: liteira; Hábito: gregário. Material examinado: BRASIL–RN, Baía Formosa, Mata
Estrela, 10/VIII/2016, col. CRUZ, R.H.S.F.; GÓIS, J.D.; XAVIER, M.D. (UFRN Fungos3189).
Geastrum lageniforme Vittad., Mem. Accad. Torino 5: 16 (1842).
Basidioma imaturo epígeo, marrom amarelado (5D4), lageniforme, 18-28 x 15-17 mm,
ápice umbonado, superfície papirácea e não incrustada. Basidioma expandido
saculiforme, 9 – 13 x 27 – 46 mm. Exoperídio com 5 – 8 raios revolutos e afinando nas
pontas. Camada micelial papirácea marrom amarelada (5D4), não incrustada e
desprendendo-se irregularmente. Camada fibrosa branca alaranjada (5A2) coriácea.
Camada pseudoparenquimatosa laranja acinzentada (5C3), persistente. Endoperídio
laranja amarronzado (5C3), subgloboso, 8 – 12 x 9 – 14 mm. Peristômio fimbriado,
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marrom amarelado (5E4), delimitação cinza amarronzada (5E2), mamiforme. Esporos
amarronzados, com ornamentação conspícua sob MOP, subglobosos, 4.4 – 5.9 x 3.8 –
5.7 μm (x= 5.1 ± 0.3 × 4.8 ± 0.3 μm, Qm= 1.06, n= 30). Habitat: liteira; Hábito: gregário.
Material examinado: BRASIL–PB, Mamanguape, REBIO-Guaribas, 12/VII/2015, col.
FREITAS-NETO, J.F.; SOUSA, J.O.; ASSIS, N.M.; BEZERRA, J.C.; XAVIER, M.D.
(UFRN Fungos-3187); BRASIL–PB, Mamanguape, REBIO-Guaribas, 12/VII/2015, col.
FREITAS-NETO, J.F.; SOUSA, J.O.; ASSIS, N.M.; BEZERRA, J.C.; XAVIER, M.D.
(UFRN Fungos-3188).
Geastrum ovalisporum Calonge & Mor.-Arr., Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 273 (2000).
Basidioma expandido arqueado, 22 – 39 x 27 – 48 mm. Exoperídio com 5 – 7 raios
arqueados. Camada micelial dupla, a interna papirácea laranja pálida (5A3) e a externa
cotonosa branca (4A1), incrustada e não persistente. Camada fibrosa branca alaranjada
(5A2) coriácea. Camada pseudoparenquimatosa marrom acinzentada (6E3),
desprendendo-se irregularmente, rimosa. Endoperídio marrom acinzentada (7E3),
subgloboso, 7 – 14 x 12 – 18 mm. Pedicelo cinza amarronzado (7D2). Apófise cinza
amarronzada (7D2), glabra. Peristômio fimbriado, cinza amarronzado (7E2), delimitação
marrom acinzentada (7D3), mamiforme. Esporos marrons amarelados a amarronzados,
com ornamentação inconspícua sob MOP, levemente elípticos, 2.8 – 4.0 x 2.3 – 3.7 μm
(x= 3.4 ± 0.3 × 3.0 ± 0.3 μm, Qm= 1.16, n= 30). Habitat: liteira; Hábito: gregário. Material
examinado: BRASIL–RN, Natal, PEDN, 17/V/2017, col. FERREIRA, R.J.; ARAÚJO,
H.S.; GURGEL, R.; BASEIA, I.G. (UFRN Fungos-3185); BRASIL–RN, Natal, PEDN,
17/V/2017, col. FERREIRA, R.J.; ARAUJO, H.S.; GURGEL, R.; BASEIA, I.G. (UFRN
Fungos-3186);
Geastrum pectinatum Pers. Syn. Meth. Fung. 132 (1801).
Basidioma expandido arqueado, 24 – 31 x 21 – 35 mm. Exoperídio com 5 – 6 raios
arqueados. Camada micelial dupla, a interna papirácea laranja acinzentada (5B3) e a
externa cotonosa, incrustada e persistente. Camada fibrosa branca alaranjada (5A2)
coriácea. Camada pseudoparenquimatosa marrom escuro (6F4) desprendendo-se
irregularmente. Endoperídio marrom acinzentado (6D3) subgloboso, 7 – 9 x 8 – 11 mm.
Pedicelo marrom escuro (6F4). Apófise cinza amarronzada (6C2) sulcada. Peristômio
regularmente sulcado, cinza amarronzado (6C2), não delimitado, mamiforme. Esporos
amarronzados, com ornamentação conspícua sob MOP, globosos a subglobosos, 5.1 –
6.6 x 4.8 – 6.4 μm (x= 5.8 ± 0.4 × 5.5 ± 0.4 μm, Qm= 1.05, n= 30). Habitat: liteira; Hábito:
gregário. Material examinado: BRASIL–RN, Natal, PEDN, 20/VII/2016, col. FREITASNETO, J.F.; GÓIS, J.S.; GURGEL, R.; XAVIER, M.D. (UFRN Fungos-3182);
Geastrum rusticum Baseia, B.D.B. Silva & T.S. Cabral, Nova Hedwigia 98 (1–2): 267
(2014)
Basidioma imaturo semi-hipógeo, branco alaranjado (5A2), subgloboso, 12 – 16 x 13 –
18 mm, ápice umbonado, superfície cotonosa e incrustada. Basidioma expandido
saculiforme, 8 – 12 x 22 – 34 mm. Exoperídio com 5 – 7 raios revolutos. Camada micelial
dupla, a interna papirácea branca amarelada (4A2) e a externa cotonosa branca
alaranjada (5A2), incrustada e não persistente. Camada fibrosa branca amarelada (4A2)
coriácea. Camada pseudoparenquimatosa marrom escura (6F4), persistente.
Endoperídio marrom acinzentado (6F3), subgloboso, 8 – 11 x 13 – 14 mm. Peristômio
fibriloso, concolor com o endoperídio, não delimitado, mamiforme. Esporos
amarronzados, com ornamentação conspícua sob MOP, globosos, 4.5 – 5.6 x 4.4 – 5.3
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μm (x= 5.0 ± 0.3 × 4.8 ± 0.2 μm, Qm= 1.04, n= 30). Habitat: liteira; Hábito: gregário.
Material examinado: BRASIL–PB, Mamanguape, REBIO-Guaribas, 11/VII/2015, col.
FREITAS-NETO, J.F.; SOUSA, J.O.; ASSIS, N.M.; BEZERRA, J.C.; XAVIER, M.D.
(UFRN Fungos-3190); BRASIL–PB, Mamanguape, REBIO-Guaribas, 11/VII/2015, col.
FREITAS-NETO, J.F.; SOUSA, J.O.; ASSIS, N.M.; BEZERRA, J.C.; XAVIER, M.D.
(UFRN Fungos-3191).
Geastrum sp.
Basidioma expandido saculiforme, 8 – 15 x 29 – 42 mm. Exoperídio com 4 – 6 raios
revolutos. Camada micelial dupla, a interna papirácea branca alaranjada (5A2) e a
externa cotonosa branca (5A1), incrustada e não persistente. Camada fibrosa branca
amarelada (4A2) coriácea. Camada pseudoparenquimatosa laranja amarronzada (5C4),
persistente, rimosa. Endoperídio laranja acinzentado (5B3), subgloboso, 8 – 14 x 9 – 13
mm. Peristômio fibriloso, concolor com o endoperídio, não delimitado, mamiforme.
Esporos amarronzados, com ornamentação conspícua sob MOP, subglobosos, 4.3 –
5.8 x 3.7 – 5.5 μm (x= 5.1 ± 0.4 × 4.8 ± 0.4 μm, Qm= 1.06, n= 30). Habitat: liteira; Hábito:
gregário. Material examinado: BRASIL–RN, Baía Formosa, Mata Estrela, 10/VIII/2016,
col. CRUZ, R.H.S.F.; GÓIS, J.D.; XAVIER, M.D. (UFRN Fungos-3192).
Discussões taxonômicas
G. albonigrum possui camada micelial hirsuta efêmera, basidioma imaturo hirsuto,
pseudoparenquimatosa e endoperídio negros e peristômio fibriloso (CALONGE; MATA,
2004). Pela micelial hirsuta, pode ser facilmente confundido com G. hirsutum Baseia &
Calonge, porém esta espécie apresenta esporos menores, peristômio com delimitação,
ausência de rizomorfa (BASEIA; CALONGE, 2006). G. lloydianum Rick é semelhante a
G. albonigrum por apresentar endoperídio negro. Mas a espécie não tem micelial hirsuta
e ainda tem basidioma arqueado, endoperídio pedicelado e peristômio sulcado
(SOUSA, 2015).
G. hariotii apresenta o peristômio sulcado e delimitado, basidioma arqueado, pedicelo e
apófise glabra. G. pectinatum também apresenta peristômio sulcado e basidioma
arqueado, mas diferencia-se pela apófise sulcada e pedicelo alongado (SOUSA, 2015).
G. hariotii é semelhante a G. lloydianum nas características macromorfológicas. Por
isso, a espécie foi sinonimizada para G. lloydianum por Ponce de Leon (1968).
Entretanto, os trabalhos de Trierveiler-Pereira e Silveira (2012) separam essas espécies
baseando-se no tamanho dos esporos, 5-6 μm em G. lloydianum e 3-4 μm em G. hariotii.
Este é o primeiro registro G. hariotii para o Nordeste.
G. lageniforme tem a camada micelial papirácea não incrustada com ranhuras
longitudinais, raios afinando nas pontas implicando em aspecto aracnoide e peristômio
fimbriado delimitado. G. triplex Jungh. apresenta algumas características semelhantes,
mas distingue-se pela presença de colar formado na pseudoparenquimatosa e ao
possuir maiores basidiomas (SOUSA, 2015). Além disso, é possível confundir a espécie
com G. saccatum Fr., que se diferencia principalmente pelos raios mais largos e
ausência de ranhuras. (SUNHEDE, 1989; SOUSA, 2015)
G. ovalisporum caracteriza-se pelos esporos ovalados, característica incomum no
gênero, peristômio fimbriado e delimitado, basidioma arqueado e endoperídio com
apófise glabra. Pode ser confundido com G. lloydianum, entretanto este apresenta
peristômio sulcado, esporos maiores e não ovalados. Calonge et al. (2000) afirmam que
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G. javanicum Lév. é bem semelhante a G. ovalisporum por ter um basidioma pequeno
e esporos pequenos e similares, entretanto os esporos ovalados de G. ovalisporum são
caracteres decisivos na distinção entre as espécies.
G. pectinatum é caracterizado pelo basidioma arqueado, apófise sulcada, peristômio
sulcado não delimitado e pedicelo proeminente. Muito semelhante a G. schmidelii
Vittad., porém esta espécie apresenta um pedicelo mais reduzido com endoperídio não
pruinoso e basidiomas menores (SUNHEDE, 1989). G. lloydianum também apresenta
peristômio sulcado e basidioma arqueado e pedicelado, mas a apófise não possui sulcos
e o peristômio é delimitado (SOUSA, 2015).
G. rusticum tem como principais características o basidioma imaturo semi-hipógeo,
camada micelial com incrustações, peristômio fibriloso e não delimitado. G. fimbriatum
Fr. apresenta muitas semelhanças, mas é possível separá-las pelo curto pedicelo e hifas
protuberantes no endoperídio dessa espécie. Pode ser comparada a G. albonigrum pelo
peristômio fibriloso não delimitado e basidioma saculiforme, mas este apresenta uma
micelial hirsuta e um endoperídio e pseudoparenquimatosa mais enegrecidos (SOUSA,
2015).
Geastrum sp. é caracterizada pela camada micelial incrustada, peristômio fibriloso não
delimitado, endoperídio e pseudoparenquimatosa alaranjados. A espécie se assemelha
a G. fimbriatum e G. rusticum pelo peristômio fibriloso não delimitado, porém a primeira
apresenta pedicelo e hifas protuberantes no endoperídio e a segunda apresenta
basidiomas mais escurecidos. Durante o trabalho não houve uma conclusão da espécie
em virtude das características inconclusivas. Por isso, serão realizados posteriores
estudos moleculares.

Conclusão

O trabalho demonstra parte da diversidade de representantes do gênero Geastrum
presente em áreas de Mata Atlântica. Algumas das espécies encontradas são espécies
comumente encontradas nessas regiões, como G. pectinatum e G. albonigrum. Outras
apresentam poucos registros, como G. ovalisporum. A trilha da Mata Estrela trouxe
resultados significativos como o um novo registro para o nordeste, G. hariotii. Além
disso, outra coleta da reserva mostrou-se interessante, identificada no trabalho como
Geastrum sp., concebendo uma incógnita em virtude de seus caracteres pouco
conclusivos para a identificação a nível específico. Por isso, estudos moleculares
tornam-se necessários para melhor compreensão desta espécie.
É notória a importância dessas reservas ecológicas para a conservação da
biodiversidade de macrofungos do Nordeste brasileiro. O perceptível avanço do
levantamento florístico de fungos gasteroides nessa região decorre dos esforços
aplicados para essa área. Entretanto, nota-se a necessidade da mobilização de maiores
esforços de coleta em localidades que apresentam baixo levantamento de espécies,
pois, como evidenciado pelo presente trabalho, mesmo áreas que são constantemente
estudadas apresentam espécies com características inconclusivas, assim como novos
registros.
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TÍTULO: Estrutura muscular nos diferentes cortes de carne de Catetos (Pecari tajacu,
Linnaeus, 1758)
Resumo

No Brasil, a fauna silvestre é uma importante fonte de proteína animal e a criação de
animais silvestres vem se mostrando como uma alternativa para a exploração desses
animais como fonte de proteína animal em populações rurais de baixa renda. O cateto
(Pecari tajacu, Linnaeus, 1758), também conhecido como caititu ou porco-do-mato,
apresenta-se como espécie com grande potencial zootécnico para a produção de carne
e couro. Diante disso o presente trabalho objetivou caracterizar a estrutura histológica
dos diferentes cortes de carne de catetos juvenis criados em cativeiro. Foram coletados
fragmentos dos músculos bíceps femoral, tríceps braquial e longo do dorso (longissimus
dorsalis), de forma aleatória, transversal, sistemática e uniforme de 3 catetos recémdesmamados, fêmeas, com idade de 5 meses, oriundos da Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA). As amostras foram destinadas para análise histológica e
analisadas quanto a constituição tecidual e a proporção de tecido conjuntivo e muscular
para cada corte de músculo. Foi possível observar diferenças significativas entre as
quantidades de tecido conjuntivo e muscular nos cortes de carne analisados, sendo a
estruturação histológica dos músculos do P. tajacu tipicamente semelhante ao músculo
esquelético dos mamíferos. O corte de pernil destacou-se pelo maior percentual de
tecido conjuntivo em comparação ao lombo, que apresentou a maior porcentagem de
tecido muscular entre os cortes analisados.

Palavras-chave: Histologia; Produção; Proteína animal; Veterinária.
TITLE: Muscular structure in the different cuts of meat of collared peccary (Pecari tajacu,
Linnaeus, 1758)
Abstract

In Brazil, wildlife is an important source of animal protein and the creation of wild animals
has been shown as an alternative for the exploitation of these animals as a source of
animal protein in low-income rural populations. The collared peccary (Pecari tajacu,
Linnaeus, 1758), also known as peccary, presents itself as a species with great
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zootechnical potential for the production of meat and leather. Therefore, this study aimed
to characterize the histological structure of the different cuts of meat of juvenile collared
peccary raised in captivity. Fragments of the biceps femoris, triceps brachii and
latissimus dorsi muscles (longissimus dorsalis) were collected in a random, transversal,
systematic and uniform manner of 3 young weaned collared peccary, females, aged 5
months, from the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). The samples
were intended for histological analysis and analyzed for the tissue constitution and the
proportion of connective and muscular tissue for each cut of muscles. It was possible to
observe significant differences between the amounts of connective and muscular tissue
in the cuts of meat analyzed, and the histological structuring of the muscles of P. Tajacu
is typically similar to the skeletal muscle of mammals. The ham cut (biceps femoris) was
distinguished by the higher percentage of connective tissue compared to the loin
(latissimus dorsi), which presented the highest percentage of muscle tissue among the
cuts analyzed.

Keywords: Histology; Production; Animal protein; Veterinary.
Introdução
Assim como em muitos países da América do Sul, no Brasil, a fauna silvestre é uma
importante fonte de proteína animal. Por outro lado, embora a cultura brasileira seja
bastante liberal em relação a vários de seus usos e costumes, a legislação brasileira
que normatiza o uso da fauna silvestre pode ser considerada extremamente
conservadora.
Em países como Venezuela e Estados Unidos, há uma maior flexibilização na
legislação, possibilitando que algumas espécies mais abundantes e produtivas sejam
exploradas de forma extensiva, a baixo custo, gerando renda localmente e assim
propiciando a conservação de sua biodiversidade através da valorização de seus
ambientes naturais (JOANEN e McNEASE, 1987; THORBJARNARSON, 1999).
Diferentemente, no Brasil, a proibição da caça impede o uso legal de forma extensiva
de espécies viáveis economicamente, tornando não só ilícita a renda gerada, mas
também os investimentos em fiscalização em lugar do monitoramento. Assim, as
populações locais que não podem ou não desejam abrir mão do uso desses recursos,
é levada à ilegalidade, cuja formalização dá origem inevitavelmente ao surgimento de
máfias (MOULTON e SANDERSON, 1997).
Uma das formas de diminuir o extrativismo é promover e incentivar a criação de animais
silvestres em cativeiro, permitindo a utilização da fauna silvestre de forma racional,
possibilitando a exploração destes animais como fonte de proteína animal para
populações de baixa renda (GIANNONI, 1992), gerando fontes renováveis de produtos
de grande rentabilidade, contribuindo para a produção de alimentos e concorrendo em
custo de produção com os animais domésticos (ODA et al., 2004).
Nesse contexto, o cateto (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758), também conhecido como
caititu ou porco-do-mato, apresenta-se como espécie com grande potencial zootécnico
para a produção de carne e couro.
Diante de tal constatação, algumas pesquisas com o cateto já começaram a ser
realizadas, em relação a morfofisiologia (LOCHMILLER e GRANT, 1984), sanidade e
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história natural (MARGARIDO, 2001), ecologia (JÁCOMO, 2004), genética e
melhoramento animal (SILVA, 2006; SOUSA, 2007), viabilidade econômica da
exploração (MIRANDA, 2010) e reprodução (SILVA et. al., 2011). Há, portanto, a
necessidade de mais pesquisas, principalmente no que diz respeito a quantidade e a
qualidade da carcaça e a carne produzida por esses animais. Vale salientar que a
principal função econômica da espécie é a produção de carne.
Na visão comercial e de consumo, a maciez é uma das características de qualidade
mais almejadas na carne, independente de qual espécie animal seja esta carne, bovina,
ovina, suína ou de aves. Existe um conjunto de fatores que podem influenciar na textura
da carne, como: sexo, idade, raça, sistema de produção, manejo pré e pós-abate,
armazenamento, entre outros (HADLICH et al., 2008). Para Savell e Shackelford (1992),
a maciez é considerada a característica mais importante para sua aceitabilidade.
As características da maciez tendem a sofrer variações em função da alimentação,
genótipo e manejo. Contudo esta situação é particularmente influenciada pela idade e
sexo dos animais (SAINZ e ARAÚJO, 2001). Há décadas que estudos demonstraram
que as propriedades do colágeno, como: tamanho da fibra, tipo genético, conteúdo total
e solubilidade, estão intimamente relacionados com a textura da carne (BAILEY, 1985).
Diante disso, visto que até o momento não há nenhum estudo sobre a estrutura
muscular dos cortes de carne de cateto juvenis, o presente trabalho objetiva caracterizar
a estrutura histológica dos músculos dos cortes paleta (tríceps braquial), pernil (bíceps
femoral) e lombo (longissimus dorsalis) de catetos juvenis, quantificar os diferentes
tecidos constituintes dos músculos em cada corte de carne e associar a estruturação
histológica dos cortes com a qualificação comercial padronizada na literatura.

Metodologia

Foram coletados fragmentos dos músculos bíceps femoral, tríceps braquial e longo do
dorso (longissimus dorsalis), de forma aleatória, transversal, sistemática e uniforme de
3 catetos recém-desmamados, fêmeas, com idade de 5 meses, com metodologia
aprovada no Comitê de Ética no Uso de Animais da UFCG N°65/2013 e da UFRN Nº
039.032/2017, e pelo Ministério do Meio Ambiente, ICMBio-SISBIO N° 36263.
Após eutanásia, realizada por atordoamento dos animais com pistola de dardo cativo,
seguido de exsanguinação por corte da veia jugular e artéria carótida, rebatimento da
pele e a retirada das vísceras, foram coletados os fragmentos dos músculos da meia
carcaça direita, com auxílio de punch de 6mm,pesados em balança analiticae fixados
em solução de paraformaldeído 4% tamponado. Em cada unidade amostral (músculo)
foram avaliados seus constituintes estruturais como proporção de tecido conjuntivo,
densidade de volume das fibras) cujos detalhes estão descritos a seguir.
Os cortes foram mantidos na solução fixadora por 24 horas e, após o tempo de fixação,
as amostras foram lavadas em água corrente e, em seguida, mantidas em solução
alcoólica a 70%. Em seguida, seguiu-se com o processamento para inclusão em
parafina, passaram pelo processo de desidratação em soluções alcoólicas progressivas
(80%, 90% e 100%), diafanização com o objetivo de impregnar o material biológico
numa substância solúvel no meio de inclusão e torná-las translúcidas através da bateria
de xilol. A fase subsequente consistiu na impregnação do material em parafina
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histológica que prepara a amostra para a microtomia. O processo de microtomia visou
obter cortes finos do material incluído em parafina. Para tal procedimento foi utilizado
um micrótomo rotativo e navalhas descartáveis. Foram obtidos cortes com 3µm de
espessura, um corte por fragmento, no total de 5 fragmentos por músculo, baseando-se
nos princípios do delineamento estereológico (GUNDERSEN et al., 1999; GUNDERSEN
et al., 2002). Os cortes foram desparafinados, refixados com solução de xilol aquecido,
lavado em água corrente, corado pela Hematoxilina Férrica de Weigert, lavado,
desidratado, clarificado e montado em Entellan.
As lâminas foram analisadas em microscópio de luz (Nikon eclipse E200) por meio do
Sistema de Análise de Imagem (Motic Images Plus 2.0) e o tecido será descrito
qualitativamente e quantitativamente.
Para os cálculos estereológicos, foi usada a seguinte metodologia para estimar a
densidade de volume das fibras musculares e tecido conjuntivo:
〖"Vv" 〗_C:=(∑P("interesse" ))/(∑P(V_T))
Onde:
ΣP(interesse) = número total de pontos (de um sistema teste) que tocam os as fibras
musculares ou o tecido conjuntivo;
ΣP (VT) = número total de pontos (do mesmo sistema teste) tocando tudo na imagem
(músculo + conjuntivo).
Volume total (Vtot) ocupado pelas fibras musculares e tecido conjuntivo:
Para se estimar o volume total ocupado pelas fibras, será utilizada a seguinte fórmula:
"Vtot"="VvxVref"
Onde:
Vtot = volume total ocupado pelas fibras na região a ser estimada;
Vv = densidade de volume de das fibras nessas mesmas regiões;
Vref = volume da região.
As lâminas foram então fotografadas para ilustração do trabalho.

Resultados e Discussões

O músculo esquelético do P. Tajacu apresenta aspectos morfológicos comuns aos
dados descritos na literatura, com células cilíndricas multinucleadas e alongadas,
apresentando estriações transversais e com os núcleos localizados na periferia
(GARTNER e HIATT, 2007; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2011; ROSS e PAWLINA,
2014). Nas lâminas histológicas, além da presença de fibras musculares foi possível
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observar estruturas como: tecido adiposo (gordura), vasos sanguíneos e tecido
conjuntivo frouxo, que, conforme descrito por Junqueira e Carneiro (2011), mostra-se
de três diferentes formas morfológicas: Formado pela lâmina basal da fibra muscular, o
endomísio, que envolve cada fibra muscular individualmente. O perimísio constitui-se
de finos septos de tecido conjuntivo que separam os feixes musculares, enquanto os
grupos de feixes, nos quais as fibras musculares se organizam, são envolvidos pelo
epimísio.
O músculo que compõe o lombo, longo do dorso, em comparação aos três cortes
analisados, apresentou menor quantidade de tecido conjuntivo entre suas fibras
musculares, seguido da paleta (M. tríceps braquial) e pernil (M. bíceps femoral) (Tabela
1). Esse padrão difere do observado por AZERÊDO (2016), em estudos com carne de
catetos adultos e OLIVEIRA et al. (1998), em carne bovina, onde o bíceps femoral
(pernil) apresentou menor percentual de tecido conjuntivo quando comparado aos
demais cortes, como o Tríceps braquial (paleta), por exemplo. É provável que essa
diferença seja porque o animal jovem ainda apresenta a musculatura pouco exigida,
ainda em desenvolvimento e não apresenta seu padrão estrutural estabelecido,
diferente dos animais adultos, onde os músculos já foram exigidos e se organizaram
morfologicamente conforme suas ações.
O colágeno é responsável por boa parte da dureza de um corte muscular. Em animais
jovens, a proporção do colágeno é bem menor do que se comparado aos animais
adultos (SARCINELLI et al., 2007; HADLICH et al., 2008). Tal fato pode ser constatado
a partir da análise dos dados fornecidos por AZERÊDO (2016) com catetos adultos,
onde foi possível observar uma diferente proporção de colágeno nos animais, variando
de 9,29% à 28,37% entre os diferentes músculos, que, quando comparado com nossos
dados, variando de 3,63% à 12,51%, os catetos adultos demonstraram maior
porcentagem de colágeno que os catetos jovens, apresentando um percentual até três
vezes maior, o que pode acarretar em uma menor maciez em seus cortes de carne.
Segundo Sarcinelli et al., (2007) e Hadlich et al. (2008), além do fato do animal jovem
ter mais colágeno, com o aumento da idade é crescente o aumento no número de
ligações cruzadas, sendo que essas acabam por dificultar a sua transformação em
gelatina, tornando esse colágeno menos solúvel e atribuindo maior dureza ou menor
maciez aos cortes de carne.
No corte do pernil (M. bíceps femoral) é possível observar uma quantidade
significativamente maior de colágeno no músculo quando comparado aos demais
cortes, mostrando-se com percentual de tecido conjuntivo (12,51%) até três vezes maior
ao observado no lombo (3,63%) e até duas vezes maior do que o observado na paleta
(4,38%). Tais resultados diferem do observado por AZERÊDO (2016) em catetos
adultos, onde os cortes costilhar (28,37%) e paleta (18,93%) possuíam a carne com a
quantidade de tecido conjuntivo maior do que os achados nos cortes do lombo (14,86%)
e pernil (9,29%). No presente trabalho não é possível perceber uma diferença
significativa entre a quantidade de colágeno dos músculos tríceps braquial e bíceps
femoral, uma vez que os mesmos apresentam percentuais aproximados. Apesar de
HADLICH et al. (2008) afirmar que estudos demonstram a influência do colágeno na
maciez da carne, não foi determinado a maciez dos cortes por testes específicos neste
trabalho.
Uma vez que o corte de pernil apresentou maior quantidade de tecido conjuntivo, é
possível que essa diferença possa estar atribuída às variações na quantidade total de
tecido conectivo presente nos músculos, pois o músculo analisado do pernil foi o bíceps
femoral, muito necessário na locomoção, auxiliando na movimentação do membro
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pélvico (DYCE et al., 2010), seguindo o que sugere Oliveira et al. (1998) e Hadlich et al.
(2008), onde os músculos de locomoção contém mais tecido conectivo e,
consequentemente, colágeno em relação aos de suporte.
Pode-se inferir que os cortes do lombo (96,37%) e paleta (95,62%) possuem a carne
com maior maciez por apresentarem a densidade de fibras musculares maior do que
achado no corte do pernil (87,49%) (Tabela 1), pois, de acordo com Cézar e Sousa
(2007), um dos fatores mais determinantes na percepção da maciez da carne por meio
da avaliação sensorial humana é a concentração de colágeno, enquanto que, na
percepção da maciez da carne através da avaliação por cisalhamento instrumental, a
solubilidade do colágeno é mais importante. Tais dados diferem dos achados no estudo
de Azerêdo (2016), onde o corte do pernil apresentou a maior porcentagem de tecido
muscular, seguido pelo lombo.

Conclusão

A estruturação histológica dos músculos do P. tajacu mostra-se tipicamente semelhante
ao músculo esquelético dos mamíferos, diferindo entre seus cortes em relação à
proporcionalidade de tecido conjuntivo e fibra muscular. Dentre os cortes analisados o
pernil (bíceps femoral) foi o que apresentou o maior percentual de tecido conjuntivo em
comparação aos demais e o lombo (longissimus dorsalis) apresentou o maior percentual
de tecido muscular, sugerindo que este último pode apresentar maior maciez em relação
aos demais em testes desse tipo. Outros testes mais específicos devem ser realizados
no intuito de determinar a maciez da carne para garantir a associação dos dados aqui
apresentados com a categoria de classificação da carne.
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Anexos

Tabela 1: Média da proporção volumétrica, em percentual (%), de tecido conjuntivo e
muscular nos diferentes cortes de carne de catetos juvenis criados em cativeiro.
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TÍTULO: Prevalência da apneia do sono em voluntários com obesidade
Resumo
Introdução:A prevalência da obesidade vem crescendo em proporções globais devido
a vários fatores, principalmente a má alimentação e ao sedentarismo. A obesidade
predispõe a risco aumentado de desenvolver diabetes mellitus, doenças
cardiovasculares, dislipidemia, e outras doenças crônicas como a Síndrome da Apnéia
Obstrutiva do Sono (SAOS).

Objetivo: avaliar a prevalência da apneia do sono em voluntários com obesidade e
verificar os fatores associados à chance de desenvolver SAOS.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo analítico de dados disponibilizados pelo
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), entre os anos de 2015 –
2016.

Resultados: Dos voluntários com IMC > 30, 25% dos indivíduos com obesidade
apresentou algum grau de ronco, 47% apresentam paradas respiratórias e 51%
apresentaram sonolência diurna excessiva, além de serem observadas correlações
positivas entre frequência que ronca e IMC, frequência que ronca e horas de sono,
frequência que ronca e sonolência diurna e frequência que ronca e pressão sistólica.

Conclusão: Confirma- se em linhas gerais a prevalência de distúrbios respiratórios do
sono em voluntários com obesidade, relacionando a distúrbios respiratórios do sono.

Palavras-chave: Obesidade, Apneia, Sindrome da Apneia Obstrutiva do Sono
TITLE: PREVALENCE OF SLEEP APNEA IN OBESE VOLUNTEERS
Abstract
Introduction: The prevalence of obesity has been increasing in global proportions due
to several factors, especially poor diet and physical inactivity. Obesity predisposes you
to an increased risk of developing diabetes mellitus, cardiovascular disease,
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dyslipidemia, and other chronic diseases such as Obstructive Sleep Apnea Syndrome
(OSAS).

Objective: To evaluate the prevalence of sleep apnea in obese volunteers and to verify
the factors associated with the chance of developing OSAS.

Methodology: This is a descriptive analytical study of data provided by the National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), between the years 2015 - 2016.

Results: Of volunteers with BMI> 30, 25% of obese individuals had some degree of
snoring, 47% had respiratory arrest and 51% had excessive daytime sleepiness, and
positive correlations were observed between snoring frequency and BMI, snoring
frequency. and hours of sleep, snoring frequency and daytime sleepiness and snoring
frequency and systolic pressure.

Conclusion: The prevalence of sleep-disordered breathing in obese volunteers, related
to sleep-disordered breathing, is confirmed.

Keywords: Obesity, Apnea, Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Introdução
A obesidade ganhou destaque na agenda pública internacional nas três últimas
décadas, caracterizando-se como um evento de proporções globais e de prevalência
crescente (DIAS et al. 2017). É apontada como uma epidemia mundial, sendo
considerada um problema de saúde pública e definida como uma doença crônica de
causa multifatorial, que leva ao acúmulo excessivo de gordura corporal (WHO, 2011). O
aumento da prevalência de obesidade encontra explicações nas mudanças
comportamentais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo devido à alimentação
inadequada e ao sedentarismo (World Health Organization, 2014).
No Brasil, as estimativas de prevalência de obesidade, segundo o Sistema de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
(VIGITEL),aumentaram de 15 para 18% de 2010 a 2014, em ambos os sexos. Segundo
o Centro para prevenção e controle de doenças (2015), a obesidade é determinada pelo
índice de massa corpóreo (IMC/ Kg/m2), onde as médias significam os valores
significam, < 18.5, 18.5-24.9, 25-29.9, 30-34.9, >35 baixo peso, normal, sobrepeso,
obeso e obeso mórbido, respectivamente (ADEL et al., 2016).
A fisiopatologia da obesidade envolve uma deposição em excesso da gordura no tecido
adiposo que, via lipólise, libera ácidos graxos livres (AGL) circulantes (FRIEDMAN;
HALAAS, 1998). Os AGL liberam adipocinas, como a leptina, adiponectina, resistina e
citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e a interleucina
6 (IL-6) (KAHN et al., 2001). A leptina é um hormônio antiobesidade,
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predominantemente produzida pelo tecido gorduroso branco, ela liga-se a receptores
específicos no hipotálamo e altera a expressão de neuropeptídeos que regulam funções
neuroendócrinas, como ingestão calórica e gasto energético (Marik PE, 2000). A grande
maioria de pessoas obesas apresenta quadro de resistência à leptina, ou seja,
apresentam grandes quantidades de leptina na circulação, mas seu efeito de saciedade
e inibição do apetite não ocorre (Steinberg et al. 2004).
A SAOS se caracteriza por obstrução parcial ou completa da via aérea superior (VAS),
de forma intermitente e recorrente durante o sono, resultando em períodos de apneia,
hipóxia, esforços ventilatórios, seguidos de despertar transitório e desobstrução da via
aérea, com restauração do fluxo aéreo (KRYGER, ROTH, DEMENT, 2011). Por
definição, a obstrução parcial ou completa da VAS devem durar pelo menos 10
segundos e podem ocorrer em qualquer estágio do sono, porém são mais comuns nos
estágios N1 (estágio 1 do sono não REM), N2 (estágio 2 do sono não REM), R (sono
REM) do que no N3 (estágio 3 do sono não REM, ou sono de ondas lentas). Quando
ocorrem no sono REM, em geral são mais longos e associados à dessaturação mais
grave (DAL-FABBRO, BITTENCOURT, CHAVES JUNIOR. 2010).
Pacientes obesos são mais propensos a desenvolver SAOS, pois esses pacientes
tipicamente possuem vias aéreas mais estreitas e menor complacência da parede do
tórax, comparados a pessoas de peso normal, o que justifica a maior prevalência de
AOS nessa população (AHMED et a., 2018). Os sintomas mais comuns que acometem
indivíduos com SAOS são: o cansaço ao acordar e a sensação de sono não reparador
(independentemente da duração do sono), sonolência diurna excessiva e piora na
qualidade de vida (DAL-FABBRO, BITTENCOURT, CHAVES JUNIOR. 2010). Parceiros
de quarto relatam ronco, episódios de engasgo ou parada respiratória, além de
movimentos frequentes que interrompem o sono (BITTENCOURT, HADDAD. 2010).
Tem sido descrito que a obesidade e a apneia possuem relações recíprocas, onde a
obesidade é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono e própria apneia também
pode promover ganho de peso adicional (ROMERO-CORRAL et al., 2010)
Ademais, essa pesquisa tende a contribuir com a ampliação dos conhecimentos acerca
das doenças crônicas não-transmissíveis e objetiva melhor a correlação entre a
síndrome da apneia obstrutiva do sono e a obesidade.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo com amostra aleatória de dados, que foi desenvolvida
entre os anos de 2015 e 2016 a partir de fontes secundárias de informações do National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), um programa de estudos
destinados a avaliar a saúde e o estado nutricional de adultos e crianças nos Estados
Unidos. A pesquisa é única porque combina entrevistas e exames físicos. O NHANES
usa um projeto de probabilidade complexa e em múltiplos estágios, para amostrar a
população civil, não institucionalizada, residente nos 50 estados e no Distrito de
Columbia. Os critérios de inclusão seguiram esses estágios:
- Seleção de unidades de amostragem primária (PSUs), que foram condados ou
pequenos grupos de condados contíguos;
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- Seleção de segmentos dentro de PSUs que constituem um bloco ou grupo de blocos
contendo um cluster de domicílios;
- Seleção de famílias específicas dentro de segmentos;
- Seleção de indivíduos dentro de uma casa;
Nos anos de 2015 – 2016 cerca de 15.327 pessoas foram selecionadas para a NHANES
de 30 diferentes locais de pesquisa. Dos selecionados, 9.971 completaram a entrevista
e 9.544 foram examinados. No entanto, na nossa pesquisa participaram no máximo
3.191 pacientes, visto que nem todos os voluntários fizeram todos os exames, portanto,
a quantidade varia de acordo com as variáveis, que foram: Gênero, Idade, Raça,
Escolaridade, Estado Civil, Horário que o voluntário dorme, o tempo normal de vigília
durante os dias úteis, horas de sono, frequência de ronco, de que para de respirar
durante a noite e que se sente sonolento durante o dia, pressão sanguínea sistólica e
diastólica, colesterol total, triglicerídeos, Low Density Lipoproteins (LDL), High Density
Lipoproteins (HDL) e Índice de Massa Corporal (IMC). A partir desses dados, os
números foram quantificados e tabelados.
Foram aplicados diversos questionários a fim de avaliar a saúde e o estado nutricional
de adultos e crianças nos Estados Unidos. Os dados foram familiares e pessoais e
reuniam diversas variáveis já informadas anteriormente. Os modelos utilizados para a
coleta de dados foram o questionário de Auto- Entrevista Pessoal Assistida por
Computador (ACASI), Questionário de Entrevista Pessoal Assistida por Computador
(CAPI), Questionário Especial sobre comportamento do consumidor e um questionário
Dietético. Cada questionário contava com códigos de variáveis diferentes, que
identificava cada um deles.
O Questionário Familiar consistia em perguntas relacionadas a questões demográficas,
características da habitação, renda bruta, entre outros. Já o Questionário Pessoal foi
obtido informações dados bioquímicos, comportamento nutricional, uso de
medicamentos prescritos, atividade física, distúrbios do sono, peso entre outros. O
Questionário de Auto Entrevista Pessoal Assistida por Computador (ACASI) avaliava o
uso de álcool, drogas, maturação puberal, comportamento sexual e uso do tabaco. O
Questionário de Entrevista Pessoal Assistida por Computador (CAPI) analisava o uso
de álcool, estado atual da saúde, estado psicológico, atividade física, saúde reprodutiva,
tabaco, etc. Por fim, o Questionário Especial avaliava o Comportamento do Consumidor
(Módulo FCBS).
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética NCHS Research Ethics
Review Board (ERB). Foram elegíveis para a pesquisa, indivíduos do sexo masculino e
feminino, com idade de 0 a 150 anos, onde 0 indica as crianças com menos de 1 ano
de idade, e 150 a idade máxima a ser considerada, entretanto, cada questionário
aplicado possuía seus próprios critérios de elegibilidade. Os resultados das variáveis do
estudo foram expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m.). Foram
considerados estatisticamente significativos os resultados que apresentaram
probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% (p<0,05). A partir das
informações obtidas nas entrevistas, foi construído um banco de dados com o auxílio do
programa Statistica versão 7.0. Quando necessário, foram aplicados testes não
paramétricos como testes de correlação de Spearman, teste de mann-Whitney para
análise entre duas variáveis e teste de kruskal-wallis para análises múltiplas variáveis,
pois os dados não tinham uma distribuição normal. Os gráficos foram realizados através
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do programa Microsoft Office Excel 2016 e os dados foram apresentados na forma de
figuras e tabelas.

Resultados e Discussões

Dentre os participantes da pesquisa, 3191 pessoas foram selecionadas para a análise
dos distúrbios do sono, através das variáveis que envolviam distúrbio do sono (ronco,
sonolência diurna excessiva e apneia durante o sono). Da amostra selecionada, 51%
(1626) eram do sexo masculino e 49% (1565) eram mulheres. De acordo com o IMC,
foi possível observar os valores na (Tabela 1).
De acordo com os dados dos estudos realizados pela NHAMES, dos 3191 pacientes
entrevistados, 25% relataram nunca roncar, 21% roncavam de 1-2 noites por semana,
15% roncam de 3-4 noites por semana, 22% roncam 5 ou mais noites por semana, ainda
tiverem 6% que se recusaram a responder e 10% que não souberam responder
(Figura1). Também pode- se evidenciar uma associação entre frequência que ronca e
IMC (Figura 2) e frequência que ronca e as horas de sono dormidas (Figura 3).
O ronco é um ruído produzido involuntariamente durante o sono pela vibração de alta
frequência da úvula, palato mole e paredes faríngeas, epiglote e língua (MANCINE,
ALOE E TAVARES, 2000). Em indivíduos obesos, o mecanismo é o estreitamento da
faringe pela deposição de gordura nas estruturas parafaringianas (SHELTON, 1993).
Segundo o Consenso brasileiro de ronco e apneia do sono, o ronco inclui um dos
parâmetros clínico-laboratoriais que envolvem os distúrbios respiratórios do sono, em
especial a SAOS (CHAVES JUNIOR et al., 2011). De acordo com a Classificação
Internacional dos Distúrbios do Sono (1990) (ICSD-2), o ronco primário é definido como
a presença de ruído característico durante o sono, na ausência de alterações na
saturação da oxihemoglobina, nas variáveis das medidas ventilatórias e no
eletroencefalograma. O ronco, assim como a presença de apneias, pode ser
exacerbado após a ingestão de álcool ou do aumento de peso. O companheiro de quarto
relata ronco, episódios de engasgo ou parada respiratória, além de movimentos
frequentes que interrompem o sono (BITTENCOURT et al., 2010).
Na amostra total (n= 3191), 65% (n=2067) dos voluntários estão acima da faixa normal
de peso, onde 30% (n=950) dos indivíduos estão na faixa de sobrepeso, 19% (n=599)
são obesos e 16% (n=518) são obesos mórbidos. Dessa amostra de indivíduos acima
do peso, ≅ 50% (n=1027) eram do sexo masculino e ≅ 50% (n=1040) eram do sexo
feminino. Da amostra total, 25% (n=799) apresentam algum grau de ronco e estão
dentro da faixa de obesidade e obesidade mórbida, 47% (n=380) homens e 53% (n=419)
mulheres. Em um estudo de base populacional, realizado em Pelotas – RS, em uma
amostra de 3.136 adultos foi possível observar a prevalência de ronco habitual em
50,5% da amostra, onde 60% dos roncadores habitais são homens, os indivíduos
obesos apresentaram prevalências maiores do que os não obesos, com ocorrência de
mais de 70%. (SIQUEIRA et al., 2008).
Também pôde-se observar que dentre a amostra total dos indivíduos entrevistados
(n=3191), 64% (n= 2063) relataram não bufar ou parar de respirar enquanto dormia,
11% (n=360) bufavam ou pararam de respirar 1 ou 2 vezes na semana, 5% (n= 161)
bufavam ou pararam de respirar 3 ou 4 vezes na semana, e 4% (n=128) bufam ou param
de respirar 5 ou mais vezes por semana. O restante da amostra, equivalente a ≅ 16%
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(n= 489) se recusou, não sabiam responder a pergunta ou se ausentaram da resposta
(Figura 4).
Dentre os 3191 pacientes, uma amostra de 20% (n= 649) apresentam paradas
respiratórias durante o sono 57% (n= 372) homens e 43% (n= 277), desses indivíduos,
46% (n= 299) estão acima da faixa de obesidade do IMC.
As pausas respiratórias decorrentes de uma oclusão dinâmica e repetitiva da faringe
durante o sono, por 10 segundos ou mais, acompanhadas ou não de dessaturação de
oxigênio, caracteriza um dos sintomas presentes na SAOS (IBER et al., 2007) . Cai et
al., (2018) mostraram que a obesidade está entre um dos principais fatores de risco para
o aumento de paradas respiratórias durante o sono. O índice de apneia/hipopneia (IAH)
reflete o grau de desvio do padrão normal ou fisiológico da respiração durante o sono
(YOUNG, PEPPARD, GOTTLIEB, 2002). O IAH é classificado em: leve (5-15
eventos/hora), moderada (> 15-30 eventos/ hora) e grave (> 30 eventos/hora),
(Bittencourt, 2008).
Em 2002, o Sleep Heart Health Study, avaliando 5.615 homens e mulheres com idades
entre 40 e 98 anos, encontrou, naqueles que relatavam ronco habitual e alto com
frequentes pausas respiratórias, uma chance entre 3 e 4 vezes maior de apresentar IAH
> 15 (YOUNG et al, 2002).
Além do ronco e apneia, a sonolência diurna excessiva também se caracteriza como
um dos sintomas para o diagnóstico de SAOS (DAL-FABBRO, BITTENCOURT,
CHAVES JUNIOR, 2010). Os voluntários foram indagados sobre a frequência de se
sentir excessivamente sonolento durante o dia. Dos 3191 indivíduos entrevistados, 17%
(n= 531) nunca se sentiram excessivamente sonolento durante o dia, 21% (n= 674) se
sentem sonolentos 1 vez por mês, 30% (n= 948) se sentem sonolentos 2 a 4 vezes por
mês, 16% (= 500) se sentem sonolentos 5 a 15 vezes por mês, 7% (n= 231) se sentem
sonolentos entre 16 e 30 vezes por mês, 10% (n=307) se recusaram, não souberam
responder ou se ausentaram da resposta (Figura 5).
Dentro da amostra total, 52% (n= 1646) dos indivíduos com IMC acima do peso normal,
se sentem excessivamente sonolento durante o dia, dessa amostra 48% (n= 792) são
homens e 52% (n= 854) são mulheres. Ainda nessa amostra, ≅56% (n= 923) são
obesos ou obesos mórbidos. Essa sonolência diurna foi associada a frequência de
roncar, conforme figura 6 abaixo.
Em um estudo realizado no campi de Rio Grande – RS, da FURG, com participação de
688 professores, 32.5% (n=130) da amostra com excesso de peso apresentava
sonolência excessiva diurna (AMARO E DUMITH, 2018). Em outro estudo, de caráter
epidemiológico, descritivo, analítico e de corte transversal na área urbana do município
de Ribeirão do Largo, na região sudoeste do Estado da Bahia, Brasil, com uma amostra
de 198 indivíduos de ambos os sexos, apresentou que 21,5% dos indivíduos da
população-alvo têm sonolência excessiva diurna (MAGNA et al., 2008). Em ambos os
estudos citados, foi aplicada escala de Epworth, que apesar de ser um método subjetivo,
pode contribuir para a avaliação do quadro de SAOS. É de fácil aplicação, rápida e sem
qualquer custo. (MURRAY, 1993). Embora seja uma escala validade e bastante
conhecida para análise de sonolência excessiva, esta não foi utilizada no estudo
realizado pela NHANES.
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Por fim, foi encontrada também, uma associação entre os dados que incluíam a
frequência que ronca e a pressão sistólica (Figura 7).
De acordo com dados na literatura, a estimulação do sistema nervoso simpático pode
provocar um aumento significativo da pressão arterial durante o sono, mesmo em
indivíduos com pressão arterial normal durante a vigília (STROHL, 1994). Pacientes com
SAOS apresentam repetitivos aumentos da pressão arterial associados aos episódios
de apneia e frequentemente são considerados como non-dippers em decorrência de
não haver uma queda apropriada da pressão arterial durante a noite. Esse padrão é
considerado de risco aumentado para o surgimento de doença cardiovascular
(PEDROSA, 2009).

Conclusão

Os dados coletados pelo estudo realizado pela NHANES, mostraram associações
positivas entre ronco, sonolência diurna, horas que dorme, IMC e pressão sistólica, onde
pelo menos 25% dos indivíduos com IMC > 30 apresentaram algum grau de ronco, 47%
apresentam paradas respiratórias e 51% apresentaram sonolência diurna excessiva.
Com base nos dados estatísticos e nas associações encontradas, pode- se confirmam
em linhas gerais que indivíduos com obesidade são mais propensos a serem
acometidos por distúrbios respiratórios.
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Tabela 1: IMC
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Figura 1: Nos últimos 12 meses, com que frequência você roncou enquanto estava
dormindo?
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Figura 2: Associação entre frequência que ronca e IMC
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Figura 3: Associação entre frequência que ronca e horas de sono
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Figura 4: Nos últimos 12 meses, com que frequência você bufou, suspirou ou parou de
respirar enquanto estava dormindo?
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Figura 5: Com que frequência você se sente excessivamente sonolento durante o dia?

Figura 6: Associação entre frequência que ronca e sonolência diurna
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Figura 7: Associação entre frequência que ronca e pressão sistólica
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TÍTULO: Identificação de epítopos T e B de L. infantum para aprimoramento do
diagnóstico sorológio e subunidade vacinal contra a Leishmaniose Visceral
Resumo
A Leishmania infantum é a principal espécie responsável por provocar a Leishmaniose
Visceral no Brasil. O parasito é transmitido através da picada de flebotomíneos durante
o repasto sanguíneo. A dificuldade de desenvolver uma vacina segura e eficaz, urgência
de tratamento específico e diagnóstico correto traz a necessidade de pesquisas nesta
área. Avanços no desenvolvimento de ferramentas de bioinformática tem permitido a
realização de testes que auxiliam na compreensão do sistema imunológico do
hospedeiro e fornecem subsídios que permitem poupar o tempo direcionando o
andamento dos estudos científicos. Esse estudo foi realizado para buscar epítopos
imunodominantes de células B e T contidos nas sequências dos antígenos 314, 319,
419, 425 e 503 de Leishmania infantum, obtidos previamente por nosso grupo de
pesquisa, como alvo para o desenvolvimento de vacinas, imunoterápicos e marcadores
sorológicos da doença. Usando os programas Bcell IEDB e BepiPRED; NetMHC e
NetCTL; encontramos potenciais epítopos de células B e T, respectivamente, para cada
sequência de Leishmania analisada. Posteriormente, pretende-se construir uma
proteína quimérica, in silico, para iniciar o processo de síntese e testes in vitro com
PBMCs de indivíduos infectados e não infectados pela L. infantum a fim de validar a
quimera sintetizada. Algumas ferramentas de biologia molecular serão utilizadas a fim
de obtermos a quimera e são elas: PCR, clonagem e expressão e purificação dos
peptídeos.
Palavras-chave: Leishmaniose, Leishmania, Imunoepítopos, Imunoinformática
TITLE: Identification of T and B epitopes from L. infantum to improve serological
diagnosis and vaccination subunits against visceral leishmaniasis.
Abstract
Leishmania infantum is the main species responsible for visceral leishmaniasis in Brazil.
The parasite is transmitted through the bite of sand flies during the blood meal. The
difficulty of developing an effective vaccine, the urgency of a specific treatment and a
properly diagnosis emphasizes the need for new researches in this area. Advances in
bioinformatics tools have improved the comprehension of hosts immune system and it
also has provided time-saving subsidies to guide the progress of scientific studies.This
study was conducted to predict immunodominant B and T cell epitopes contained in the
L. infantum 314, 319, 419, 425 and 503 antigens, previously obtained by our research
group as a target for the development of vaccines, immunotherapeutic and serological
markers for the disease. In order to improve accurate T and B epitopes prediction,
physicochemical characteristics as such antigenic and allergenic properties were
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performed. Using Bcell IEDB and BebiPRED programs; and NetMHC and NetCTL; We
found potential B and T cell epitopes, respectively, for each Leishmania sequence
analyzed. Our next goal is to construct an in silico chimeric protein followed by in vitro
studies with PBMCs from infected and non-infected individuals by L. infantum in order to
validate our chimeric peptides. For this goal we will use some of molecular tools as such
process PCR amplification, cloning and protein expression and purification.
Keywords: Leishmaniasis, Leishmania, Imunoepitopes, Immunoinformatics
Introdução
A Leishmaniose Visceral é uma doença crônica, negligenciada e endêmica em
populações de baixa renda. O cenário recente mostra que os casos de infecção têm
migrado do ambiente rural para o urbano, caracterizando o processo de urbanização da
doença. O agente etiológico da doença é o protozoário do gênero Leishmania e a
principal espécie responsável pela infecção no Brasil é a Leishmania infantum. A doença
é transmitida para o hospedeiro vertebrado através da picada de fêmeas de
flebotomíneos da espécie Lutzomyia longipalpis, durante o repasto sanguíneo, que
inoculam as formas promastigotas metacíclicas infectantes . Ao infectar as células do
sistema imune fagocitário do hospedeiro, as promastigotas se diferenciam em
amastigotas intracelulares, como forma de evadir o ataque do hospedeiro, já que esta é
capaz de desenvolver-se e multiplicar-se no meio ácido do vacúolo digestivo. A maioria
dos indivíduos que são expostos ao parasito não desenvolvem a doença, já que
apresentam predominância no perfil de resposta Th1, onde há a produção de citocinas
pró inflamatórias gerando capacidade de controlar o curso da infecção. Porém, esses
indivíduos assintomáticos podem vir a manifestar a doença em situações em que a
carga parasitária do protozoário aumenta no organismo: infecção por HIV, tratamentos
de neoplasias, desnutrição e outras situações em que há supressão do sistema
imunológico do paciente. A dificuldade de desenvolver uma vacina segura e eficaz, a
urgência de um tratamento específico e um diagnóstico correto, traz à tona a
necessidade de mais estudos e pesquisa nesta área. Novos avanços nos estudos e
desenvolvimentos de plataformas e ferramentas de bioinformática permitem a
realização de testes voltados para a imunologia, que auxiliam no entendimento do
sistema imunológico do hospedeiro, poupando tempo de pesquisa e a utilização de
maiores recursos financeiros.
Metodologia
As sequências dos antígenos de L. Infantum 314, 319, 419, 425 e 503 selecionados por
dupla varredura, descritas anteriormente em estudos conduzidos por Martins e col.
2006, foram reavaliadas com ferramentas de bioinformáticas com o intuito de selecionar
epítopos T e B imunodominantes. O início do estudo se deu com a análise das
sequências 314, 319, 419, 425 e 503 de L. Infamtum no Blastp
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), onde foi possível avaliar a homologia das
mesmas com proteínas conservadas no database, facilitando a compreensão sobre
suas possíveis funções no contexto da infecção. Para todas as análises dos epítopos
previamente selecionados, foram realizadas predições baseadas nas características
físico-químicas bem como o caráter alergênico das sequências de peptídeos gerados
pelos programas Expasy (https://web.expasy.org/compute_pi/) e AllerTOP. Os epítopos
considerados alergênicos, identificados pelo programa AllerTOP v. 2.0 (http://www.ddgpharmfac.net/AllerTOP/index.html) foram excluídos das análises futuras de predição.
Para a predição e identificação de epítopos lineares de células B foram utilizados os
programas: Bcepred (http://crdd.osdd.net/raghava/bcepred/index.html) e IEDB
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(http://tools.iedb.org/bcell/) através do método de antigenicidade Kolaskar &
Tongaonkar. Os epítopos preditos por ambos os programas foram comparados e
sobrepostos de forma que a sequência gerada por ambos os programas fosse
selecionada. A predição de epítopos de células T foi dividida em duas partes. A primeira
parte do estudo analisou a interação de células T com o MHC de classe I, sendo
primeiramente selecionado o HLA mais comum na região Nordeste do Brasil e seu
Supertype correspondente, HLA-B 15:01, B62 respectivamente. A análise de predição
de ligação do peptídeo MHC de classe I (NetMHC e NetCTL), clivagem do terminal C
proteossomal (NetCTL) e eficiência do transporte de TAP (NetCTL) foram realizadas
utilizando os programas NetMHC 4.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC/) e
NetCTL 1.2 Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetCTL/). A segunda parte da
predição dos epitopos de células T desse baseou-se na análise das sequências preditas
e sua interação com o MHC de classe II. O MHC classe II DRB1 14:13 foi utilizado para
prever tal interação com o auxílio do programa TepiTool (http://tools.iedb.org/tepitool/)
juntamente
com
o
programa
NetMHCIIpan
3.2
(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan/) que prevê a ligação de peptídeos com
moléculas de MHC II. Para maior conhecimento sobre as sequências escolhidas, foram
selecionadas algumas características para serem avaliadas como: ponto isoelétrico e a
massa
molecular.
Para
isto,
utilizou-se
a
ferramenta
ExPASy
(https://web.expasy.org/compute_pi/). Após a seleção de epítopos, com a exclusão
daqueles que possuíam caráter alergênico ou que não foram compatíveis com os
bancos de dados utilizados nesta pesquisa, foi possível também predizer a estrutura
tridimensional desses peptídeos, assim como das proteínas que os geraram. A
modelagem em 3D das estruturas proteicas 314, 319, 419, 425 e 503 assim como dos
epítopos de células B foram geradas com o uso do I-TASSER
(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). Já a predição dos epítopos de
células T foi realizada pelo AIDA http://aida.godziklab.org/. Para obter os possíveis
modelos de ligação dos peptídeos com a molécula de MHC, utilizou-se o ClusPro
(protein-protein docking) (https://cluspro.org/login.php) através dos resultados obtidos
anteriormente pelo AIDA e I-TASSER. Após o desenvolvimento dos modelos de ligação
para as sequências das proteínas em estudo, foi utilizado o programa UCSF Chimera
para visualização de cada predição separadamente, assim como compreender o local
de interação entre a proteína o MHC, sendo possível escolher a interação final desejada.
Resultados e Discussões
A sequência 314 foi a primeira a ser analisada, desta pode-se extrair que sua sequência
de aminoácidos corresponde com 100% de identidade com a sequência de aminoácidos
relativa à uma ATPase do retículo endoplasmático de Leishmania infantum. Desta
sequência, foram gerados 2 epítopos de células B, 2 epítopos de células T e 2 epítopos
de células TCD4 classificados como as sequências finais da proteína 314, viáveis não
alergênicos. A proteína 319 alinhou com identidade de 100% com a sequência de
aminoácidos de uma glutamina sintetase de Leishmania infantum. Desta sequência
foram escolhidos 3 epítopos de células B e 1 epítopo de célula T, não sendo possível
encontrar correspondência para células TCD4, visto que os programas não
demonstraram resultados homólogos. Para a proteína 419, encontrou-se 100% de
identidade com uma proteína hipotética conservada de Leishmania infantum. Foram
selecionados 2 epítopos de células B, 2 epítopos de células T e 1 epítopo de célula
TCD4. A sequência 425 foi alinhada com 82% de identidade com a quinesina K39 de
Leishmania infantum, a qual demonstrou um resultado diferente das demais proteínas
analisadas, visto que não foi possível encontrar epítopos de células B os quais
obtivessem resultados homólogos em ambas as ferramentas utilizadas. Porém desta
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sequência pode-se extrair 2 epítopos de células T e 2 de células TCD4. A última proteína
a ser analisada foi a 503, a qual demonstrou 99,5% de homologia com o fator de
alongamento gama 1 de Leishmania infantum. Essa sequência resultou em 2 epítopos
de células B, 3 epítopos de células T e 1 epítopo de célula TC4.
Conclusão
As homologias encontradas entre as sequências de L. Infantum 314, 319, 419, 425 e
503 com os resultados do BlastP comprovam que as mesmas foram obtidas através da
análise de genes da espécie de L. infantum, espécie responsável por causar
leishmaniose visceral. A presença de peptídeos imunodominantes nas sequências de
L. Infantum 314, 319, 419, 425 e 503, indicadas pelas análises in silico, sugere a
possibilidade do desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, suportados pelos
epítopos de células B, e imunoterápicos e vacinas, suportado pelos epítopos de células
T. O docking dos epítopos de células T demonstrou a viabilidade dessa ligação
peptídeo-MHC, direcionando as próximas etapas do projeto: a síntese dos peptídeos
por PCR, clonagem e testes in vitro com utilização de PBMCs de indivíduos infectados
por L. infantum e não infectados. A importância das células T na resposta eficaz contra
a LV, apesar de não muito elucidada, já foi demonstrada e, portanto, é de interesse
clínico a elaboração de vacinas baseadas em epítopos que sejam eficientes na
imunização de uma população geneticamente heterogênea.
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Fig. 1 - Em verde, epítopos de célula B do antígeno 314 identificados na estrutura
tridimensional prevista da proteína.

Fig. 2 - Em vermelho, epítopos de célula T citotóxica do antígeno 314 identificados na
estrutura tridimensional prevista da proteína.
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Fig. 3 - Em azul, epítopos de célula T auxiliar do antígeno 314 identificados na estrutura
tridimensional prevista da proteína.

Fig. 4 - Em verde, epítopos de célula B do antígeno 503 identificados na estrutura
tridimensional prevista da proteína.

CIÊNCIAS DA VIDA

1051

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Fig. 5 - Em vermelho, epítopos de célula T citotóxica do antígeno 503 identificados na
estrutura tridimensional prevista da proteína.

Fig. 6 - Em azul, epítopo de célula T auxiliar do antígeno 503 identificados na estrutura
tridimensional prevista da proteína.
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Fig. 7 - Docking do epítopo AQLCTEEAM de célula T citotóxica do antígeno 314 com a
alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I.

Fig. 8 - Docking do epítopo GMSPPKGVL de célula T citotóxica do antígeno 314 com a
alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I.
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Fig. 9 - Docking do epítopo AQKIMVAAAY de célula T citotóxica do antígeno 503 com
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I.

Fig. 10 - Docking do epítopo VLKQWGATF de célula T citotóxica do antígeno 503 com
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I.
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Fig. 11 - Docking do epítopo SSQVDMWLDF de célula T citotóxica do antígeno 503 com
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I.

Fig. 12 - Docking do epítopo RLEIIRIHTKNMKLA de célula T auxiliar do antígeno 314
com a alelo HLA-DRB1 1413. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de
classe II.
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TÍTULO: SOBREVIDA GLOBAL, MORBIDADE E IMPACTO DO ACONSELHAMENTO
ONCOGENÉTICO EM PACIENTES DE ALTO RISCO PARA CÂNCER
Resumo

OBJETIVOS: Avaliar a sobrevida global dos pacientes com câncer hereditário
acompanhados por ambulatório de aconselhamento genético (AG) em oncologia e o
impacto do AG na saúde desse grupo de pacientes. METODOLOGIA: Estudo
retrospectivo com pacientes de ambulatório de AG no Brasil entre 2009 e 2018. Foi
preenchido um questionário de pesquisa por entrevista telefônica e revisão de
prontuário, o qual avaliava condições clínicas e dados demográficos dos pacientes do
estudo. As análises dos dados foram executadas com o software SPSS 24 for Windows,
pelo método Kaplan-Meier e pelo teste de Log-Rank. O trabalho foi aprovado pelo CEP
da Liga Contra o Câncer (CAAE 44217315.6.00000.5293). RESULTADOS: 139
pacientes participaram do estudo, sendo 135 mulheres (97,1%) e 4 homens (2,9%). 113
tiveram diagnóstico oncológico (81,3%) e 26 nunca o tiveram (18,7%). A neoplasia de
mama foi a mais frequente (107 casos,74,44%). A faixa etária mais acometida foi entre
40 e 59 anos (52, 7%). 74 pacientes estavam em remissão completa (53,2%) e 13
pacientes haviam falecido (13; 9,4%). 23 pacientes apresentaram mutações
germinativas (33,7%), sendo as mais prevalentes as encontradas em BRCA2 (8; 24,2%
dos pacientes multados). A sobrevida global (SG) no estudo em 5 anos foi de 88,6%.
CONCLUSÃO: A presença de mutação germinativa não interferiu na sobrevida global.
A percepção de saúde dos pacientes foi positiva e prevalência de outras condições
mórbidas foi baixa.

Palavras-chave: aconselhamento genético, BRCA1, BRCA2, câncer de mama
TITLE: OVERALL SURVIVAL, MORBITY AND IMPACT OF GENETIC COUNSELING
IN HIGH -RISK CANCER PATIENTS
Abstract

Objectives: Evaluate the overall survival of patients diagnosed with hereditary cancer in
an oncogenetic counseling program and its effect in them health. Methods: it was
performed a retrospective study with the population from a Brazilian oncogenetic
counseling program during the period from 2009 to 2019. It has been applied a research
questionnaire through phone interview and review of medical records to evaluate the
clinical status and demographic data of the patients enrolled in the study. The statistical
analysis was performed with software SPSS 24 for Windows, the Kaplan- Meier method
and the Log-Rank test. The work was approved by Ethics Committee in Research of Liga
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Contra o Câncer (CAAE 44217315.6.00000.5293). Results: 139 patients have been
submitted to oncogenetic counselling, 135 women and 4 men; 113 patients have been
diagnosed cancer (81,3%) and 26 patients have never been diagnosed. The breast
cancer was the most frequent (107 cases ,74,44%). The group from 40 until 59 years
was the most affected (52, 7%). 74 patients have been in complete remission (53,2%) e
13 patients have been(13; 9,4%). 23 patients had germline mutations (33,7%) and the
most prevalente ones was in BRCA2 gene (8; 24,2% of mutated patients). The overall
survival in 5 five years was 88,6%. Conclusions: The presence of germline mutation did
not affect the overall survival. The health perception of patients was positive and the
prevalence of other conditions was low.

Keywords: genetic counseling, BRCA1, BRCA2, breast cancer
Introdução
Cerca de 5 a 10% de todas as neoplasias malignas têm um componente hereditário.
Nesse grupo de patologias, destacam-se o câncer de mama e ovário hereditário, o
câncer colorretal hereditário não poliposo, a polipose adenomatosa familiar, o
melanoma hereditário, e os tumores relacionados à síndrome de Von-Hippel-Lindau e
das neoplasias endócrinas múltiplas (1). A suspeita clínica de que paciente tenha um
câncer hereditário é estabelecido por critérios clínicos, o que inclui idade precoce do
diagnóstico oncológico, etnia compatível e história familiar de parentes com câncer e
pode ser confirmada por testes genéticos para pesquisa de mutações germinativas em
genes selecionados. Com o advento da técnica Next Generation Sequencing, que é
mais rápida, eficiente e barata doq eu o sequenciamento capilar, é possível sequenciar
dezenas ou centenas de genes simultaneamente, inclusive, alguns que isoladamente
tem papel pouco definido no surgimento de neoplasias malignas (2).
Apesar disso, interpretações discrepantes de algumas variantes genéticas relacionadas
a risco aumentado de câncer em painéis multigenes são comuns, o que pode causar
implicações diretas no manejo desses pacientes, levando a erros médicos, devido a um
resultado falso positivo ou uma falsa tranquilidade após um resultado negativo, o que
demanda avaliação clínica criteriosa (3). Nesse contexto, o aconselhamento genético
(AG) em oncologia surge como uma ferramenta importante para o manejo de pacientes
com risco de câncer hereditário. Ele é capaz de estratificar o risco do paciente a partir
da análise da descendência do paciente, do resultado de testes genéticos, de exames
bioquímicos e de imagem, e em alguns vezes, das características físicas do paciente
(4).
Assim, é possível desenvolver um plano de prevenção, rastreio e busca por familiares
de alto risco, cujo impacto positivo tem níveis de evidências consistentes na
morbimortalidade de pacientes com câncer (5). Em estudo com pacientes com
diagnóstico de Síndrome de Lynch por meio de testes genéticos, o diagnóstico de
mutação germinativa teve impacto direto na realização de colonoscopia para rastreio de
câncer colorretal e na menor prevalência de tabagismo (6). Por outro lado, o impacto do
diagnóstico de mutações germinativas pode ter repercussões emocionais importantes
nos pacientes, como demonstrado em um estudo italiano que constatou maiores níveis
de ansiedade (p=0,001) e de tristeza (p=0.003) em pacientes sem câncer submetidos a
teste genético para identificação de mutações em BRCA1 e BRCA2, quando comparado
com pacientes submetidos aos mesmos exames (7).
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São desafios atuais para implementação do AG na atenção oncológica, a sua crescente
importância no manejo de pacientes com câncer, o papel limitante da tecnologia para
inovações na área, a educação de profissionais não geneticistas para manejo das
neoplasias hereditárias e a expansão para populações desassistidas de serviços de
atendimento genético (8).
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a sobrevida global e o impacto clínico de
um programa de AG no Nordeste do Brasil por um período de 10 anos.

Metodologia

Seleção de Pacientes
Foi realizado um estudo retrospectivo e transversal com pacientes acompanhados por
um ambulatório multidisciplinar de aconselhamento oncogenético em uma cidade do
Nordeste do Brasil entre 2009 e 2019, com posterior aplicação de um questionário para
avaliação clínica e do serviço de AG nos anos de 2018 e 2019. Os pacientes foram
encaminhados ao ambulatório após uma suspeita de pertencerem a uma síndrome
familiar de predisposição ao câncer, que foi levantada por profissionais médicos não
geneticistas, como oncologistas clínicos, cirurgiões oncológicos, mastologistas e
radioterapeutas. Após serem encaminhados, esses indivíduos foram submetidos a uma
consulta inicial de triagem que pretendia avaliar a plausibilidade do paciente precisar de
aconselhamento genético. Para tanto, eram avaliados a história oncológica pessoal,
história familiar e, naqueles com história oncológica, dados clínicos e histopatológicos
das neoplasias por meio de revisão de prontuário médico. Para serem inclusos no
estudo, os pacientes deveriam obedecer a pelo menos um dos critérios abaixo
estabelecidos por sociedades internacionais para essas síndromes familiares:
Melanoma Familial (adaptado do American College of Medical Genetics e Genomics
and the National Society of Genetic Counselors), (9);Câncer de mama e/ou ovário
hereditário (baseado no mais recente protocolo National Comprehensive Cancer
Network no ano de inclusão dos pacientes) (10), (11),(12) (13), (11);Câncer colorretal
hereditário não poliposo (HNPCC) ou Síndrome de Lynch (baseado Amsterdam Criteria
e Bethesda Guidelines) (14);Câncer gástrico difuso hereditário (baseado no
International Gastric Cancer Linkage Consortium) (15);
Aplicação de Questionários
Nos anos de 2018 e 2019, foi aplicado um questionário para avaliação do serviço de AG
e do seu impacto na qualidade de vida e autocuidado com a saúde. Esse instrumento
foi aplicado preferencialmente por via telefônica ou de forma presencial quando o
paciente comparecia ao hospital para outra consulta de rotina, sendo dividido em três
partes: (1) informações gerais e demográficas, (2) dados clínicos (3) avaliação da
qualidade do serviço e do impacto do AG na saúde.
Em (1), eram abordados dados sobre idade da entrevista e do diagnóstico oncológico,
escolaridade, estado civil, profissão e sítio e tipo do tumor diagnosticado. Para
informações sobre as neoplasias, foram usados os prontuários médicos como recurso
complementar para preenchimento do questionário.
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Para a elaboração da parte (2) tomou-se como base perguntas do questionário aplicado
na coorte americana Cancer Prevention Study and nutrition II (CPS nutrition II) para
abordagem de hábitos de vida e morbidades relacionadas ao risco de desenvolver
doenças neoplásicas. Nessa mesma etapa, avaliou-se também a prevalência de
sintomas ansiosos e depressivos nas pacientes baseado na Hospital Anxiety and
Depression Scale.
Na parte (3), os pacientes eram interrogados sobre se entendiam ou não o significado
de uma mutação germinativa, sobre como avaliavam o serviço de AG (ruim, bom,
regular ou ótimo), quais eram os pontos de seus hábitos de vida que mudaram após o
AG e, para mulheres, se estariam dispostas a realizar uma mastectomia profilática, caso
fosse indicada.
Foram excluídas do estudo as pacientes que, mesmo selecionadas e tendo sido
coletado amostra para sequenciamento genético, não receberam seus resultados, nem
compareceram a consulta de retorno para orientações a respeito do resultado ou que.
prefeririam não responder a aplicação dos questionários de avaliação clínica e do
serviço de AG.
Nos pacientes que foram a óbitos, foram inseridos no estudo apenas informações
referentes à idade do diagnóstico e do óbito (sobrevida) e aos tipos de tumores,
coletados por meio de revisão de prontuário médico.
Análise estatística
A análise estatística dos dados foi executada utilizando o software SPSS 24 for Windows
(Statistical Package for Social Sciences; IBM, USA), onde foram realizadas análises
exploratórias dos dados, teste de associação entre as variáveis e análise de sobrevida
global. As análises de sobrevida foram realizadas por meio do método Kaplan-Meier e
o teste de Log-Rank foi utilizado para verificar a existência de diferenças significativas
nas curvas estimadas.
Liberação ética
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Liga Norte-riograndense Contra o Câncer
pelo protocolo CAAE 44217315.6.00000.5293 e foi realizado após assinatura de termo
de consentimento livre e esclarecido de todos os pacientes.

Resultados e Discussões

Participaram do estudo cento e trinta e nove pacientes (N=139), sendo cento e trinta e
cinco deles do sexo feminino (N=135; 97,1%) com diagnóstico prévio ou atual de câncer
(N=113, 81,3%). Ao longo do estudo, treze pacientes vieram a óbito (N=13; 9,4%). A
maioria das participantes eram casadas, tinham entre 40 e 59 anos na entrevista e
estudaram ao menos até o ensino médio (Tabela 1).
O câncer de mama foi predominante na população (107 casos; 91,3% dos cânceres
diagnosticados no estudo). A maioria dos pacientes se encontravam em remissão
completa do câncer (53,2%). Trinta e três pacientes tiveram mutação germinativa
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patogênica ou de significado indeterminado – VUS (N= 33; 23,7%), sendo a maior parte
delas em BRCA2 (N =8, 24,2%), BRCA1 (N=5, 15,2%) e ATM (N=4, 12,1%). Doze
pacientes tiveram VUS identificada (N=12; 36,4%).
A maioria dos pacientes apresentou uma percepção positiva da sua saúde (N=93;
74,4%), era totalmente sedentária (N=65;51,6%), eutrófica (N=41; 37,6%) ou com
sobrepeso (N=43; 39,4%) e não tinha qualquer história de tabagismo (N=121; 87,1). A
condição mórbida mais prevalente foi o diabetes mellitus (N=12; 9,8%). Na avaliação de
sintomas depressivos e ansiosos na Hospital Anxiety and Depression Scale, a maior
partes dos pacientes teve pontuação normal tanto para sintomas ansiosos (N=55;
55,6%) quanto para sintomas depressivos (N=68; 68,7%), não sendo constatados
correlação entre a idade do diagnóstico e a prevalência de sintomas depressivos
moderados e graves (p=079) e ansiosos moderados e graves (p=0,65). Não foram
encontradas correlações estatisticamente significativas entre sintomas depressivos ou
ansiosos e maior ou menor tendência para mastectomia profilática (p=0,52; p=0,08
respectivamente)
Após o AG, a maior parte dos pacientes foi capaz de entender as implicações da
identificação de uma mutação germinativa para a sua saúde e de seus familiares (N=
102; 81,6%). Considerou-se como entendimento o paciente afirmar que a mutação era
uma alteração genética que aumentava o risco de câncer em si próprio e/ou seus
familiares. A maioria dos pacientes com mutação consideraram que, isoladamente, o
diagnóstico de mutação germinativa foi capaz de modificar positivamente um desses
hábitos de sua saúde: nível de atividade física, dieta, ida a consultas de rotina,
realização de exames de rotina e de autoexames das mamas (N=18; 58,1%).
Obteve-se uma avaliação positiva do serviço de aconselhamento oncogenético na maior
parte dos pacientes (N=114; 94,2%). Ocorreu grande disposição a realização de
mastectomia redutora de risco em mulheres de alto risco (N=87; 79,8%). Idade acima
de 60 anos na entrevista apresentou correlação com a não disposição a realização de
mastectomia redutora de risco (p =0,01).
Não foi encontrada correlação entre presença de mutação germinativa entre a
realização de realização de mamografia ou ultrassonografia mamária anual (USG) para
rastreio em mulheres com mais de 50 anos sem história de câncer de mama (p= 0,12).
A) DISCUSSÃO
O estudo avaliou características relacionadas ao câncer hereditário e ao AG em uma
população predominantemente formada por mulheres com histórico de câncer de mama
de caráter familial-hereditário. Para explicação desse perfil, podem ser consideradas
peculiaridades na prevalência de neoplasias no local do estudo, no grau de
conhecimento dos profissionais de saúde locais sobre as síndromes hereditárias.
Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, os tumores mamários são
as principais neoplasias que acometem mulheres na região Nordeste do país, com uma
incidência estimada de 40,36 casos para cada 100.000 habitantes/ano para o biênio
2018 e 2019 (16).
O conhecimento acerca das diferentes síndromes hereditárias e a sua aplicação na
prática clínica parecem ser deficientes em profissionais de saúde não geneticistas. Em
estudo realizado com médicos residentes que atendiam pacientes com câncer colorretal
demonstrou que apenas 37% deles colhiam uma história familiar detalhada dos
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pacientes, embora cerca de dois terços deles considerassem que esse dado devesse
ser (17). Comparativamente, em estudo que avaliou o conhecimento de médicos
residentes de ginecologia e obstetrícia sobre câncer familial-hereditário apontou que a
história familiar de neoplasias era abordada em consultas de obstetrícia (80,0%) e
ginecologia (90,0%), apesar disso 51% dos participantes consideraram
inadequadamente o câncer colorretal uma neoplasia relacionada à síndrome do câncer
de mama-ovário hereditário e 39% deles não identificaram os padrões de herança
relacionados a essa síndrome (18). Dessa forma, a literatura aponta que o maior
conhecimento de uma determinada síndrome familiar em detrimento de outra tem papel
limitado para explicar diferenças no perfil de pacientes encaminhados.
Apesar da aplicação rigorosa para critérios de inclusão, a maioria dos pacientes não
apresentou mutação germinativa. Nuanças epidemiológicas relacionadas ao câncer de
mama, principal neoplasia do estudo, podem ter influenciado esse resultado, dada a
crescente morbi-mortalidade dessa neoplasia em mulheres jovens no Brasil,
independente do status mutacional (19). Além disso, para justificar esse dado, precisam
ser consideradas possíveis limitações dos critérios diagnósticos, que podem não
comportar uma significativa parcela de pacientes com câncer e mutações patogênicas,
conforme já demonstrado em estudo de coorte em indivíduos com carcinomas renais
avançados (20).
Na análise de sobrevida global, não foram constatadas diferenças significativas ao se
comparar a população com mutações patogênicas em diversos genes supressores
tumorais, variantes de significado indeterminados e pacientes sem mutações
germinativas, apesar da história pessoal e/ou familiar sugestiva de câncer familialhereditário. Há de se considerar algumas limitações nesse estudo para avaliação de
sobrevida como a ausência de avaliação do status do receptor hormonal entre pacientes
com câncer de mama, o estadiamento clínico inicial e avaliação do tratamento clínico
empregado.
Em estudo de coorte envolvendo mulheres jovens com câncer de mama, a presença de
mutação em genes BRCA1/BRCA2 também não alterou a sobrevida global das
pacientes. Entretanto, entre pacientes com câncer de mama triplo negativo, foi notada
uma sobrevida maior em dois anos nos pacientes BRCA-positivo (95%, CI 95%, 89-97)
comparados nos pacientes sem mutações (91%, CI 95%, 88-94) – com hazard ration
(HR) de 0,59 (CI 95%, 0,35-0,99, p=0,047) (21).
Em trabalho brasileiro que envolveu parte da mesma população do presente estudo, e
avaliou as mutações germinativas, a presença de mutação germinativa em BRCA1 ou
BRCA2 não implicou em mudanças na escolha do esquema de quimioterapia, mesmo
com evidências de que a adoção de esquemas envolvendo platina tem melhores
respostas em neoadjuvância e em doença metastática em pacientes BRCA- positivos
(22), (23). Assim, a adoção de esquemas de quimioterapia desvinculada do status
mutacional dos pacientes pode ter implicado na ausência de diferenças na sobrevida
adicional entre os pacientes do estudo.
A presença de outras morbidades além do câncer foi baixa na população do estudo,
enquanto o hábito de vida de risco mais prevalente foi o sedentarismo. Em estudo que
avaliou o risco de doença cardiovascular aterosclerótica em 10 anos (ASCVD risk) em
mulheres BRCA-positivas, não foi constatado maior risco cardiovascular na população
multada enquanto que um maior risco cardiovascular esteve relacionado com presença
de salpingo-ooforectomia profilática em população com menos de 50 anos se

CIÊNCIAS DA VIDA

1061

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

comparada a acima de 50 anos (prevalência de ASCVD superior a 10% - 6,1% versus
24,8%, p =0,00001), respectivamente. (24).
Por outro lado, embora ainda bastante prevalente na população do estudo, o
sedentarismo representa uma condição potencialmente predisponente ao câncer na
presença de risco familiar elevado, que podem carrear mutações germinativas
relacionadas a falhas no reparo de DNA, como as do gene BRCA1/2, PALB2, CHECK2,
MLH1 e MSH2 (25). Em estudo que submeteu trinta e um pacientes a programas de
exercícios físicos regulares de dezesseis semanas, demonstraram redução do dano de
DNA de linfócitos e um aumento da capacidade antioxidante (26).
Apesar de ser bem documentada a ocorrência de sofrimento psíquico e sintomas de
ansiedade e depressão em pacientes que receberam resultados de testes genéticos
apontando a mutação germinativa, o estudo demonstrou a ausência de sintomas
ansiosos e depressivos na maioria da população do estudo, independente de terem
mutação identificada. Dentre as possíveis explicações para esse resultado, tem-se o
tempo decorrido entre o recebimento do diagnóstico e limitações do próprio instrumento
utilizado para avaliar a existência de sintomas psíquicos.
Em estudo mexicano que avaliou aspectos psíquicos e sociais em pacientes submetidas
a pesquisa de mutação em BRCA, a aplicação de um questionário padronizado por
psicólogos constatou uma maior prevalência de sintomas psíquicos se comparada a
Hospital Anxiety and Depression Scale e, com 65,5% das pacientes demonstrando
preocupações recorrentes e um terço delas tendo experimentado problemas com sono
(27).
O maior tempo decorrido entre o diagnóstico da mutação germinativa e a avaliação
desses sintomas pode ser um fator limitante para a baixa detecção desses sintomas,
uma vez que o estudo avaliou pacientes que receberam diagnóstico desde 2009. Em
revisão sistemática sobre o impacto do diagnóstico de mutações em BRCA1 e BRCA2
em sintomas de estresse, depressão e ansiedade, não ficou bem estabelecido que o
diagnóstico das mutações aumentasse a presença desses sintomas a médio e longo
prazo, mas sim nos primeiros meses após o diagnóstico (28). Comparativamente, em
revisão sobre impacto psicológico do diagnóstico das mutações na Síndrome de Lynch,
também não foram notadas repercussões psicológicas negativas a longo prazo,
independente da história pessoal de câncer (29).
Mesmo com a maioria dos pacientes não apresentando sintomas de depressão e
ansiedade, a identificação e o manejo desses sintomas nesse grupo são importantes.
Devem ser considerados pacientes de risco, aqueles com elevados níveis de estresse
prévio, com desordem psiquiátrica de base e uso prévio de medicações psicotrópicas
(30).
Entre mulheres de risco familiar-hereditário para câncer de mama e ovário, são
consideradas opções redutoras de risco as cirurgias de mastectomia profilática, o
screening de início precoce, a ooforectomia profilática e a quimioprevenção (31). O
presente estudo demonstrou uma grande disposição das mulheres de risco para câncer
de mama para realização de mastectomia redutora de risco, mesmo com as potenciais
consequências físicas, estéticas e emocionais. A realização de mastectomia profilática
está, entre outros fatores, associada a menor idade (a cada cinco anos a mais, OR=
0.71; 95% CI, 0.65–0.77), ter alto nível de escolaridade (OR = 1.69; 95% CI, 1.20–2.40)
e ter acesso ao sistema privado de saúde (Medicaid versus serviço privado- OR = 0.47;
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95% CI, 0.28–0.79), sendo a relação inversa entre idade e disposição à cirurgia também
demonstrada no presente trabalho (32).
Por outro lado, o estudo demonstrou limitação na maior realização regular de
mamografia ou ultrassonografia em mulheres que tinham mutação e eram
assintomáticas quando comparadas a que não tinham a partir dos 50 anos. Uma
possível explicação para isso é a preconização de rastreio populacional pelo Ministério
da Saúde do Brasil a partir dessa idade associada a possibilidade de realização da
mamografia associada ultrassonografia com outros métodos de rastreio como
ressonância magnética em mulheres de alto risco (33), (34).
1. CONCLUSÕES

Conclusão

O estudo trouxe dados clínicos ainda de uma população de alto risco familiar para
câncer submetida a um programa de aconselhamento genético em um país latinoamericano, formada principalmente por pacientes com câncer de mama ou com risco
de desenvolvê-lo. A sobrevida global entre pacientes com câncer e mutação germinativa
foi semelhante a dos pacientes sem mutações, bem como o rastreio de câncer de mama
em mulheres acima de 50 anos. Além disso, a prevalência de sintomas depressivos e
ansiosos graves e de condições mórbidas crônicas foi baixa. Por outro lado, houve
elevada disposição à realização de mastectomia profilática, sendo a idade acima de 60
anos um fator de não adesão.
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Figura 1 - Sobrevida global estimulada por Kaplan-Meyer de pacientes com câncer de
caráter familial-hereditário em estudo de aconselhamento genético.
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Figura 2 - Sobrevida global estimulada por Kaplan-Meyer de pacientes com câncer de
caráter familial-hereditário, segundo presença ou ausência de mutação germinativa.
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Figura 3 - Sobrevida global estimulada por Kaplan-Meyer de pacientes com câncer de
caráter familial-hereditário, segundo presença de mutação patogênica germinativa em
BRCA1/BRCA2, em outros genes supressores e ausência de mutação.
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Figura 4 - Sobrevida global estimulada por Kaplan-Meyer de pacientes com câncer de
caráter familial-hereditário, segundo presença de mutação patogênica germinativa em
BRCA1/BRCA2, mutação patogênica em outros genes supressores e VUS
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TÍTULO: Comportamento de zebrafish em diferentes condições de laboratório
Resumo
Reprodutibilidade e replicabilidade são grandes preocupações na pesquisa científica.
Muitos encontraram dificuldades em encontrar mesmos resultados ou conclusões que
outros. Estudos apontaram causas possíveis para tal, como condições de moradia. O
zebrafish é modelo animal de sucesso na pesquisa biomédica, mas não está livre da
crise de reprodutibilidade. Poucos estudos investigaram efeitos de fatores abióticos da
habitação em seu comportamento. Nosso estudo objetivou avaliar a resposta
comportamental do zebrafish à variação de luz, ruído e temperatura. Utilizamos
zebrafish selvagens adultos. O teste comportamental foi o teste de tanque novo (NTT)
após 7 dias de exposição a cada tratamento. Para intensidade de luz, os tratamentos
foram três: controle, alta e baixa intensidade. Para ruído e temperatura, dois. No 8º dia,
os peixes foram submetidos individualmente ao NTT. O comportamento foi filmado para
avaliar velocidade da natação, distância total percorrida e do fundo do tanque e freezing.
Em relação à intensidade da luz, efeitos de variação de ruído e temperatura, nenhum
dos parâmetros comportamentais apresentou significância estatística, indicando que as
condições de moradia investigadas não foram eficazes em alterar o comportamento dos
animais, indicando pois que essas não são eficazes para causar distúrbios na
replicabilidade dos experimentos. Outras linhagens de zebrafish também precisam ser
testadas em termos de retenção de efeitos de parâmetros na resposta dos animais
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Abstract

Reproducibility and replicability are major concerns in scientific research. Many have
found struggle to find the same results or conclusions than others. Recent studies have
pointed many possible causes for it such as housing conditions. Zebrafish is a successful
animal model in biomedical research, but not protected from reproducibility crisis and
few studies have investigated the effects of abiotic factors of housing in their behavior.
Our study aimed to evaluate zebrafish behavioral response to variation in light, noise
and temperature. We used adult wild-type zebrafish. Behavioral testing used the novel
tank test (NTT) following 7 days of exposure to each treatment. For light intensity,
treatments were control, high and low intensity. For noise and temperature, two. On the
8th day, fish were individually submitted to the NTT. Fish behavior were filmed to
evaluate swimming velocity, total distance travelled, distance from the tank bottom and
freezing. Regarding light intensity, noise and temperature variation effects, none of the
behavioral parameters presented statistical significance, indicating that the holding
conditions investigated were not effective to change its behavior, indicate that those are
not effective to cause disturbance in experiments replicability. Other zebrafish strains
also need to be tested in terms of holding parameters effects on animals’ response.
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Introdução
Reproducibility and replicability are major concerns in scientific research. More recently
many researchers from different areas have find difficult, even impossible to find the
same results or the same conclusions that others around the globe when research the
same topic or subject (KAFKAFI et al., 2018). Recent studies (GERLAI, 2019; SINGH et
al., 2016) have pointed many possible causes to lack – or difficulty - of reproducibility
and replicability such as genetic variation, inappropriate statistical analysis, bias in
publication and environmental variation. Regarding the later, housing conditions such as
photoperiod (TAVOLARO et al., 2015; WALTON; WEIL; NELSON, 2011), temperature,
populational density, abiotic sounds (SLABBEKOORN et al., 2010) and human handling
(BALCOMBE; BARNARD; SANDUSKY, 2004) can affect the study result.
Zebrafish is a successful animal model in biomedical research, since 1960’s when Dr.
George Streisinger start the developmental research with this fish model (GRUNWALD;
EISEN, 2002) zebrafish has been used in several areas of biomedical research, including
ecotoxicology (BAMBINO; CHU, 2017), cancer research (BECKMAN, 2007; VEINOTTE;
DELLAIRE; BERMAN, 2014), drug screening (BALLY-CUIF; NORTON, 2010; GERLAI
et al., 2000; KLEE et al., 2012; VEINOTTE; DELLAIRE; BERMAN, 2014). Despite the
success, this species is not protected from the reproducibility crisis. Among the problems
associated with the divergence in results with zebrafish is the lack of inbred strains
(PATHAN* et al., 2019). Different laboratories or even in the same, people use outbred
zebrafish with unknown background that may lead to different findings (HOLDEN;
BROWN, 2018). Comparing to rodents, it leaves zebrafish a step behind, as for the
former there are established well described inbred strains (FESTING, 1998; LUTZ;
LINDER; DAVISSON, 2012). However, there are other factors more easily controllable
which the power of results and conclusions. For instance, few studies have investigated
the effects of abiotic factors of zebrafish housing in their behavior.

Metodologia
Housing conditions
We used adult zebrafish originated from CSAR facilities (Centre of Sustainable
Aquaculture Research – Swansea University). The fish were 14 months old, wild-type,
mixed by sex (1:1 male: female ratio). They were maintained in a zebrafish rack unit,
with a closed system of water recirculation with mechanical, biological and chemical
filtering. Seven days before the experiments, fish were transferred to tanks (24 x 6 x 16
cm, width x depth x height) in different racks, according to treatment. All the tanks were
constantly aerated and under a photoperiod of 12h light: 12h dark. Fish were fed twice a
day, ad libitum, with commercial food.
Experimental design
Our study aimed to evaluate zebrafish behavioural response to variation in light, noise
and temperature. Behavioural testing used the novel tank test (NTT) following 7 days of
exposure to each treatment. For each treatment, 36 fish were distributed in 6 tanks (Total
n = 252). For light intensity, three treatments were applied: high intensity (6 ± 0.16 Mmol
m-2 s -1), low intensity (1 ± 0.12 Mmol m-2 s -1) and control (3 ± 0.10 Mmol m-2 s -1).
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To establish the control light intensity, we used baseline measures of stock rack. The
rack possesses 4 shelves, we use measures of the intermediate shelves (3 ± 0.5 Mmol
m-2 s -1). Then, the values for high and low intensity were arbitrarily set. During light
exposure, tanks were positioned in a 5 shelves black rack with 6 niches per shelf, the
source of light was a fluorescent cold lamp in the ceiling slightly in front of the rack. Tanks
were randomly assigned to shelves on different heights. To achieve light intensities,
tanks were distributed in different positions inside the niches (border, middle or bottom).
All light measurements were collected inside tank water in three different positions of the
water column. Tanks temperature was kept at 28℃. Noise measurements were made
with
the
Sound
Meter
application
available
from
Google
Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel). Baseline levels
of noise in the laboratory were used as control (39 dB). Another set of tanks were kept
in the same room of control tanks; however, they were positioned closer to the aeration
system which creates a noise of 61.9 dB. Tanks were distributed in shelves on different
heights, temperature was set in 28℃ and light intensity in (3.2 ± 0.41 Mmol m-2 s -1)
Two temperatures were evaluated, 25℃ and 28℃. Tanks were kept in the same rack,
but connected to different sources of water with heaters, which allowed to set different
temperatures. Tanks were distributed in shelves on different heights, as it can affects
fish interaction with the surrounding environment. On the 8th day, fish were submitted to
the novel tank test. For that, animals were individually transferred to a tank (25 x 12 x 14
cm, width x depth x height). During the test, the parameters in the water were: 26℃, (3.2
± 0.41 Mmol m-2 s -1) and 39-42 dB. Fish behaviour were filmed during 15 min to
evaluate swimming velocity, total distance travelled, distance from the tank bottom and
freezing.
Resultados e Discussões

Regarding light intensity on zebrafish behaviour, One-Way ANOVA showed that none of
the behavioural parameters analysed presented statistical significance between control
(3 ± 0.10 Mmol m-2 s -1), high intensity (6 ± 0.16 Mmol m-2 s -1), and low intensity (1 ±
0.12 Mmol m-2 s -1). Speed while moving, calculated by the ratio between distance
travelled and time moving did not differ (ANOVA F2,41=0.47 p=0.63). Maximum speed
achieved (ANOVA F2,41=1.35 p=0.27) and total distance travelled (ANOVA F2,41=0.36
p=0.70) were also not significant. Anxiety-like behaviours as freezing (ANOVA
F2,41=0.06 p=0.94) and distance from the bottom of the tank (ANOVA F2,41=0.48
p=0.62) were not different.
Noise effects on behaviour was shown to be not significant as well. Student t test
between behavioural parameters measured at 39dB and 61dB are as follows: Average
speed during motion did not differ (Student t test t=-0.16 df=22 p=0.87), as also maximum
speed (Student t test t=-0.04 df=22 p=0.97), and total distance travelled (Student t test
t=0.07 df=22 p=0.94). The anxiety parameters were also not significant (freezing:
Student t test t=-0.66 df=22 p=0.51; distance from the bottom: Student t test t=-0.05
df=22 p=0.96).
The results for temperature variation were indicated by Student t test, that showed
behavioural parameters were no significant between fish kept at 25℃ and 28℃. Speed
while moving was not statistically significant (Student t test t=0.21 df=28 p=0.84).
Maximum speed (Student t test t=0.61 df=28 p=0.55) and total distance travelled
(Student t test t=0.43 df=28 p=0.67) were also not different. Freezing behaviours
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(Student t test t=-1.12 df=28 p=0.27) and distance from the bottom (Student t test t=0.22
df=28 p=0.82) were not affected by temperature.
In this study, we evaluated the effect of varying light intensity, noise and temperature
during holding conditions on zebrafish performance in a novel tank task, a widespread
test commonly applied in zebrafish laboratories across the world. Zebrafish displayed
similar locomotor and anxiety-like behavior in all tests performed, indicating that light,
noise and temperature used in our holding conditions were not effective to change
zebrafish behaviour.

Conclusão
The similar locomotor and anxiety-like behavior results presented by zebrafish in the
novel tank task regardless the treatment received indicates that holding parameters as
light intensity, noise and temperature -possible variable between different zebrafish
laboratories, are not effective to cause disturbance in experiments replicability. Other
zebrafish strains, such as AB, TL and TU, which are widely used also need to be tested
in terms of holding parameters effects on animals’ response.
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TÍTULO: GERMINAÇÃO DE TRÊS ACESSOS DE PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas
L) SOB DÉFICIT HÍDRICO E ESTRESSE SALINO
Resumo
A seca e a salinidade são estresse abióticos comuns da região semiárida que interferem
drasticamente no crescimento, desenvolvimento e produtividade das culturas. Espécies
que sejam capazes de germinar e se desenvolver nessas condições são de grande
importância. O Pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é um espécie adaptável a regiões
áridas e promissora para produção de biodiesel. Portanto, este trabalho teve como
objetivo analisar os efeitos dos estresses salino e déficit hídrico simulado pelos agentes
estressores (NaCl e PEG 6000) na germinação de sementes de três acessos de Pinhãomanso (Jatropha curcas L.) e com isso determinar, com base nos indicadores de
germinação, qual acesso possui melhor potencial germinativo quando submetido aos
estresses. Foram utilizados três acessos, um de origem brasileira (CNPAPM – X), outro
de origem cubana (CNPAPM – XVIII) e outro de origem peruana (CNPAPM – XIII). A
germinação foi realizada em sistema de rolo,na presença dos agentes simuladores do
estresse salino (NaCl) a 100 mM e do déficit hídrico (PEG 6000), com potencial
isosmótico correspondentes de – 0,5 MPa. No déficit hídrico não houve germinação em
nenhum dos acessos. O estresse salino provocou alterações em alguns dos parâmetros
germinativos, variando conforme o acesso estudado. O acesso de origem cubana
CNPAPM – XVIII demonstrou características de resistência ao NaCl.
Palavras-chave: Seca. Salinidade. Oleaginosa. Estresse abiótico. Semente.
TITLE: GERMINATION OF THREE ACCESS OF PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas L.)
UNDER WATER DEFICIT AND SALINE STRESS
Abstract
Drought and salinity are common abiotic stresses of the semiarid region that drastically
interfere with crop growth, development and productivity. Species that are able to
germinate and thrive under these conditions are of great importance. Jatropha curcas L.
is a species adaptable to arid regions and promising for biodiesel production. Therefore,
this study aimed to analyze the effects of saline stress and water deficit simulated by
stressors (NaCl and PEG 6000) on seed germination of three accessions of Jatropha
curcas L. and based on this. In germination indicators, which access has better
germination potential when subjected to stress. Three accessions were used, one of
Brazilian origin (CNPAPM - X), one of Cuban origin (CNPAPM - XVIII) and one of
Peruvian origin (CNPAPM - XIII). Germination was carried out in a roller system in the
presence of 100 mM salt stress (NaCl) and water deficit (PEG 6000) simulators with
corresponding isosmotic potential of - 0.5 MPa. In the water deficit there was no
germination in any of the accessions. Saline stress caused changes in some of the
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germinative parameters, varying according to access studied. The Cuban access
CNPAPM - XVIII demonstrated characteristics of resistance to NaCl.
Keywords: Dry. Salinity. Oilseed.Abiotic stress.Seed
Introdução
As regiões semiáridas enfrentam diariamente problemas comuns de seca e salinidade,
característico da maior parte do Nordeste. O processo de salinização ainda é acelerado
pelo uso da irrigação com água contendo altas concentrações de sais (OLIVEIRA et al.,
2012), que combinado à baixa precipitação pluvial e à alta taxa de evaporação,
permitem que os sais não sejam lixiviados, podendo ser acumulados em quantidades
prejudiciais ao processo fisiológico das plantas (RUIZ et al., 2006), interferindo
drasticamente no crescimento, desenvolvimento e produtividade das culturas e
ocasionando enormes prejuízos sócio-econômicos (MUNNS, 2002).
O efeito em comum de ambos estresses, salino e hídrico nas plantas é a perda da
homeostase hídrica, que afeta os processos de absorção, acúmulo e manutenção do
conteúdo de água e de íons nos tecidos, o que desencadeia danos celulares levando a
desidratação e à perda de turgor nas células induzidas por solutos externos (IMADA et
al., 2009; D’SOUZA & DEVERAJ, 2010).
Plantas que conferem tolerância desde a germinação, possuem grande valor, pois a
fase germinativa é uma das etapas mais críticas do ciclo de vida dos vegetais. O estudo
da germinação de sementes contribui para a propagação e melhor planejamento para o
estabelecimento das espécies vegetais. Em adição, a morfologia da plântula permite
caracterizar famílias, gêneros e até mesmo espécies (Ferraz 1991, Oliveira 1993), além
de auxiliar em estudos de ecologia da espécie e interpretação dos testes de germinação
realizados em laboratório (Oliveira 1993).
O Pinhão-manso (Jatropha curcas L.) surge como uma espécie potencial para
crescimento em ambientes áridos. A espécie pode ser encontrada em quase todas as
regiões intertropicais do planeta, estendendo sua ocorrência à América Central, Índia e
Filipinas (ANDRÉO-SOUZA et al., 2010). No Brasil sua distribuição geográfica é
bastante vasta, devido à sua rusticidade, resistência a longas estiagens, sendo
adaptável a condições edafoclimáticas muito variáveis (ANDRÉO-SOUZA et al., 2010).
Além disso, J. curcas é considerada uma espécie de múltiplas aplicabilidades, podendo
ser utilizada como cerca viva, na recuperação de terrenos baldios e terras secas, na
fabricação de sabão e tintas, bem como na medicina popular, na qual é frequentemente
usada como purgativo, no tratamento de doenças da pele, hidropisia, gota, paralisia e
reumatismo (MELO et al., 2006; NUNES, 2007; DEBNATH, 2008). A J. curcas está
dentre as espécies promissoras para produção de biodiesel. Pertencente à família
Euphorbiaceae, suas sementes fornecem de 50 a 52% de óleo extraído com solventes
e 32 a 35% em caso de extração por trituração e aquecimento da amêndoa (LAVIOLA
et al., 2013). O óleo extraído de suas sementes também pode ser empregado na
fabricação de biocombustíveis, representando mais uma fonte alternativa de
matéria-prima.
A produção de plantas oleaginosas poderia possibilitar a utilização das áreas
semiáridas, proporcionando reflexos diretos sobre a oferta de produtos de origem
vegetal na região Nordeste, além de promoverem a recuperação dos solos degradados
pela salinidade. No entanto, se faz necessário o conhecimento do comportamento das
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espécies, principalmente de suas sementes, para que estas sejam capazes de
resistirem às condições adversas do ambiente e obtenha sucesso nos plantios.
Dado a importância da espécie, este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos dos
estresses salino e déficit hídrico simulado pelos agentes estressores (NaCl e PEG 6000)
na germinação de sementes de três acessos de Pinhão-manso (Jatropha curcas L.) e
com isso determinar, com base nos indicadores de germinação, qual acesso possui
melhor potencial germinativo quando submetido aos estresses.

Metodologia

O experimento em questão foi realizado no Laboratório de Estudos em Biotecnologia
Vegetal localizado no Departamento de Biologia Celular e Genética, no Centro de
Biociências, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN. A
germinação das sementes ocorreu em sistema de rolo seguindo os procedimentos
descrito por Dantas et al. (2011). Foram utilizados três acessos de sementes de
Jatropha curcas (Pinhão-manso) originados de locais diferentes, um de origem brasileira
(CNPAPM – X), outro de origem cubana (CNPAPM – XVIII) e outro de origem peruana
(CNPAPM – XIII).Inicialmente as sementes foram desinfestadas com Hipoclorito de
sódio (0,2%) por 5 minutos sob agitação e lavadas com água destilada por 4 vezes
sendo 1 minuto para cada lavagem. Em seguida, as sementes foram dispostas em folha
de papel Germitest® umedecidas na proporção 2,5 vezes o peso seco do papel na
ausência (controle) e na presença dos agentes simuladores do estresse salino (NaCl)
em concentração de 100 mM e do déficit hídrico (Polietilenoglicol 6000), com potencial
isosmótico correspondentes de – 0,5 MPa. A quantidade de sementes disponíveis para
cada acesso foi um fator limitante para a determinação das concentrações a serem
utilizadas, sendo escolhida apenas uma única concentração de estresse salino e sua
correspondente para o déficit hídrico para realização do experimento.
Os rolos contendo as sementes foram acondicionados em sacos plásticos devidamente
esterilizados e levados para sala de crescimento, com temperatura média de 30ºC ±1ºC,
onde permaneceram na ausência total de luz durante três dias, a iluminação foi
realizada em fotoperíodo de 12 horas. Os resultados foram obtidos a partir de
observações diárias, realizadas do 3º até o 10º dia após o semeio (DAS), sendo
considerada germinada a semente que apresentou protrusão da radícula (1 mm).
Durante a germinação foram calculados a porcentagem de germinação (%G) através da
fórmula: G= (∑n ). 100, onde ∑ni ) . 100, onde ∑n i é o número total de sementes
germinadas em relação ao número de sementes para germinar. O índice de velocidade
de
germinação
(IVG),
por
meio
da
fórmula:
IVG
=
(N1G1+N2G2+...+NNGN)/(G1+G2+...GN), onde G1,G2,...GN é o número de sementes
germinadas no dia da observação; N1,N2,...+NN é o número de dias de observação. O
índice de crescimento relativo da radícula (ICRR) e do hipocótilo (ICRH), sendo a
plântula medida com auxílio de paquímetro, foram calculados pela fórmula: ICRR =
(X10º dia - X 3º dia)/N , onde X10º e 3º é a média do comprimento radicular no último e
primeiro dia de observação, respectivamente, e N o número total de dias de observação.
Além disso foram obtidas as massas fresca e secas dos eixos das plântulas.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com esquema
fatorial de 3 tratamentos (0; 100 mM de NaCl e -0,5 MPa de PEG 6000) x 3 acessos x
100 (cem) repetições por tratamento. Os resultados foram submetidos à análise de
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variância seguida de comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de
significância de 5%.

Resultados e Discussões

O déficit hídrico simulado pelo Polietilenoglicol 6000 afetou diretamente os acessos de
J. curcas L., onde no tratamento correspondente a - 0,5 MPa não houve germinação em
nenhum dos acessos.
O estresse salino induzido pelo NaCl (100 mM) provocou alterações em alguns dos
parâmetros germinativos de sementes dos acessos de J. curcas L. avaliados. Quanto a
porcentagem de germinação (%G) não houve influência significativa, o acesso
CNPAPM – XIII apresentou as maiores médias, tanto no tratamento controle (76%)
quanto no NaCl (71%), seguido do acesso CNPAPM – X (Controle – 53% e NaCl – 45%)
e com as menores médias o acesso CNPAPM – XVIII (Controle – 29% e NaCl 32%)
(Figura 1).
Com relação ao índice de velocidade de germinação (IVG), o NaCl causou um retardo
na germinação dos acessos CNPAPM – XIII e CNPAPM – X, havendo um atraso de
aproximadamente 1 dia em relação aos seus respectivos controles. Já para o acesso
CNPAPM – XVIII, a presença do NaCl não interferiu no IVG (Figura 2). Neste caso, é
possível que o acesso CNPAPM – XVIII apresente algum nível de resistência ao sal no
processo de germinação.
O índice de crescimento relativo da radícula (ICRR) foi outro parâmetro afetado pelo
estresse salino, onde para todos os acessos houve um decréscimo na taxa de
crescimento da radícula quando submetidos ao tratamento com NaCl. Para os acessos
CNPAPM – XIII e CNPAPM – X as reduções foram mais severas, cerca de 50% menor
que seus controles (Tabela 1). Para o acesso CNPAPM – XVIII também houve redução,
no entanto foi menor, de apenas 30%, comparado aos outros acessos. Quanto ao índice
de crescimento relativo do hipocótilo (ICRH), os acessos apresentaram comportamento
semelhantes ao de raiz, sendo observados reduções de cerca de 50% para todos os
acessos, não diferindo estatisticamente entre eles (Tabela 1).
A presença do NaCl afetou as massas fresca (MF) e seca (MS) de radícula e hipocótilo,
sendo a resposta diferente conforme o acesso e o órgão. Para MF de radícula foi
possível observar maior redução de massa para o acesso CNPAPM – XIII, cerca de
55%, quando submetido ao estresse. Já o acesso CNPAPM – XVIII apresentou menor
redução de MF, cerca de 40%. Quanto a MF de hipocótilo, os acessos CNPAPM – X e
CNPAPM – XIII apresentaram maior redução de massa, aproximadamente 57%,
comparado ao controle. Os resultados de MS de radícula e hipocótilo não foram
significativos (Tabela 1).
Neste contexto, fica evidente que respostas quanto à %G é acesso dependente e que
a adição do NaCl não afetou a germinação, pois os resultados não diferiram
estatisticamente, sendo todos os acessos capazes de germinar mesmo em condições
de estresse salino. É possível que a espécie possua a capacidade de ajustamento
osmótico, que é uma das estratégias das plantas para tolerar a seca e a salinidade, a
fim de garantir a manutenção da homeostase hídrica. Essa estratégia consiste na
diminuição no potencial osmótico do fluido celular resultante de um aumento líquido no
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conteúdo de osmólitos no meio intracelular, impedindo a perda da água pelas células
(BAJJI et al., 2001; NAVARRO, 2007), e solutos compatíveis mantendo os processos
fisiológicos como a abertura estomática, a fotossíntese, mantendo o turgor da célula,
garantindo a expansão celular durante o crescimento da planta (SERRAJ & SINCLAIR,
2002).
No entanto, é possível observar que mesmo havendo esse potencial germinativo sob
condições de estresse, as partes da plântula de J. curcas L. são afetadas em relação
ao seu comprimento e ao seu peso. A redução no crescimento deve-se provavelmente
a perda da homeostase hídrica, baixando o componente de potencial de pressão do
protoplasto sobre a parede da célula, resultando em diminuição do turgor e, por fim,
afetando a elongação e a divisão celular (BEZERRA, 2015).
O estresse salino, além do componente osmótico, causado por uma diminuição no
potencial hídrico do solo, há também o componente iônico, gerado pela absorção e
acumulação de íons como Na+ e Cl- nos diferentes órgãos da planta (MUNNS et al.,
1995). O excesso de Na+ e principalmente o excesso de Cl- no protoplasma, ocasionam
distúrbios em relação ao balanço iônico, bem como o efeito específico dos íons sobre
as enzimas e membranas (LARCHER, 2004). O estresse osmótico gerado pela seca e
salinidade representam os mais comuns estresses ambientais, que limitam o
crescimento vegetal e a produtividade das culturas.

Conclusão

O déficit hídrico afetou todos os acessos de J. curcas L..
A salinidade não afetou a %G dos acessos de J. curcas L., contudo, independentemente
do tratamento, CNPAPM – XIII apresentou as melhores médias de %G.
O acesso CNPAPM – XVIII não sofreu atrasos no processo de germinação (IVG) quando
submetido ao NaCl. Assim, as respostas relacionadas aos efeitos do NaCl aos
processos germinativos são acesso dependentes.
Baseado nos parâmetros avaliados o acesso de origem cubana CNPAPM – XVIII
demonstrou características de resistência ao NaCl.
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Figura 2

Tabela 1
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TÍTULO: PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E RIQUEZA DA SUBTRIBO
CEREINAE (CACTACEAE)
Resumo

A subtribo Cereinae pertence à tribo Cereeae (subfamília Cactoideae, Cactaceae) e é
composta por 14 gêneros. O grupo é um importante elemento florístico da região
neotropical, com ocorrência marcada no leste do Brasil, e ocorre na América do Norte,
Central e do Sul. Este trabalho tem como objetivo estudar os padrões de distribuição
geográfica dos gêneros da subtribo e elucidar regiões com particular riqueza e
endemismo. Para a elaboração de mapas de ocorrência e observação dos padrões de
distribuição dos gêneros, os registros de ocorrência foram obtidos de bancos de dados
de herbários online, mapeados e analisados frente às variáveis de precipitação, tipos de
solos e biomas. Foi observada a ocorrência predominante no leste do Brasil,
principalmente no Nordeste e Sudeste. O padrão de ocorrência dos gêneros se
concentra nos biomas de clima semiárido, distribuindo-se principalmente na Floresta
Atlântica, Caatinga e Cerrado, com maior riqueza de espécies concentrada nos Estados
da Bahia e Minas Gerais. Os dados aqui produzidos estão sendo organizados em um
artigo científico para publicação e contribuirão com um projeto global sobre a filogenia
e aspectos evolutivos da subtribo.

Palavras-chave: Biogeografia. Neotrópicos. Leste do Brasil.
TITLE: GEOGRAPHIC DISTRIBUTION PATTERNS AND RICHNESS CEREINAE
SUBTRIBE (CACTACEAE)
Abstract

Subtribe Cereinae belongs to tribe Cereeae (subfamily Cactoideae, Cactaceae) and
contains 14 genera. The group is an important floristic element of the neotropical region,
occurring in North, Central and South America with marked occurrence in eastern Brazil.
This work aims to investigate the geographic distribution patterns of the genera of the
subtribe and to highlight regions with particular richness and endemism Records for
genera surveyed from herbaria online databases were mapped and analyzed together
with the variables precipitation, soil types and biomes. The group is centered in eastern
Brazil, mainly in the Northeastern and Southeast region with genera occurring mainly in
semi-arid climate biomes, such as the Atlantic Forest, Caatinga and Cerrado, with
greater richness of species in the states of Bahia and Minas Gerais. Data here produced
are being organized for publication and will contribute to a global project on the
phylogeny and evolutionary aspects of subtribe Cereinae.
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Introdução
A subtribo Cereinae pertence à tribo Cereeae (subfamília Cactoideae, família
Cactaceae) e é composta por 14 gêneros (Hunt et al., 2006), sendo eles: Arrojadoa,
Brasilicereus, Cereus, Cipocereus, Coleocephalocereus, Discocactus, Facheiroa,
Leocereus, Melocactus, Micranthocereus, Pierrebraunia, Pilosocereus, Praecereus e
Stephanocereus (Nyffeler & Eggli, 2010). Este grupo é de suma importância como
elemento florístico neotropical, em especial do leste do Brasil, com alguns gêneros
apresentando ocorrências marcantes, como Cereus, Pilosocereus e Melocactus, em
áreas de florestas secas como, por exemplo, na Caatinga (Barthlott et al, 2015).
O registro do padrão de distribuição de organismos pode auxiliar na sua conservação
através da compreensão de elementos relacionados à sua ocorrência (Barros &
Machado, 1984). Estudos taxonômicos recentes têm contribuído agregando dados
geográficos ao conhecimento taxonômico das espécies de Cereinae (Taylor & Zappi,
2004). Contudo, até o momento, essas informações foram exploradas de forma pontual
e referenciadas para cada espécie, caso por caso, sem que houvesse um estudo com
enfoque integrador com uma abordagem comparativa dos padrões gerais
biogeográficos que destacasse padrões gerais e pudesse subsidiar estratégias de
conservação para a subtribo como um todo.
Assim, este projeto pretende contribuir para o preenchimento das lacunas de
conhecimento. Aprofundando e detalhando o conhecimento atual acerca da
biogeografia dos gêneros de Cereinae. Estes dados servirão para ampliar o
conhecimento básico dos gêneros e dos biomas que ocorrem, subsidiando a
conservação de ambos e concedendo um arcabouço teórico para análises mais
profundas de projetos associados envolvendo a história biogeográfica da subtribo. Mais
especificamente, aqui detalhamos os padrões de distribuição geográfica dos gêneros
da subtribo e sua ocorrência frente às variáveis de precipitação, tipos de solos e biomas
e destacamos regiões geográficas com particular riqueza e endemismo.

Metodologia

Foram obtidos 6497 registros de ocorrência da subtribo Cereinae por meio de três
plataformas online, sendo elas, GBIF, SpeciesLink e Reflora, assim como de literatura
especializada (Hunt et al. 2006). Foram levados em consideração os registros que
apresentavam identificação até o nível de espécie e, posteriormente, a nomenclatura foi
padronizada de acordo com os sinônimos e espécies reconhecidas em Hunt et al.
(2006). Por fim, foram descartadas as ocorrências em que constavam coordenadas
inválidas ou ausentes, dados de localização imprecisa e/ou registros duplicados. Uma
planilha com os dados das plataformas compilados, contendo apenas as informações
essenciais como nome do gênero, espécie, estado, cidade, localidade e coordenadas
foram utilizadas para a obtenção de diferentes mapas.
Os mapas foram produzidos usando o software Quantum Gis v2.8 (QGis) (QGis, D. T.
2011). A camada que serviu como base dos mapas (Brasil) foi obtida em um banco
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online (Forest Gis, 2018) e utilizada para a construção de mapas de distribuição dos
gêneros, foram usadas as camadas de precipitação de 1970-2000 (Fick & Hijmans,
2017), tipos de solos (FAO 2003) e biomas (Olson et al, 2001), levando em consideração
as ecorregiões brasileiras (Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica), com o intuito de
investigar o padrão de ocorrência dos gêneros frente a essas variáveis. Para elaborar
as planilhas de presença e ausência foi usado um complemento no Qgis, chamado Point
Sampling Tool para extrair as informações das variáveis de cada ocorrência.
A riqueza e o esforço de coleta foram analisados usando células de 1ºx1º. Foi acessado
o total de número de registros e o total do número de espécies em cada célula usando
o Diva-Gis 7.5.0, para extração dos dados, e, posteriormente, o QGis para criar o layout
do mapa.

Resultados e Discussões

A subtribo Cereinae é composta por 14 gêneros, distribuídos ao longo da América do
Norte (apresentando indivíduos apenas no sudoeste dos Estados Unidos e no México)
e na América do Sul (no Brasil, Caribe, América Central e ao norte, sul e oeste da
América do Sul) (Figura 1).
Todos os gêneros ocorrem no Brasil, apenas cinco gêneros (~36%) da subtribo ocorrem
também fora do Brasil e com um padrão de distribuição amplo, sendo eles: Cereus
(Figura 2a – 03), Discocactus (Figura 2a – 06), Melocactus (Figura 2b – 01),
Pilosocereus (Figura 2b – 04) e Praecereus (Figura 2b – 05). Cada gênero apresenta
ocorrências próximas entre si, porém de ampla escala.
Em contrapartida, constatou-se que os gêneros Pierrebraunia (Figura 2b – 03),
composto unicamente pela espécie P. bahiensis, e Cipocereus (Figura 2a – 04), gênero
com seis espécies, apresentam endemismo no Nordeste brasileiro, sendo encontrados
especificamente no Estado da Bahia. Já os gêneros Brasilicereus (Figura 2a - 02), com
três espécies, e Leocereus (Figura 2a – 08), com apenas uma espécie (L. bahiensis),
que ocorre na Bahia e ao norte de Minas Gerais; Facheiroa (Figura 2a – 07) e
Stephanocereus (Figura 2b – 06) apresentam ocorrências que vão do sudeste do Piauí,
Bahia e noroeste de Minas Gerais; Micranthocereus (Figura 2b – 02) ocorre nos Estados
da Bahia, Minas Gerais e alguns espécimes foram encontrados em Goiás. Já o gênero,
Arrojadoa (Figura 2a – 01), que tem seis espécies, apresenta ocorrência nos Estados
do Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais; e Coleocephalocereus (Figura 2a – 05),
apresentou ocorrências no sul da Bahia, em Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de
Janeiro.
A maior riqueza da subtribo está localizada no Brasil, nordeste, ao sul da Bahia, e no
sudeste, ao norte de Minas Gerais (Figura 3), onde são encontrados mais de oito
gêneros, desses Brasilicereus, Leocereus e Pierrebraunia (Figura 2a – 02 e 08; Figura
2b - 03). Esses resultados vão de encontro ao observado em outros trabalhos com toda
a família que incluem o leste do Brasil como um dos maiores centros de riqueza de
cactos no mundo, ao lado do México, Argentina e Bolivia (Barthlott et al, 2015). Dos 14
gêneros da subtribo Cereinae, Cereus, Melocactus e Pilosocereus apresentam ampla
distribuição geográfica e maior número de registros de espécimes coletados, 1460
(~22%), 997 (~15%) e 2387 (~37%), respectivamente, e com maior índice de
abundância no Estado da Bahia (Figura 4).
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A análise de distribuição da subtribo Cereinae em diferentes biomas (Figura 5, ver
material complementar Tabela 1) mostra que Facheiroa é um gênero endêmico da
Caatinga, tendo assim uma distribuição restrita. A vegetação da Caatinga tem a
predominância de florestas secas de baixo porte, frequentemente com espécies
espinhentas e arbustos, com indivíduos bem adaptados a sazonalidade e a longos
períodos de seca (Taylor & Zappi 2004). Estas são condições que favorecem a
ocorrência de táxons que suportam as características do ambiente, como a maioria dos
gêneros da subtribo Cereinae.
Contudo, dos 14 gêneros estudados 13 (~93%) apresentam ocorrência na Floresta
atlântica, 12 (~86%) dos 14 gêneros ocorrem na Caatinga e Cerrado. Enquanto seis
(~43%) dos gêneros estão presentes nas Florestas Tropicais e Subtropicais Secas e
Mangues, cinco (~36%) dos gêneros ocorrem nas Pradarias, savanas e matagais
tropicais e subtropicais, quatro (~29%) dos 14 táxons ocorrem nos Desertos e Matagais
Xéricos, Florestas Tropicais e Subtropicais Úmidas e Pradaroas e Savanas Inundadas,
já nas Florestas tropicais e subtropicais de coníferas ainda tem a presença de três
(~21%) dos gêneros e nas Pradarias temperadas, savanas e matagal, e Pastagens e
matagais de montanha apresenta ocorrência de dois (~14%) e um (~7%) dos gêneros,
respectivamente.
Ao analisar a ocorrência da subtribo em relação aos tipos de solos (Figura 6) não foi
encontrado nenhum padrão restrito de distribuição em relação a essa variável tendo em
vista que todos os gêneros ocorrem amplamente (Tabela 2), mas, possivelmente, ao
nível de espécie é possível que padrões de ocorrência mais restritos possam ser
identificados, tendo em vista que as espécies tendem a ser mais especificas se
comparado as características gerais dos gêneros.
Mediante a analise da precipitação anual com dados dos anos de 1970-2000, podemos
constatar que a subtribo ocorre amplamente em diversas faixas de precipitação
diferentes (Figura 7), desde as mais baixas até altas, apesar de suportarem ambientes
altamente secos (<= 508,3 mm) todos os gêneros ocorrem na faixa entre a 508,3 até
1017 mm ao ano (Tabela 3), isso evidência uma ocorrência ampla a subtribo.

Conclusão

Ao fim desse trabalho, pudemos concluir que os gêneros da subtribo Cereinae
apresentam diferentes padrões de ocorrência. Alguns gêneros são endêmicos em
determinados Estados ou biomas e a maior quantidade de ocorrências dos gêneros nos
biomas de Mata atlântica assim como também se dá em locais mais secos, como a
Caatinga e o Cerrado. É nítida a baixa ocorrência em regiões mais úmidas como na
região amazônica. Concluímos, ainda, que o maior centro de riqueza está no Brasil,
nordeste e sudeste, ao sul da Bahia e norte de Minas Gerais, respectivamente. A
subtribo não apresentou padrões de distribuição em relação a tipos de solos e com
relação à precipitação podemos afirmar que os gêneros da subtribo são capazes de
sobreviver em ambientes de escassez ou alta precipitação ao longo do ano.
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Anexos

Figura 1: Mapa de distribuição da subtribo Cereinae.
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Figura 2a: Mapas de distribuição dos gêneros subtribo Cereinae.
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Figura 2b: Mapas de distribuição dos gêneros subtribo Cereinae.

Figura 3: Mapa de riqueza da subtribo Cereinae.
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Figura 4: Mapa de abundância da subtribo Cereinae.
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Figura 5: Mapas de distribuição da subtribo Cereinae em diferentes biomas de acordo
com Olson et al. (2001) levando em consideração as ecorregiões brasileiras separadas.
(Ver Tabela 1)
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Figura 6: Mapas de distribuição da subtribo Cereinae em diferentes tipos de solo (FAO,
2003) (Ver Tabela 2).
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Figura 7: Mapas de distribuição da subtribo Cereinae em relação a precipitação anual
de 1970-2000 (Fick & Hijmans, 2017)

CIÊNCIAS DA VIDA

1097

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Tabela 1: Padrões de distribuição dos gêneros da subtribo Cereinae em diferentes
biomas de acordo com Olson et al. (2001) levando em consideração as ecorregiões
brasileiras separadas.
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Tabela 2: Padrões de distribuição dos gêneros da subtribo Cereinae em diferentes tipos
de solo de acordo a classificação da FAO – Food Agriculture Organization, 2003.
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Tabela 3: Padrões de distribuição dos gêneros da subtribo Cereinae em diferentes faixas
de precipitação de acordo com Fick & Hijmans, 2017.
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTIÚLCERA DO SUCO DAS FOLHAS DE Kalanchoe
brasiliensis CAMBESS E Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSOON
Resumo

Ratos Wistar foram pré-tratados por via oral com sucos de folhas (125, 250 e 500 mg /
kg) ou ranitidina (50 mg / kg). K. brasiliensis em todas as doses e K. pinnata nas doses
de 250 mg / kg e 500 mg / kg reduziram significativamente as lesões no modelo de
indução de etanol. No modelo de indução de indometacina, ambas as espécies
apresentaram resultados significativos nas doses de 250 e 500 mg / kg. Além disso, o
pré-tratamento com sucos foliares aumentou o sistema de defesa antioxidante, a
glutationa (GSH), enquanto o malondialdeído (MDA), a mieloperoxidase (MPO), a
interleucina-1β (IL-1β) e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) os níveis foram
significativamente reduzidos. Esses achados mostram que os sucos das folhas das duas
espécies apresentaram efeitos gastroprotetores nas lesões gástricas induzidas pelo
etanol e indometacina, em consequência da supressão da inflamação gástrica, atividade
antioxidante e manutenção da arquitetura da estrutura da mucosa.

Palavras-chave: K. brasiliensis, K. pinnata, ranitidina, ratos Wistar
TITLE: ANTI-CLERIC LEAF JUICE ACTIVITY OF Kalanchoe brasiliensis CAMBESS
AND Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSOON
Abstract
Wistar rats were pre-treated orally with leaf juices (125, 250 and 500 mg / kg) or ranitidine
(50 mg / kg). K. brasiliensis at all doses and K. pinnata at doses of 250 mg / kg and 500
mg / kg significantly reduced lesions in the ethanol induction model. In the indomethacin
induction model, both species showed significant results at doses of 250 and 500 mg /
kg. In addition, pretreatment with leaf juices increased the antioxidant defense system,
glutathione (GSH), while malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), interleukin1β (IL-1β) and necrosis factor Tumor-α (TNF-α) levels were significantly reduced. These
findings show that the leaf juices of both species had gastroprotective effects on gastric
lesions induced by ethanol and indomethacin, as a consequence of suppression of
gastric inflammation, antioxidant activity and maintenance of mucosal structure
architecture.
Keywords: K. brasiliensis, K. pinnata, ranitidine, Wistar rats
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Ultimamente, tem sido mais procurados produtos de origem natural do que sintético pela
comunidade que acredita ser mais saudáveis. Em tratamentos de doenças, essa busca
cresceu bastante. A fitoterapia se desenvolveu e a cada dia se torna ainda maior que já
é, contribuindo mais e mais para as pesquisas nessa área. Pensando nisso, vários
pesquisadores voltaram seus estudos e experimentos para as plantas, tentando
entender os efeitos causados por elas no nosso organismo e compreender como elas
atuam, por quais mecanismos e muito mais. Dentre as vastas espécies e opções da
flora do nosso país, escolhemos trabalhar com duas plantas que chamaram a atenção
quanto a questão de tratamento das úlceras pépticas, principalmente, mas que também
possuem ação anti-inflamatória. Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe pinnata são os
nomes delas.

Metodologia
MÉTODOS
Úlcera
induzida
por
etanol
em
ratos
O procedimento de indução de úlcera induzida por etanol foi adaptado do método de
Hollander et al. (1985). Os ratos foram submetidos a jejum por 24 h, divididos em grupos
de 7 animais e, em seguida, pré-tratados 24 e 1 h antes da indução com água destilada
(10 mL / kg), ranitidina (50 mg / kg) ou suco das folhas de K brasiliensis e K. pinnata
(125, 250 e 500mg / kg). Sessenta minutos após este procedimento, todos os animais,
exceto o grupo controle negativo, receberam etanol absoluto PA (1 mL / 100g). Uma
hora depois, os ratos foram sacrificados, o estômago removido, aberto ao longo da
maior curvatura e lavado com solução salina e, em seguida, avaliado
macroscopicamente com uma lupa (ampliação de 8x) e régua para medir as áreas
Lesões em milímetros (mm). Os estômagos foram desenhados em papel milimetrado e
a área total em milímetros quadrados (mm2) de cada órgão foi obtida com o auxílio da
Image J. Software. Para determinar o índice de ulceração, os escores serão atribuídos
conforme descrito por Magistretti et al. (1988) com adaptações. O índice de ulceração
(IU) e a porcentagem de inibição (I%) foram calculados usando a fórmula abaixo:
UI = [área ulcerada (mm2) / área total do estômago (mm2)] × 100
(I%) = (controle positivo da interface do usuário - grupo tratado com interface do usuário)
/
controle
positivo
da
interface
do
usuário
x
100
Úlcera
induzida
por
indometacina
em
ratos
Foi utilizado o método de Kakub e Gulfraz (2007). Os ratos foram submetidos a jejum
por 24 h, divididos em grupos (n = 7) e, em seguida, o pré-tratamento foi realizado por
via oral e 1 h antes da indução com água destilada (10 mL / kg), ranitidina (50 mg / kg)
ou suco de as folhas de K. brasiliensis e K. pinnata (125, 250 e 500mg / kg). Sessenta
minutos após o tratamento, 40 mg / kg de indometacina foram administrados por via oral
em todos os grupos, exceto no controle negativo que recebeu o pré-tratamento apenas
com água destilada. Seis horas depois, os ratos foram sacrificados, o estômago
removido, aberto ao longo da maior curvatura e lavado com soro fisiológico e, em
seguida, avaliado macroscopicamente com uma lupa (ampliação de 8x) e uma régua
para medir as lesões em milímetros (mm). Os estômagos foram desenhados em papel
milimetrado e a área total em mm 2 de cada órgão foi obtida com a ajuda da Image J.
Software. Para determinar o índice de ulceração, os escores serão atribuídos conforme
descrito por Magistretti et al. (1988) com adaptações. O índice de ulceração (IU) e a
porcentagem de inibição (I%) foram calculados usando a fórmula abaixo:
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UI = [área ulcerada (mm2) / área total do estômago (mm2)] × 100
(I%) = (controle positivo da interface do usuário - grupo tratado com interface do usuário)
/
controle
positivo
da
interface
do
usuário
x
100
Total
de
glutationa
(GSH)
O conteúdo de GSH foi medido através do ensaio descrito por Anderson et al. [61] As
amostras de estômago (n = 7) foram armazenadas a -80 ° C até o uso. Foram
adicionados homogenatos de tecido estomacal (0,25 mL de uma solução de tecido a
5% preparada em EDTA 0,02 M) a 320 mL de água destilada e 80 mL de TCA a 50%.
As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min a 4 ° C. O sobrenadante (400
mL) foi adicionado a 800 mL de tampão Tris 0,4 M a pH 8,9 e 20 μL de DTNB 0,01 M.
A absorvância de cada amostra foi medida a 420 nm e os resultados foram relatados
como
unidades
de
GSH
por
miligrama
de
tecido.
4.10
Ensaio
de
Malonyldialdeído
(MDA)
O conteúdo de MDA foi medido através do ensaio descrito por Esterbauer e Cheeseman
[62]. As amostras de estômago foram suspensas em tampão Tris HCl 1: 5 (p / v) e
picadas com tesoura por 15 s. em um prato gelado. A suspensão resultante foi
homogeneizada por 2 min com um homogeneizador Potter automático e centrifugada a
2500 × g a 4 ° C por 10 min. Os sobrenadantes foram testados para determinar o
conteúdo de MDA. Os resultados são expressos em nanomoles de MDA por grama de
tecido.
Atividade
de
mieloperoxidase
(MPO)
As amostras de estômago foram colhidas como descrito acima e armazenadas a -80 °
C até serem necessárias para o ensaio. Após homogeneização e centrifugação (2000 ×
g por 20 min), a atividade da MPO foi determinada por um método colorimétrico descrito
anteriormente [63]. Os resultados são relatados como unidades de MPO por grama de
tecido.
Ensaio de interleucina-1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α)
O tecido foi homogeneizado e processado como descrito por Safieh-Garabedian et al.
[64] Níveis de IL-1β (intervalo de detecção: 62,5-4000 pg / mL; sensibilidade ou limite
inferior de detecção [LLD]: 12,5 ng / mL de IL-1β recombinante de camundongo) e TNFα (intervalo de detecção: 62,5-4000 pg / mL; sensibilidade ou LLD: 50 ng / mL de TNFα de camundongo recombinante) nas amostras de estômago foram determinadas com
um kit comercial ELISA (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA), como descrito
anteriormente. Todas as amostras estavam dentro do comprimento de onda usado na
espectrofotometria
UV-VIS
(absorbância
medida
a
490
nm).
Análise
Histopatológica
As amostras das paredes gástricas de todos os grupos de animais foram fixadas em
solução de formalina tamponada a 10% e processadas por microscopia óptica usando
a técnica de fatia de parafina. Seções com 5 μm de espessura foram coradas com
hematoxilina e eosina (H&E) para avaliação histológica. Os critérios para avaliação das
lesões gástricas e infiltração e distribuição de leucócitos foram realizados de acordo com
os parâmetros descritos por Dokmeci et al. [65]
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram expressos como média ± erro padrão de 5 animais por grupo e
analisados por análise de variância (ANOVA) de uma via seguida pelo teste de Tukey,
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onde valores de P <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. As análises
estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prism® versão 5.00.

Resultados e Discussões

RESULTADOS
MATERIAIS VEGETAIS
As folhas frescas de K. brasiliensis e K. pinnata foram obtidas no Horto Francisco José
de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará (UFC). A coleta das duas espécies
foi realizada em outubro de 2015. A identificação botânica da espécie K. brasiliensis foi
feita pela Dra. Maria Iracema Bezerra Loyola (Herbário do Centro de Biociências da
UFRN), onde um exsicata foi depositado sob registro da UFRN 5468. A identificação
botânica da espécie K. pinnata foi feita pelo botânico Dr. Rúbia Santos Fonseca
(Herbário Prisco Bezerra do UFC), onde um exsicata foi depositado sob o registro no
UFC 57335. A autorização de coleta foi obtida no Sistema de Autorização e informações
sobre Biodiversidade (SISBIO), sob o número 35017.
PREPARAÇÃO DO SUCO DAS FOLHAS DE K. brasiliensis E K. pinnata
A matéria-prima vegetal de cada espécie (folhas sem caules frescos) foi processada por
extração turbo em um liquidificador industrial por 5 minutos com água destilada na
proporção 1: 1, p / v (droga vegetal: solvente), onde o suco foi obtido Das folhas. O
extrato processado não foi filtrado para ser utilizado em testes farmacológicos de
maneira semelhante à da medicina popular. O suco das folhas foi liofilizado para
obtenção dos extratos liofilizados de K. brasiliensis e K. pinnata (extrato seco), utilizados
no estudo da atividade farmacológica e na caracterização química pelo TCL, visando a
comparação química dos dois espécies.
Úlcera Gástrica Induzida por Etanol
A administração de etanol absoluto por via oral (1 mL/100g) promoveu intensos danos
à mucosa gástrica sob a forma de erosões hemorrágicas no grupo controle positivo. O
índice de ulceração do grupo controle positivo foi 7. Por outro lado, os extratos aquosos
das espécies K. brasiliensis e K. pinnata nas doses de 125, 250 e 500 mg/kg reduziram
significativamente as lesões com consequente redução no índice de ulceração (p>0,01).
A ranitidina utilizada como fármaco padrão no estudo apresentou um percentual de
inibição de 65,11% enquanto que as doses de 125, 250 e 500mg/Kg da espécie K.
brasiliensis apresentaram percentual redução das lesões de 37,31%, 56,15% e 67,35%,
respectivamente, em relação ao controle positivo. K. pinnata nas doses de 125, 250 e
500mg/Kg apresentaram percentual de redução das lesões de 31,96%, 66,10% e
72,20%, respectivamente, em relação ao controle positivo. Dessa forma, é possível
observar que a dose de 500mg/Kg apresentou um percentual de inibição significativo e
superior ao do fármaco ranitidina em ambas as espécies, sugerindo assim que
macroscopicamente as espécies vegetais em estudo apresentam a capacidade
antiulcerogênica.
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Úlcera Gástrica Induzida por Indometacina
No ensaio da atividade antiúlcera aguda induzida por indometacina, os extratos aquosos
das espécies K. brasiliensis e K. pinnata apresentaram resultados significativos, sendo
que para ambas as espécies a concentração de 500mg/Kg foi a que apresentou
ligeiramente melhor resultado. A ranitidina utilizada como fármaco padrão no estudo
apresentou um percentual de inibição de 65,59% enquanto que as doses de 125, 250 e
500mg/Kg da espécie K. brasiliensis apresentaram percentual de inibição
respectivamente de 28,53%, 44,89% e 52,44% já as doses de 125, 250 e 500mg/Kg da
espécie K. pinnata apresentaram percentual de inibição de respectivamente 30,48%,
48,95% e 65,69%. A dose de 500mg/Kg das duas espécies em estudo apresentou um
percentual de inibição próximo ao da ranitidina, sugerindo assim que
macroscopicamente ambas as espécies apresentam a capacidade antiulcerogênica.
Efeito de Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe pinnata nos níveis de glutationa (GSH) e
malondialdeído (MDA) e atividade de mieloperoxidase (MPO)
A introdução de etanol e indometacina (oralmente) em ratos resultou em uma redução
nos níveis de GSH no tecido gástrico do controle da lesão gástrica. O pré-tratamento
com suco de folhas de K. brasiliensis aumentou significativamente os níveis de GSH em
três doses (p <0001) e K. pinnata nas doses de 125 mg / kg (p <0,05), 250 mg / kg (p
<0,01) e 500 mg / kg (p <0,001) comparado ao controle da lesão gástrica na lesão
gástrica induzida por etanol. Na lesão gástrica aguda induzida pela indometacina, a
administração de suco de folhas de K. brasiliensis nas doses de 250 mg / kg (p <0,05)
e 500 mg / kg (p <0,01) e K. pinnata nas doses de 250 mg / kg ( p <0,05) e 500 mg / kg
(p <0,01) aumentaram significativamente os níveis de GSH em comparação com o
controle da lesão gástrica. O pré-tratamento com ranitidina também elevou os níveis de
GSH no modelo de indução de etanol (p <0,01) e no modelo de indução de indometacina
(p <0,01).
Etanol e indometacina (por via oral em ratos) resultaram em aumento dos níveis de MDA
no tecido gástrico do controle da lesão gástrica. Pré-tratamento com suco de folhas de
K. brasiliensis nas doses de 250 mg / kg (p <0,01) e 500 mg / kg (p <0,01) e suco de
folhas de K. pinnata nas doses de 125 mg (p <0,05), 250 mg / kg (p <0,05) e 500 mg /
kg (p <0,01) foram capazes de reduzir significativamente os níveis de MDA em
comparação com o controle da lesão gástrica na indução de lesões gástricas por etanol.
No modelo de lesão gástrica aguda induzida pela indometacina, o pré-tratamento com
suco de folhas de K. brasiliensis também foi capaz de reduzir os níveis de MDA nas
doses de 250 mg / kg (p <0,05) e 500 (p <0,01) e apenas K. pinnata na dose de 500 mg
/ kg (p <0,01). A ranitidina reduziu os níveis de MDA no modelo de indução de etanol (p
<0,05) e no modelo de indução de indometacina (p <0,01).
Etanol e indometacina (por via oral em ratos) resultaram em atividade MPO elevada no
tecido gástrico do controle da lesão gástrica. O pré-tratamento com suco de folhas de
K. brasiliensis nas doses de 125 mg / kg (p <0,01), 250 mg / kg (p <0,01) e 500 mg / kg
(p <0,001) foi capaz de reduzir significativamente a atividade da enzima MPO em
comparação ao controle da lesão gástrica da indução de lesão gástrica por etanol. Por
outro lado, somente na dose de 500 mg / kg (p <0,05) o suco de folhas de K. pinnata
apresentou resultado estatisticamente significativo em comparação ao controle da lesão
gástrica na indução da lesão gástrica por etanol. O pré-tratamento com a droga
ranitidina reduziu a atividade da enzima MPO no modelo de lesão gástrica aguda
induzida por etanol (p <0,01) e no modelo de indução de indometacina (p <0,001). O
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pré-tratamento com suco de folhas de K. brasiliensis nas doses de 125 mg / kg (p <0,05),
250 mg / kg (p <0,05) e 500 mg / kg (p <0,001) foi capaz de reduzir significativamente a
atividade da enzima MPO em comparação ao controle da lesão gástrica da indução da
lesão gástrica por indometacina. Por outro lado, o suco de folhas de K. pinnata nas
doses de 125 mg / kg (p <0,01), 250 mg / kg (p <0,001) e 500 mg / kg (p <0,001) foi
capaz de alcançar um resultado estatisticamente significativo em comparação com o
controle da lesão gástrica da indução da lesão gástrica por indometacina.
Efeito dos Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe pinnata Juice Leaf Pré-tratamento nos
níveis de interleucina-1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α)
O etanol e a indometacina administrados por via oral em ratos aumentaram os níveis de
IL-1β e TNF-α no tecido gástrico. Pré-tratamento com suco de folhas de K. brasiliensis
nas doses de 125 mg / kg (p <0,05), 250 mg / kg (p <0,05) e 500 mg / kg (p <0,01) e
suco de folhas de K. pinnata nas doses 125 mg / kg (p <0,001), 250 mg / kg (p <0,001)
e 500 mg / kg (p <0,001) foram capazes de suprimir significativamente a IL-1β em
comparação com o controle da lesão gástrica no estômago gástrico induzido por etanol
modelo de lesão. Também foi observado que o pré-tratamento com suco de folhas de
K. brasiliensis nas doses de 125 mg / kg (p <0,01), 250 mg / kg e 500 mg / kg (p <0,001)
e suco de folhas de K. pinnata na doses de 125 mg / kg (p <0,001), 250 mg / kg (p
<0,001) e 500 mg / kg (p <0,001) foram capazes de diminuir os níveis de TNF-α no
processo inflamatório da mucosa gástrica causada pelo etanol. A ranitidina também
reduziu os níveis de IL-1β (p <0,001) e TNF-α (p <0,001) no modelo de indução de lesão
gástrica aguda por etanol.
No modelo de indução de lesão gástrica aguda por indometacina, o pré-tratamento com
sucos foliares de K. brasiliensis e K. pinnata nas três doses avaliadas foi capaz de
diminuir significativamente os níveis de IL-1β (p <0,001) quando comparado ao nível de
controle da lesão gástrica. Também foi observado que o suco de K. brasiliensis nas
doses de 125 mg / kg (p <0,01), 250 mg / kg (p <0,01) e 500 mg / kg (p <0,001) e K.
pinnata nas doses de 250 mg / kg (p <0,05) e 500 mg / kg (p <0,05) reduziram
significativamente os níveis de TNF-α quando comparados ao nível de controle da lesão
gástrica. A ranitidina também reduziu os níveis de IL-1β (p <0,001) e TNF-α (p <0,01)
no modelo de indução de lesão gástrica aguda por indometacina.
De acordo com o estudo histológico, não foram observadas alterações patológicas nos
estômagos saudáveis do grupo, indexadas por um sistema de pontuação
semiquantitativo. No entanto, etanol e indometacina causaram o aparecimento de
lesões gástricas graves na mucosa gástrica com presença de edema extenso e
infiltração de leucócitos na camada submucosa. O pré-tratamento com sucos de folhas
de K. brasiliensis e K. pinnata na dose de 125 mg / kg mostrou lesões graves da mucosa
com edema e infiltração de leucócitos da camada submucosa, enquanto a dose de 250
mg / kg melhorou a severidade da lesões, apresentando mucosa com discreta
interrupção do epitélio superficial, edema e infiltração de leucócitos moderados na
camada submucosa. Ao mesmo tempo, quando os animais receberam os sucos foliares
de K. brasiliensis e K. pinnata nas doses de 500 mg / kg e ranitidina (50 mg / kg) nos
dois modelos experimentais implementados, redução da gravidade das lesões, discreta
interrupção do epitélio superficial com edema submucoso e leve infiltração de leucócitos
e preservação da arquitetura da estrutura da mucosa (criptas e glândulas gástricas)
foram observados em comparação ao controle da lesão gástrica.
DISCUSSÃO
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No presente estudo, observamos que o pré-tratamento com K. brasileinsis e suco de
folhas de K. pinnata protege a mucosa de ratos contra os danos gástricos das lesões
gástricas induzidas por indometacina e etanol, sugerindo que elas exibem um efeito
gastroprotetor significativo. Além disso, o pré-tratamento com sucos foliares de ambas
as espécies reduziu significativamente os danos ao melhorar os parâmetros
relacionados ao estresse oxidativo e à inflamação nas estruturas da mucosa.
Vários mecanismos estão associados à produção de lesões da mucosa gástrica. O
etanol e a indometacina causam danos intensos à mucosa gástrica na forma de lesões
ulcerativas. O etanol ataca a mucosa gástrica, induzindo diretamente a lesão da
mucosa, pois atua para reduzir a secreção de bicarbonato e a geração de muco, além
da produção excessiva de ERO, distúrbios na microcirculação gástrica e lesão das
células epiteliais, causando ruptura das membranas celulares mucosas e efeitos
citotóxicos, juntamente com a consequente propagação da cascata inflamatória. Por
outro lado, a indometacina causa lesões gástricas devido ao enfraquecimento da
mucosa gástrica causada pela inibição da síntese de prostaglandinas pela COX-1; além
disso, o AINE também atua como um catalisador pró-oxidante e inicia a ERO produzindo
lipoperoxidação, interferindo, assim, nas células endógenas dos sistemas antioxidantes
da mucosa, induzindo o recrutamento de leucócitos e aumentando a resposta
inflamatória.
A administração de etanol na mucosa gástrica causa peroxidação lipídica, que
juntamente com o aumento de radicais livres gera estresse oxidativo, resultando em
morte celular. O estresse oxidativo pode desempenhar um papel importante na indução
e patogênese das úlceras estomacais. Níveis reduzidos de GSH são observados no
modelo de indução de lesões gástricas agudas induzidas pelo etanol e na indometacina,
tornando a mucosa gástrica mais suscetível a lesões. Além de reduzir os níveis de GSH,
o etanol e a indometacina afetam as propriedades do tecido gástrico, aumentando a
peroxidação lipídica, sendo o MDA o principal indicador da peroxidação lipídica. Assim,
o MDA atua como um marcador de ERO, mediado pelo desenvolvimento de lesões
gástricas. Por outro lado, K. brasiliensis e suco de folhas de K. pinnata e ranitidina (50
mg / kg) apresentaram atividade antioxidante significativa, observada pela redução dos
níveis de MDA e pelo aumento dos níveis de GSH em resposta ao estresse oxidativo
devido ao tratamento com etanol e indometacina.

Conclusão

CONCLUSÃO
O pré-tratamento com os sucos das folhas de K. brasiliensis e K. pinnata aumentou o
sistema de defesa antioxidante e a glutationa (GSH), enquanto os níveis de
malondialdeído, mieloperoxidase, IL-1β e TNF-α diminuíram significativamente.
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TÍTULO: Biomarcadores em câncer de mama triplo-negativo
Resumo

A patologia de câncer de mama triplo-negativo (TNBC) é caracterizada pelo teste
negativo de receptores de estrógeno (ER-), progesterona (PR-) e HER2 (HER2-), sendo
a forma mais agressiva de câncer de mama que atinge cerca de 10-20% dos casos. O
presente estudo tem como objetivo investigar o impacto de mutações somáticas em
genes supressores de tumor. Para a extração dos dados utilizou-se 11 projetos (6052
amostras) presentes no CBio Cancer Genome Portal (https://www.cbioportal.org/), dos
quais 8 apresentaram amostras de pacientes diagnosticados com TNBC. Com os dados
obtidos na coleta, foi possível realizar a identificação e a separação das amostras de
pacientes diagnosticados com a patologia TNBC (n = 683). A análise foi realizada em 5
genes supressores de tumor: BRCA1, BRCA2, BARD1, PALB2 e RAD51D. Nos quais
foram encontradas 28, 21, 3, 5 e 0 mutações, respectivamente. Diante disso,
construíram-se curvas de Kaplan-Meier para avaliar os índices de sobrevida desses
pacientes o que permitiu a observação de que mutações somáticas nesses genes não
têm impacto significativo no desfecho clínico do TNBC. O que também foi observado ao
se comparar os resultados do TNBC com os demais subtipos de câncer de mama. O
presente trabalho partiu da hipótese de que mutações somáticas nos genes supressores
de tumor citados estão relacionados com o prognóstico ruim em relação a doença. Após
as análises, observou-se que tais mutações não têm impacto significativo, portanto, a
hipótese nula.

Palavras-chave: Biomarcadores. Triplo-Negativo. Genes Supressores. Mutações
Somáticas.
TITLE: Biomarkers in Triple Negative Breast Cancer
Abstract

Triple-negative breast cancer (TNBC) pathology is characterized by negative estrogen
receptor (ER-), progesterone (PR-) and HER2 (HER2-) testing, being the more
aggressive form of breast cancer than about 10-20% of the cases . The present study
aims to investigate the impact of somatic mutations on tumor suppressor genes. For data
extraction, 11 projects (6052 samples) from the CBIO Cancer Genome Portal
(https://www.cbioportal.org/) were used, including 8 samples from patients diagnosed
with TNBC. In order to perform data collection, an identification and registration of
samples from patients diagnosed with TNBC (n = 683) was performed. The analysis was
performed on 5 tumor suppressor genes: BRCA1, BRCA2, BARD1, PALB2 and

CIÊNCIAS DA VIDA

1109

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

RAD51D. Joints were found 28, 21, 3, 5 and 0 mutations, respectively. Therefore,
Kaplan-Meier curves are constructed to obtain survival indicators of patients who have
observed that somatic mutations have no significant impact on TNBC. Which was also
when comparing the results of TNBC with the other subtypes of breast cancer. The
present work is part of the analysis of the somatic mutations in the tumor suppressor
genes cited that are related to the prognosis in relation to the disease. After the analyzes,
it is observed that such treble can't have significant impact, therefore, a null hypothesis.

Keywords: Biomarkers. Triple Negative. Suppressor Genes. Somatic Mutations.
Introdução
Devido à sua heterogeneidade (características clínicas, patológicas e moleculares
variáveis), o Câncer de Mama Triplo-Negativo (TNBC - do inglês, Triple Negative Breast
Cancer) é considerado o subtipo de câncer de mama mais agressivo, atingindo cerca
de 15 a 20% dos casos de câncer de mama, com alta taxa de mortalidade menos
sobrevida livre de progressão da doença, atingindo mais frequentemente mulheres com
idade inferior a 40 anos. Sua agressividade se deve também a rapidez de crescimento
celular, e pela dificuldade de resposta às terapias disponíveis para outros tipos de
câncer de mama.
Deste modo, facilita a metástase e consequentemente aumenta as chances de
reincidência após o controle prévio mostrando que o prognóstico para esse tipo de
câncer é bastante reservado. Essa patologia é caracterizada pelo teste negativo de
receptores de estrógeno (ER-), progesterona (PR-) e HER2 (HER2-). Ou seja, o
diagnóstico do TNBC é feito através da imunohistoquímica, que estuda a expressão de
receptores para estrogênio, progesterona e de receptores de HER2 (fator de
crescimento epidérmico humano). A ausência de expressão desses receptores,
caracteriza TNBC.
O câncer de mama tem como característica a alta heterogeneidade clínica, morfológica
e biológica, posto que apresenta diversas moleculares. Devido a existência de diferentes
perfis de expressão de expressão gênica, foi possível a identificação de distintos
subtipos moleculares, com fatores prognósticos e alvos terapêuticos específicos. Os
tumores Luminal A, em sua maioria são tumores histologicamente de baixo grau e
apresentam resposta inferior à quimioterapia, por outro lado possui o melhor prognóstico
em relação aos demais. Já no subtipo Luminal B, os tumores apresentam alto grau
histológico e maior proliferação. O subtipo superexpressão do receptor tipo 2 do fator
de crescimento epidérmico humano (HER2), possui uma menor sobrevida livre de
doença e elevada taxa de recorrência quando sem terapia sistêmica, todavia responde
melhor a terapias alvo-específicas (CIRQUEIRA, 2011).
Como as terapias existentes (hormonais e farmacológicas) têm como alvo os três
receptores citados, o controle e cura da doença possuem uma alta dificuldade. Diante
disso, os únicos tratamentos disponíveis são a quimioterapia em casos de metástase e
a cirurgia para os tumores localizados, e apesar disso as chances de sucesso são
baixas. Em 7 de agosto de 2018, foi publicado um estudo intitulado “Triple-Negative
Breast Cancer Risk Genes Identified by Multigene Hereditary Cancer Panel Testing”,
que mostrou que, o aumento do risco de desenvolvimento do TNBC pode estar
associado a mutações germinativas nos genes supressores tumor BARD1 (BRCA1
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associated RING domain 1; HGNC ID: HGNC:952), BRCA1 (BRCA1 DNA repair
associated; HGNC ID: HGNC:1100), BRCA2 (BRCA2 DNA repair associated; HGNC ID:
HGNC:1101), PALB2 (partner and localizer of BRCA2; HGNC ID: HGNC:26144), e
RAD51D (RAD51 paralog D; HGNC ID: HGNC:9823).
Todavia, não foram estudadas associações de mutações somáticas com o aumento do
risco e com a sobrevida. Assim sendo, faz-se necessário estudos que avaliem o impacto
das variantes somáticas nesses genes, se podem ocasionar um aumento no risco de
desenvolvimento da patologia e o quanto essas mutações, em conjunto ou exclusivas,
podem afetar o prognóstico da doença. Deste modo, iniciou-se um estudo in silico com
o objetivo de associar os 5 genes com mutações somáticas em TNBC.
Objetivo geral:
Avaliar a presença de mutações somáticas nos genes BARD1, BRCA1, BRCA2, PALB2
e RAD51D em amostras de TNBC em banco de dados
Objetivos específicos:
correlacionar a presença de mutação somática com a sobrevida global e sobrevida livre
de progressão da doença dos pacientes com câncer de mama;
comparar a frequência de mutações somáticas nos 5 genes entre o TNBC e os outros
subtipos moleculares;
estudar os tipos de mutação encontradas nos 5 genes.

Metodologia

Fluxo:
1 - Coleta de informações do banco de dados do TCGA
2 - Triagem dos pacientes pela expressão dos biomarcadores.
3 - Identificação de variantes para verificar quais dos pacientes possuem mutações nos
genes supressores de tumor, para obtenção e divisão dos subgrupos de mutações,
comparando genes normais com os genes dos pacientes.
4 - A divisão em subgrupos será feita a partir da verificação de quais desses genes estão
mutados, e se há mutação exclusiva (de apenas um gene) ou se há mutações em
conjunto (de dois, três, quatro ou os cincos genes ao mesmo tempo) para cada paciente.
5 - Análise dos genes: heterozigose (aumento do risco de desenvolvimento do TNBC)
ou homozigose (transformação maligna);
6 - Análise de subgrupos (aumento de risco de desenvolvimento de TNBC);
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7 - Análise de mutações: exclusivas ou em conjunto afetam a sobrevida livre de
progressão da doença;
8 - Comparações entre os grupos com presença e os grupos com ausência de mutações
patogênicas, para saber qual grupo possui maior risco para o desenvolvimento do
TNBC;
9 - A partir dessas análises poderemos obter dados de sobrevida global, de tempo livre
de progressão da doença e do tempo de progressão da doença e fazer comparações
entre os subgrupos e verificar qual (s) subgrupo possui maior risco para o
desenvolvimento do TNBC.
Todas as informações foram coletadas do banco de dados disponibilizado no TCGA.
Após essa coleta, foi feita a triagem dos pacientes através da análise da expressão dos
três biomarcadores (receptor de progesterona, receptor de estrogênio e HER2) para
câncer de mama. A ausência da expressão mostrou quais dos pacientes possuem o
TNBC. Em seguida, a identificação de genes em mutação foi obtida a partir da
comparação dos genes normais e dos genes dos pacientes, encontrando variações nos
genes comparados sabe-se que no gene em questão ocorreu algum tipo de mutação, a
partir desses dados (amostras de TNBC), foi feita uma identificação de variante que se
caracteriza como uma nova “triagem” para verificar quais dos pacientes possuem
mutações nos genes BCRA1, BCRA2, BARD1, PALB2 e RAD51D, que são genes
supressores de tumor, para obtenção e divisão dos subgrupos de mutações.
A divisão em subgrupos foi feita a partir da verificação de quais desses genes estão
mutados, e se houve mutação exclusiva (de apenas um gene) ou se houve mutações
em conjunto (de dois, três, quatro ou os cincos genes ao mesmo tempo) para cada
paciente. Após a chamada de variantes tentou-se iniciar a análise nos genes para saber
se estavam em heterozigose o que pode indicar o aumento do risco para o desfecho em
TNBC, ou em homozigose mostrando que houve de fato uma transformação maligna,
todavia, não há disponibilidade desses dados no TCGA. Após essa tentativa, foi feita
uma comparação entre todos os subgrupos para analisar qual(is) dele(s) apontam para
o aumento do risco de TNBC. Foi avaliado também como as mutações exclusivas ou
em conjunto nos genes podem afetar a sobrevida livre de progressão da doença.
Comparações entre os grupos que possuem o TNBC com as mutações patogênicas e
grupos sem as mutações patogênicas foram realizadas para obter informações de quais
desses grupos possuem maior risco para o câncer de mama triplo negativo. A partir
dessas análises foi possível obter dados de sobrevida global, de tempo livre de
progressão da doença e do tempo de progressão da doença e fazer comparações entre
os subgrupos e verificar qual subgrupo possui maior risco para o desfecho dos pacientes
do TNBC.

Resultados e Discussões

Para a extração dos dados utilizou-se 11 projetos presentes no CBio Cancer Genome
Portal, nos quais: Breast Cancer Xenografts (British Columbia, Nature 2015), Breast
Fibroepithelial Tumors (Duke-NUS, Nat Genet 2015), Metastatic Breast Cancer
(INSERM, PLoS Med 2016), não foram encontrados pacientes com TNBC. Com os
dados obtidos na coleta nos projetos: Adenoid Cystic Carcinoma of the Breast (MSKCC,
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J Pathol. 2015), Breast Cancer (METABRIC, Nature 2012 & Nat Commun 2016), Breast
Cancer (MSK, Cancer Cell 2018), Breast Invasive Carcinoma (British Columbia, Nature
2012), Breast Invasive Carcinoma (Broad, Nature 2012), Breast Invasive Carcinoma
(Sanger, Nature 2012), Breast Invasive Carcinoma (TCGA, Provisional), The Metastatic
Breast Cancer Project (Provisional, October 2018), foi possível realizar a identificação e
a separação das amostras de pacientes diagnosticados com a patologia TNBC (n =
683), como pode ser visto na Tabela 1.
Dessas 683 amostras, 57 possuem mutações nos genes supressores de tumor BRCA1,
BRCA2, BARD1, PALB2 e RAD51D, o que pode ser observado na Figura 1. Nos quais
foram encontradas 28, 21, 3, 5 e 0 mutações respectivamente, conforme a Figura 2. Das
mutações encontradas, a missense mutation ocorreu com a maior frequência, ocorrendo
31 vezes das 57 encontradas. A divisão em subgrupos foi feita a partir da verificação de
quais desses genes estão mutados. Dentre as 57 amostras, 55 possuem mutações
exclusivas, e apenas duas apresentaram mutações em conjunto, ambas em dois genes;
a primeira teve mutação nos genes BRCA2 e BARD1, e a segunda nos genes BARD1
e PALB2.
Em seguida, iniciou-se a coleta de informações sobre sobrevida global (OS), sobrevida
livre de progressão da doença (DFS) e tempo de progressão da doença. Dentre os
projetos os quais foram coletados os dados, apenas os Breast Cancer (METABRIC,
Nature 2012 & Nat Commun 2016), Breast Cancer (MSK, Cancer Cell 2018) e o Breast
Invasive Carcinoma (TCGA, Provisional) apresentaram dados de sobrevida global, e
apenas o Breast Invasive Carcinoma (TCGA, Provisional) continha dados de sobrevida
livre de progressão de doença.
Diante disso, construíram-se curvas de Kaplan-Meier para avaliar os índices de
sobrevida global e sobrevida livre de progressão da doença desses pacientes, com isso,
notou-se que mutações somáticas nesses genes não têm impacto significativo no
desenvolvimento do câncer de mama triplo-negativo. O que também foi observado ao
se comparar os resultados do TNBC com os demais subtipos de câncer de mama, como
visto nas Figuras 3, 4, 5 e 6.
Diante dos resultados obtidos com os dados dos bancos presentes no cBio Portal,
repetiu-se todo o processo realizado na triagem de TNBC para os demais subtipos de
câncer de mama, contudo, utilizando-se apenas o TCGA por ser o maior e mais
reconhecido banco de dados com dados públicos, para maior integridade dos dados.
Ao analisar esses resultados, notou-se uma repetição de padrão de dados com a
triagem anterior, como pode ser observado nas Tabelas 2 e 3.
Após a análise dos resultados obtidos até o momento, foi possível concluir que a
presença de mutações somáticas nos genes supressores estudados não possui impacto
significativo no desfecho clínico dos pacientes. Ao gerar as curvas de Kaplan-Meyer
com os novos dados foi possível observar que nenhuma delas possui um p-value<0,005,
que conforme a estatística, caracteriza significância, permitindo-nos concluir que essas
mutações não alteram o tempo de sobrevida do paciente diagnosticado com a patologia.
Como somente um paciente possui mutações em mais de um gene simultaneamente,
as mutações exclusivas são predominantes, no entanto mais uma vez não foi possível
concluir qual subgrupo possui impacto significativo no desenvolvimento do câncer de
mama triplo-negativo, diante do baixo número de amostras que apresentaram tais
mutações. Por fim, diante da ausência de dados em relação à homozigose ou

CIÊNCIAS DA VIDA

1113

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

heterozigose dos genes, não foi possível avaliar o impacto dessas variáveis no desfecho
do Câncer de Mama Triplo-Negativo.
Com o desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se observar que o comportamento
de mutações somáticas e germinativas podem ser altamente distinto, dependendo da
variável a ser avaliada. Notou-se ainda que independente do grande número de dados
públicos disponíveis, o número de amostras de TNBC com mutações nos genes
supressores estudados neste trabalho é muito baixo, gerando em todos os casos um pvalue>0,05 que não pode ser levado em consideração, tornando os resultados não
significativos para a presente pesquisa.
Para obtenção e verificação de todas essas informações, bem como para melhor
desempenho na contagem e separação dos dados, utilizou-se a linguagem de
programação R, e como plataforma de desenvolvimento, o RStudio. Além disso, fez-se
necessário conhecimentos básicos de Shell para manipulação dos arquivos (.maf e .vcf)
e conhecimentos básicos de Genética e de plataformas e sites de Bioinformática, como
o cBioPortal, utilizado para a extração dos dados utilizados na pesquisa.
Espera-se com o término desta pesquisa que novos pesquisadores se engajem com o
tema e possam através dela conseguir avanço em seus trabalhos. E ainda que, incentive
o surgimento de novos projetos que possam aumentar o banco de informações acerca
de uma doença já altamente estudada, mas que ainda possui inúmeras evoluções a
serem realizadas, como o câncer de mama.
Em síntese, é notável o leque de novas abordagens de estudo, como a troca de variáveis
analisadas, o foco final, bem como a melhoria de informações adquiridas a partir dos
dados obtidos, possibilitando assim, novos resultados para a pesquisa até aqui
desenvolvida.
Após um processo longo e dedicado, notou-se a importância da realização de um
trabalho como este, tanto para os pesquisadores envolvidos, como para a própria
comunidade científica, através do qual houve obtenção de um vasto aprendizado, e vem
a contribuir com novas informações acerca da patologia do câncer de mama triplonegativo.

Conclusão

O presente trabalho foi inspirado no estudo intitulado “Triple-Negative Breast Cancer
Risk Genes Identified by Multigene Hereditary Cancer Panel Testing”, publicado em
2018, o qual mostrou que o aumento do risco de desenvolvimento do TNBC pode estar
associado a mutações germinativas nos genes supressores tumor BARD1, BRCA1,
BRCA2, PALB2 e RAD51D. Com isso, para o desenvolvimento deste trabalho, partiuse da hipótese de que mutações somáticas nesses genes estão relacionadas com o
prognóstico ruim em relação ao Câncer de Mama Triplo-Negativo. Após as análises
descritas, observou-se que mutações somática nesses genes não têm impacto
significativo no desfecho clínico dos pacientes, tornando assim, a hipótese nula.
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Tabela 1. Triagem de TNBC

Tabela 2. Triagem de Subtipos de Câncer de Mama
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Tabela 3. Mutações Exclusivas de Cada Gene

Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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Figura 6
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TÍTULO: Efeitos comportamentais de antagonista NOP no modelo de depressão
induzida por administração aguda de dexametasona
Resumo

A depressão maior apresenta alta prevalência e é uma das maiores causas de
incapacidade. Dados sugerem que parte dos portadores de depressão apresentam
desregulação do eixo HPA, o que provoca elevação persistente nos níveis plasmáticos
de cortisol e corrobora com a perda neuronal. Diante disso, o modelo de indução da
depressão através de administração aguda de glicocorticoides produz alterações
robustas em uma variedade de comportamentos que mimetizam um estado tipo
depressivo. Estudos apontam que o bloqueio da sinalização do receptor NOP é
considerado uma estratégia inovadora para o desenvolvimento de antidepressivos. O
presente estudo avaliou os efeitos comportamentais do antagonista NOP, SB-612111,
em camundongos pré-tratados com dexametasona (1x, 64 µg/kg, sc). Os efeitos
comportamentais do antagonista NOP foram avaliados nos testes da suspensão pela
cauda, campo aberto e splash test. O tratamento com SB-612111 reverteu a elevação
do tempo de imobilidade promovido pela dexametasona em camundongos no teste da
suspensão pela cauda. Importante, nem a dexametasona, nem o SB-612111 afetou a
locomoção no campo aberto. No Splash test, a dexametasona elevou a latência para a
auto-limpeza e o tratamento com SB-612111 reverteu esse efeito. Estes achados
sugerem que o antagonista NOP é capaz de reverter as alterações comportamentais
induzidas pela dexametasona e reforçam a hipótese de que antagonistas NOP são
moléculas com potencial inovativo para o tratamento da depressão maior.

Palavras-chave: Depressão. Modelo animal. Antidepressivo. Antagonista NOP.
Camundongo
TITLE: BEHAVIOURAL EFFECTS OF CLASSICAL ANTIDEPRESSANTS AND NOP
ANTAGONISTS IN THE ACUTE DEXAMETHASONE-INDUCED DEPRESSIVE-LIKE
STATE IN MICE
Abstract

Major depression is a high prevalent psychopathology and is one of the major causes of
disability. Data suggest that some of the patients with depression display dysregulation
of the HPA axis, which causes persistent elevation in plasma cortisol levels and
corroborates with neuronal loss. In this context, the neuroendocrine model of depression
induced by the exogenous acute administration of glucocorticoid produces robust
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changes in a variety of behaviors that mimic a depressive-like state. Studies indicate that
the blockade of NOP receptor signaling is an innovative strategy for the development of
antidepressants. The present study evaluated the behavioral effects of the NOP
antagonist, SB-612111, on mice pretreated with dexamethasone (1x, 64 μg/kg, sc). The
behavioral effects of the NOP antagonist were evaluated in the tail suspension, open
field and splash test tests. SB-612111 reversed the dexamethasone-induced increase of
immobility time in the mouse tail suspension test. Importantly, neither dexamethasone
nor SB-612111 affected locomotion in the open field. In the Splash test, dexamethasone
increased latency for self-cleaning and the administration of SB-612111 counteracted it.
Taken together, these findings suggest that NOP antagonist is able to reverse the
dexamethasone-induced behavioral changes and reinforce the hypothesis that NOP
antagonists are potential innovative drugs for the treatment of major depression.

Keywords: Major depression. Animal model. Mouse. Antidepressant. NOP antagonist.
Introdução
A depressão maior é capaz de causar prejuízos afetivos, cognitivos e emocionais,
afetando de forma negativa a qualidade de vida dos pacientes (Souza et al., 2014).
Aproximadamente cerca de 1 em cada 20 indivíduos no mundo sofrem de depressão
(Ferrari et al., 2013). O transtorno depressivo é de curso crônico e recorrente, com maior
prevalência feminina, em qualquer idade ou classe social (Kessler et al., 2003).
De acordo com o DSM-V (APA, 2013), o humor deprimido e a perda de interesse em
quase todas as atividades diárias são as principais características observadas em um
episódio depressivo. Além do humor deprimido e da anedonia, os portadores de
depressão podem apresentar dificuldade de concentração, comprometimento de
habilidades sociais, irritabilidade, pensamentos recorrentes, sentimento de culpa e
ideação suicida. Anormalidades de sintomas neurovegetativos, como a desregulação
de sono e apetite, também são características do quadro (Krishnan e Nestler, 2008).
A ativação prolongada do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) pode apresentar um
sério risco de saúde, que conduz a imunossupressão, disfunções hormonais,
perturbações do sono, perturbações da memória e comportamento sexual diminuído;
comportamentos similares aos relatados por pacientes com depressão (McEwen, 2000;
McEwen et al., 2015). Cerca de 85% dos portadores de depressão sofreram algum
evento estressante anterior ao início do transtorno e o início da doença depressiva
muitas vezes está correlacionado com eventos de vida estressantes e impactantes
(Kessing et al., 2003). O desafio atual é identificar o mecanismo pelo qual a exposição
ao estresse prolongado pode prejudicar a estrutura e função cerebral, desencadeando
um transtorno depressivo (Holsboer, 2001).
Considerando o alto grau de morbidade do transtorno depressivo, o seu caráter
multifatorial e a hipótese de que há um desequilíbrio químico no cérebro subjacente aos
transtornos do humor, apoiam a necessidade de intervenção farmacológica (Gartlehner
et al., 2017). A ação terapêutica dos fármacos antidepressivos convencionais não é
rápida e dificulta a adesão ao tratamento por apresentar vários efeitos adversos, como
por exemplo alterações de peso, problemas cardiovasculares e impotência sexual
(Gartlehner et al., 2017). Assim, é necessário investigar novos alvos terapêuticos para
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o tratamento da depressão maior que possam produzir efeito terapêutico rapidamente
e que induzam menos efeitos colaterais.
A nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo com estrutura similar ao
peptídeo opioide dinorfina, produzida pela clivagem da pró-nociceptina (Houtani et al.,
1996). A N/OFQ é o ligante endógeno do receptor NOP. Este receptor é acoplado à
proteína G do tipo inibitória, que ao ser ativado aumenta o efluxo de K+, reduz a entrada
de Ca2+ e diminui a produção de AMPc (Vaughan e Christie, 1996; Wu et al., 1997). A
expressão de N/OFQ e do receptor NOP é bastante ampla no encéfalo, o que dá suporte
ao papel modulatório deste sistema em psicopatologias como a ansiedade e depressão
(Gavioli e Calo’, 2013). Dados da literatura mostram que os antagonistas NOP
apresentam efeito do tipo antidepressivo em modelos de depressão, como o induzido
pela administração de lipopolissacarídeo de membrana de E. coli (LPS) (Medeiros et al.,
2015), estresse crônico moderado (Vitale et al., 2017; Vitale et al., 2009) e eletrochoques
incontroláveis (Holanda et al., 2016; Holanda et al., 2018). Com base no acima exposto,
este trabalho visa investigar o efeito do antagonista NOP SB-612111 em camundongos
expostos ao modelo neuroendócrino agudo de depressão induzido pela dexametasona.
Os dados que serão apresentados agora são parte de um trabalho desenvolvido pelo
Farmacolab, que se iniciou alguns anos atrás, e que culminou com a validação desse
modelo de depressão induzida pela dexametasona, conforme recentemente divulgado
na literatura (de Souza et al., 2019).

Metodologia
Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos (8-10 semanas) provenientes do biotério
do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Os animais foram mantidos em um ciclo de claro-escuro (6:00-18:00 h), com
uma temperatura de 22°C ± 1°C e alojados em, no máximo, 12 por caixa (41x34x16 cm),
com livre acesso a comida e água. Todos os procedimentos experimentais realizados
foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, com número de protocolo N°001/2016.
Drogas e tratamentos
Para a realização desse estudo foi empregada a dexametasona como indutor de
comportamento tipo depressivo em camundongos, adquirida da empresa Sigma-Aldrich
(San Louis, MO, EUA). A dexametasona foi injetada por via sistêmica através de
administração subcutânea (sc). A dexametasona foi administrada na dose de 64 µg/kg,
no período matutino, pelo menos, 4 horas antes dos testes comportamentais. A
dexametasona foi diluída em solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% + álcool em
uma concentração menor do que 0,1%. A mesma concentração de álcool foi utilizada
na preparação do veículo-controle. Ainda foi utilizado o antagonista do receptor NOP,
SB-612111, adquirido na Tocris Bioscience (Bristrol, Reino Unido) e diluído em DMSO
1%. O SB-612111 foi administrado na dose de 10 mg/kg, por via intraperitoneal (ip). O
grupo controle empregou o mesmo veículo e as mesmas concentrações utilizadas para
diluir o SB-612111. A dose de SB-612111 utilizada neste estudo mostrou-se em
camundongos capaz de reverter o efeito depressivo induzido pela administração de LPS
(lipopolisacarídeo de E. coli) e eletrochoque inescapável (Medeiros et al., 2015; Holanda
et al., 2016; Holanda et al., 2018). As drogas foram administrados no volume de 10
ml/Kg.
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Avaliação comportamental dos animais
Os testes comportamentais utilizados para avaliar os animais tratados com
dexametasona incluem o teste da suspensão pela cauda, splash test e campo aberto.
Um esquema resumindo tais testes está descrito na Figura 1.
Teste da Suspensão pela Cauda
Baseado nos paradigmas de Porsolt e colaboradores (1977;1978), Steru e
colaboradores (1985) desenvolveram uma situação estressante e inescapável que
representa o comportamento de desespero comportamental, com a alternância entre a
agitação e a imobilidade. O teste da suspensão pela cauda consiste na suspensão dos
camundongos pela cauda a 50 cm do chão, presos com o auxílio de uma fita adesiva a
1 cm da ponta da cauda, com porção ventral voltada para a vídeo-câmera, que registrou
o comportamento dos animais. O parâmetro comportamental avaliado foi o tempo total
de imobilidade, ou ausência de movimentação, durante os 5 minutos de teste. A
imobilidade medida no teste de suspensão pela cauda reflete o comportamento do tipo
depressivo que pode ser revertido por antidepressivos clássicos.
Splash Test
Também conhecido como teste da borrifada de sacarose, o Splash Test avalia o
comportamento motivacional de autolimpeza (“grooming”) após a borrifada de uma
solução de sacarose a 10% no dorso do animal (Yalcin et al., 2005). Neste teste, os
animais foram levados à habituação em uma caixa de polipropileno revestida com papel
contact preto medindo (30x20x13cm) durante 20 minutos. Após a habituação, foi
borrifada a solução de 10% de sacarose no dorso do animal. O procedimento foi
registrado por uma vídeo-câmera para posterior análise e os parâmetros
comportamentais avaliados foram latência para o primeiro grooming e o tempo total
gasto realizando a autolimpeza durante os 6 minutos de teste.
Campo aberto
O teste do campo aberto foi utilizado para avaliar a exploração espontânea de animais
em um ambiente novo. O teste é realizado em uma arena, ou seja, caixa de fórmica
preta quadrada (40 x 40 x 40 cm), e o comportamento dos animais foi registrado através
de uma vídeo-câmera para análise posterior da distância total percorrida com o auxílio
do software de vídeorastreamento ANY-maze (Stoelting Co., Wood Dale, EUA).
Análise estatística
Após a análise dos vídeos, os dados foram tabulados no software Excel e os
procedimentos estatísticos realizados pelo software GraphPad Prisma, versão 5,
considerando diferenças estatisticamente significativas para o valor de p<0,05. Os
resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (EPM) e o teste utilizado
para avaliação da diferença entre os grupos foi a ANOVA de duas vias, composta pelos
fatores: pré-tratamento com “dexametasona” e tratamento com “antagonista NOP”,
seguido do teste de post hoc de Bonferroni para verificar as possíveis diferenças entre
os grupos avaliados.
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Resultados e Discussões

Nossos resultados apontaram que o tratamento agudo com dexametasona promoveu
elevação significativa no tempo de imobilidade no teste da suspensão pela cauda
comparado ao grupo controle e esse feito da dexametasona foi revertido pelo tratamento
agudo com o antagonista NOP, SB-612111 (Figura 2). Ainda, não foi observada
alteração da locomoção espontânea dos animais nem sob o tratamento com
dexametasona, nem com o antagonista NOP (Figura 3). Por fim, como avaliado no
Splash Test, o tratamento com a dexametasona causou elevação da latência para a
autolimpeza, enquanto que não afetou o tempo total realizando autolimpeza, e o
tratamento com o SB-612111 reverteu o parâmetro comportamental alterado pela
dexametasona no Splash Test (Figura 4). Desse modo, pode-se afirmar que o bloqueio
farmacológico do receptor NOP promovido pelo SB-612111 reverteu o efeito depressor
induzido pela dexametasona.
Recentemente, nosso grupo de pesquisa publicou um artigo, realizado no ínterim desse
projeto, que validava o modelo de depressão induzido pela administração de
dexametasona em camundongos. Nesse estudo, mostramos que dois fármacos
antidepressivos, um tricíclico, nortriptilina, e outro inibidor da recaptação de
noradrenalina e 5-HT, venlafaxina, foram capazes de reverter as alterações
comportamentais induzidas pelo dexametasona nos testes de suspensão pela cauda e
Splash test (de Souza et al., 2019). Portanto, o perfil de resposta aqui apresentado para
o SB-612111 segue o padrão dos fármacos antidepressivos convencionais.
Dados da literatura sugerem que a dexametasona pode mediar um estado depressivo
pela ativação excessiva do eixo HPA e aumentar a sinalização de rG e/ou por reduzir
os níveis de monoaminas encefálicas, principalmente 5-HT (Inoue e Koyama, 1996).
Assim, uma possível explicação para o efeito do tipo antidepressivo do antagonista NOP
pode envolver uma estreita relação entre a neurotransmissão monoaminérgica e o
sistema N/OFQ. De fato, estudos in vitro mostram que a N/OFQ inibe a liberação e os
disparos de neurônios monoaminérgicos, enquanto que através de estudo de
microdiálise foi demonstrado que a N/OFQ reduz os níveis encefálicos das monoaminas,
tais como noradrenalina e serotonina (Okawa et al., 2001; Siniscalchi et al., 2002; Tao
et al., 2007). É interessante destacar que as diversas ações inibitórias da N/OFQ sob a
neurotransmissão monoaminérgica são prontamente inibidas por antagonistas NOP
(para revisão: Gavioli e Calo´, 2013). Nesse contexto, sugere-se que os antagonistas
NOP podem produzir efeito antidepressivo por bloquear as ações inibitórias da N/OFQ
endógena sob o receptor NOP. Estudos adicionais estão em andamento no laboratório
para entender os mecanismos pelos quais os antagonistas NOP revertem o estado do
tipo depressivo induzido pela dexametasona.

Conclusão

Os dados do presente estudo sugerem que o tratamento com o antagonista NOP SB612111 reverte os efeitos do tipo depressivo induzidos pelo tratamento agudo com
dexametasona. Em última análise esses achados reforçam a hipótese de que o bloqueio
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do receptor NOP é considerado um alvo terapêutico inovador para o tratamento da
depressão maior.
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Resultado campo aberto
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Resultado splash test
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Delineamento experimental
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos do extrato do cajueiro sobre a fertilidade, utilizando-se
peixe zebra como modelo experimental.
Resumo
O uso de plantas medicinais é uma pratica milenar que tem como objetivo a cura de
doenças e melhoria de qualidade de vida, sendo a única forma de tratamento disponível
em algumas comunidades carentes. No entanto, certas substâncias presentes nas
plantas medicinais podem apresentar efeitos tóxicos ao organismo. Dentre estas
encontra-se o cajueiro, amplamente utilizado na região nordeste do país devido às suas
propriedades anti-inflamatória, cicatrizante e hipoglicêmica, dentre outras. No entanto
este tem sido apontado também com uso na medicina popular por potencialmente
apresentar efeito abortivo, embora nenhum estudo científico tenha sido conduzido para
se comprovar a segurança ou não do seu uso durante a gestação. Deste modo, o
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do extrato do cajueiro (Anacardium
occidentale L) sobre a fertilidade, a partir da análise da postura de ovos utilizando-se
peixe zebra como modelo experimental. Após as fêmeas adultas serem expostas a
diferentes concentrações do extrato, observou-se que houve um aumento da motilidade
em algumas e diminuição em outras quando expostas a determinadas quantidades,
baixo índice de fertilização dos ovos e eclosão, Portanto, conclui-se que as fêmeas
expostas sofreram uma provável alteração na taxa de postura dos ovos e reprodução
segundo dados preliminares tendo em vista a capacidade da casca do cajueiro pode
conter toxinas nocivas a gestantes com possivelmente algum efeito abortivo o que
requer cuidados .
Palavras-chave: Palavras chaves: fitoterapia, reprodução, toxicidade.
TITLE: Evaluation of the effects of cashew tree extract on fertility using zebrafish as an
experimental model
Abstract
The use of medicinal plants is an ancient practice that aims to cure diseases and improve
quality of life, being the only form of treatment available in some needy communities.
However, certain substances in medicinal plants can have toxic effects on the body.
Among these is cashew, widely used in the northeast of the country due to its antiinflammatory, healing and hypoglycemic properties, among others. However, it has also
been pointed to its use in folk medicine for potentially having an abortifacient effect,
although no scientific studies have been conducted to prove the safety or otherwise of
its use during pregnancy. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of
cashew extract (Anacardium occidentale L) on fertility, by analyzing egg laying using
zebrafish as an experimental model. After adult females at different concentrations of the
extract, it was observed that there was an increase in motility in some and decrease in
others when exposed to certain amounts, low egg fertilization and hatching. Therefore,
it is concluded that exposed females suffered a probable change in egg laying and
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reproduction rate according to preliminary data showing that the hatching level was very
low, given the capacity of the cashew shell may contain harmful toxins to pregnant
women with possibly some abortifacient effect which requires care in case of hatching.
of use in gestational period.

Keywords: Keywords: herbal medicine, reproduction, toxicity.
Introdução
O cajueiro (Anacardium occidentale L) é umas das plantas mais usadas popularmente
na medicina popular brasileira, em especial na região Nordeste, onde é encontrado em
abundância. Possui muitos efeitos benéficos ao corpo, auxiliando no tratamento de
doenças, como asma, bronquite, icterícia, artrites, diabetes e alívio de dores em geral,
onde usualmente utiliza-se o chá de suas cascas. No entanto, é também indicado
popularmente como abortivos, por possuir substâncias toxicas ao corpo, embora não
exista nenhuma evidência científica que comprove esse fato ( Embiruçui et al., 2005).
O uso de plantas medicinais mostrou ao longo dos anos, que determinadas plantas
apresentam substâncias potencialmente perigosas. Do ponto de vista científico,
algumas pesquisas mostraram que muitas dessas plantas possuem substâncias
agressivas e por essa razão devem ser utilizadas com cuidado, respeitando seus riscos
toxicológicos (Veiga Júnior et al., 2005).
Durante a gravidez muitas gestantes, às vezes por restrições medicamentosas, acabam
recorrendo a plantas medicinais e fitoterápicos para tratar ou amenizar possíveis
desconfortos na gestação ou fora dela. No entanto, certas plantas possuem
propriedades toxicas que podem causar um grande problema a saúde e colocar em
risco a gestação. Algumas são contraindicadas na gravidez, como a canela, por
exemplo, que pode provocar constrição sanguínea e contração dos músculos do útero,
a buchinha do norte e o confrei, que são reconhecidamente abortivos (Schüler-Faccini
et al., 2002).Assim, gestantes podem fazer uso de ervas medicinais desde que tenham
um acompanhamento do profissional da saúde. Os efeitos mais preocupantes do uso
indiscriminado de plantas medicinais são teratogênico, embriotóxico e abortivo, uma vez
que os constituintes da planta podem atravessar a placenta, chegar ao feto e gerar um
desses efeitos (Brasil, 2002).
Deste modo, diante da ausência de estudos acerca dos efeitos do uso do extrato da
casca do cajueiro sobre a fertilidade e sobre a gestação, objetivou-se neste estudo
avaliar estes efeitos, utilizando-se peixe zebra como modelo experimental.

Metodologia

As amostras da casca do cajueiro foram coletadas na empresa de pesquisa
agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN, na cidade de PARNAMIRIM-RN. O
processamento do material para obtenção dos extratos vegetais foi realizado no
laboratório de Farmacognosia do Departamento de Farmácia (DFARM) da UFRN, tendo
compreendido desde a secagem das amostras, trituração, e infusão para preparo do
extrato aquoso simulando-se desta forma o seu uso na medicina popular. Após secagem
em rotaevaporador o extrato aquoso resultante foi liofilizado e criopreservado a-80 graus
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C, sendo mantido sob abrigo da luz para manutenção de sua estabilidade, até o
momento de sua utilização. O extrato foi diluído para obtenção de sua concentração
final e administração aos animais pertencentes aos diferentes grupos experimentais
(Pedro, 2015; Souza et.2017).
A proposta inicial deste projeto previa a utilização de ratas como modelo experimental.
No entanto, devido a algumas restrições financeiras e estruturais, o projeto precisou
passar por alterações e a pesquisa foi desenvolvida utilizando-se o peixe zebra como
modelo experimental. Conhecido também como peixe paulistinha, este modelo animal
foi escolhido por estar na vanguarda dos estudos sobre biologia do desenvolvimento,
principalmente devido à sua alta similaridade genética com humanos. Aproximadamente
71 % dos genes que codificam proteínas em humanos tem pelo menos um gene ortólogo
no peixe zebra, e 84 % dos genes associados a doenças humanas possuem um gene
relacionado no peixe zebra (Howe et al., 2013). Além disso, são fáceis de serem
mantidos em cativeiro, ocupam pouco espaço e se reproduzem rapidamente. Os
embriões do peixe-zebra são transparentes, o que facilita a observação do
desenvolvimento dos mesmos. Esta característica permite a observação de alterações
patológicas indicativas de toxicidade.
O experimento para a avaliação dos efeitos toxicológicos foram feitos em fêmeas de
Dario rerio, no Biotério Fish Vivarium, do Departamento de Fisiologia e Comportamento
da UFRN. Os procedimentos experimentais foram previamente autorizados pela
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN. Os animais foram mantidos em
aquários de manutenção com temperatura de 26ºC ±1 e fotoperíodo 12/12h claro e
escuro, sendo alimentados 4 vezes ao dia com ração comercial peletizada (AlconBasicr,
45% de proteína; 5% de gordura, Alcon, Brasil) e camarão de salmoura vivo (Premium
grade, Brine Shrimp Direct, Ogden, UT, EUA).
Cerca de 70 animais foram separados em dois grupos de tratamento (n=36). O grupo
Dose aguda foi exposto a 1/10 de 5mg/L do extrato aquoso das cascas de cajueiro
durante 1h e o grupo controle (n=36) foi exposto pelo mesmo período, apenas à água
do sistema. Após o período de exposição ao extrato, as fêmeas foram filmadas durante
10 minutos para avaliação comportamental, sendo colocadas para reproduzir com
machos não expostos na proporção 2:3 (fêmeas e machos). Os ovos foram coletados e
contados na manhã do dia seguinte, para avaliação da taxa de fertilidade. Após a coleta
dos ovos, os machos foram retirados dos aquários e realocados nos aquários de
manutenção. As fêmeas foram eutanásias por imersão em solução de óleo de cravo e
fixadas em seguida com Bouin durante 24, sendo colocadas em álcool 70% para
posteriores análises histológicas.

Resultados e Discussões

Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos durante a realização do
experimento de dose aguda. Esta pesquisa encontra-se em andamento, de modo que
os experimentos relativos ao grupo controle não foram finalizados até a data de
submissão do presente relatório PIBIC-Ensino Médio.
Analisando-se o desenvolvimento dos ovos que foram postos após a exposição das
fêmeas ao extrato, era de se esperar que todos os ovos que estavam fertilizados
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eclodissem entre 48 e 72hpf. Após 72hpf, já se considera portanto um retardo de
eclosão, indicativo de toxicidade.
As fêmeas adultas expostas ao extrato tiveram baixo nível de postura, quando
comparado aos dados da literatura, onde estima-se que cada fêmea realize uma postura
de cerca de numerosa (200-300 ovos cada 2 a 3 dias) SILVEIRA,T. R. et al
Quanto ao seu comportamento, algumas fêmeas apresentaram maior motilidade após
exposição ao extrato, enquanto outras apresentaram redução na motilidade. Estas
alterações são também indicativas de toxicidade, a qual refere-se a uma propriedade
relativa de uma substância química quanto ao seu potencial em causar danos aos
organismos vivos, sendo uma função da concentração da substância química e da
duração da exposição (Rand & Petrocelli, 1985). Novas análises encontram-se em
andamento para permitir a comparação estatística das alterações de motilidade
observadas neste grupo com o grupo controle, bem como quanto ao experimento de
dose crônica.

Conclusão

As análises preliminares realizadas até o momento demonstraram alterações nas taxas
de postura e no comportamento das fêmeas expostas ao extrato da casca do cajueiro,
indicando possível efeito tóxico do mesmo. O retardo da eclosão dos ovos também
demonstra que possivelmente o extrato testado pode conter substâncias toxicas ao
organismo. Novos experimentos encontram-se em andamento para permitir a
comparação destes resultados com outros grupos experimentais. Deste modo, ainda
não é possível concluir se o mesmo seria ou não abortivo, caso ingerido pela gestante.
Portanto, novos estudos são necessários visando gerar informações seguras que
possam evitar casos de aborto e má formação do feto, orientando os profissionais de
saúde a falar sobre os assuntos durante a gestação de suas pacientes.
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Anexos

Tabela 1. Dados referentes à postura dos ovos do peixe zebra após exposição das
fêmeas a diferentes doses do extrato de Anacardium occidentale.
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TÍTULO: Como a poluição sonora noturna afeta o sono?
Resumo
A organização social, como horários de trabalho e estudo, privilegia os matutinos em
detrimentos dos demais cronotipos. Os vespertinos, maioria na população jovem adulta,
tendem a apresentar maior sonolência diurna, cansaço, insônia e baixa qualidade de
vida. Então apresentam o padrão de restrição-extensão de sono, o chamado jetlag
social, para reduzir os efeitos da rigidez da organização social, no qual a duração o sono
se torna maior nos finais de semana do que nos dias de semana, a meia fase do sono
também passa a ocorrer mais tardiamente. Considerando a grande prevalência deste
padrão na população jovem, ocasionando um quadro de privação crônica de sono,
provocando mudanças em aspectos comportamentais e também alimentares, é
fundamental o estudo da interação deste comportamento com a atividade elétrica
cortical e com o sistema nervoso autônomo, excelente marcador da homeostase do
organismo humano. Temos como objetivo determinar se o grau de excitabilidade cortical
durante o sono frente à estimulação sonora externa é diferente entre indivíduos com ou
sem queixas de insônia e se há reflexo desta diferença sobre o controle autonômico
cardíaco. Com nossos resultados, podemos mostrar que a insônia origina maior
excitabilidade cortical durante o sono com o uso de estimulação sonora. Também
comprovamos que a insônia propicia uma modificação da resposta autonômica cardíaca
durante o sono, caracterizando-se como fator adicional para o risco cardiovascular.
Palavras-chave: Jet-lag social. Marcador biológico. Variabilidade da frequência cardía
TITLE: How the night noise pollution affects sleep?
Abstract
The social organization privileges morning types to detriment of others chronotypes with
the main work and study times. The evening types, the most part of young adults
population, tend to present greater daytime sleepiness, fatigue, insomnia and poor
quality of life. So they find standard restriction-extension of sleep, we call social jetlag,
to reduce the effects of social organization rigidity, which sleep duration gets bigger on
weekends than on weekdays, the half-sleep phase also occurs later. Considering the
high prevalence of this pattern in the young population, it causes chronic sleep
deprivation, what causes changes in behavioral and food aspects, it is fundamental to
study the interaction of this behavior with the cortical electrical activity and with the
autonomic nervous system, an excellent marker of homeostasis of the human organism.
Several evidences allow us to consider cortical electric activity as a possible variable.
We aim to determine if the degree of cortical excitability during sleep in relation to
external sound stimulation is different between individuals with or without complaints of
insomnia and whether there is a reflex of this difference on the cardiac autonomic control.
We have also shown that although insomnia is required that present this pattern of
cortical response, characterizing itself as an additional factor for cardiovascular risk.
Keywords: Social jet-lag. Biological marker. Heart rate variability.
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Introdução
A maioria dos jovens adultos apresenta cronotipo tendendo à vespertinidade
(intermediários e vespertinos), embora nossa organização social privilegie os indivíduos
mais matutinos, com os horários principais de compromissos de estudo e trabalho se
iniciando pela manhã; o que ocasiona maior sonolência diurna, cansaço e queixas de
baixa qualidade de vida nos jovens. Para reduzir esses efeitos, os indivíduos mais
vespertinos apresentam o padrão restrição/extensão do sono (Jet-lag social), no qual a
duração do sono nos finais de semana é maior do que nos dias de semana (Roenneberg
et al., 2006). Os sistemas sensoriais (visual, auditivo, vestibular, somestésico e olfatório)
apresentam alguma influência sobre o sono e também sofrem modificações que
depende do estado (sono ou vigília) do sistema nervoso central. Portanto, diferentes
modalidades sensórias, ativadas pelos seus receptores, podem alterar a fisiologia da
vigília ou do sono e atuar sobre o filtro do sono (Ricardo Velluti 1997). A insônia é
explicada pela teoria da hiperexcitabilidade criada por Perlis, Giles et al. (1997). Eles
propõem que a dificuldade em iniciar ou manter o sono a noite resulta da manutenção
de estímulos sensoriais durante a noite. Isto é confirmado pela demonstração de alta
intensidade de potência espectral de alta frequência no EEG (faixa beta: 14-35Hz; faixa
gama: 35-45Hz) antes e durante o sono em pacientes com insônia, quando comparados
com controles (Perlis, Smith et al. 2001). Yang e Lo (2007) estudaram a reação de
indivíduos com insônia primária após estimulação sensorial auditiva para analisar o
potencial evocado e observaram uma menor diminuição de N1 e menor aumento de P2
nos sujeitos com insônia. Eles relataram que pacientes com insônia apresentam
elevação da atenção e diminuição da atuação dos processos de inibição ativa cortical
que facilita o início do sono e sua manutenção, o que ratifica a hipótese da
hiperexcitabilidade. Em paralelo, Bonnet e Arand (2003) apontaram menor plasticidade
em relação às modificações do ciclo sono-vigília, com impacto no equilíbrio do sistema
nervoso autônomo, demonstrando elevação da frequência cardíaca basal e maior
ativação do ramo simpático desse sistema em indivíduos insones. Zambotti, Covassin
et al. (2013) estudaram a associação entre insônia e elevado risco cardiovascular em
jovens adultos universitários e obtiveram que insones têm hiperatividade simpática
mantida durante toda a noite. Bonnet e Arand (2010) observaram que a maior ativação
cortical durante o sono nos indivíduos com insônia, associada à modificação da
secreção hormonal, manutenção do metabolismo corpóreo e elevação do tônus
simpático, está relacionada a maior risco cardiovascular nesta população e o controle
da insônia melhoraria as condições de vida a longo prazo. Ong et al. (2007) e Merikanto
et al. (2012) mostram que a prevalência de sintomas de insônia, pesadelos e uso de
drogas hipnóticas é maior entre os indivíduos do cronotipo vespertino, comparando com
os outros cronotipos, o que poderia ser uma ponta da relação entre jetlag social e o grau
de excitabilidade cortical durante o sono. O aumento da fase do sono durante os fins de
semana pode ser considerado expressão do acúmulo crônico, ao longo da semana, da
pressão homeostática do sono. A excitabilidade cortical presente também deve ser
considerada como representante dessa regulação e as características do potencial
evocado auditivo (Goldstein et al. 2012). Pela relação entre insônia, vespertinidade e
jetlag social e a excitabilidade cortical associada ao maior tônus simpático durante o
sono em sujeitos com insônia, é fundamental o estudo da capacidade de jovens adultos
universitários de diferentes cronotipos e sujeitos ao jetlag social, em responder à
estimulação sensorial durante o sono e avaliar o impacto deste processamento sobre o
tônus autonômico simpático.
Metodologia
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Sujeitos A amostra foi constituída de estudantes dos dois primeiros anos de qualquer
curso superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com idade entre 17 e
27 anos, de ambos os sexos, apresentando audição normal ou corrigida. Excluímos
sujeitos com doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas, com histórico de tratamento
medicamentoso para distúrbios do sono e com jornada de trabalho em turnos ou
noturno. Os voluntários foram contatados através de exposições do projeto em salas de
aula, por meio de cartazes dispostos pelo campus e por contato direto. Foram
recrutados 152 sujeitos dos quais 34 foram sujeitos experimentais arrolados.
Procedimento Após explicações sobre o projeto, os voluntários assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), responderam a um Questionário sóciodemográfico contendo dados gerais; Questionário de Índice de qualidade de sono de
Pittsburgh (IQSP) que avalia a qualidade subjetiva de sono; Questionários de Cronotipo
de Horne e Ostberg (H.O.) que nos permite determinar o cronotipo; Questionário de
cronotipo de Munich (MCTQ) que avalia o sono em dias de trabalho e dias livres, além
de verificar o cronotipo e o Jet lag social dos sujeitos; Questionário de hábitos de sono
que permite analisar o grau de insônia; Escala de sonolência de Epworth (ESE) que
quantifica o nível de sonolência diurna; Polissonografia noturna; Testes de potenciais
evocados auditivos em vigília e durante o sono; Registro do Eletrocardiograma (ECG) –
Análise da variabilidade da frequência cardíaca. Dividimos os voluntários em dois
grupos: grupo 1, com queixas de insônia e sonolência diurna, e grupo 2, sem queixas
de insônia e sonolência diurna. Usamos uma versão adaptada do Questionário de
hábitos de sono com 22 itens (Chellappa e Araújo, 2007), a qual é composta por itens
relacionados apenas às queixas de alterações no sono. Na noite de sono, fazemos
adaptação ao ambiente experimental e monitoramento de alguma doença de sono para
exclusão do sujeito. A montagem do sistema de polissonografia (Neuron-Spectrum-4©,
Neurosoft, Ivanovo, Rússia) incluiu a utilização de EEG conforme o sistema 10-20 (seis
canais bipolares, nas posições F3-A2, F4-A1, C3-A2, C4-A1, O1-A2 e O2-A1), eletrooculograma bilateral (EOG), eletrocardiograma (ECG), eletromiografia submentoniana
(EMGSM), eletrocardiograma, sensores de fluxo de ar (nasal e oral), cintas para esforço
respiratório (abdominal e torácica), sensor de posição, eletromiografia tibial (EMGT) e
oximetria. Os registros de EEG, EOG e EMG foram coletados com uma taxa de
amostragem de 500Hz. Para EEG e EOG foram aplicados filtros de passa-alta e passabaixa iguais a 35Hz e 0,3Hz, respectivamente. No caso do EMG do mento, os filtros
foram respectivamente de 100Hz e 10Hz. Análise dos Dados Fizemos a caracterização
de cada sujeito conforme os questionários de H.O. e de MCTQ. Determinamos o Jet-lag
social através da diferença entre os horários da meia fase do sono nos dias de semana
e nos dias de fins de semana, conforme preconizado por Wittman et al. (2006).
Testamos correlações entre o escore do cronotipo determinado pelo H.O., o Jet-lag
social proveniente do MCTQ e outras variáveis derivadas dos demais instrumentos,
gênero e idade. Obtivemos os estágios do sono através de análise visual de épocas de
30 segundos, conforme critérios de Rechtschaffen e Kales (1968) e pela Associação
Americana de Medicina do Sono (AASM, 2007). Analisamos os dados da variabilidade
da frequência cardíaca (VFC) nos softwares Matlab e Kubios HRV 2.1. Utilizamos
parâmetros da VFC no domínio do tempo: desvio-padrão de todos os intervalos normal
a normal (SDNN) [milissegundos]; valor quadrático médio das diferenças entre
intervalos adjacentes normal a normal (rMSSD); percentagem de intervalos R-R com
variação maior que 50 milissegundos (pNN50); média do desvio-padrão dos intervalos
RR normais a cada 5 minutos (SDNNi); no domínio da frequência: componente de alta
frequência (HF - high frequency), com variação de 0,15Hz a 0,4Hz; componente de
baixa frequência (LF - low frequency), com variação de 0,04Hz a 0,15Hz; relação LF/HF
que reflete as alterações absolutas e relativas entre os componentes simpático e
parassimpático do sistema nervoso autônomo. Fizemos análises estatísticas
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multivariadas e de correlação para comparar a amplitude e latência dos potenciais
evocados auditivos entre os diferentes sujeitos e variáveis estudadas.
Resultados e Discussões
Processamos os dados no software livre Python através do pacote Visbrain - Sleep,
proporcionando dados para estagiamento do sono. Os voluntários (idade média de 21,3
anos ± 2,3 anos de idade, 20 mulheres e 14 homens) foram divididos em dois grupos
com base nos sintomas de insônia e sonolência diurna excessiva. O grupo 1 é composto
por 17 indivíduos com queixas de insônia e sonolência diurna e o grupo 2 é composto
por 17 indivíduos que não apresentam insônia e sonolência diurna. Primeiro
determinamos os escores dos questionários analisados. As tabelas 1 e 2 mostram os
resultados da análise descritiva e da estatística inferencial da comparação entre os
grupos. O resultado da Escala de sonolência de Epworth (ESE) exemplifica os achados
de insônia entre os indivíduos. O segundo passo foi determinar os parâmetros de sono.
A tabela 3 mostra os resultados descritivos obtidos. Na comparação entre grupos,
observamos diferença significativa entre os grupos no estágio N2 e N3 do sono, houve
redução do sono de ondas lentas (estágio N3), fase caracterizada pelo predomínio de
ondas de até 4Hz no grupo 1 e há aumento do sono leve (estágio N2) do grupo (tabela
4). Esse achado se relaciona com o estudo de Perlis e Giles et al. (2001), no qual eles
encontraram que indivíduos com insônia apresentam maior atividade Beta-1, Beta-2 e
Gama durante o sono do que sujeitos que apresentam uma boa qualidade do sono. A
atividade Beta (12-35Hz) durante o sono está relacionada a tendência a subestimar o
sono total, já que os pacientes insones passam mais tempo em sono superficial e não
aprofundam muito o sono. Eles estão mais susceptíveis a perturbações por estímulos
ambientais, portanto apresentam maiores problemas para adormecer ou permanecer
dormindo (Perlis, Giles, et al., 1997). Para as variáveis cardiovasculares, usamos a
frequência cardíaca (HR), o componente de baixa (LFnu) e alta frequência (HFnu) da
variabilidade e a razão entre LF/HF. Comparamos ao longo dos estágios do sono (vigília,
sono profundo – NREM, sono paradoxal – REM), dos valores médios da variabilidade
da frequência cardíaca na noite de sono de cada voluntário. Fizemos uma exploração
descritiva (tabela 6) e comparamos entre os grupos: grupo 0 ficou sendo o grupo sem
insônia e sonolência diurna e grupo 1 com os sinais de insônia. Já que algumas
amostras não tiveram normalidade, utilizamos a comparação de Mann-Whitney (tabela
7). Observamos diferenças estatísticas significativas entre os grupos na frequência
cardíaca em vigília e em sono profundo (NREM). Os voluntários com insônia obtiveram
maior média de frequência cardíaca nestas duas fases. As variáveis da variabilidade da
frequência cardíaca no domínio da frequência apresentaram diferença estatística
relevante para o componente de alta frequência (HF) e na razão entre a baixa e alto
frequência LF/HF durante o sono NREM. Estes achados sugerem menor atuação do
parassimpático no sistema nervoso autônomo durante o sono profundo, apontando
maior contribuição simpática, compatível com maior resposta cardiovascular. Quanto
maior essa resposta cardiovascular e autonômica, sob estresse, durante o sono, pior a
qualidade do sono (Zambotti, Covassin et al., 2013).
Conclusão
Com esse estudo podemos observar que os indivíduos com queixas de insônia passam
menos tempo em sono REM quando comparados com indivíduos que não apresentam
insônia. Indivíduos insones possuem menor eficiência e qualidade de sono, devido a
essa superficialidade do sono. Ainda, pudemos constatar que apresentam maior
ativação simpática durante a noite de sono, possivelmente proporcionando maior
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susceptibilidade a desenvolver doenças cardiovasculares pelo estresse e má qualidade
de sono.
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Figura 1
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TÍTULO: Amplitude geográfica e desempenho de espécies arbóreas nativas em
programas de restauração da Caatinga
Resumo
A Caatinga é a Floresta Tropical Sazonalmente Seca (SDTF) mais biodiversa do
ocidente, contudo, sofre fortes pressões ambientais e antrópicas, tornando-a suscetível
à desertificação. A restauração florestal pode reverter esse processo, porém, ainda são
observadas altas taxas de mortalidade em projetos dessa ordem. O conhecimento sobre
que espécies plantar para aumentar a sobrevivência é de interesse para ações de
restauração. Com isso, buscamos avaliar se a ampla distribuição geográfica das
espécies prediz um melhor desempenho em campo, quanto a sobrevivência e
crescimento. Para isso coletamos dados de desempenho de 16 espécies arbóreas
nativas em um experimento de restauração de Caatinga, no município de Açu/RN,
Brasil. Foram plantadas 4.704 mudas, 294 por espécie, dispostas em 155 parcelas de
13 x 8 m. Em cada parcela foram plantadas 32 mudas, com 5 níveis de diversidade: 1,
2, 4, 8 e 16 espécies. Os dados de desempenho foram coletados em 2017 e 2018.
Foram gerados modelos bioclimáticos de adequabilidade para as 16 espécies. As
regressões entre as amplitudes geográficas e desempenho em campo demonstraram
que uma ampla distribuição geográfica não confere maior sobrevivência e crescimento
em campo. Isso indica que outros fatores podem estar correlacionados com o seu
desempenho em campo. A maioria das espécies demonstraram uma ampla distribuição
geográfica na região. Assim, concluímos que o uso da distribuição geográfica deve ser
utilizado em conjunto com outros fatores.
Palavras-chave: Adequabilidade. Sobrevivência. Crescimento.
TITLE: Geographic breadth and performance of native tree species in Caatinga
restoration programs
Abstract
The Caatinga is the most biodiverse Seasonally Dry Tropical Forest (SDTF) in the West,
however, it suffers strong environmental and anthropogenic pressures, making it
susceptible to desertification. Forest restoration may reverse this process, but high
mortality rates are still observed in projects of this order. Knowledge about which species
to plant to increase survival is of interest for restoration actions. With this, we seek to
evaluate if the wide geographic distribution of the species predicts better field
performance, survival and growth. For this we collected performance data from 16 native
tree species in a Caatinga restoration experiment in the municipality of Açu / RN, Brazil.
4,704 seedlings were planted, 294 per species, arranged in 155 13 x 8 m plots. In each
plot, 32 seedlings were planted with 5 levels of diversity: 1, 2, 4, 8 and 16 species.
Performance data were collected in 2017 and 2018. Bioclimatic suitability models were
generated for the 16 species. Regressions between geographic ranges and field
performance demonstrated that a broad geographic distribution does not confer greater
survival and field growth. This indicates that other factors may correlate with your field
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performance. Most species have shown a wide geographical distribution in the region.
Thus, we conclude that the use of geographic distribution should be used in conjunction
with other factors.
Keywords: Suitability. Survival. Growth.
Introdução
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro (MMA, 2002) que faz parte de uma
ampla classificação mundial conhecida como Florestas Tropicais Sazonalmente Secas
(SDTFs). É a maior e mais diversa SDTF do ocidente, abrangendo uma área de
aproximadamente 826.411 km² (BRASIL, 2016) que ocupa cerca de 11% do território
brasileiro (ALVES et al., 2009). A região apresenta um clima semiárido com curta
estação chuvosa (de 3 a 5 meses) e com longos períodos de seca, além de baixa
precipitação anual (de 200 a 1.000 mm) e alta temperatura média anual (de 25 e 30°C)
(SENA, 2011). Além do estresse hídrico e das altas temperaturas médias anuais, os
solos, na maior parte, são rasos e pedregoso apresentando baixa capacidade de
retenção
de
água
(ALVES
et
al.,
2009).
As características naturais do bioma associadas às pressões ambientais e antrópicas
tornam essas áreas sensíveis à degradação ambiental (ARAÚJO & SOUSA, 2011) e
mais difíceis de restaurar. Até o ano de 2011, 46% da área total da Caatinga já havia
sido desmatada (MMA, 2019) e até o início dos anos 2000, 15% da região já se
encontrava em processo de desertificação (LEAL et al., 2005). Os diversos fatores
estressantes do bioma dificultam tanto a restauração natural quanto a manejada. Muitos
projetos de restauração florestal ainda apresentam altas taxas de mortalidade
ocasionadas desde a escassez de água e elevada evapotranspiração (COSTA et al.,
2019) à utilização de métodos convencionais não adaptados para a região.
A seleção de espécies, dentre diversas medidas, está estritamente relacionada com o
sucesso ou fracasso dos projetos de restauração. Em geral são feitos levantamentos
florísticas circundando a área degradada a fim de sugerir as espécies e os serviços
ecossistêmicos que antes faziam parte da região (WWWF, 2017). Uma outra forma de
prever que espécies ocupavam uma região degradada é por meio dos modelos de
adequabilidade bioclimáticos das espécies. Esses modelos além de indicar as espécies
nativas da região também indicam as mais tolerantes às condições ambientais locais.
Nossa hipótese é de que espécies com ampla distribuição geográfica possuirão melhor
desempenho em programas de restauração, uma vez que uma maior amplitude
geográfica está correlacionada com uma maior tolerância ambiental. Pensando nisso,
buscamos avaliar se ampla distribuição geográfica de 16 espécies arbóreas nativas da
Caatinga prediz um melhor desempenho, quanto a sobrevivência e crescimento, em um
experimento de restauração florestal da Caatinga.
Metodologia
Área
de
implementação
do
experimento
O desempenho das 16 espécies arbóreas nativas da Caatinga (Tabela 1) foi conduzido
na Floresta Nacional de Açu/RN, Brasil. Essa unidade de conservação é caracterizada
por um importante remanescente de Caatinga, acrescida de uma área 3,3 ha de terras
degradadas doada por fazendeiros. Essa área degradada, com histórico de uso
agropecuário, foi fornecida ao Laboratório de Ecologia da Restauração da Universidade
Federal do Rio grande do Norte (LER-UFRN) para a implementação de um experimento
de ampla escala de restauração florestal. Esse experimento faz parte de uma rede
mundial (TreeDiv), em conjunto com outros 16 países, que testam o efeito da
diversidade de espécies sobre o funcionamento de florestas plantadas. A partir desse
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experimento, obtivemos os dados de sobrevivência e crescimento das espécies,
caracterizando
seus
desempenhos.
Delineamento
do
experimento
de
restauração
O experimento foi implementado em 2016, utilizando mudas cultivadas em tubos de
PVC de 0,75 m de diâmetro por 1 m de comprimento. Esse formato de cultivo foi
desenvolvido pelo LER-UFRN e tem como objetivo investir no crescimento de raízes
antes do plantio. Foram plantadas 4.704 mudas, sendo 294 por espécie, dispostas em
155 parcelas de 13 x 8 m separadas por um corredor de 2 m de largura, com 5 níveis
de diversidade: monocultura (48 parcelas), 2 espécies (48 parcelas), 4 espécies (24
parcelas), 8 espécies (12 parcelas), 16 espécies (15 parcelas) e 8 parcelas de controle
(sem plantio). Em cada parcela foram plantadas 32 mudas distantes 2 m entre si com
igual abundância. Cada muda recebeu 8 litros de água durante o plantio, 4L direto na
cova e 4L na coroa da cova. As composições para cada nível de diversidade foram
geradas aleatoriamente, bem como a posição das parcelas na área e a posição das
mudas
dentro
dessas.
Sobrevivência e crescimento relativo em altura e biomassa das espécies
Para mensurar o desempenho das 16 espécies utilizadas, coletamos dados de
sobrevivência, altura em metros e número de folhas para a estimar a biomassa em dois
anos (2017 e 2018) após o plantio. Para a sobrevivência, calculamos o percentual de
mudas vivas em 2018 que constavam como vivas em 2017 antes do replantio.
Calculamos a taxa de crescimento relativo através da diferença entre a altura do ano de
2018 pela altura do ano de 2017 dividido pela altura de 2017, e a taxa de crescimento
em biomassa seguindo o mesmo raciocínio. Sendo a biomassa calculada através da
multiplicação do número de folhas entre os anos pela média do peso úmido de 3 folhas
de
5
plantas
diferentes
para
cada
espécie.
Dados
bioclimáticos
Obtivemos as informações espaciais referentes ao clima atual (média dos anos de 1960
à 1990) a partir do banco de dados do Global Climate Data - WorldClim
(https://www.worldclim.org). Em nosso estudo, selecionamos 4 variáveis climáticas
(Tabela 2) na resolução de 2.5 arcmin (~5 km), que menos se correlacionaram. Para
isso, foi feito um teste de correlação de Pearson, onde as variáveis com alta correlação
positiva (>= 0.7) e negativa (>= -0.7) foram excluídas do modelo. O mesmo foi feito para
as variáveis de solo obtidas na base de dados do SoilGrid (https://soilgrids.org).
Selecionamos também 4 variáveis de solo (Tabela 2) na resolução de 10 km. Para
equiparar as resoluções das variáveis climáticas e de solos, utilizamos a função
aggregate
no
R
3.5.1.
Registro
de
ocorrências
Os dados de presenças das 16 espécies, foram coletados na base de dados online do
NeoTropTree (http://www.neotroptree.info/). Por se tratar de um banco de dados criado
e mantido por especialistas, os quais identificam e eliminam os registros duvidosos, não
foi realizado nenhum tratamento dos dados além da exclusão de pontos muito próximos.
Para evitar erros de autocorrelação amostral, evitando direcionar o modelo para as
condições dos locais que tenha mais pontos por maior esforço amostral, foram excluídos
aleatoriamente os pontos próximos dentro de um raio de 20 km.
Modelos
atuais
Os modelos atuais de adequabilidade climática (SDM) das 16 espécies foram
construídos na extensão do Brasil, como background, e posteriormente recortados para
a extensão da Caatinga, área de interesse. Para a construção dos SDMs, associamos
os dados de ocorrência das espécies com as variáveis climáticas e de solo utilizando o
software MaxEnt versão 3.4.1 (STEVEN et al., 2019) com o pacote dismo versão 1.1-4
(HIJMANS et al., 2017) no R 3.5.1. Utilizamos o pacote ENMeval (MUSCARELLA et al.,
2018) no R para ajustar a complexidade e o desempenho dos modelos, aumentando
sua capacidade preditiva. Dos 48 modelos construídos por espécie, selecionamos a
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saída melhor ajustada do ENMeval (os modelos com menor ∆AICc – Corrected Akaike
Information Criterion). Através da repartição aleatória dos dados através do método
block em dados de treinamento (75%) e teste (25%), também avaliamos o modelo
através do AUC (Area Under the Curve). O AUC varia de 0.5 para um modelo
equivalente ao aleatoriamente a 1.0 para um modelo de alta capacidade preditiva,
identificando corretamente presenças e ausências (PHILLIPS et al., 2006).
Análises
estatísticas
Para testar se as espécies com maior área de distribuição geográfica no presente
predizem uma maior taxa de sobrevivência e crescimento em campo, realizamos 6
testes de regressão linear, três para cada extensão (Brasil e Caatinga). A variável
preditora consistiu na média da adequabilidade dos modelos de cada espécie,
correspondendo a amplitude da distribuição das espécies. E, as variáveis respostas
consistiram no crescimento em altura, em biomassa e sobrevivência em campo das 16
espécies estudas.

Resultados e Discussões
Os modelos gerados (Figura 1) mostraram que a Caatinga possui alta adequabilidade
bioclimática para a maioria das espécies, sendo as espécies Poicianella pyramidalis
(Tul.) L.P. Queiroz e Sebastiania macrocarpa Müll. Arg. as únicas com adequabilidade
reduzida. Isso indica que a maioria das espécies utilizadas no experimento de
restauração de Caatinga apresentam altas tolerâncias bioclimáticas para a região e que
isso poderia indicar uma alta sobrevivência entre elas. Entretanto, algumas espécies
como a Amburana cearensis mesmo tendo ampla adequabilidade possuem baixa
sobrevivência
em
campo
(Tabela
3).
Os resultados das regressões (Figura 2) mostraram que a amplitude geográfica das
espécies, por si só, não prediz se as espécies estudadas terão maiores taxas de
sobrevivência e crescimento em campo, tanto levando em consideração apenas a
extensão da Caatinga quanto levando em consideração toda a extensão do Brasil (área
que contempla a distribuição completa da maioria das espécies). Isso indica que outros
fatores, além das tolerâncias bioclimáticas, podem estar correlacionados com o sucesso
no estabelecimento das espécies em campo como a composição genética dos
indivíduos selecionados, tamanho, qualidade do sistema radicular, além da influência
das práticas de manejo, armazenamento, plantio e das próprias condições ambientais
do local (DAVIS & JACOBS, 2005). Além disso, para se ter um diagnóstico confiável é
necessário refazer essas análises com um número maior de espécies, uma vez que
nessa seleção de espécies, poucas apresentaram pequenas amplitudes geográficas. A
dificuldade é levantar dados de desempenho em campo que utilizem a mesma técnica
de plantio.

Conclusão
Os resultados apresentados apontam que para as 16 espécies estudadas a amplitude
geográfica, por si só, não prediz uma maior taxa de sobrevivência e crescimento em
campo. Contudo, a amostra não contemplou um número significativo de espécies que
pudesse ter um satisfatório tamanho amostral para cada faixa de distribuição. Além
disso outros fatores podem estar correlacionados com o sucesso no estabelecimento
das espécies em campo, como características morfológicas, fisiológicas, composição
genética e o próprio manejo durante o plantio. Os modelos de adequabilidade seguem,
na nossa opinião, sendo importantes de serem considerados para selecionar espécies
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em projetos de restauração, pois, pode indicar com maior precisão se uma espécie
ocorreu na área a ser restaurada e se o local oferece condições bioclimáticas faváreis
a sua ocorrência. Entretanto acreditamos que eles devam ser considerados em conjunto
com outras características das espécies que promova resistência e resiliência ao
ecossistema restaurado.
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Anexos

Tabela 1 – Lista de espécies arbóreas nativas utilizadas no experimento de restauração
de Caatinga na FLONA de Açu-RN.
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Tabela 2 – Variáveis bioclimáticas utilizadas para os SDM.
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Tabela 3 – Médias das adequabilidades bioclimáticas para a extensão do Brasil (Distrib.
Brasil) e da Caatinga (Distrib. Caatinga), taxas de crescimento relativo em metros
(Cresc.), crescimento de biomassa em gramas (Cresc.) e a proporção de sobrevivência
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Figura 1 – Modelos de adequabilidade atuais das 16 espécies para a extensão da
Caatinga. O verde intenso representa os locais com maior adequabilidade climática para
a espécie enquanto que o vermelho menos intenso representa as áreas com menor
adequabilid
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Figura 2 – Sobrevivência, crescimento em biomassa e crescimento em altura em relação
à média de adequabilidade (amplitude geográfica) por espécie para a extensão do Brasil
(gráficos superiores) e da Caatinga (gráficos inferiores). Cada ponto representa um
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TÍTULO: Efeito da s-metilcisteína na nefropatia diabética de ratos induzidos por
streptozotocina
Resumo
Introdução: O sulfóxido de S-metilcisteína tem sido investigado devido aos efeitos
positivos no Diabetes mellitus (DM) atribuídos as funções antioxidante e antiinflamatória. O objetivo do estudo foi avaliar as propriedades antioxidantes e
imunomodulador do sulfóxido de S-metilcisteína em ratos com diabetes experimental.
Metodologia: Foram utilizados 25 ratos Wistar com DM experimental e foram divididos
em: CT: grupo controle; DM: grupo de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina
(STZ) e DMSM: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com Smetilcisteína. A S-metilcisteína (200mg/kg peso) foi administrada diariamente por 30
dias. Resultados: O trabalho encontra-se em andamento, sendo possível apresentar
os resultados no ano seguinte.
Palavras-chave: Atividade antioxidante. citocinas. diabetes melllitus. S-metilcisteína
TITLE: Effect of methylcysteine on diabetic nephropathy of streptozotocin-induced rats
Abstract
Introduction: S-methylcysteine sulfoxide has been investigated because of the positive
effects on diabetes mellitus (DM) attributed to antioxidant and anti-inflammatory
functions. The objective of the study was to evaluate the antioxidant and
immunomodulatory properties of S-methylcysteine sulfoxide in rats with experimental
diabetes. Method: 25 Wistar rats with experimental DM were used and divided into: CT:
control group; DM: group of diabetic rats induced by streptozotocin (STZ) and DMSM:
Streptozotocin (STZ)-treated diabetic rats treated with S-methyl cysteine. Smethylcysteine (200mg / kg body weight) was administered daily for 30 days. Results:
The work is in progress and the results can be presented the following year.
Keywords: Antioxidant activity. cytokines. diabetes mellitus. S-methylcysteine
Introdução
O diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos,
caracterizada pela presença de hiperglicemia secundária a redução dos níveis de
insulina circulante ou a um déficit dos efeitos teciduais desse hormônio; ocasionando
alterações no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios 1. O Brasil é o quarto
país com maior incidência de DM no mundo e a cada 6 segundos uma pessoa morre de
DM no mundo (5,0 milhões de mortes), um a cada onze adultos tem diabetes (415
milhões). Estima-se que em 2040, um a cada dez adultos terão DM (642 milhões) 2.
O DM tipo 1 (DM1) resulta da destruição imunomediada de células beta pancreáticas
com consequente deficiência de insulina e surgimento da hiperglicemia, que está
associada a danos em longo prazo e à disfunção e falha de vários órgãos 1. Entre as
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principais e mais comuns complicações crônicas do DM1 encontram-se as desordens
micro e macro vasculares, especialmente nos olhos, rins, nervos, coração e vasos
sanguíneos 3. Assim, a busca de novos agentes que protejam e regenerem as células
beta
pancreáticas
são
importantes
no
tratamento
do
DM1.
No DM1, o excesso de produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) pode
contribuir para o aumento da peroxidação de lipídeos, o que prejudica a fluidez da
membrana celular por alterar a atividade das proteínas e enzimas a ela ligadas, assim
como dos receptores celulares e proteínas de transporte. Isso resulta na produção do
malonaldeído (MDA), utilizado com indicador de danos em lipídeos 4.
A enzima superóxido dismutase (SOD) têm um papel antioxidante, por catalisar a
dismutação de superóxido em oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Para esta
transformação, são necessárias outras enzimas antioxidantes, dessa forma entra em
ação, a catalase (CAT) que é a responsável por catalisar a decomposição de H2O2 em
água
H2O
e
O2
5.
Além do estresse oxidativo presente na fisiopatologia da DM1 muitas células do sistema
imune também participam mediante a produção de citocinas pro e antiinflamatórias. As
vias pró-inflamatórias relacionadas à sinalização de TNF-alfa e IL-6 podem levar ao
aumento da deposição de matriz extracelular (MEC) nos rins, bem como à ativação de
células T, leucócitos e células endoteliais em pacientes diabéticos 6. Além disso, os
níveis de proteína inflamatória no soro têm sido associados à presença de
microalbuminúria em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) 7. Citocinas como IL-1 B e
IFN-gama também estão envolvidas na destruição das células pancreáticas na
fisiopatologia da DM1 8. Outros estudos demonstram a redução da citocina
antiinflamatória IL-10 e que o tratamento com produtos naturais como a Momordica
charantia aumento a síntese da IL-10 como efeito modulador e protetor da DM1 9.
S-metil-cisteína (SMC) é um composto hidrofílico, organossulfurado, contendo cisteína,
naturalmente formado em plantas como alho e cebola. Estudos anteriores indicaram
que a suplementação desse composto, em água potável durante quatro semanas, reduz
a hiperglicemia, hiperlipidemia, estresse oxidativo e melhora o equilíbrio hemostático em
ratos diabéticos 10. Além disso, a suplementação com SMC regula negativamente a IL6 e TNF-alfa, diminuindo a resposta inflamatória e a deterioração oxidativa 11.
SMC são péptidos derivados de cisteína e podem atuar como precursores para a
biossíntese de GSH, que regula a atividade de glutationa peroxidase (GPx), uma das
enzimas responsáveis pela atividade antioxidante no organismo 12. Um estudo
desenvolvido com camundongos diabéticos tratados com SMC demostrou aumento de
forma dose-dependente do conteúdo de GSH renal e diminuição do dano oxidativo renal
13. Adicionalmente o mesmo estudo mostrou aumento da liberação de insulina nestes
animais, e melhora de parâmetros clínicos, como diminuição da perda de peso corporal
e da produção de urina 14,15. Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos
antidiabético, antioxidante e imunomodulatório do tratamentos com sulfóxido de Smetilcisteína.
Metodologia

ANIMAIS E PROTOCOLO EXPERIMENTAL
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Foram utilizados 25 ratos machos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com DM1
induzida por estreptozotocina, com 90 dias de idade, pesando cerca de 250-300 g. Os
animais foram adquiridos do Biotério do Centro de Biociências da UFRN e mantidos em
sala experimental do Departamento de Morfologia da UFRN, separados em 3 grupos:
CT: animais não diabéticos – grupo controle; DM: animais com diabetes experimental
não tratados e DMSM: animais com diabetes experimental tratados com S-metilcisteína.
O estudo foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS-UFRN
(parecer nº:012.018/2017.
O DM1 foi induzido, via intraperitoneal, por meio de uma injeção de estreptozotocina
(STZ), 50mg/kg dissolvida a 10 mmol/L solução citrato de sódio (pH 4,5)16. No quinto
dia após a indução do diabetes, a glicemia de todos os animais experimentais foi
mensurada por meio de um glicosímetro portátil (ONETOUCH, Ultra®) e os animais que
apresentaram glicemia ≥250 mg/dl foram considerados diabéticos. Uma semana após
a indução do diabetes foi dado início ao tratamento de 30 dias consecutivos com Smetilcisteína (SMC) na dose de 200mg/kg administrado por gavagem (v.o) aos animais
do grupo DMSM. Aos animais dos grupos CT e DM foram administrados solução salina
por gavagem. Completado os 30 dias de tratamento, 24 horas após o último tratamento,
os animais foram anestesiados com isofurano e eutanasiados para remoção das
amostras
ANÁLISES BIOQUÍMICAS
Foram realizadas as análises de glicemia, colesterol total, HDL, VLDL, triglicerídeos,
creatinina e ureia. As análises foram realizadas em sistema automatizado (Labmax 100
®, São Paulo/SP, Brasil), utilizando kits Labtest®.
ANÁLISE MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DO RIM E PÂNCREAS
Os tecidos renal e pancreáticos dos foram fixados em formalina tamponada (10%) por
24 h. Em seguida, esses órgãos foram desidratados em uma série alcoólica crescente
(70% até 100%), diafanizado em xilol e incluídos em parafina à 60ºC. Posteriormente,
cortados em 5 μm no micrótomo, corados em HE para a avaliação da morfologia renal
e pancreática em geral. Além do HE foi utilizada a coloração de PAS no tecido renal
para observar os glomérulos e túbulos renais.
Para a análise morfométrica, cinco campos do pâncreas ou rim foram selecionados de
cada lâmina, para a captura de fotos utilizando microscópio óptico (OLYMPUS, CX21,
EUA) acoplado em uma câmera digital. Em seguida as medidas das ilhotas pancreáticas
e medidas tubulares e glomerulares do rim foram avaliadas com o auxílio do software
ImageJ.
ATIVIDADE DA CATALASE (CAT) E SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD)
Para a extração das proteínas solúveis, 100 mg de rim foram triturados em almofariz
com nitrogênio líquido. Em seguida, 1,0 mL de tampão fosfato de potássio 50 mM pH
7,0 foi adicionado, homogeneizado e transferido para microtubos tipo eppendorf de 2
mL. Estes foram centrifugados (13.000 x g, 20 minutos, 4°C) e o sobrenadante foi
filtrado, coletado e armazenado à -20°C, para determinação das atividades enzimáticas.
A determinação da concentração de proteínas solúveis totais foi realizada por meio do
método descrito por Bradford (1976) 17.
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A atividade de CAT foi determinada usando espectrofotômetro (Amersham Biosciences.
Modelo: Ultrospec 2100 pro. Cambridge, Inglaterra) na absorbância de 240 nm por 1
minuto, a cada 5 segundos com base no método de Havir and McHale (1987) 18. A
atividade da enzima foi calculada a partir do consumo de H2O2. Os resultados foram
expressos em olmol H2O2 ∙ min-1.mgproteína-1 A atividade da SOD foi determinada
pela inibição da redução do NBT (p-nitroblue tetrazolium) pelo extrato proteico na
presença de luz, durante um período de 5 minutos 19. Em seguida, foi realizada a leitura
da placa a 560 nM (Espectrofotômetro Femto 700 plus – São Paulo/SP, Brasil) e a
atividade foi determinada pelo cálculo da quantidade de extrato que inibiu 50% da
redução de NBT e expresso em unidade de atividade (UA). min-1. mg-1 prot.
QUANTIFICAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO DE LIPÍDEOS (TBARS)
A peroxidação de lipídeos foi mensurada a partir da quantidade de malonilaldeído (MDA)
do extrato do tecido, através de sua reação especifica com o ácido tiobarbitúrico (TBA).
No ensaio foi utilizado 500 µL dos extratos obtidos com TCA 1% e adicionado a 2 mL
da solução contendo TBA a 0,5% dissolvido em TCA a 20%. Os tubos foram fechados
e a mistura ficou incubada em banho-maria (Tecnal. Modelo: TE – 056) a 100 °C, por 1
h, e em seguida resfriados em banho de gelo por 15 minutos. Logo em seguida, os tubos
foram centrifugados por 10 minutos a 3.500 x g e lidos nos comprimentos de onda de
532 e 660 nm (espectrofotômetro Amersham Biosciences. Modelo: Ultrospec 2100 pro.
Cambridge, Inglaterra) 20.
ANÁLISE DE CITOCINAS E MARCADORES ANTI- APOPTÓTICOS
Foram realizados estudos por imuno-histoquímica da expressão de citocinas ( IL-10,IL1 b, IL-6 e TNF-alfa) nas secções de tecido renal (5 μm) e da molécula anti-apoptotica
bcl-2 em tecido pancreático (5 μm) através do complexo streptomicina-biotinaperoxidase de acordo o kit StrepABC DAKO.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e
analisados estatisticamente pelo software GraphPad Prism© versão 5.0 (GraphPad
Software Inc., San Diego CA, EUA). Foi feito teste de normalidade dos dados das
análises de medidas únicas pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Como os dados não
assumiram normalidade, foi utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, seguido do
pós-teste de Dunns. As análises de medidas repetidas foram feitas por meio da ANOVA
two-way, seguido do pós teste de Bonferroni. O nível de significância foi considerado p
<0,05.

Resultados e Discussões

JUSTIFICATIVA PARA A INVIABILIDADE DE RESULTADOS PARA O XXX
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN (eCICT
2019)
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA UFRN
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Prezados membros,
Venho justificar a impossibilidade de apresentar os resultados referente ao plano de
trabalho de agosto 2018 a julho de 2019 intitulado de “Efeito da S-metilcisteína na
nefropatia diabética de ratos induzidos por streptozotocina” para o XXX Congresso de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2019). Diante da falta de verba para
realização das análises necessárias para continuidade do trabalho, não foi possível
finaliza-lo no ano referente. Contudo, o trabalho encontra-se em andamento, sendo
possível apresentar os resultados no ano seguinte.

Conclusão
O trabalho encontra-se em andamento, sendo possível apresentar os resultados no ano
seguinte.
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Figura 1. Etapas do experimento
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TÍTULO: A extensão espacial dos modelos de adequabilidade de habitat influencia a
avaliação do estado de conservação de espécies de primatas da Mata Atlântica?
Resumo
A escolha da extensão espacial utilizada em modelos de adequabilidade de habitat pode
influenciar o resultado final e, consequentemente, na determinação da distribuição
geográfica de uma espécie com apoio dessas técnicas. Construímos modelos de
distribuição de espécies para primatas endêmicos da Mata Atlântica considerando
extensões mais abrangentes e menos abrangentes. Dessa forma foi possível avaliar
como as diferenças nas estimativas de área de distribuição geradas a partir de modelos
de adequabilidade de habitat com diferentes extensões espaciais, assim como, o uso
dos thresholds 10 percentile training presence e o Minimum training presence,
implementados via MaxEnt, podem influenciar o estado de conservação das espécies
de primatas endêmicas da Mata Atlântica segundo o critério da IUCN ligado à extensão
de ocorrência. De uma forma geral, o uso de extensões menos abrangentes nos
modelos resulta em áreas de distribuição geográfica menores em comparação às
extensões mais abrangentes, mas o uso dessas extensões não influencia na mudança
de classificação de ameaça das espécies de primatas da Mata Atlântica adotadas no
estudo. Já a escolha do threshold tem maior influência nas áreas de distribuição
geográfica, chegando a mudar a classificação de ameaça de duas espécies em duas
extensões diferentes, mostrando-se importante considerar os impactos das escolhas de
extensão e thresholds no uso dos mapas de distribuição gerados no processo de
classificação de ameaça de uma espécie.
Palavras-chave: Extensão de ocorrência. Threshold. IUCN. Modelagem. Distribuição.
TITLE: The influence of spatial extent of habitat suitability models on the conservation
status evaluation of Atlantic Forest primate species
Abstract
The choice of the spatial extent in habitat suitability models may influence the final result
and, consequently, the definition of the species’ geographic distribution with the support
of these techniques. Species distribution models were built for primates endemic to
Atlantic Forest using different extensions (larger and smaller ones). Thus, it was possible
to evaluate how the differences in distribution area generated from habitat suitability
models using different spatial extensions, as well as the use of the 10 percentile training
presence threshold and the Minimum training presence threshold, implemented through
MaxEnt, may influence the conservation status of endemic primate species of the Atlantic
Forest according to the IUCN criterion related to the extent of occurrence. In general, the
use of less extensive extensions in the models results in smaller geographic distribution
areas compared to the broader extensions, but the use of these extensions does not
influence the threat classification change of the Atlantic Forest primate species adopted
in the study. The choice of the threshold has a greater influence on the geographical
distribution areas, changing the threat classification of two species in two different
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extensions, and it is important to consider the impacts of the choice of extension and
thresholds in the use of distribution maps generated in the process. of threat
classification of a species.
Keywords: Threshold. IUCN. Hit extension. Modeling. Distribution.
Introdução
O crescimento populacional humano, juntamente às modificações causadas por tal no
planeta, trouxeram diversos impactos negativos à biodiversidade (Vitousek et al. 1997;
Pecl et al. 2017). Estamos enfrentando o sexto evento de extinção em massa da história
da Terra (Barnosky et al. 2011, Ceballos et al. 2015, McCallum 2015). Todos os cinco
primeiros aconteceram por causas naturais, porém este último tem como causa as
alterações humanas (Dirzo et al. 2014).
Para alertar sobre o risco de extinção e promover a conservação, a International Union
for Conservation of Nature (IUCN) avalia o estado de conservação das espécies
utilizando critérios como, por exemplo, tamanho populacional, taxa de declínio
populacional, distribuição geográfica e probabilidade de extinção (Mace et al. 2008;
IUCN 2012). Através da análise de alguns especialistas ou organizações específicas,
são realizados workshops com o intuito de ranquear o nível de ameaça de extinção das
espécies (IUCN 2012).
A extensão de ocorrência é uma das informações utilizadas na definição do estado de
ameaça das espécies, sendo definida como a área dentro dos limites mais externos das
ocorrências conhecidas ou inferidas, muitas vezes medida como um polígono convexo
mínimo (IUCN 2012). Aos poucos as avaliações vêm incorporando outras técnicas como
a modelagem de adequabilidade de habitat, que é uma ferramenta que analisa as
relações entre a ocorrência de espécies e a variáveis ambientais (Bucklin et al. 2015),
e pode ser eficiente na definição do grau de ameaça das espécies de forma mais
criteriosa (Cassini 2011). Com o avanço desse campo de pesquisa nos últimos anos em
diversas áreas das ciências ambientais (Ochoa-Ochoa et al. 2012; Pinto et al. 2014),
houve um crescimento no número de técnicas e métodos para a construção e avaliação
de modelos de adequabilidade de habitat (Pearson 2010). Muitos deles já foram
testados e há um consenso em suas aplicabilidades (e.g. Bucklin et al. 2015; Pardo et
al. 2017; Soberón 2010). No entanto, modelos gerados através de diferentes extensões
espaciais podem levar à diferentes resultados e interpretações (Anderson & Raza 2010).
Para a construção de modelos de adequabilidade de habitat são utilizadas, em geral,
duas abordagens em relação a extensão da área de estudo. Aquelas que levam em
consideração toda área ocorrência conhecida de uma determinada espécie, utilizando
toda a amplitude dos registros de ocorrência conhecidos para definir sua extensão (e.g.
Tôrres et al. 2012), e aquelas que fazem um recorte para a área de estudo de interesse,
utilizando somente os registros de ocorrência que estão dentro da mesma (e.g. Angelieri
et al. 2016). Porém, como a seleção das variáveis ambientais preditoras que são
utilizadas na construção dos modelos e a heterogeneidade espacial destas é
influenciada pela extensão espacial, a escolha da extensão pode afetar o resultado da
modelagem (VanDerWal et al. 2009; Anderson & Raza 2010) e, consequentemente,
influenciar nas decisões tomadas a partir dos modelos criados em cada uma das
abordagens (Pearson 2010).
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Sendo assim, é importante entender o efeito da extensão espacial a ser usada no estudo
para determinação da distribuição de uma espécie. Nessa perspectiva, o objetivo da
presente pesquisa é avaliar como as diferenças nas estimativas de área de distribuição
geográficas, geradas a partir de modelos de adequabilidade de habitat com diferentes
extensões espaciais, influenciariam a definição do estado de conservação das espécies
de primatas endêmicas da Mata Atlântica segundo o critério da IUCN ligado à extensão
de ocorrência. Partimos da hipótese de que o estado de conservação das espécies seja
de maior ameaça quando os modelos forem construídos utilizando extensões menos
abrangentes. Esperamos que isso ocorra principalmente para espécies com menor
extensão de ocorrência.

Metodologia

Utilizamos como grupo alvo as espécies de primatas que possuem 98% ou mais de sua
distribuição geográfica (definida pela IUCN, 2017) no bioma Mata Atlântica e com mais
de dez registros únicos de ocorrência para criação dos modelos de adequabilidade de
habitat. As espécies que atenderam esses requisitos foram: Brachyteles arachnoides,
Brachyteles hypoxanthus, Callithrix aurita, Callithrix flaviceps, Leontopithecus
chrysomelas, Leontopithecus rosalia e Sapajus flavius. Os registros de ocorrência das
espécies estão compilados em um banco de dados utilizado em trabalhos anteriores
(Lima & Pinto, 2018). As variáveis ambientais e de altitude que
utilizamos na construção dos modelos de adequabilidade de habitat foram obtidas no
banco de dados do Worldclim – Global Climate (versão 1.4, com resolução espacial de
1 km²). Essas informações espaciais foram construídas considerando a média dos
dados coletados entre os anos de 1960 e 1990 (Hijmans et al. 2005).
Para cada uma das espécies construímos modelos de adequabilidade de habitat
utilizando três extensões diferentes: i) extensão geral (ExGE), definida pelos valores
máximo e mínimo de latitude e longitude, abrangendo os registros de ocorrência (com
um buffer de 50 km) de todas as espécies estudadas; ii) extensão da área de estudo,
neste caso a Mata Atlântica (ExMA); iii) extensão geográfica específica (ExSP), definida
a partir da extensão de ocorrência da espécie de acordo com IUCN (2017).
Selecionamos as variáveis ambientais utilizadas na construção dos modelos através da
análise do fator de inflação da variância (Variance Inflation Factor – VIF) para evitar
problemas de multicolinearidade (Quinn & Keough 2002). Realizamos esse processo
para os modelos gerados em cada uma das extensões e, desta forma, evitamos a
seleção de variáveis correlacionadas. Calculamos a VIF através da seleção aleatória de
10.000 pixels da área de extensão onde os modelos foram criados (Oliveira 2017).
Como as espécies C. flaviceps, L. chrysomelas e L. rosalia possuem extensões
pequenas e não permitiam a seleção de 10.000 pixels, utilizamos o número máximo de
pixels possível. Calculamos o VIF das variáveis e aquela com o maior valor, ou seja,
mais correlacionada com as outras variáveis, foi excluída. Após isso, recalculamos o
VIF e repetimos o procedimento até que mantivéssemos apenas variáveis preditoras
com VIF menores do que três (Zuur et al. 2010).
Geramos os modelos de adequabilidade de habitat foram gerados utilizando o algoritmo
de máxima entropia implementado através do programa MaxEnt 3.3.3k (Phillips et al.
2006; Elith et al. 2011) na interface software R (R Core Team, 2017). Tal algoritmo
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apresentou um ótimo desempenho em comparação a outros 16 diferentes modelos de
algoritmos (Elith et al. 2006). Em casos onde um pixel da camada ambiental possuía
mais de um registro de ocorrência da espécie, apenas um deles, selecionado
aleatoriamente, era mantido. Utilizamos dois métodos de partição de dados de teste e
treino (Muscarella et al. 2014). Block para espécies com mais de 25 registros de
ocorrência e para casos onde o número de registros foi inferior a 25, Jackknife (Pearson
et al. 2007). Para avaliação do modelo foi utilizado o Critério de Informação de Akaike
corrigido (AICc) juntamente com valores aceitáveis (> 0,7) da área sobre a curva ROC
(AUC – Area Under the ROC Curve).
As superfícies de adequabilidade para cada espécies foram criadas a partir das
projeções dos modelos. Por fim, construímos mapas binários de presença e ausência
para cada espécie separadamente, definidos pelo melhor threshold (limiar) de
adequabilidade obtido através dos resultados do MaxEnt. Foram escolhidos dois dos
thresholds mais utilizados na literatura, o 10 percentile training presence e o Minimum
training presence (Dalapicolla 2016). Calculamos, para cada espécie, a área em
quilômetros quadrados dos mapas binários obtidos a partir de modelos criados nas
diferentes extensões, e a área de distribuição geográfica das espécies de acordo com
a IUCN.
Fizemos um exercício de re-definição do estado de ameaça das espécies, utilizando
apenas o critério B1 de extensão de ocorrência da IUCN (IUCN 2012), e
desconsiderando as classificações de ameaças adotadas pela IUCN para as espécies
usadas no estudo.
Todas as análises foram realizadas no software R (R Core Team 2017) e no QGIS
(QGIS Development Team 2018).

Resultados e Discussões

Verificando as menores áreas de distribuição geográfica obtidas em cada modelo
gerado a partir das diferentes extensões (TABELA 1) e considerando o 10 percentile
training presence threshold, quatro espécies apresentaram menor área de distribuição
na extensão espacial ExSP, enquanto duas espécies apresentaram na extensão ExMA,
havendo apenas uma espécie apresentado na extensão ExGE. Considerando o
Minimum training presence threshold, quatro espécies apresentaram menor área de
distribuição geográfica na extensão da Mata Atlântica (ExMA), duas espécies
apresentaram menor área de distribuição na extensão ExSP e apenas uma
espécie apresentou a menor área de distribuição na extensão ExGE. Entre as
distribuições analisadas para as sete espécies usando os dois thresholds, no total, em
seis mapas binários a menor área de distribuição ocorreu na extensão espacial ExSP,
em seis ocorreu na extensão ExMA, enquanto que em apenas dois mapas ocorreu na
extensão ExGE.
O motivo pelo qual as extensões ExSP e ExMA apresentaram menor área de
distribuição geográfica em comparação a extensão ExGE pode estar relacionada à
abrangência dessas extensões. A extensão geral (ExGE) é a que possui maior
abrangência, sendo toda amplitude de registros de todas as espécies do estudo, sendo
que a extensão ExSP a menor extensão utilizada, seguida da ExMA. Devido a isso os
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mapas de distribuição gerados na extensão ExGE para cada espécie não tenham
apresentado as menores áreas, pois as extensões mais abrangentes tendem a capturar
uma variação mais ampla das condições ambientais. Essa amplitude pode levar à altos
valores de adequabilidade, em função do contraste das diferenças ambientais na área
modelada entre regiões onde ela ocorre e onde ela não ocorre de fato (Anderson e
Raza, 2010). Esse aumento dos valores de adequabilidade pode levar ao aumento da
área de distribuição geográfica da espécie na binarização do modelo, enquanto as
extensões com menor abrangência apresentam menores valores de adequabilidade,
gerando áreas de distribuição geográficas menores.
A área de distribuição geográfica foi sempre menor usando o 10 percentile training
presence threshold na binarização das superfícies de adequabilidade do que usando o
Minimum training presence theshold (TABELA 1). A única exceção foi para S. flavius na
extensão ExSP em que a área foi idêntica utilizando ambos os thresholds.
As áreas de distribuição geográficas das espécies nos mapas obtidos utilizando
Minimum training presence threshold apresentaram maiores valores devido esse
threshold apresentar uma taxa de omissão equivalente a 0% (Phillips 2017). Ou seja, o
threshold é o valor mínimo de adequabilidade da espécie entre os pontos de treinos,
dessa forma os pontos que estiverem acima desse valor serão considerados como
presença e o que estiver abaixo desse valor serão sinalizados como ausência (Phillips
e Dudík 2008). Já o 10 percentile training presence threshold é diferente, o decil inferior
dos valores de adequabilidade dos pontos de treino é utilizando como threshold,
considerando as regiões que apresentam valores de adequabilidade abaixo desse valor
como ausência. Dessa forma, o uso do 10 percentile training presence acaba gerando
mapas de distribuição com área menor do que o Minimum training presence. Essa
diferença na área de distribuição, de cada espécie, obtida através do uso threshold das
diferentes extensões, pode ser vista no material suplementar (MATERIAL
SUPLEMENTAR 1).
Ao se avaliar a mudança na classificação de ameaça da IUCN de acordo com o uso das
diferentes extensões (ExGE, ExMA e ExSP) (TABELA 2), três das sete espécies
utilizadas no estudo apresentaram mudança na classificação de ameaça, sendo que
das quatro espécies que não apresentaram mudança, uma espécie se manteve na
mesma classificação de ameaça (L. rosalia) e as distribuições das outras três (B.
arachnoides, B. hypoxanthus e C. aurita) tinham áreas maiores do que o valor mínimo
de área de distribuição geográfica para ser classificada como ameaçada (< 20.000 km²)
(TABELA 1). Já quanto ao uso dos thresholds, duas espécies apresentaram algum tipo
de mudança na classificação de ameaça entre os thresholds utilizados. A espécie C.
flaviceps apresentou mudança na classificação de ameaça em praticamente todos os
testes, só não apresentou mudança na classificação de ameaça no modelo que fez uso
do Minimum training presence threshold na extensão ExSP (TABELA 2), onde não se
enquadra nas classificações de ameaça segundo a IUCN. Já a espécie S. flavius
apresentou mudança na classificação de ameaça em todos os testes, porém ele
apresentou uma classificação de maior ameaça no modelo que fez uso do 10 percentile
training presence threshold na extensão ExMA.
Uma espécie (L. rosalia) se manteve “em perigo” (EN) (TABELA 2) em todas as redefinições de ameaça usando os mapas binários. Isso ocorreu porque a área dos mapas
binários se manteve muito parecida, independente da extensão e do threshold utilizado.
Notamos que essa é a espécie que tem a menor área de distribuição geográfica entre
todas as espécies analisadas. Já as três espécies que não foram classificadas com
nenhum grau de ameaça da lista vermelha da IUCN mantiveram o tamanho da área de
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distribuição maior que 20.000 km² em todos os modelos realizados neste trabalho. O
tamanho da área de distribuição geográfica previsto foi bem superior ao das outras
espécies, por esse motivo as diferentes extensões não influenciaram na classificação
de ameaça. Quanto às espécies que apresentaram mudanças em suas classificações
de ameaça,
duas apresentaram diferença entre extensões (C. flaviceps e S. flavius), mas isso
ocorreu apenas para um dos thresholds, o que dificulta entender se o efeito está sendo
causado pela extensão, pelo threshold, ou pela influência dos dois. Considerando a área
relativa (FIGURA 1) obtida com o 10 percentile training threshold para o C. flaviceps na
extensão ExSP, o modelo coincide com 63% da área da espécie segundo a IUCN,
sendo suficiente para classificar a espécie como vulnerável (VU), pois já apresentava
pouca área de distribuição geográfica (TABELA 1) no modelo adotado pela IUCN,
estando próximo dos 20.000 km² que são usados como delimitação para ser classificada
(MATERIAL SUPLEMENTAR 2) na lista vermelha de espécies ameaçadas. Ainda
considerando a área relativa (FIGURA 1) obtida para o mesmo threshold, só que dessa
vez para a espécie S. flavius na extensão ExMA, apenas 12% da área de distribuição
geográfica coincide com a área utilizada pela IUCN, restando-lhe apenas 4.493km² de
área de distribuição geográfica (TABELA 1), colocando-o como em perigo (EN)
(TABELA 2) na classificação de ameaça da IUCN. Ambas as espécies apresentaram
valores mais altos com o Minimum percentile training threshold, que como explicado
anteriormente é uma tendência comum devido a taxa de omissão desse threshold ser
menor do que a taxa de omissão do 10 percentile training. Essa diferença na
classificação de ameaça obtida através do uso dos thresholds nas duas espécies (tanto
na C. flaviceps, como na S. flavius) mostra que a escolha do threshold não deve ser
feita de forma arbitrária, devendo-se considerar os erros de omissão e comissão de
cada tipo de threshold. Nossos resultados coincidem com os encontrados por Noris
(2014), que testou diversos thresholds do MaxEnt para entender seus efeitos na área
de distribuição da espécie Tapirus terrestris, percebendo que os diferentes métodos de
seleção de thresholds resultaram em diferenças substanciais nas distribuições previstas
da espécie, onde o Minimum training presence threshold não apresentou erro de
omissão (todos os locais de presença foram mantidos de forma correta acima do valor
de threshold) e consequentemente maiores áreas de distribuição geográfica.

Conclusão
Os resultados obtidos neste trabalho ajudam a entender como a escolha da extensão
espacial na construção de modelos de adequabilidade de habitat, assim como a escolha
do threshold, influenciam no tamanho da área de distribuição geográfica da espécie. O
uso de extensões menos abrangentes para gerar modelos de adequabilidade tendem a
fornecer áreas de distribuição geográfica menores. No entanto, a escolha dos thresholds
para transformação dos modelos de adequabilidade em mapas binários teve uma
influência maior sobre a área da distribuição geográfica do que a extensão. Os impactos
das escolhas de extensão e thresholds devem ser considerados no uso desses mapas
de distribuição gerados, como por exemplo no processo de classificação do grau de
ameaça de uma espécie. Nos nossos resultados, não houveram muitas mudanças na
re-classificação de ameaça de cada espécie segundo o critério de extensão de
ocorrência, quando usamos os diferentes modelos.
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Figura 1
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TÍTULO: Efeito da fotobiomodulação em células-tronco de dentes humanos decíduos
esfoliados (SHEDs) cultivadas sobre arcabouços bidimensionais de PLA
Resumo

A engenharia tecidual visa regenera tecido perdido/afetado, através de componenteschave: células, arcabouço e fatores de sinalização. O ácido polilático (PLA) apresentam
propriedades que favorecem o crescimento celular. Outra ferramenta promissora é a
fotobiomodulação (PBM), a qual estimula a proliferação de diferentes tipos célulastronco. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da PBM na proliferação e viabilidade
de SHEDs cultivadas sobre arcabouços bidimensionais de PLA. Três grupos foram
divididos: (C) controle não irradiado; (L1) irradiadas com dose de 1 J/cm2; e (L4)
irradiadas com dose de 4 J/cm2. As irradiações foram realizadas com laser diodo
InGaAlP, com comprimento de onda de 660 nm e potência de 30 mW, em dose única.
A viabilidade e proliferação celular foram avaliadas pelo ensaio do Alamar blue, as quais
foram maiores nos grupos L1 e L4 em comparação ao grupo C, sendo o percentual de
redução do Alamar blue significativamente maior em L4 nos intervalos de 24 e 72 h.
Outro método de avaliação empregado foi a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV),
que revelou uma distribuição mais homogênea na superfície do PLA e uma maior
densidade celular nos grupos irradiados, mais evidente em L4. Portanto, a PBM,
principalmente na dose de 4 J/cm2, estimulou a proliferação de SHEDs cultivadas sobre
PLA, mostrando uma potencial aplicação nas técnicas de engenharia tecidual.

Palavras-chave: Células-tronco; Ácido polilático; Fotobiomodulação.
TITLE: Effect of photobiomodulation on stem cells from human exfoliated deciduous
teeth (SHEDs) cultured on two-dimensional PLA scaffolds
Abstract

Tissue engineering aims to regenerate lost or affected tissue through key components:
cells, scaffolds and signaling factors. The polylactic acid (PLA) has properties that favor
cell growth. Another promising tool is photobiomodulation (PBM), which stimulates the
proliferation of different stem cell types. The objective of this study was to evaluate the
effect of PBM on the proliferation and viability of SHEDs cultured on two-dimensional
PLA scaffolds. Three groups were divided: (C) non-irradiated control; (L1) irradiated at a
dose of 1 J/cm2; and (L4) irradiated at a dose of 4 J/cm2. The irradiations were performed
with InGaAlP diode laser, with a wavelength of 660 nm and a power of 30 mW, in a single
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dose. The cell viability and proliferation were assessed by Alamar blue assay, which
were higher in groups L1 and L4 compared to group C, and the reduction percentage of
Alamar blue significantly higher in L4 at 24 and 72 h intervals. Another evaluation method
employed was the Scanning Electron Microscopy (SEM), which revealed a more
homogeneous distribution on the surface of the PLA and a higher cell density in the
irradiated groups, more evident in L4. Therefore, PBM, mainly at a dose of 4 J/cm 2,
stimulated the proliferation of SHEDs cultured on PLA, showing a potential application in
the tissue engineering techniques.

Keywords: Stem cells; Polylactic acid; Photobiomodulation.
Introdução
A engenharia tecidual tem como objetivo a regeneração do tecido perdido/afetado a fim
de repor ou reparar injúrias teciduais. A eficácia da terapia de reparo tecidual requer a
presença de componentes-chave para que um novo tecido seja formado: células,
arcabouço celular que mimetize o microambiente da matriz extracelular natural e fatores
de sinalização (Ramamoorthi, et al., 2015).
O arcabouço fornece uma base para a deposição de matriz extracelular (ECM) e a
expansão e distribuição de populações de células, ainda podendo conter fatores de
crescimento (GFs) e citocinas que estimulam, catalisam e direcionam o crescimento
celular (Payne e Knight, 2013). Dentre os polímeros, o PLA (ácido polilático) destaca-se
como um biomaterial utilizado em diversas aplicações biomédicas, devido as suas
características de biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixo custo (Casasola et al.,
2014) e por proporcionar um ambiente favorável para o crescimento celular (Armentano
et al., 2013; Santoro et al., 2016). Sua interação tem sido estudada com diversos tipos
celulares, incluindo células percursoras osteogênicas (Ramot et al., 2016).
Um dos desafios enfrentados para a obtenção de um número adequado de célulastronco exigido na engenharia tecidual é o rendimento in vitro destas, o qual normalmente
é baixo. Neste sentido, a fotobiomodulação (PBM) com laser de baixa intensidade tem
alcançado destaque como uma importante ferramenta para promover o aumento do
número de células-tronco disponíveis em um menor intervalo de tempo. Todavia, os
dados disponíveis na literatura sobre os parâmetros usados para a PBM ainda são
limitados e por vezes conflitantes, principalmente pela falta de padronização (Ginani et
al., 2015). Além disso, ainda existe uma lacuna em relação ao uso em conjunto de
biomateriais e laser (Pinto et al. 2013), de tal modo que os únicos dados presentes na
literatura com relação a aplicação associada da PBM e PLA são aqueles gerados pelo
presente grupo de pesquisa em trabalhos anteriores.
Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar, através de experimentos in vitro,
a influência da fotobiomodulação (PBM) com uso do laser de baixa potência
(comprimento de onda 660 nm; potência 30 mW; dose 1 e 4 J/cm2) na proliferação e
viabilidade de células-tronco de dentes humanos decíduos esfoliados (SHEDs)
cultivadas sobre arcabouços de PLA com natureza bidimensional (filmes).

Metodologia
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Isolamento e caracterização celular
No presente estudo, foram utilizadas SHEDs previamente isoladas e caracterizadas por
Ginani et al. (2016), após aprovação do CEP/UFRN (Parecer nº 787.028).
Confecção dos filmes de PLA
Os filmes bidimensionais (2D) de PLA foram confeccionados a partir de uma adaptação
da técnica descrita por Liang, Zhao & Chen (2008). Inicialmente, dissolveu-se 2 g de
PLA em 100 mL de clorofórmio a 60°C por 90 minutos, sob agitação mecânica. Em
seguida, a solução foi depositada em placas de Petri (20 mL em cada, totalizando 5
placas) e mantida em capela de exaustão até a evaporação do clorofórmio e a formação
de um fino filme em cada placa. Posteriormente, cortou-se os filmes obtidos em peças
circulares de 1 cm e 0,6 cm de diâmetro.
Antes do cultivo, os filmes foram lavados com água ultrapura visando remover os
resquícios de substâncias químicas residuais. Para assegurar a remoção de tais
resíduos, aplicou-se uma outra lavagem (3 x 2 min) em solução salina (PBS) e, logo
após, os filmes foram submetidos à desinfecção através da irradiação por luz
ultravioleta, durante 30 minutos, sob fluxo laminar, seguida de lavagens por imersão (3
x 5 min) em solução com 4% de antibióticos-antimicóticos (Gibco, USA). Em seguida,
os arcabouços foram lavados em PBS para a eliminação do antibiótico residual,
distribuídos em placas de 24 e 96 poços (filmes com diâmetros de 1 e 0.6 cm2,
respectivamente) e então imersos por 12 h em meio α-MEM suplementado com 1% de
antibióticos-antimicóticos (100 IU/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 0.25
µg/ml de anfotericina B; todos da Gibco, USA) a 37 oC com 5% CO2, visando aumentar
a hidrofilicidade dos biomateriais.
Pré-cultivo
Após a confecção e esterilização dos arcabouços, as SHEDs foram expandidas e
inicialmente cultivadas por 24 horas sobre os arcabouços, para garantir a distribuição e
a adesão celular.
Grupos experimentais
Em seguida, dividiu-se as células em três grupos experimentais, de acordo com a
superfície do arcabouço e a submissão ou não (controle) à fotobiomodulação:
C (FILME CONTROLE) – cultivadas sobre filmes 2D, sem irradiação;
L1 (FILME LASER) - cultivadas sobre filmes 2D e irradiadas com dose de 1 J/cm2;
L4 (FILME LASER) - cultivadas sobre filmes 2D e irradiadas com dose de 4 J/cm2;
As células foram cultivadas com meio α-MEM suplementado com 15% de SFB, e um
grupo com células cultivadas no plástico do poço de cultura foi utilizado como controle
positivo do crescimento celular. A troca de meio aconteceu a cada três dias.
Nos grupos L1 e L4, as células foram irradiadas com um aparelho de Laser diodo
(Kondortech – modelo Bio Wave LLLT Dual, São Carlos, Brasil), com os seguintes
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parâmetros: composição InGaAlP; comprimento de onda de 660 nm; potência de 30
mW; diâmetro da ponta de 0.01cm2; modo de ação contínuo, em dose única.
O plaqueamento celular foi realizado de forma que houve poços vazios deixados entre
os poços com PLA e células, evitando assim a dispersão não intencional de luz entre
poços durante a irradiação, impedindo a dispersão de luz não intencional entre os poços
durante aplicação da laserterapia. O tempo de irradiação foi determinado
automaticamente pelo aparelho de acordo com a dose utilizada, sendo 33 segundos no
grupo L1 e 2 minutos e 13 segundos no grupo L4.
A proliferação e viabilidade celular foram avaliadas nos intervalos de 24, 48 e 72 horas,
através do ensaios de Alamar Blue e a morfologia e a distribuição das células na
superfície dos filmes foram avaliadas por MEV, com todos os ensaios realizados em
quadruplicata (n=4).
Ensaio do Alamar blue
Para o ensaio do Alamar Blue, cultivou-se as células em placas de 96 poços, na
densidade de 5x103 células por poço. Em cada intervalo do experimento, removeu-se
o meio e as células foram cultivadas com 10 µL de Alamar blue (Invitrogen, USA) e 90
µL de meio α-MEM sob condições normais de cultivo. Após quatro horas, procedeu-se
a remoção dos filmes e a absorbância das soluções foi medida em leitor de microplaca
(Epoch, USA) a 570 nm (forma reduzida) e 600 nm (forma oxidada). Então, realizou-se
o cálculo da redução do Alamar blue a partir da equação fornecida pelo fabricante.
As diferenças entre os grupos em cada intervalo (24, 48 e 72 h) foram analisadas pelos
testes de Kruskal–Wallis e Mann-Whitney, considerando um intervalo de confiança de
95% (p<0,05; beta 0,2; poder 0,8).
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A morfologia e a distribuição das células nos filmes foram avaliadas por MEV no
intervalo de 72 h. Após o cultivo, os filmes foram lavados para a remoção de células não
aderidas, fixados em glutaraldeido a 2,5% por 12 h, pós-fixados em tetróxido de ósmio
a 1% por 60 minutos, lavados em água destilada, desidratadas e metalizadas com ouro
pela técnica de deposição de íons (sputtering). As amostras foram avaliadas em
microscópio eletrônico de varredura Hitachi TM300 (Hitachi, Japan) para análise
descritiva do padrão de distribuição das células na superfície dos filmes e avaliação da
interrelação célula-biomaterial.

Resultados e Discussões

A partir dos dados do ensaio do Alamar Blue (Fig. 1) observou-se que os grupos FL1 e
FL4 apresentaram uma maior proliferação celular em comparação ao grupo FC, sendo
as diferenças significativas entre FL1 e FC em 48 e 72 h (p<0,0001) e entre L4 e FC em
24 (p<0,01), 48 (p<0,001) e 72 h (p<0,0001). O percentual de redução do Alamar blue
mostrou-se significativamente maior em L4 em comparação a L1 nos intervalos de 24 e
72 h (p<0,05). Esses dados estão representados na Figura 1.

CIÊNCIAS DA VIDA

1180

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

A análise das amostras por MEV exibiu uma distribuição mais homogênea ao longo da
superfície dos filmes e uma maior densidade celular nos grupos irradiados em
comparação com o grupo FC, sendo esta diferença ainda mais evidente no grupo L4
(Fig. 2).
O advento da engenharia de tecidos e a descoberta e caracterização das células-tronco
provenientes dos tecidos dentários alteraram as perspectivas frente ao reparo das
lesões nos tecidos craniofaciais (Liu et. al, 2015). No presente estudo, optamos pela
utilização de SHEDs, pois estas apresentam algumas vantagens, principalmente o fato
do seu simples processo de isolamento, possibilitando o armazenamento e o estoque
de células-tronco de forma atraumática (Ginani et. al, 2016). Além disso, inúmeras
propostas terapêuticas estão sendo elaboradas devido às aplicabilidades das SHEDs
na regeneração de diversos tecidos – como tecidos dentários e ósseo – e até mesmo
seu uso no tratamento de danos em tecidos neurais e doenças degenerativas (Ceccarelli
et. al, 2017; Black et. al, 2015).
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidas com o intuito de caracterizar e desenvolver
scaffolds, produtos biomoduladores e outros métodos que favoreçam a proliferação,
viabilidade e diferenciação das células-tronco (Martin-Piedra et. al, 2013). A escolha por
um polímero justifica-se por este grupo de materiais apresentar excelente
biocompatibilidade, osteocondutividade, estabilidade térmica e ser facilmente conjugado
com outros materiais (Hong et. al, 2005; Senatov et. al, 2016), o que os torna uma
excelente alternativa no desenvolvimento de arcabouços, principalmente na confecção
de dispositivos para a regeneração óssea (Ceccarelli et. al, 2017).
Em nosso estudo, o PLA foi o polímero de escolha como arcabouço em função da sua
biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixo custo (Casasola et al., 2014; Saini, Arora
& Kumar, 2016), bem como por constituir um microambiente propício à adesão e
proliferação celular (Marei et. al, 2016; Santoro et. al, 2016). O filme de PLA produzido
para o estudo apresentou baixa hidrofilicidade (83,79°), um aspecto que poderia
influenciar a proliferação in vitro, já que superfícies muito hidrofóbicas dificultam a
adesão celular (Areias et. al, 2012). Tratamentos de superfície e/ou associação com
outros polímeros têm sido apontados como alternativas para aumentar a capacidade
hidrofílica do material (Murariu & Dubois, 2016), todavia nossos resultados mostraram
que mesmo sem estes recursos as células proliferaram sobre os filmes de PLA
produzidos, tanto nos grupos irradiados quanto naqueles não irradiado. Estes achados
corroboram os dados obtidos por Khojasteh et al. (2015), os quais avaliaram a adesão,
proliferação de DPSCs cultivadas em diferentes materiais e concluíram que os
arcabouços confeccionados com PLA e copolímeros não interferiram negativamente no
processo de adesão nem na capacidade proliferativa das células.
Os resultados deste trabalho também permitiu constatar que as células irradiadas
mostraram maior proliferação na superfície dos filmes, em comparação com as não
irradiadas. Uma provável justificativa para estes achados é que as células sob condições
de estresse – que neste caso poderia ser representado pela baixa hidrofilicidade do
material – apresentam melhor resposta biológica à PBM (Diniz, Matos & Marques,
2015).
Estudos anteriores mostraram a possibilidade do uso de arcabouços confeccionados
em PLA associados a celulas-tronco mesenquimais (Salerno et. al, 2016; Zhang et. al,
2017), entretanto não foi avaliada a influência da PBM nessas células. De fato,
experimentos utilizando a PBM para induzir a proliferação in vitro células nas superfícies
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de biomateriais são escassos e os resultados por vezes contraditórios. Havlucu et al.
(2015) observaram o efeito positivo da PBM por um dispositivo LED OsseoPulse
(comprimento de onda: 618 nm, potência de saída: 20 mW/cm2, t: 20 minutos, dose
total: 24 J/cm2 por dia) na cicatrização de defeitos ósseos tratados com BioOss de
enxerto de osso bovino desproteinizado em modelo de rato, relatando uma melhoria dos
resultados dessa abordagem terapêutica quando combinada com a PBM. Efeitos
benéficos da PBM (632,8 nm; 1,18 J/cm2) também foram encontrados por Hsu et al.
(2010) em células endoteliais irradiadas previamente ao cultivo em arcabouços de
poliuretano poroso. Os resultados foram similares aos encontrados no presente estudo,
com a vantagem de que no caso dos filmes de PLA, cuja superfície bidimensional
apresenta-se uniforme e com eventuais microporos com menos de 3 µm de espessura,
a irradiação pode ser realizada diretamente sobre as células cultivadas.
Em contradição, os achados do trabalho de Alves et al. (2018) apontaram que, ao
irradiar a membrana de poliestireno revestidas com norbixina e colágeno (PSNC) em
ratos com defeitos ósseos calvários com laser infravermelho (780 nm, 6 J/cm2, 60 mW),
houve um aumento do processo inflamatório e não houve reparo ósseo. Assim,
assumiu-se que a norbixina sofreu oxidação com irradiação de laser de comprimento de
onda infravermelho, de modo que o poliestireno não foi capaz de reter a norbixina,
havendo uma degradação oxidativa dos componentes bioativos, de modo que
exacerbou o processo inflamatório e dificultou o reparo ósseo. O trabalho desenvolvido
por Renno et al. (2010) é outro exemplo onde foram contatados efeitos negativos na
interação entre PBM e biomaterial. Nesse caso, houve uma diminuição da proliferação
de pré-osteoblastos MC3T3 quando irradiados (830 nm; 10 J/cm2) na superfície de
arcabouços de biosilicato, o que foi atribuído à refração ou reabsorção da luz pelo
biomaterial. Essa possível interferência do biomaterial não parece acontecer no caso do
PLA, já que obtivemos uma maior proliferação das SHED, como foi observado no ensaio
do Alamar blue e confirmados nas análises por MEV. Comparadas ao grupo controle,
as doses de 1 J/cm² e 4 J/cm² promoveram efeitos bioestimulatórios, corroborando com
os achados da maioria dos estudos in vitro utilizando a PBM com laser de baixa
intensidade, que mostram que os melhores resultados ocorrem quando se utiliza doses
entre 0,5 J/cm² a 4 J/cm² (Zaccara et. al, 2015; Wu et. al. 2012; Pereira, Longo &
Azevedo, 2012; Moura-Netto C, 2016).
Revisões de estudos anteriores utilizando células-tronco provenientes de tecidos
dentários mostram experimentos com laser terapia de baixa intensidade utilizando
doses de 0.05, 0.3, 0.5, 1, 3 e 42 J/cm², sendo as doses de 0.5 e 1 J/cm² as mais
utilizadas (Marques et. al, 2016; Borzabadi-Farahani, 2016). Entretanto, em nosso
estudo a dose de 4 J/cm² apresentou melhor resultado quando comprada a dose de 1
J/cm².
Em nosso estudo avaliamos os intervalos de 24, 48 e 72 horas, já que o efeito da PBM
é imediato e não cumulativo, apresentando efeito biomodulador nas primeiras 72 horas
e retornando ao seu estado original após este período (Stein et. al, 2008). Em nosso
experimento as células irradiadas apresentaram maior proliferação em todos os
intervalos de tempo quando comparadas ao grupo não irradiado.
Nos intervalos de 24 e 72 horas o percentual de redução do Alamar Blue mostrou-se
significativamente maior em L4 em comparação com L1 (p<0,05), caracterizando uma
maior proliferação celular no grupo L4, que foi comprovada nas análises por MEV. O
ensaio do Alamar Blue apresenta alta sensibilidade e tem como uma vantagem o fato
do indicador resazurina se difundir meio extracelular, podendo assim ser mensurado
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através de alíquotas dos meios de cultivo, o que reduz vieses na quantificação das
células, inclusive no caso de estudos com biomateriais porosos ou tridimensionais.
Na MEV as células mantiveram a morfologia fibroblastóide observada em todos os
grupos experimentais, exibindo extensões citoplasmáticas, como filopódios, sugerindo
áreas de adesão focal entre as membranas celulares e a superfície do filme de PLA,
com aumento na densidade celular nos grupos irradiados. Esses achados sugerem que
a PBM promove um aumento na proliferação, possivelmente sem afetar os eventos
relacionados à diferenciação celular.
Os mecanismos biológicos exatos que explicam o efeito da PBM ainda são uma questão
de pesquisa (Gkogkos et. al, 2016). Estudos sugerem que os fótons são absorvidos
pelos cromóforos subcelulares presentes dentro das organelas intracelulares, mais
notavelmente as mitocôndrias. A absorção de energia pela citocromo C oxidase (CCO)
na cadeia respiratória mitocondrial é a principal interação desencadeadora dos efeitos
da PBM (Karu, 2010). Tanto a produção de adenosina trifosfato (ATP) quanto o
consumo de oxigênio pelas células aumentam. Isso pode levar a alterações nos níveis
de óxido nítrico (NO), ativação de vias mensageiras secundárias, ativação de fatores de
transcrição, produção de fator de crescimento e iniciação de vias de transdução de sinal
que promovem proliferação celular e citoproteção (Gavish et. al, 2004; de Freitas &
Hamblin, 2016).
Portanto, outros estudos são necessários para uma melhor compreensão do
comportamento celular ao ser submetido a PBM, bem como a associação desta técnica
com arcabouços poliméricos, especialmente experimentos moleculares que analisem a
plasticidade celular neste microambiente. Essa busca é dificultada pela multiplicidade
de variáveis a serem consideradas. Mais de 1000 artigos de pesquisa relataram que
vários fatores podem aparentemente afetar as chances de sucesso (Zein, Selting &
Hamblin, 2018), incluindo comprimento de onda, densidade de energia, densidade da
potência, energia total, potência total, estrutura de pulso, tamanho do ponto,
características de absorção do tecido e regime de repetição do tratamento. Outros
parâmetros de menor importância que requerem controle e estudo são o uso de
comprimentos de onda de combinação, método de entrega (contato, pontual, feixe
largo), duração do tratamento, aquecimento inadvertido do tecido e até mesmo se a
fonte de fótons é um laser, diodo emissor de luz (LED) ou luz de amplo espectro de uma
lâmpada (Chung et. al, 2011).

Conclusão

As SHEDs responderam positivamente a ambas as doses de PBM aplicadas (1 e 4
J/cm2), sendo a dose de 4 J/cm2 a que apresentou maior índice de proliferação nos
intervalos de tempo analisados. Em conjunto, os dados sugerem que a aplicação da
PBM em protocolos de engenharia tecidual pode possibilitar a expansão celular em
arcabouços produzidos com o PLA, sem alterar significativamente a interação célulabiomaterial.
Portanto, a PBM nos parâmetros estudados, especialmente na dose de 4 J/cm2,
estimula a proliferação de SHEDs em contato com filmes de PLA, constituindo assim
uma ferramenta metodológica com potencial aplicação nas técnicas de engenharia
tecidual. Entretanto, estudos biomoleculares são necessários para melhor compreender
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a atividade biológica a longo prazo das células cultivadas sob as mesmas condições,
incluindo a sua capacidade de diferenciação in vitro e in vivo e a avaliação da sua
estabilidade em períodos prolongados de cultivo.

Referências

Alves AMM, de Miranda Fortaleza LM, Filho ALMM, Ferreira DCL, da Costa CLS, Viana
VGF, Santos JZLV, de Oliveira RA, de Meira Gusmão GO, Soares LES. Evaluation of
bone repair after application of a norbixin membrane scaffold with and without laser
photobiomodulation (λ 780 nm). Lasers Med Sci. 2018 Sep;33(7):1493-1504.
Areias AC, Ribeiro C, Sencadas V, Garcia-Giralt N, Diez-Perez A, Gómez Ribellesde JL,
Lanceros-Méndez S. Influence of crystallinity and fiber orientation on hydrophobicity and
biological response of poly (L-lactide) electrospun mats. Soft Matter 2012.8:5818-25.
Armentano I, Bitinis N, Fortunati E, Mattioli S, Rescignano N, Verdejo R, LopezManchado MA, Kenny JM. Multifunctional nanostructured PLA materials for packaging
and tissue engineering. Prog Polym Sci 2013;38:1720-1747.
Black CR, Goriainov V, Gibbs D, Kanczler J, Tare RS, Oreffo RO. Bone Tissue
Engineering. Curr Mol Biol Rep. 2015;1(3):132-140.
Borzabadi-Farahani A. Effect of low-level laser irradiation on proliferation of human
dental mesenchymal stem cells; a systemic review. J Photochem Photobiol B. 2016
Sep;162:577-582
Casasola R, Thomas NL, Trybala A, Georgiadou S. Electrospun poly lactic acid (PLA)
fibres: effect of different solvent systems on fibre morphology and diameter. Polymer
2014;55:4728-4737.
Ceccarelli G, Presta R, Benedetti L, Cusella De Angelis MG, Lupi SM, Rodriguez Y
Baena R. Emerging perspectives in scaffold for tissue engineering in oral surgery. Stem
Cells Int. 2017;2017:4585401.
Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR. The nuts and bolts of
low-level laser (light) therapy. Ann Biomed Eng. 2011;40(2):516–533.
de Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level
Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016 May-Jun;22(3). pii: 7000417.
doi: 10.1109/JSTQE.2016.2561201. PubMed PMID: 28070154; PubMed Central
PMCID: PMC5215870.
Diniz IM, Matos AB, Marques MM. Laser phototherapy enhances mesenchymal stem
cells survival in response to the dental adhesives. ScientificWorldJournal
2015;2015:671789.
Gavish L, Asher Y, Becker Y, Kleinman Y. Low level laser irradiation stimulates
mitochondrial membrane potential and disperses subnuclear promyelocytic leukemia
protein. Lasers Surg Med. 2004;35(5):369-76.

CIÊNCIAS DA VIDA

1184

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Ginani F, Soares DM, Barreto MP, Barboza CA. Effect of low-level laser therapy on
mesenchymal stem cell proliferation: a systematic review. Lasers Med Sci
2015;30:2189-2194.
Ginani F, Soares DM, Rabêlo LM, Rocha HAO, de Souza LB, Barboza CAG. Effect of a
cryopreservation protocol on the proliferation of stem cells from human exfoliated
deciduous teeth. Acta Odontol Scand. 2016;74(8):598-604.
Gkogkos AS, Karoussis IK, Prevezanos ID, Marcopoulou KE, Kyriakidou K, Vrotsos IA.
Effect of Nd:YAG Low Level Laser Therapy on Human Gingival Fibroblasts. Int J Dent.
2015;2015:258941.
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Anexos

Figura 1 – Redução do Alamar Blue nos diferentes intervalos estudados.
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Figura 2 – Eletromicrografias de varredura dos filmes de PLA dos três grupos, no
intervalo de 72 horas.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MODULADOR DO CONDROTIIM 4-SULFATO
OBTIDO DE VÍSCERAS DE TILÁPIA NA FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE OXALATO DE
CÁLCIO
Resumo
A biodiversidade marinha mostrou ser rica em uma gama enorme de biomoléculas
ativas, que vem impulsionando uma série de estudos farmacológicos, como exemplo
dos glicosaminoglicanos sulfatados (GAGs). Os GAGs asão macromoléculas
encontradas na matriz extracelular, na membrana basal de tecidos de animais, livres ou
ligados a proteínas,

Essas moléculas apresentam um grande potencial terapêutico, sendo capais de
interagir com diversas moléculas. Essas macromoléculas tem sido consideradas
possíveis inibidores ou promotores da formação de cálculos urinários, ou seja, são
capazes de modular o processo de cristalização de oxalato de cálcio no
desenvolvimento da urolitíase (Torzewska and Różalski 2014). Logo, esse trabalho
avaliou a atividade do condroitin sulfato (CS) com o crescimento de cristais de
oxalacétato cálcio in vitro. O CS foi extraído da tilápia (Oreochromis niloticus), cujo
descartes tem impacto ambiental negativo. Para isso, os rejeitos foram recolhidos e
processados em proteólise e cromatografia de troca iônica. Os nossos resultados
demonstram que o condroitin sulfato extraído das vísceras da tilápia teve um rendimento
viável e um perfil semelhante ao extraído de outras fontes. Depois foi realizado testes
que promoveram o crescimento dos cristais in vitro, onde o CS se comportou como
inibidor. Se apresentando como um ´possível fármaco para o tratamento da urolitíase.

Palavras-chave: Condroitin, urolitíase , oxalacetato de cálcio, Cristais.
TITLE: Effect of chondrotin sulfate viceras Obtained from tilapia formation of calcium
oxalacetate crests
Abstract
Marine biodiversity has been shown to be rich in a huge range of active biomolecules,
which has propelled a number of pharmacological studies, such as sulfated
glycosaminoglycans (GAGs). GAGs are macromolecules found in the extracellular
matrix, in the basement membrane of free or protein-bound animal tissues,
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These molecules have great therapeutic potential, being able to interact with several
molecules. These macromolecules have been considered possible inhibitors or
promoters of urinary stone formation, that is, they are able to modulate the crystallization
process of calcium oxalate in the development of urolithiasis (Torzewska and Różalski
2014). Therefore, this work evaluated the activity of chondroitin sulfate (CS) with the
growth of calcium oxalacetate crystals in vitro. The CS was extracted from tilapia
(Oreochromis niloticus), whose discards have negative environmental impact. For this,
the tailings were collected and processed in proteolysis and ion exchange
chromatography. Our results demonstrate that chondroitin sulfate extracted from the
tilapia viscera had a viable yield and a similar profile to that extracted from other sources.
Tests were carried out to promote crystal growth in vitro, where CS behaved as an
inhibitor. Presenting as a possible drug for the treatment of urolithiasis.

Keywords: Chondroitin, Urolithiasis, Calcium Oxalacetate, Crystals.
Introdução
Os glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeo sulfatados , localizados na
membrana extra celular ou na membrana basal de tecidos animais. Atualmente os
GAGs são reconhecidos por desempenharem diversas funções como comunicação,
diferenciação e crescimento celular, portanto apresentando um potencial terapêutico.
Dentro desse grupo o condroitin sulfatado (CS) aparece como um composto com um
ótimo potencial terapêutico promissor de acordo com Oliveira, et al.,2017. Essa
macromoléculas tem sido citadas como inibidora da produção de cálculos renais,
evitando a ocorrência da urolitíase.
Essa doença que ocorre em 15 a 5% da população mundial (STAMATELOU et al.,
2003), é caracterizada como a condição fisiopatológica para a formação de cálculos
renais são conhecidos popularmente como pedras nos rins, aproximadamente 80% são
formados por cristais de oxalacetato de cálcio, eles podem ser encontrados como monohidratados (COM) , di-hidratados (COD) e tri-hidratados (COT), entre os três tipo os
mono-hidratados são os mais estáveis e com e está relacionado como a alta excreção
de oxalacetato pela urina, já os di-hradratados possuem estabilidade intermediaria e
estão relacionados com a excreção de cálcio pela urina (DAUDON et al., 2016).Esses
dois são encontrados de forma mais recorrente, porem os cristais mono-hidratados
estão mais relacionados com a ocorrência da urolitíase, pois são mais capazes de aderir
ao epitélio renal, agregando-se, podendo causar danos ao tecido(AGGARWAL et al.,
2013). Portanto esse trabalho tem como objetivo investigar o potencial do condroitin
sulfato obtidos a partir de resíduos biológicos de tilápia (Oreochromis niloticus), em
modelo in vitro da formação de cristais de oxalato de cálcio. O uso de rejeito da
tilapicultura para obtenção de biomoléculas ativas representa uma estratégia relevante
para minimizar os impactos ambientais que descarte de resíduos biológicos provocam
no meio ambiente, além de contribuir com o desenvolvimento de pesquisas com
aplicação biotecnológica.

Metodologia

2.1 Obtenção e purificação da amostra:
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Para obtenção da amostra, foi utilizadas 5 kg de massa da tilápia (Oreochromis
niloticus), obtidos do Rio Potengi (Macaíba/RN) e feiras livres (Natal/RN). Elas foram
submetidas a processos de trituração e homogeneização em solução de NaCl 0,5M, ph
8,0; seguida de uma proteólise enzimática sob temperatura constante de 60ºC e ajustes
de Ph para 8,0; complexação dos polissacarídeos com a resina de troca iônica Lewatit,
capaz de retirar do caldo total uma série de carboidratos com afinidade iônica para com
essa, e separada deste com a ajuda de uma tela de nylon. A resina complexada é então
tratada com diversas concentrações de soluções de NaCl (processo chamado de
descomplexação), até que grupos com diferentes molaridades possam ser obtidos e
separados da resina o qual estavam aderidos. Estas moléculas diluídas serão
posteriormente precipitadas a base de metanol (dois volumes) e centrifugação à
8000rpm. A partir deste ponto, é realizado um fracionamento com massas crescentes
de acetona, e uma cromatografia de troca iônica DEAE – SEPHACEL, que é um
permutador aniônico com base em celulose, capaz de separar os tipos específicos de
carboidratos através de suas diferentes cargas. Todos estes processos são monitorados
por eletroforeses em gel de agarose. Sendo concluído com a dialisação (para retirada
do sal presente na amostra), e a liofilização (que desidrata utilizando baixas
temperaturas).
2.1 Monitoramento e caracterização
O monitoramento foi então feito através de eletroforeses em gel de agarose 0,8%, onde
os GAGs obtidos da tilápia são comparados com padrões já caracterizados dos
glicosaminoglicanos obtidos industrialmente de animais bovinos. Mostrando desta forma
sua similaridade com as moléculas já encontradas no mercado.
2.3Formação dos cristais:
in-vitro Para promover a cristalização foi utilizado uma placa de 24 poços onde foi
ultilizado uma pipeta automática para aplicar as soluções, uma contendo cloreto de
cálcio (16 mM) e outra oxalato de sódio (2 mM), ambas contendo 200 mM de cloreto de
sódio, 10 mM de acetato de sódio e pH 5.8. A cristalização do oxalato de cálcio foi
induzida por misturas de volumes igual da soluções de cloreto de cálcio e oxalato de
sódio, sempre sendo realizado a adição da solução de oxalato de sódio sobre a de
cloreto de cálcio (ZHANG et al., 2012). As amostras testadas foram primeiro
solubilizadas na solução de cloreto de cálcio,antes da adição do oxalato. Foi adicionado
ou não (controle) uma das frações obtidas de forma a atingirem as respectivas
concentrações finais: 0,1 mg/mL, 0,02 mg/mL ou 0,01 mg/mL. A placa ficou vedada e
em repouso por 24 horas em temperatura ambiente, assim sendo possível a formação
e a precipitação dos cristais
2.4 Contagem e caracterização dos cristais:
Após o repouso a placa foi levada para o microspório invertido onde foram obtidas 15
imagens de campo claro na lente com o aumento de 20x assim obtendo assim um
número razoável de cristais, também foram feitas imagens na lente com o aumento de
60x. A contagem foi realizada de forma manual com o auxílio apenas de um contador e
as imagens utilizadas foram as feitas com o aumento de 20x, possibilitando computar o
maior número de cristais por área, Já medições foram feitas nas imagens obtidas com
o aumento de 60x, esse método foi adotado para reduzir a possibilidade de erros nas
medições.
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Resultados e Discussões

3.1 Eficácia do processo de complexação
A complexação usando a resina Lewatit foi verificada por um método chamado de TCA,
onde a adição de ácido tricloroacético precipita todas as proteínas e ácidos nucléicos
presentes no caldo de degradação, onde uma amostra da solução pós-complexação
(pós-TCA) é comparada uma amostra pré-complexação (pré-TCA). Demonstrando
através de eletroforese que após o uso da resina Lewatit, a quantidade de
glicosaminoglicanos no caldo de degradação diminuiu, indicando que estes GAGs estão
agora na própria resina.
Figura 1: Eletroforese do método do ácido Tricloroacético. Mostrando menor intensidade
de GAGs no caldo após a complexação desde (os GAGs agora estão ligados à resina).
3.2. Eficácia do processo de fracionamento
A acetona é capaz de precipitar diferentes grupos de glicosaminoglicanos de acordo
com as diferentes concentrações utilizadas, para isso, foram usados os volumes de
acetona 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0 e 2,0 em relação ao volume total de eluato obtido após a
descomplexação, eles foram nomeados respectivamente de 0,5V; 0,6V; 0,7V; 0,8V;
1,0V e 2,0V. Sendo possível, em eletroforese, observar o sucesso do método e os
diversos grupos diferentes de carboidratos obtidos de acordo com a quantia de acetona
adicionada
Figura 2: Diferentes grupos de carboidratos obtidos após fracionamento com acetona.
3.3. Purificação com cromatografia de troca iônica
O método de cromatografia por troca iônica, usando a DEAE – SEPHACEL foi aplicado
na fração 0,8V do fracionamento, devido seu rendimento e menor quantidade de
contaminantes observada. Foram obtidos então, 3 eluições diferentes, baseadas nas
concentrações de NaCl utilizadas, a 0,5M; 0,8M e 1,0M, capaz de separar diferentes
grupos de glicosaminoglicanos por afinidade iônica. A que mostrou um melhor grau de
pureza foi a 0,8M, sendo também compatível com o padrão do condroitin sulfato, e
demonstrando o sucesso do processo de purificação.
Figura 3: Eletroforese pós-purificação, mostrando a semelhança entre o composto
adquirido e o condroitin sulfato (CS), e sua diferença entre os outros tipos de GAGs
(dermatan sulfato, DS e heparan sulfato, HS).
3.4 Rendimentos
O rendimento final adquirido nesse processo de purificação foi de aproximadamente
70mg do condroitin sulfato, que pode agora ser utilizado para vários outros testes.
3.5 formação dos cristais
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Como já foi apresentado a urolitíase é uma fisiopatologia que apresenta casos cada vez
mais comuns, devido a mudanças de hábitos da população , ademais a maioria dos
casos é tratado de forma cirúrgica, além disso que apresenta a reincidência na maioria
dos casos. De acordo com Tostes e Cardoso (2001) os cristais mono-hidratados se
comportam como se tivessem carga positiva, por meio da qual se liga a moléculas com
cargas negativas como o condroitin sulfato, com isso a adesão do COM as células é
inibidas.
Gráfico 1- gráfico da media da quantidade de cristais cristais de oxalacetato de cálcio.
Gráfico 2-Gráfico da media de tamanho dos cristais de oxalacetato de cálcio
O condroitin se apresenta como um bom inibidor do crescimento dos cristais de
oxalacetato de cálcio, tendo em vista que houve a diminuição do tamanho companhado
de um aumento do numero de cristais,esse dois eventos sempre ocorrem de maneira
inversamente proporcional, pois a cristalização se dá através de núcleos depois dos
crescimento dos cristais , esses eventos dependem da adsorção de iós de cálcio e
oxalacetato e como os íons de cálcio só tem dois destinos possíveis a participação na
cristalização ou ficarem livres , como a quantidade de íons presente nas soluções com
amostra e no grupo controle são a mesmas, significa que a presença do condroitin não
deixa o oxalacetato de cálcio mais ou menos solúvel, portanto a quantidade de íons
absorvidos pela nucleação é sempre a mesma, explicados a relação inversa entre o
numero de cirtais e o tamanho.
Foram testados três frações todas a 0,01mg/ml, 0,02mg/ml e a 0,10mg/ml todas as
amostras obtiveram resultados positivos, havendo uma diminuição no tamanho dos
cristais, porem o melhor resultado foi apresentado na concentração de 0,02mg/ml de
amostra do condroitin retirado das vísceras da tilápia, sendo o tamanho dos cristais
aproximadamente 26,7% menor do que o controle, ademais essa fração obteve
resultados muito próximo do 0,10mg/ml.

Conclusão
Pode-se concluir que o condroitin sulfato extraído da tilápia (Oreochromis niloticus) é
um composto com a capacidade de inibir o crescimento dos cristais de oxalacetato de
cálcio de acordo com seu comportamento in-vitro, esse resultados contribui para
melhorar a qualidade de vida dos que sofrem com a urolitíase. Porem, esse estudo ainda
não pode ser tratado como completo, pois são necessários diversos outros ensaios, com
células renais, in vivo e pesquisa em seres humanos. Mas desde já, mostra sua
importância, atuando como uma possível esperança de tratamento ou medicamento
para os quadros de urolitíase , assim como uma porta de estudo para muitas outras
moléculas extraídas de fontes alternativas como os animais marinhos, que apresentam
ótimas atividades terapêuticas.
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Figura 1: Eletroforese do método do ácido Tricloroacético. Mostrando menor intensidade
de GAGs no caldo após a complexação desde (os GAGs agora estão ligados à resina).

Figura 2: Diferentes grupos de carboidratos obtidos após fracionamento com acetona.

CIÊNCIAS DA VIDA

1195

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 3: Eletroforese pós-purificação, mostrando a semelhança entre o composto
adquirido e o condroitin sulfato (CS), e sua diferença entre os outros tipos de GAGs
(dermatan sulfato, DS e heparan sulfato, HS).

gráfico 1- gráfico da media da quantidade de cristais cristais de oxalacetato de cálcio.
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Figura -2 Gráfico da media de tamanho dos cristais de oxalacetato de cálcio
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TÍTULO: Estudo dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome
metabólica em docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo

A síndrome metabólica (SM) é uma doença crônica não-transmissível, caracterizada
pela presença de no mínimo três ou mais fatores de risco cardiovasculares. Alguns
estudos demonstraram que o professor está sempre submetido a diferentes graus de
tensões que podem comprometer a saúde física, metal e a qualidade do sono. Este
estudo objetivou avaliar os fatores associados ao alto risco cardiovascular e a
prevalência da Síndrome Metabólica nos docentes da UFRN. Aquisição dos dados deuse pela aplicação de questionários online validados, avaliação física para coleta de
dados antropométricos e aferição da pressão arterial. Obtiveram-se informações de 92
docentes, em que 57 docentes responderam aos questionários. Foi obtida uma média
de 25,7 kg/cm² para o IMC e observado que 11% dos homens tiveram circunferência
>102 cm e 20% das mulheres >88 cm. Foi encontrado que 10,8% dos docentes
possuíam pressão arterial >130/80 mmHg; 13,9% com glicemia em jejum >100
mg/dL; 8% dos homens com nível de HDL <40 mg/dL e 5% das mulheres com nível de
HDL <50 mg/dL[dm1] ; 19,4% apresentaram a quantidade de triglicerídeos >150
mg/dL[dm2] . Foi encontrado que 3 docentes possuíam a SM. Houve correlações
positivas entre nível de estresse, ansiedade e qualidade do sono. Nesse contexto, vêse a importância de indicar estratégias para minimizar o desenvolvimento de doenças
crônicas não-transmissíveis e os riscos associados a qualidade do sono dos docentes
e DCV relacionadas ao âmbito das universidades.
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Estresse. Ansiedade. Sono. Docente.
TITLE: Study of risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome in
teachers of the Federal University of Rio Grande do Norte
Abstract
The metabolic syndrome (MS) is a noncommunicable chronic disease characterized by
the presence of at least three or more cardiovascular risk factors. Some studies have
shown the teacher is Always subjected to different degrees of stress, that can
compromisse physical and mental health and sleep quality. This study aimed to evaluate
the factors associated with high cardiovascular risk and the metabolic syndrome’s
prevalence among UFRN teachers. The data acquisition ocurred through the application
of validated online questionnaires, physical evaluation for anthropometric data collection
and blood pressure measurement. Information was obtained from 92 teachers, wherein
57 teachers answered the questionnaires. Na average of 27.7 kg/cm² was obtained for
BMI and observed that 11% of men had circumference >102 cm and 20% of women
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>88cm. It was found that 10.8% of the teachers had blood pressure >130/80 mmHg;
13.9% with fasting blood glucose >100 mg/dL; 8% of men with HDL level <40 mg/d Land
5% of women with HDL level <50 mg/dL; 19.4% had triglycerides >150 mg/dL. It was
found that 3 teachers had MS. There were positive correlations between stress level,
anxiety and sleep quality. In this context, we see the importance of indicating strategies
to minimize the development of noncommunicable chronic diseases and the risks
associated with the teachers’quality sleep and CVD related to the scope of universities.

Keywords: Metabolic Syndrome. Stress. Anxiety. Sleep. Teacher.
Introdução
A síndrome metabólica é uma doença crônica não-transmissível, caracterizada pela
junção de fatores de risco cardiovasculares como obesidade abdominal, resistência
insulínica (RI), Diabetes Mellitus tipo II (DM2), elevação da pressão arterial (PA) e
dislipidemia (MCNEILL et al., 2005). De acordo com os critérios de diagnóstico da SM
em adultos, o indivíduo precisa apresentar no mínimo três dos cinco critérios para o
diagnóstico da síndrome metabólica (DIRETRIZES SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABERES, 2017-2018).
As doenças cardiovasculares (DCV’s) têm sido agravadas por distúrbios metabólicos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Essa descoberta se dá em parte pela exposição a
fatores de risco (FR’s), como tabagismo, sedentarismo, dieta rica em gorduras
saturadas, níveis de estresse, colesterol elevado e hipertensão (ISHITANI et al., 2006).
O estresse é definido como um conjunto de condições bioquímicas do organismo,
desencadeadas por ameaças e/ou agressões vindas de estímulos ambientais,
desencadeando um desequilíbrio na homeostase. Repentinas situações estressantes,
persistentes podem afetar o sistema nervoso simpático e levando a uma superatividade
no eixo hipófise-pituitária-adrenal, produzindo grandes níveis de cortisol, estabelecendo
um maior risco de SM. (RAIKKONEN et al., 2007; ROSMOND, 2005).
O professor está sempre sob um crivo crítico, passando por pressões e tensões
constantes para executar suas atividades e se aprimorar profissionalmente (TRICOLI,
2007), sendo exposto ao estresse ocupacional, gerado como um mecanismo de defesa
do organismo a frente de situações, podendo ocasionar uma má alimentação, devido
aos horários irregulares para se alimentar (RIBEIRO et al., 2015), tabagismo,
sedentarismo e uma disfunção no eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal (BERKMAN,
2005; HAMER; MALAN, 2010).
Em um estudo feito com professores da área da saúde, Aline et al. (2018) revelaram
uma significante correlação entre o estresse ocupacional e a baixa qualidade de sono
dos docentes, onde há uma predominância de professores trabalhando em 3 turnos
(manhã, tarde e noite). Nesse quadro, os professores não só trabalham dentro das
instituições de ensino, mas também fora desse ambiente, o que interfere na sua vida
pessoal e especialmente no sono. Os docentes perdem horas de sono para concluir
suas atividades, o que explica a sonolência diurna e também a baixa qualidade de
sono(AMARO, DUMITH, 2018). Em consequência disso, há uma desruptura ritmo
circadiano desses profissionais o que é chamado de jet lag social. Segundo Roenneberg
et al. (2012), o jet lag social é uma medida da discrepância no tempo de sono, entre os
dias de trabalho e dias livres. assim, uma maior discrepância do tempo do sono,
interrupções do sono, curta duração do sono e débito do sono são fatores que podem
contribuir com a obesidade e outras doenças crônicas relacionadas (MCALLISTER et
al., 2009).
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Dessa forma, o professor tem destaque entre as demais profissões devido a longa
jornada de trabalho, elevada sobrecarga laboral, podendo desencadear hiperatividade
simpática, aumento de pressão arterial, lesões vasculares, acúmulo de fadiga, má
qualidade de sono que resultam em fatores de risco independentes para doenças
cardiovasculares (KYONG-SOK, 2017). As interrupções nos ritmos circadianos foram
associadas com o elevado índice de massa corporal (IMC) e indicativo de obesidade e
disfunção metabólica (PARSONS et al., 2015). Além disso, as relações feitas entre a
síndrome metabólica e os fatores de risco cardiovasculares sustentam mais
informações a respeito da qualidade de vida do professor na universidade, onde há
poucas pesquisas feitas a cerca desse tema no Brasil, visando discussões para a
melhoria do ensino no país. Sendo assim, esta pesquisa visa quantificar o estresse
vivido na docência e o desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis,
avaliando a saúde docente e gerando possibilidades de melhorias na educação.

Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, de delineamento transversal e
analítico, com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados, realizada por meio da
aplicação de questionários, avaliações antropométricas, e aferição da pressão arterial
em docentes de uma Universidade Pública da cidade de Natal, RN. O estudo foi
realizado no período de agosto de 2017 a maio de 2019, nas dependências da
Universidade federal do Rio Grande do Norte (UFRN) numa sala apropriada para coleta
de dados.
A população estabelecida para as coletas foi docentes da UFRN lotados no Centro de
Biociências (CB) e Centro de Ciências da Saúde (CCS), estimando uma amostra total
de 250 docentes, de ambos os sexos, entre 30 e 65 anos. A pesquisa foi realizada por
meio de aplicação de um questionário online enviado por e-mail aos docentes do CB e
do CCS. O questionário foi elaborado visando avaliar aspectos demográficos,
socioeconômicos, alimentares, estilo de vida, dados bioquímicos, qualidade do sono,
ansiedade e nível de estresse docente. As coletas tinham agendamento prévio com os
docentes para obter as medidas de circunferência abdominal, circunferência do quadril,
estatura, peso dos professores e aferição da pressão arterial.
Essa amostra foi calculada considerando-se nível de significância de 5% e margem de
erro de 0,05, sendo a proporção estimada de 50%, visto que não se conhece essa
prevalência. Para tanto, foi utilizado o cálculo do tamanho de uma amostra aleatória
simples para populações finitas, considerando o tamanho da população (N) de 670, pois
cerca de 173 docentes estão lotados no CB e 497 docentes no CCS, segundo
informações do departamento de recursos humanos da instituição no ano de 2017. A
fórmula matemática utilizada para obter a quantidade mínima de amostras necessárias
para a realização da pesquisa foi à seguinte: n= z2.p.q.N/e2 (N-1) + Z2.p.q, onde:
Z2=(1,96)2 , p=q=0,5, N=72, e=0,05.
Os critérios de inclusão da amostra foram docentes de ambos os sexos, com idades
entre 30 e 65 anos pertencentes do quadro permanente de professores do CCS e do
CB. Foram excluídos do estudo docentes que estavam afastados das atividades laborais
(gestantes, lactentes, férias, licença, aposentados), servidores com menos de 2 anos
de contribuição na instituição e os que não concordarem em assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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O peso dos docentes foi estimado em quilogramas através da balança antropométrica
com capacidade para 180 kg e a altura aferida em metros, utilizando-se fita métrica
inextensível fixada à parede sem rodapé. A Circunferência da Cintura (CC)
correspondeu ao perímetro da cintura (em cm), medido com fita inelástica de 150 cm de
comprimento, utilizando-se como ponto médio de referência a última costela e a crista
ilíaca, com o abdômen relaxado. A Razão Cintura Quadril (RCQ) foi realizada após a
obtenção do valor da CC, onde foi aferido o perímetro do quadril, tendo como ponto de
referência o ponto mais saliente dos glúteos. A RCQ corresponde o indicador mais
comumente utilizado para identificar a distribuição de gordura corporal, determinada por
meio da equação: RCQ =CC/ CQ (VIEIRA et al., 2016).
A realização da aferição da Pressão Arterial (PA) foi em mmHg, com o auxílio de um
esfigmomanômetro digital (Omron HEM-7113). Os valores de PA sistólica e PA
diastólica foram registrados em três medidas, com intervalo aproximado de dois
minutos, onde a média das duas últimas medidas foi considerada como as pressões
sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e classificados segundo as VI Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão (2010).
A qualidade do sono foi avaliada de acordo com o Índice de qualidade do sono de
Pittsburgh (BERTOLAZI et al., 2008), constituído por 19 itens agrupados em 7
componentes, onde cada componente recebe uma pontuação de 0-3. Essas
pontuações são somadas, gerando um Global PSQI Score (escore global). Um escore
global de 0-4 indica boa qualidade do sono, de 5-10 qualidade ruim e acima de 10 indica
distúrbio de sono (FONSECA et al., 2010). Ou seja, quanto maior a pontuação, pior a
qualidade do sono.
A intensidade dos sintomas da ansiedade foi medida através do Inventário de Ansiedade
de Beck (CUNHA, 2011). Esse inventário é um questionário de auto-relato que possui
21 itens de múltipla escolha, cuja pontuação de cada questão varia de 0-4 dependendo
da resposta. ).
O nível de estresse foi calculado usando a Escala de Estresse Percebido (COHEN et
al., 1983), que consiste num questionário de 10 itens, onde todos eles perguntam a
frequência de algo que o indivíduo tenha sentido no último mês. A pontuação de cada
item varia de 0-4. Quanto maior a pontuação, maior o nível de estresse.
A avaliação do cronotipo, jet lag social e a classificação dos indivíduos de acordo com
os seus ritmos circadianos foi realizada usando o Questionário de Cronotipo de Munique
(MCTQ). Segundo os autores, o MCTQ fornece uma medida quantitativa do cronotipo,
baseado na fase do sono avaliado como uma medida quantitativa do horário médio do
sono. Como resultado o MSFc não é baseado em escores, mas possui uma distribuição
continua e aproximada a uma curva normal (ROENNEBERG et al., 2003).
Os resultados das variáveis do estudo foram expressos como média ± erro padrão da
média (e.p.m.). Foram considerados estatisticamente significativos os resultados que
apresentaram probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% (p<0,05). A
partir das informações obtidas nas entrevistas, foi construído um banco de dados com
o auxílio do programa Statistica versão 7.0. Quando necessário, foram aplicados teste
de correlação de Pearson, de acordo com a distribuição dos dados. Os gráficos foram
realizados através do programa Microsoft Office Excel 2016.
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O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN sob
número 2.401.132 (CEP/UFRN).

Resultados e Discussões

A aquisição dos dados deu-se pelo preenchimento de formulários validados online, e
avaliação física para coleta de dados antropométricos, aferição de pressão arterial e
análises de dados laboratoriais. Dentre os participantes da pesquisa, 57 docentes
responderam aos questionários online. Obtiveram-se informações de 92 docentes, dos
quais 37 (40%) eram homens e 55 (60%) eram mulheres. Conforme abaixo (tabela 1)
podemos observar os dados antropométricos, laboratoriais e pressão sistólica obtidos:
Tabela 1- Dados antropométricos, laboratoriais e pressão sistólica dos docentes da
UFRN. IMC: índice de massa corpórea; CC: circunferência da cintura.
Fonte: Própria.
Para caracterizar os participantes possuintes da síndrome metabólica (SM), foram
utilizados critérios da NCEP para diagnóstico da SM em adultos de acordo com as
diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017 – 2018). Os critérios foram
obesidade, tendo como referência a circunferência abdominal >102 cm em homens e
>88 cm em mulheres, Glicemia >100 mg/dL, triglicerídeos >150 mg/dL, colesterol HDL
<40 mg/dL em homens e <50 mg/dL em mulheres, e pressão arterial >130/85. Foi
encontrado que 3 docentes possuíam a SM, apresentando no mínimo 3 critérios para o
diagnóstico da SM em adultos. Dentre os participantes da pesquisa, 11% (n=3) dos
homens tiveram circunferência >102 cm e 20% (n=10) das mulheres >88 cm. [dm1] Foi
observado que 10,8% (n=7) dos docentes possuíam pressão arterial >130/80 mmHg;
13,9% (n=6) apresentaram glicemia em jejum >100 mg/dL; 8% (n=3) dos homens
possuíam nível de HDL <40 mg/dL e 5% (n=4) das mulheres possuíam nível de HDL
<50 mg/dL[dm2] ; 6,8% (n=2) possuíam nível de LDL acima de 200 mg/dL; e 19,4%
(n=6) apresentaram a quantidade de triglicerídeos >150 mg/dL[dm3] .
Dentre os 57 participantes que responderam aos questionários online, também foi
encontrado que 19% (n=11) docentes são ou já foram fumantes e 81% (n=46) não
fumantes (figura 1).
Figura 1: Você é ou já foi fumante?
Fonte: Própria.
Baseado na literatura, esse fator de risco raramente se apresenta de forma isolada e
influenciam no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Há fatores de risco não
modificáveis como idade, sexo, hereditariedade e há fatores modificáveis. Dentre os
principais fatores de risco modificáveis estão a dislipidemia, hipertensão, diabetes e
tabagismo (RAITAKARI et al., 1994; EZZATI et al., 2007).
Quanto aos dados de análise de ansiedade, obtido através do Inventário de Ansiedade
de Beck (Figura 2) foi obtido que dos 57 docentes avaliados, 79% (n=45) possuíam nível
de ansiedade mínimo, 14% (n=8) leve e 7% (n=4) moderado.
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Figura 2: Gráfico de nível de ansiedade dos docentes da UFRN.
Fonte: Própria
Dados epidemiológicos demonstram que a ansiedade vem aumentando na população
humana, principalmente em estudantes universitários, em que alguns autores designam
o século XX de “era da ansiedade” (TWENGE, 2000). Evidências mostram que os
docentes estão sob uma pressão excessiva das instituições educacionais, das
demandas dos estudantes e da comunidade, e isto predispõe a ansiedade nesses
profissionais (SKAALVIK, 2010). Neste estudo, não foi encontrado uma diferença no
nível de ansiedade entre os sexos masculino e feminino, mas de acordo com um estudo
feito em professores egípcios (DALIA, HEBA, 2017), há uma grande diferença no nível
de ansiedade, sendo os níveis mais elevados predominantes no sexo feminino.
Quanto ao Estresse (Figura 3), percebemos que 14% (n=8) dos docentes apresentaram
nível de estresse leve, 84% (n=48) moderado e 2% (n=1) grave.
Figura 3: Gráfico de nível de estresse dos docentes da UFRN.
Fonte: Própria.
Nesta pesquisa, não foi possível notar uma diferente no nível de estresse entre os sexos
dos docentes. Entretanto, outro estudo mostra uma diferença significante na prevalência
do estresse entre os sexos masculino e feminino, em que docentes do sexo feminino
mostraram altos níveis de estresse, sendo predominante o nível de estresse moderado
e severo nesses docentes (DALIA, HEBA, 2017).
Outro resultado encontrado foi a correlação positiva entre o tempo de deslocamento que
o docente leva para chegar ao ambiente de trabalho e a pressão sistólica representada
na figura 4.
Figura 4: Gráfico de Correlação de Pearson entre o Deslocamento e a pressão sistólica.
r= 0,416 e p<0,05
Fonte: própria.
Esse resultado revela também que quanto maior o tempo que o docente leva para
chegar ao trabalho, maior será o nível de estresse que ele apresentará diante dessa
situação, afetando em sua saúde física e mental. Segundo Selye (1936), o estresse é
definido como uma reação do organismo que ocorre quando ele está a frente de
situações que exijam dele capacidades e adaptações além do seu lime. Existem
condições externas e internas que são capazes de atuar como geradoras de estados de
tensão significativos. Esses fatores externos muitas vezes estão ligados ao estresse
ocupacional do indivíduo, em que as pessoas passam a se cobrar para exercer suas
funções no trabalho e atingir objetivos pessoais e profissionais bem definidos e traçados
(CARVALHO, SERAFIM, 1995). Além disso, estudos mostram que os docentes estão
sempre submetidos um crivo crítico, sendo a profissão de professor uma das mais
estressantes quando comparada a outras profissões (COOPER et al., 2005). Já os
fatores internos incluem a ansiedade, pessimismo, a competição, comportamento de
pressa, insegurança, entre outros, que são capazes gerar consequências físicas e
psicológicas (LAZARUS, 1995)
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Em relação ao teste de qualidade de sono de Pittsburgh (figura 5), foi obtido que 47%
(n=27) dos docentes tinham uma qualidade boa de sono, 42% (n=24) e 11% (n=6)
tinham qualidade de sono ruim [dm4] e distúrbio do sono, respectivamente.
Figura 5: Índice de qualidade de sono de Pittsburgh.
Fonte: própria.
Perturbações na saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse, afetam o bemestar psicoemocional e consequentemente o organismo como um todo, podendo
comprometer a saúde física e afetar o humor, o pensamento, a atenção e a
concentração, que são variáreis que afetam no desempenho do indivíduo (MORAIS et
al., 2014[HA5] ). Um estudo usando a mesma metodologia para analisar a qualidade do
sono em profissionais da saúde, teve como objetivo analisar a relação entre qualidade
do sono e qualidade de vida e mostrou que existe uma relação estrita entre essas
variáveis, indicando uma baixa na qualidade do sono associada com vários fatores,
como idade, gênero e turnos de trabalho (MILVA et al., 2013). As alterações do sono
podem acarretar consequências a nível de desequilíbrio emocional, podendo gerar
perturbações como distúrbios de ansiedade, depressão e estresse.
Nos resultados das correlações de Pearson, foram encontradas correlações positivas e
significantes entre a qualidade do sono e o nível de ansiedade de Beck (figura 6) e a
qualidade do sono e o nível de estresse (figura 7) do docente.
Figura 6- Gráfico de Correlação de Pearson entre o nível de ansiedade e qualidade do
sono. r = 0,558884 e p= 0,000006
Fonte: Própria.
Figura 7- Gráfico de Correlação entre nível de estresse e qualidade do sono. r=
0,552306 e p<0,05[HA6]
Fonte: Própria.
De acordo com Richards (2015), as pessoas mais vulneráveis a doenças crônicas
apresentam um insuficiente número de horas de sono. Além desse ponto, a privação
crônica do sono pode levar a sonolência diurna excessiva, queda de produtividade nas
atividades cotidianas e um decréscimo na qualidade de vida por alterações
cardiovasculares e metabólicas (FERREIRA et al., 2015). Há uma relação entre
ansiedade e doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial, tendo
como possível mecanismo para essas alterações a hiperatividade do eixo hipotálamohipófise-adrenal, onde promove mudanças nos níveis de catecolaminas circulantes,
como adrenalina e noradrenalina, afetando a homeostase autonômica e hormonal
(SINGH et al. 2015).
Os problemas destacados na duração e/ou na qualidade do sono possuem estrita
relação com doenças crônicas não transmissíveis, em que uma má qualidade do sono
é um componente relevante de vulnerabilidade da saúde humana (ARAÚJO et al.,
2013). Os distúrbios que afetam o sono podem se traduzir num elevado risco de
transtornos somáticos e psicológicos, que afetam negativamente a qualidade de vida do
indivíduo (MORALES, LOZANO & CASAL, 2005).
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Nesta pesquisa, foi encontrada uma média de 6,97 ± 1,0 horas totais de sono entre os
docentes da instituição analisada. Ademais, houve correlação negativa entre as horas
de sono da semana e nível de estresse entre os docentes desse estudo, conforme figura
abaixo.
Figura 8 - Gráfico de Correlação entre nível de estresse e duração do sono. r= -0,39 e
p <0,005
Segundo Kohatsu et al. (2006), indivíduos que dormem menos que seis horas por noite
[dm7] são mais propensos a ter excesso corporal, e além disso, possuem maior
probabilidade de adquirir doenças crônicas. Já Nilsson et al.,(2004) mostraram que
indivíduos que dormem menos de 5 horas de sono por noite tem maior risco de
desenvolver diabetes tipo 2. Além da diabetes, o sono também está relacionado ao
desenvolvimento de hipertensão arterial, pois a privação do sono aumenta a produção
matinal de cortisol (PAIVA, 2015[HA8] ). Maria Carliana et al. (2017) mostrou que a
ruptura do ritmo circadiano, no caso, o jet lag social possui relação com variáveis como
obesidade, parâmetros metabólicos e pressão sanguínea em indivíduos com doenças
crônicas não transmissíveis. Na sua pesquisa, foi ressaltado também que o jet lag social
pode influenciar no desenvolvimento do excesso de peso, nos níveis de glicose,
colesterol e triglicerídeos e também em complicações metabólicas, evidenciando o jet
lag social como um fator de risco metabólico.
Usando o Questionário de cronotipo de Munique para categorizar os cronotipos dos
docentes e calcular o jet lag social (figura 9), foi permitido separar os docentes em 2
grupos, os que possuíam jet lag social <1 h (grupo 1) e >2h (grupo 2). Foi encontrado
que 66% (n=38) dos docentes apresentaram jet lag social ≤1 h e 34% (n=20) >1h,
representando uma média de jet lag social de 0,9±0,0 horas do total da amostra.
Figura 9: Gráfico do jet lag social.
Fonte: própria.
Nos resultados das correlações de Pearson entre o jet lag social com as variáveis
cardiometabólicas e com variáveis estresse e ansiedade, não foram encontradas
correlações positivas e significativas, porém houve correlação positiva entre o jet lag
social e o cronotipo do docente (Figura 9).
Figura 10: Correlação entre o Cronotipo e jet lag social. r=0,504 e p<0,001
Fonte: Própria.
Nesta pesquisa, notou-se que os docentes com um cronotipo vespertino tendem a ter
um maior jet lag social. De acordo com outras pesquisas, pessoas com cronotipo
vespertino experimentam maiores restrições sobre o sono, tendo um maior jet lag social,
menor duração de sono e redução da qualidade do sono, enquanto pessoas com
cronotipo diurno e noturno não sofrem essas restrições tão acentuadamente (MYRIAM
et al, 2013). Em um outro estudo realizado com trabalhadores de turnos diferentes, foi
analisado que o cronotipo do indivíduo não teria influência direta no jet lag social
(GERBEN et al., 2018), porém, uma pesquisa evidenciou que pessoas com cronotipo
diurno apresentaram maior jet lag social (JUDA et al., 2013).
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Conclusão

Em síntese, os resultados obtidos neste estudo determinaram a associação entre o
estilo de vida dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os fatores
de risco cardiovasculares. Além disso, percebe-se que as perturbações de estresse e
ansiedade podem afetar a qualidade e duração do sono dos docentes, em que esses
fatores em relação ao sono têm uma estrita relação com doenças crônicas nãotransmissíveis. Sendo assim, o estudo teve também como o objetivo ressaltar a
importância do sono na saúde, redução de ansiedade e estresse, melhoria na qualidade
de vida, de forma a prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas não- transmissíveis
relacionadas a saúde do trabalhador docente.
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TÍTULO: Efeitos toxicológicos e teratogênicos da exposição de ovos do peixe zebra
(Danio rerio) ao extrato aquoso das cascas de cajueiro (Anarcadium occidentale)
Resumo
O uso das plantas medicinais como alternativa para o tratamento de doenças se
consolidou na forma de um conhecimento passado por oratória pela população. A casca
do cajueiro (Anacardium occidenlale), por exemplo, é popularmente usada em chás,
com finalidades anti-inflamatória e cicatrizante, dentre outras. Entretanto, é
potencialmente abortivo, e pouco se sabe sobre os seus efeitos em gestantes. Deste
modo, avaliamos neste estudo os efeitos do extrato das cascas do cajueiro sobre o
desenvolvimento embrionário, utilizando-se peixe zebra (Danio rerio) como modelo
experimental; uma vez que este possui similaridades genéticas com a espécie humana
que o tornam um dos modelos mais aceitos atualmente para estudos de
embriotoxicidade. Cerca de 30 ovos foram expostos ao extrato em diferentes
concentrações e em diferentes estágios de desenvolvimento, às 6, 12, 24 e 48 horas
pós fertilização (hpf). Foram identificadas alterações morfológicas nos estágios das 6,
12 e 24hpf, nas concentrações entre 20-200mg/10ml e ainda no estágio das 48hpf em
todas as concentrações. Em todos os estágios, nas concentrações de 150 a
200mg/10ml observou-se alteração no formato ovalar do córion, onde este apresentou
formato elíptico, voltando ao formato ovalar após algumas horas. As alterações
observadas sugerem um potencial efeito teratogênico e toxicológico, sendo necessário
novos estudos visando a melhor compreensão das alterações morfológicas
encontradas.
Palavras-chave: Fitoterapia, Peixe paulistinha, Embriotoxicidade
TITLE: Toxicological and teratogenic effects of the cashew tree (Anarcadium
occidentale) bark aqueous extract on the egg development of zebrafish (Danio rerio)
Abstract
The use of medicinal plants as an alternative for the treatment of diseases was
consolidated in the form of a knowledge passed by oratory by the population. Cashew
tree bark (Anacardium occidenlale), for example, is popularly used as teas for antiinflammatory and healing purposes, among others. However, is potentially abortifacient,
and little is known about its effects on pregnant women. So, we aimed to evaluate the
effects of the cashew tree bark extract on embryonic development, using zebrafish
(Danio rerio) embryos as experimental model; which has great genetic similarities with
humans, being one of the most used experimental models for studying embryotoxicity.
About 30 eggs were exposed to the extract at different concentrations and
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developmental stages, at 6, 12, 24 and 48-hours post-fertilization (hpf). Morphological
changes were identified at stages 6, 12 and 24hpf, at concentrations between 20-200mg
/ 10ml, and also at 48hpf stage at all concentrations. At all stages in the concentrations
from 150 to 200mg / 10ml there was alteration in the oval shape of the chorion, where it
presented elliptical shape; returning to oval shape after a few hours. The changes
observed suggest a potential teratogenic and toxicological effect, and further studies are
needed to a better comprehension about the morphological changes found.
Keywords: Phytotherapy, Peixe paulistinha, Embryotoxicity
Introdução
Aborto é a morte do concepto antes de se completar a 22ª semana de gravidez, segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS)1. Devido à ilegalidade da prática do aborto em
muitos países, como no Brasil, grande parte das mulheres recorrem a métodos
clandestinos para abortar, muito destes desconhecidos pelas mesmas e até perigosos,
que põem em risco sua própria vida, estando dentre estes métodos o uso de chás e
infusões de plantas medicinais considerando o grande desenvolvimento da medicina
alopática a partir da segunda metade do século XX, a utilização de plantas medicinais
ao longo do tempo tem sido registrados em variados procedimentos clínicos tradicionais,
de modo que o uso com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças,
é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.
No início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 6580% da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais
como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. No entanto, dentre os
efeitos mais preocupantes do uso indiscriminado de plantas medicinais durante a
gestação estão o teratogênico, embriotóxico e abortivo, uma vez que os constituintes da
planta podem atravessar a placenta, chegar ao feto e gerar esses efeitos2. A utilização
de espécies vegetais normalmente é para fins terapêuticos conhecidos a partir de ditos
populares e que em alguns casos há comprovação científica. O que pouco se sabe é
que essas mesmas plantas utilizadas para fins terapêuticos podem apresentar efeitos
que são desconhecidos e que podem gerar transtornos para gestantes. O efeito
teratogênico de uma droga deve-se à potente ação uterotônica, promovendo um déficit
transitório na circulação fetal que, a depender da intensidade do fenômeno vascular, do
seu tempo de atuação e do momento de ocorrência, pode ocasionar um grande espectro
de anomalias congênitas3.
Anacardium occidentale (Anacardiaceae), conhecida popularmente como cajueiro, é
uma planta rica em compostos fenólicos e largamente usada na medicina popular na
região nordeste brasileira. Trabalhos na literatura mostram efeitos biológicos benéficos
dos compostos fenólicos, possuindo ação anti-inflamatória antioxidante e antiglicêmico.
Porém, como o chá das cascas do cajueiro é também citado na medicina popular como
abortivo4,5, embora sem que haja qualquer comprovação científica quanto a este efeito,
é fundamental o desenvolvimento de estudos que atestem a segurança ou risco no uso
deste extrato durante a gestação.
Visando analisar tal efeito, este estudo utilizou o peixe zebra (Danio rerio) como modelo
experimental. O peixe-zebra possui inúmeras características que favorecem o seu
estudo em áreas diversas, contando ainda com seu genoma completamente
sequenciado e amplamente estudado por apresentar muitos genes com funções
semelhantes ao da espécie humana, comportamentos de desenvolvimento facilmente
observáveis e testáveis6. Além disso apresenta desenvolvimento embrionário muito
rápido, e seu embrião é relativamente grande, transparente e com desenvolvimento
externo. O peixe-zebra também conta com semelhanças ligadas aos modelos de
mamíferos e dos seres humanos em testes de toxicidade7.
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Deste modo, diante da ausência de estudos acerca do uso do extrato da casca do
cajueiro durante a gestação, bem como de seus efeitos sobre o desenvolvimento
embrionário, o objetivo desse trabalho foi, utilizando o D. rerio como modelo
experimental, testar os efeitos do extrato das cascas de A. occidentale, tendo como
base o dito popular de que a ingestão da infusão/chá de sua casca é tida como passível
de complicações em mulheres gestantes, sendo potencialmente abortiva.
Metodologia
As amostras da casca do cajueiro, A. occidentale, foram coletadas nas dependências
da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, na cidade
de Parnamirim-RN. Uma amostra foi tombada no herbário do Departamento de Botânica
e Zoologia da UFRN, e os extratos foram obtidos no Laboratório de Farmacognosia do
Departamento de Farmácia da UFRN. O material foi seco a 55 °C, triturado e infundido
para preparo do extrato aquoso, seguindo-se o seu uso na medicina popular. Para tal,
foram realizadas macerações na proporção 10 g do vegetal para 500 mL de água
(10g/500 mL; v/v). Após secagem em rotaevaporador, o extrato resultante foi liofilizado
e criopreservado a -80 °C, sendo mantido sob abrigo da luz para manutenção de sua
estabilidade, até o momento de sua utilização.
O experimento para a avaliação de efeitos toxicológicos e teratogênicos ocorreu no
Biotério Fish Vivarium, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN. Os
testes de toxicidade aguda em embriões de D. rerio seguiram as recomendações da
OECD 236 e os procedimentos experimentais foram previamente autorizados pela
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN. Foram utilizados como progenitores
machos e fêmeas, na proporção 2:3, em aquários de reprodução com temperatura de
26ºC ±1 e fotoperíodo 12/12h claro e escuro. Após a desova, 30 ovos foram recolhidos
e separados, sendo armazenados em placas de Petri para exposição ao extrato às 6,
12, 24 e 48hpf (horas pós fertilização). Os embriões foram expostos durante 2 h a uma
concentração de 5 a 200 mg do extrato aquoso, diluída previamente em 10 ml de água
de cultivo do peixe zebra. Após o período de exposição os ovos foram lavados e
armazenados em placas de 24 poços para observação em microscópio estereoscópico
pelo período de 96h pós a exposição.
Após o período experimental, analisou-se a presença de alterações morfológicas nos
ovos, indicativas de toxicidade devido à exposição às diferentes concentrações do
extrato.
Resultados e Discussões
Observando-se o desenvolvimento embrionário do peixe zebra nas hpf determinadas,
às 6hpf este é constituído por um ovo arredondado contendo o escudo embrionário,
onde em visão lateral observa-se o epiblasto e o hipoblasto bem desenvolvido. Às 12hpf
observam-se o aparecimento dos primeiros pares de somitos sob vista dorsal, e às
24hpf, em uma vista lateral, o primórdio óptico começa seu desenvolvimento; além do
avanço final da linha lateral e seu comprimento atinge 1,9mm. Por fim, às 48hpf os
botões da barbatana peitoral são bastante alongados e o formato passa de cilindrico a
conico, devido a largura da cabeça em relação ao vitelo e a elongação do corpo8
(figura1).
Quando em comparação com as diferentes taxas de concentração em que foram
expostos, foram observadas alterações desde o primeiro estágio, às 6hpf, com
deformações no córion e no escudo embrionário nas concentrações entre 150 a
200mg/10ml (figura2). No estágio de 12hpf observou-se edema pericardico, coluna torta
e deformação do córion nas concentrações entre 80 a 200mg/10ml (figura 2). Às 24hpf
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observou-se edema no vitelo e pericárdio, coluna torta e deformações no córion nas
concentrações entre 20 a 200mg/10ml (figura 2), enquanto que em todas as
concentrações no estagio das 48hpf surgiram também edemas no vitelo e pericárdio
(figura 2); e nas concentrações acima de 150mg/ml os ovos perdem o formato ovalar
passando a ficar elípticos(figura 3), voltando a normalidade horas após a exposição.
O período de 6 hpf no peixe zebra corresponde ao período de 3 a 4 semanas do embrião
humano, no qual encontra-se em desenvolvimento o disco embrionario trilaminar, com
o início da diferenciação de todos os tecidos do corpo, tais como o sistema nervoso.
Nesta fase já estão presentes a cavidade aminiotica, o saco vitelino e o córion, primódrio
da placenta. O período de 12hpf corresponde à organogênese e morfogênese inicial do
embrião humano, com 4 a 5 semanas, onde o mesoderma esta se diferenciando, e no
mesoderma intra-embrionario paraxial surgem os primeiros pares de somitos,
responsáveis pelo desenvolvimento da coluna vertebral; no mesoderma lateral
diferencia-se o coração primitivo; e a morfogênese leva ainda ao surgimento do sistema
digestório. O período de 24 hpf corresponde a uma fase de organogênese e
morfogênese intermediárias, onde o embrião humano teria de 5 a 7 semanas e
apresenta diferenciação de estruturas da cabeça e pescoço, como os olhos, nariz,
palato e orelhas; bem como dos membros e sistema urogenital. Por fim, o periodo das
48hpf corresponde à organogênese e morfogênese tardias do embrião humano, das 7
às 8 semanas, onde todos os sistemas do corpo já estão formados e vão se desenvolver
até o nascimento, ao longo do período fetal (9 a 38 semanas)8,9.
Como foram observadas alterações indicativas de toxicidade nos embriões do peixe
zebra em todas as hpf analisadas, a análise comparativa destes períodos com o
desenvolvimento do embrião humano permite inferir que a ingestão do extrato da casca
do cajueiro pela gestante pode ocasionar distúrbios semelhantes ao embrião humano.
Isto porque aproximadamente 71 % dos genes que codificam proteínas em humanos
tem pelo menos um gene ortólogo no peixe zebra, e 84 % dos genes associados a
doenças humanas possuem um gene relacionado no peixe zebra10. É fundamental
considerar ainda que a ingestão de uma substância com finalidade abortiva pela mulher
usualmente é feita justamente no período da organogênese, onde encontram-se em
desenvolvimento todos os órgãos e sistemas do corpo, conforme descrito acima. Deste
modo, o chá da casca do cajueiro poderia ser considerado um potente teratógeno
ambiental, cujos impactos sobre o desenvolvimento embrionário não podem ser
revertidos.
Ademais, as alterações induzidas sobre os anexos embrionários do peixe zebra,
sobretudo no córion, são indicativas de possíveis alterações ao desenvolvimento
placentário humano, uma vez que alterações placentárias são algumas das principais
causas da ocorrências de aborto. Isto porque o potencial abortivo de algumas plantas
se deve à sua capacidade em estimular as contrações uterinas, levando assim à
expulsão do concepto. Quando isto não ocorre, a toxicidade relacionada a aquele
extrato vegetal pode promover embriotoxicidade, o que por sua vez, pode ocasionar
severos defeitos congênitos. É interessante notar que estas perturbações podem
ocorrer mesmo em dosagens que não afetam o organismo materno e que a reação tanto
do embrião quanto da própria gestante aos agentes exógenos depende em grande parte
da própria constituição genética daquele indivíduo11, 4.
Conclusão
Foram encontradas alterações morfológicas consideráveis durante os testes feitos
utilizando o extrato da casaca da A. occidentale com o D. rerio como modelo de
pesquisa, e estas alterações são altamente sugestivas de embriotoxicidade. Novos
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estudos são necessários para que se desvendar quais foram os tecidos atingidos, a
partir de analises mais minuciosas, a nível celular.
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Figura 1. Desenvolvimento normal do peixe zebra nos estágios 6, 12, 25 e 48hpf. Fonte:
Kimmel et al., 1995.
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Figura2
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TÍTULO: Revisão dos aspectos reprodutivos de decápodes "crab-like" (fenótipo
caranguejo)
Resumo

O dimorfismo sexual dentre os crustáceos decápodes é muito comum, sendo a regra de
Rensch, um padrão alométrico que quantifica o grau de dimorfismo sexual (SSD) em
uma espécie, muito usado entre os métodos de estudo. O presente trabalho foca nos
decápodes crab-like, onde por meio de revisão bibliográfica de periódicos publicados,
foi compilado dados morfométricos e ecológicos como estratégia reprodutiva, sistema
de determinação sexual, médias de tamanho dos gêneros sexuais como comprimento
e largura padrão (cl e cw), sistema de cópula, sistema social da infraordem braquiúra
para mapear os traços fenotípicos e procurar por um padrão de dimorfismo sexual
evolutivo inerente a infraordem braquiúra.

Palavras-chave: dimorfismo sexual, SSD, regra de Rensch, crab-like, carcinização
TITLE: Review of the reproductive aspects of crab-like decapods (crab phenotype)
Abstract

Sexual dimorphism among decapod crustaceans is very common, with Rensch's rule
being an allometric pattern that quantifies the degree of sexual dimorphism (SSD) in a
species, widely used among study methods. The present work focuses on crab-like
decapods, where through bibliographic review of published journals, morphometric and
ecological data were compiled as reproductive strategy, sexual determination system,
sex size averages as standard length and width (cl and cw ), copulation system, social
system of brachyura disorder to map the phenotypic traits and look for a pattern of
evolutionary sexual dimorphism inherent in brachyura disorder.

Keywords: sexual dimorphism, SSD, Rensch's rule, crab-like, carcinization
Introdução
A sub-filo Crustacea apresenta uma das maiores variedades ecológicas, morfológicas e
taxonômicas, o que fez com que este grupo colonizasse quase todos os habitats do
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planeta, desde recifes de corais a regiões abissais (Duffy & Thiel, 2007). E se olharmos
do ponto de vista da filogenética integrativa, Pancrustacea, que engloba os crustáceos
e os hexápodes (Regier et al, 2005) a miríade de habitats colonizados aumentaria ainda
mais. Assim, foi revolucionária a radiação pertencente às linhagens representantes do
grupo, possibilitando a evolução de diferentes estratégias de vida e tornando-os cada
vez mais diversificados.
Dentre os crustáceos, os decápodes são os mais representativos podem ser
classificados de acordo com os seus variados fenótipos, como shrimp-like (camarão),
lobster-like (lagosta), squat-lobster-like, pagurus-like (ermitões) e crab-like
(caranguejos). Essas diferenças fenotípicas podem ser explicadas pelo processo da
carcinização, caracterizado pela redução do abdômen de crustáceos decápodes,
juntamente com a compressão dorsoventral e dilatação lateral do cefalotórax,
responsável pelo hábito corporal do caranguejo. O processo de carcinização ocorreu ao
mesmo tempo em várias linhagens que pode ser confirmado por Keiler et al (2017) por
dados de incongruência de dados de morfologia externa e interna, embasado por
sistemática integrativa.
Em decápodes, principalmente em crab-like, o dimorfismo sexual é comum, sendo
normalmente manifestado no tamanho corporal e dos quelípodos maiores (Conlan,
1991). Um dos mecanismos mais aceitos que leva ao dimorfismo sexual (SD) é a
seleção sexual, de forma que o SD aumenta em conjunto com o sucesso reprodutivo,
ocorrendo principalmente em machos, o dimorfismo sexual pode torna-los mais atrativos
para o sexo oposto (dimorfismo inter-sexual) ou ajudando a derrotar rivais do mesmo
sexo (dimorfismo intra-sexual) (Bern, 2013). A seleção sexual pode também atuar de
outras formas no SD, como por exemplo em espécies onde o macho precisam guardar
a fêmea, um tamanho corporal menor para fêmea é selecionado devido ao menor custo
energético de carregá-las e maior alocação de recurso para desenvolvimento das
gônadas (Adams & Greenwood, 1987).
Seguindo a regra de Rensch, que diz que quanto maior o tamanho corporal do macho
em relação a fêmea, maior é o grau de dimorfismo sexual presente na espécie e quando
ocorre o oposto (fêmeas maiores que machos) o grau de dimorfismo sexual diminui, e
assim Rensch quantifica o grau de dimorfismo sexual (SSD, sexual size dimorfism).
Esses padrões definidos por Rensch pode ser resumido como uma co-evolução do
tamanho corporal dos machos e fêmeas combinadas com uma divergência
evolucionaria no tamanho corporal dos machos em relação a fêmea. O presente
trabalho busca relacionar a regra de Rensch com padrões ecológicos evolutivos para
responder se existe um consenso no dimorfismo sexual em decápodes crab-like.

Metodologia

Foi realizada uma revisão bibliográfica de periódicos publicados em que foi compilado
dados morfométricos e ecológicos de todas as famílias pertencentes a infraordem
braquiúra. Foi utilizado como base para a procura das famílias e espécies existentes de
braquiúras o Systema Brachyurorum (Ng. et al., 2008) trabalho que compila todas as
superfamílias, famílias e espécies viventes de caranguejos, que ao todo somam 93
famílias e 38 superfamílias contendo 1271 gêneros e subgêneros.
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O acesso aos periódicos devidamente publicados aconteceu por meio das plataformas
online
AToL
Decapoda
(https://decapoda.nhm.org),
Web
Of
Science
(webofknowledge.com) e o Google acadêmico (https://scholar.google.com.br), portais
online dos quais se podem ter acesso a uma enorme quantidade e diversidade de
periódicos.
A revisão bibliográfica feita procurou mapear e compilar os traços fenotípicos inerentes
ao padrão de dimorfismo sexual dos decápodes “crab-like”. Os dados compilados
abrangeram a estratégia reprodutiva, sistema de determinação sexual, médias de
tamanho dos gêneros sexuais como comprimento e largura padrão (cl e cw), sistema de
cópula, sistema social. Todos os dados compilados foram organizados em uma tabela
para que fosse avaliado os padrões apresentados, principalmente o tamanho máximo,
mínimo e a média entre os dois, em que os dados coletados foram quantificados para
chegarmos ao SSD (sexual size dimorfismo).
Foi usado como fator excludente para os dados compilados o número de espécimes
que foram analisados pelo periódico revisado, ou seja, os dados de periódicos que
trouxessem poucos espécimes não foram compilados, dessa forma os dados
compilados puderam expressar as características de suas respectivas espécies e
populações.
Para avaliar a tendência da Regra de Rensch para crab-like, uma regressão do tipo II
para avaliar a relação do tamanho médio de machos (variável dependente) e fêmeas
(variável independente). A regressão do tipo II foi escolhida ao invés da regressão do
tipo I, por contabiliza no modelo o erro das variáveis dependente e independente. E
escolhida pelo fato da Regressão do tipo I (Mínimos quadrados) considerar a reta de
ajuste dos resíduos contabilizando o erro somente na variável independente (X),
enquanto a variável dependente (Y) tem o efeito fixo (Kendall & Stuart 1973; Sokal &
Rohlf 1985, Warton 2006). Considerando o Rensch, quando b>1, e Inverso de Rensch,
quando b < 1, e Neutralidade quando b=0. Para validar as observações foi considerado
significância de 5% (p < 0,05)

Resultados e Discussões

Das 93 famílias de crustáceos braquiúras viventes contidas no Systema Brachyurorum
(Ng et al, 2008), livro do qual foi usando como base para as espécies de braquiúras
viventes existentes, 20,5% foi revisado, ou seja, 138 gêneros de braquiúras foi
completamente revisado (Tabela 1). Em adição à essas famílias completamente
revisadas estão três famílias (Inachidae, Epialtidae e Leucosioidea) que não teve toda
a sua família revisada, porém foi encontrado dados morfométricos para algumas
espécies (Persephona lichtensteinii, Chorilia japônica, Sunipea indicus) pertencentes à
essas famílias citadas.
O comprimento da carapaça, largura e a média das duas medidas para machos e
fêmeas de todas as espécies revisadas foram usados para quantificar o SSD (sexual
size dimorfism), padrão que mede o grau do dimorfismo sexual intraespecífico seguindo
a Regra de Rensch (Figura 1 e 2).
Quando agrupado o grau de dimorfismo sexual (SSD) dos machos e fêmeas de todas
as espécies revisadas em que foi encontrado dados (Figura 1 e 2), vemos que o SSD
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para o largura da carapaça e comprimento da carapaça tem maior variação em espécies
consideradas com menor tempo de divergência, como podemos ver nas famílias
Aethridae, Dynomenidae, leocosiidae, Matutidae e Raninidae. Enquanto famílias
consideradas basais, maior tempo de divergência apresentam um SSD pequeno ou
negativo (fêmeas maiores que machos de acordo com a regra de Rensch), o que pode
ser visto nas famílias Dromiidae, Epialtidae, Belliinae, Calappidae (Figura 2). O modelo
regressivo revelou o que para as espécies, revisadas até o momento, com exemplares
apenas da Infraordem Brachyura, um padrão que vai de encontro com a Regra de
Rensch para os Crab-like(b > 1; p < 0,001) (Figura 3).
Espécies que representam linhagens que passaram por mais modificações, no ponto de
vista filogenético, isto é, espécies mais derivadas, podem apresentar uma maior
complexidade das interações intersexuais. Por exemplo, a seleção sexual e outras
interações que guiam para o aumento de um padrão evolutivo dentro das espécies,
contribuindo para o aumento do dimorfismo sexual de uma espécie. Se o padrão de
evolução do dimorfismo sexual reconhecido nesse trabalho fosse reconhecido também
para as famílias que não foram revisadas nesse trabalho, podemos estar diante de um
consenso na evolução do dimorfismo sexual em decápodes crab-like.

Conclusão

Apesar da revisão bibliográfica de toda a Infraordem Brachyura não ter sido completa e
somando a isso a falta de informações e dados morfométricos, evolutivos e ecológicos
referentes a taxa dos crustáceos. Em geral, o trabalho teve dificuldades para ser
terminado, devido à falta de informações elegíveis e cooperação de autores dos
trabalhos que foram questionados sobre detalhes de alguns dados. Entretanto, os
resultados obtidos demonstraram haver uma relação entre o dimorfismo sexual (regra
de Rensch) e padrões ecológicos evolutivos do dimorfismo sexual pertencentes a
infraordem braquiúra.
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Anexos

Figura 1. medidas para a largura da carapaça de machos e fêmeas das famílias com
dados elegíveis.
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Figura 2. medidas para o comprimento da carapaça de machos e fêmeas das famílias
com dados elegíveis.
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Figura 3. Regressão do tipo II entre log da Largura do cefalotórax (LC) de machos pelo
log da largura do cefalotórax de fêmeas do fenótipo Crab-like. b = coeficiente de
alométrico (b>1 relação positiva, b
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Tabela parte 1. Revisão crab-like sendo considerando famílias, gêneros e espécies que
foram revisadas.
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Tabela parte 2. Revisão crab-like sendo considerando famílias, gêneros e espécies que
foram revisadas.
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Tabela parte 3. Revisão crab-like sendo considerando famílias, gêneros e espécies que
foram revisadas.

Tabela parte 4. Revisão crab-like sendo considerando famílias, gêneros e espécies que
foram revisadas.
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TÍTULO: Morfologia dos linfonodos do cateto (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758)
Resumo
Embora a produção de carnes se encontre concentrada na exploração de bovinos,
suínos e aves, há um grande interesse social na disponibilização de novas fontes
proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres, uma vez que, além de
oferecer novos produtos ao mercado, resultando em vantagens econômicas e sociais,
protege espécies como o Pecari tajacu da extinção. O objetivo deste trabalho é fornecer
bases do padrão histológico de linfonodos de catetos para auxiliar na identificação de
alterações patológicas e diagnóstico de doenças na linha de inspeção de carcaça e
carne desta espécie. Foram coletados linfonodos de doze catetos, utilizados em projeto
de pesquisa “Produção e sanidade de catetos criados em cativeiro”, com metodologia
aprovada no Comitê de Ética no Uso de Animais da UFCG N°65/2013 e da UFRN Nº
039.032/2017. Foram coletados os linfonodos dos centros linfáticos mandibular,
brônquico, mesentérico e cervical superficial ventral e posteriormente foi realizado o
processamento das amostras em lâminas histológicas. Em relação a morfologia dos
linfonodos do cateto, eles se apresentaram de maneira semelhante aos demais animais,
com presença de córtex, paracórtex e medula. Mas uma estrutura importante observada
foi a presença de hemácias na junção corticomedular, indicando que o mesmo pode
possuir circulação mista de linfa e sangue, e que pode possuir função semelhante a
outros órgãos linfáticos como os nódulos hemais e baço.
Palavras-chave: histologia; produção; inspeção; veterinária
TITLE: Lymph nodes morphology of collared peccary (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758)
Abstract
Although meat production is concentrated in the exploitation of cattle, pigs and poultry,
there is a great social interest in the availability of new protein sources, especially from
wild animals, since, besides offering new products to the market, resulting in economic
and social advantages, it protects species such as Pecari tajacu from extinction. The
objective of this work is to provide bases of the histological pattern of collared lymph
nodes to assist in the identification of pathological changes and diagnosis of diseases in
the carcass and meat inspection line of this species. Lymph nodes were collected from
twelve collared peccaries and used in the research project “Production and health of
captive bred collared peccaries”, with methodology approved by the Animal Use Ethics
Committee of UFCG No. 65/2013 and UFRN No. 039,032 / 2017. The lymph nodes of
the mandibular, bronchial, mesenteric and ventral superficial cervical lymphatic centers
were collected and the samples were subsequently processed in histological slides.
Regarding the morphology of the collared peccary lymph nodes, they presented similarly
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to the other animals, with presence of cortex, paracortex and medulla. But an important
structure observed was the presence of red blood cells in the corticomedullary junction,
indicating that it may have mixed lymph and blood circulation, and that it may have a
function similar to other lymphatic organs such as the hemal nodules and spleen.
Keywords: histology; production; inspection; veterinary
Introdução
Atualmente, barreiras comerciais, crises econômicas em diversos países e problemas
relacionados a segurança alimentar, vem causando sérias mudanças no perfil do
mercado das três principais carnes consumidas no mundo (bovina, suína e frango). Um
aumento no consumo de carne nos últimos anos pode estar relacionado ao aumento do
potencial de compra das classes de menor poder aquisitivo, bem como das políticas de
governo que vem incentivando o setor de produção animal em suas diversas escalas
(FAO 2011).
Embora a produção de carnes se encontre concentrada na exploração de bovinos,
suínos e aves, há um grande interesse social na disponibilização de novas fontes
proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres, uma vez que, além de
oferecer novos produtos ao mercado, resultando em vantagens econômicas e sociais,
protege tais espécies da extinção (FERÓN 1995).
Em países como os Estados Unidos e a Venezuela, há uma maior flexibilização na
legislação, possibilitando que algumas espécies mais abundantes e produtivas sejam
exploradas de forma extensiva, a baixo custo, gerando renda localmente e assim
propiciando a conservação de sua biodiversidade através da valorização de seus
ambientes naturais (JOANEN e MCNEASE 1987; THORBJARNARSON 1999).
Diferentemente, no Brasil, onde as leis são mais rígidas, as populações locais que não
podem ou não desejam abrir mão do uso desses recursos, é levada à ilegalidade, cuja
formalização dá origem inevitavelmente ao surgimento de máfias (MOULTON e
SANDERSON 1997).
Uma das formas de diminuir o extrativismo é promover e incentivar a criação de animais
silvestres em cativeiro, permitindo a utilização da fauna silvestre de forma racional
(GIANNONI 1992), gerando fontes renováveis de produtos de grande rentabilidade
(ODA et al. 2004).
Nesse contexto, o cateto (Pecari tajacu), também conhecido como caititu ou porco-domato, apresenta-se como espécie com grande potencial zootécnico para a produção de
carne e couro. Entretanto, há a necessidade de mais pesquisas, principalmente no que
diz respeito a quantidade e a qualidade da carne produzida e seus aspectos sanitários.
Para uma inspeção sanitária segura na hora do abate, o conhecimento da localização e
nomenclatura adequada dos órgãos alvos de inspeção é imprescindível, bem como o
conhecimento das estruturas do órgão, que é fundamental, pois somente com o
conhecimento do normal pode-se dizer se o órgão se encontra alterado ou não.
Atualmente identificam-se dois padrões de constituição histológica do linfonodo,
segundo Dyce, Sack e Wensing (2015), há um padrão de centros germinativos na
cortical do linfonodo na maioria das espécies, onde a linfa chega na periferia do
linfonodo, e outro padrão onde os centros germinativos são medulares, com a linfa
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chegando em um hilo do linfonodo, como ocorre no suíno e no elefante. É importante
que tal variação seja ser investigada no cateto, particularmente pela sua proximidade
filogenética com o suíno.
O objetivo deste trabalho é fornecer bases do padrão histológico de linfonodos de
catetos para auxiliar na identificação de alterações patológicas e diagnóstico de doenças
na linha de inspeção de carcaça e carne desta espécie. Para atingir este objetivo é
necessário: localizar os centros linfáticos do cateto; caracterizar a forma anatômica;
descrever a estrutura histológica do linfonodo; identificar os tipos celulares dos
linfonodos existentes no cateto.

Metodologia

Foram coletados linfonodos de doze catetos, utilizados em projeto de pesquisa
“Produção e sanidade de catetos criados em cativeiro”, com metodologia aprovada no
Comitê de Ética no Uso de Animais da UFCG N°65/2013 e da UFRN Nº 039.032/2017,
e pelo Ministério do Meio Ambiente, ICMBio-SISBIO N° 36263.
Após eutanásia, realizada por atordoamento dos animais com pistola de dardo cativo,
seguido de exsanguinação por corte da veia jugular e artéria carótida, rebatimento da
pele e a retirada das vísceras, foram coletados os linfonodos dos centros linfáticos
mandibular, brônquico, mesentérico e cervical superficial ventral presentes no lado
direito. De 3 a 6 fragmentos em corte equidistantes, dependendo do tamanho do órgão,
respeitando não mais que 4mm de distância entre os cortes, foram fixados em Bouin
por 16 horas e encaminhados ao Laboratório de Técnicas Histológicas do Departamento
de Morfologia, Centro de Biociências – UFRN, para seguirem com processamento
histológico de rotina para inclusão em parafina.
Após o tempo de fixação, as amostras foram lavadas em água corrente e, em seguida,
lavadas em solução alcoólica a 70% até total retirada do fixador,). des seguiu-se com a
desidratação em soluções alcoólicas progressivas (80%, 90% e 100%), diafanização em
bateria de xilol impregnação em parafina histológica. Por meio de micrótomo rotativo
(Leica RM2235) e navalhas descartáveis, foram obtidos cortes com 3µm de espessura
para preparação das lâminas, as quais foram coradas pelo método de
Hematoxilina/Eosina.
As lâminas foram analisadas em microscópio de luz (Nikon eclipse E200) por meio do
Sistema de Análise de Imagem (Motic Images Plus 2.0) e as características histológicas
do órgão foram descritas, identificando-se seu padrão anatômico.

Resultados e Discussões
No Pecari tajacu, os aspectos morfológicos gerais dos linfonodos coletados possuem
características comuns à todos os eutérios, possuindo o córtex contendo nódulos
linfáticos, o paracortex e a medula, composta por cordões medulares, envoltos por uma
cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, a qual emitia trabéculas dividindo o
linfonodo em lobos contendo os nódulos linfáticos com a zona germinativa e corona
(WILLARD-MACKS, 2006), além de apresentar o hilo bem definido, na maioria dos
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linfonodos. Esse padrão comum difere apenas do relatado para suínos e elefante
(DYCE, SACK e WENSING, 2015), onde os nódulos linfáticos são encontrados na
região medular do linfonodo.
Dos animais coletados seis eram machos e seis eram fêmeas, possuindo a idade média
entre 4-6 meses.
O linfáticos mandibular do Pecari tajacu apresenta dois linfonodos mandibulares, um
cranial e um caudal (VALDEVINO, et. al 2018), nesse centro a coleta foi aleatória, e um
dos linfonodos mandibulares foi coletado. O centro cervical superficial ventral apresenta
um grande linfonodo de mesmo nome. O centro brônquico apresenta um único linfonodo
(VALDEVINO, et. al 2018) o linfonodo brônquico. O centro mesentérico apresenta um
grande linfonodo alongado o linfonodo jejunal e sete linfonodos cólicos (VALDEVINO,
et. al 2018) nesse centro a dissecação foi aleatória, priorizando a exação dos linfonodos
cólicos.
Região Capsular
Nessa região foi possível verificar a presença de estruturas comuns aos linfonodos. A
cápsula, que se mostrou bem delimitada, envolvendo o tecido linfóide, e penetrando a
região do hilo, desenvolvendo-se em trabéculas, sendo a cápsula constituída de tecido
conjuntivo frouxo não modelado. Outras estruturas observadas foram o seio
subcapsular e o seios peri trabeculares assim como os seios peri foliculares ou peri
nodulares. Os seios transversos também estão presentes no Pecari tajacu, e essas
estruturas delimitam os linfonodos em lóbulos linfáticos (Kelly, 1975), como pode ser
visto na imagem 1. Em algumas lâminas histológicas foram observados vasos linfáticos
aferentes próximos a região da cápsula imagem 2. Depois de observações comparadas
entre as lâminas histológicas produzidas e imagens descritas nos livros de histologia
(DYCE, SACK E WENSING 2015; GARTNER E HIATT 2007; JUNQUEIRA E
CARNEIRO 2011; ROSS E PAWLINA 2012 e WILLARD-MACKS 2006).
Região Cortical
A região cortical apresenta os folículos linfáticos , que mostram-se predominando essa
região, mas sem um padrão de organização característico do órgão, semelhante ao que
foi descrito por Willard-Macks (2006). Muitos centros germinativos foram encontrados,
significando que haviam linfócitos B em atividade na hora do abate, como pode ser
observado na imagem 3. Uma maior concentração de folículos linfático pode ser
observada nos preparados histológicos dos linfonodos brônquicos em um animal, onde
todos os folículos linfáticos deste linfonodo possuíam centros germinativos, indicando
que o animal estava em processo de imunização humoral (ROSS E PAWLINA 2012).
Região Paracortical
Essa região em questão é a que apresentou maior volume em relação às demais
regiões, o que indica que o sistema adaptativo celular desses animais em questão é
bastante desenvolvido, assim como descrito por Willard-Macks (2006), para anatomia
normal dos linfonodos. Ainda na região paracortical foi possível verificar a presença de
vênulas endoteliais e arteríolas endoteliais.
Na região paracortical foi observado os seguintes tipos celulares: linfócitos, fibroblastos
e macrofagos (imagens 4). Análises futuras são necessárias para saber que outros tipos
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celulares estão presentes nesse animais, já que essa região possui uma grande
variedade de células como descrito para humanos por Kelly (1975).
Região Medular
Essa região do linfonodo é a que possui a diferença de maior relevância para a estrutura
comum dos linfonodos. Na junção corticomedular foi observado os cordões medulares
e os seios paracorticais que dividem a o paracortex da medula (imagem 5).
Na junção corticomedular foi constatado um grande número de eritrócitos (imagem 5).,
a qual não foi descrita para linfonodos na literatura consultada (WILLARD-MACKS 2006;
DYCE, SACK e WENSING 2015; GARTNER e HIATT 2007; JUNQUEIRA e CARNEIRO
2011; ROSS e PAWLINA 2012). Essa condição da presença de eritrócitos em tecido
linfóide é comum em nódulos hemais como Ezeasor e Singh (1988) descrevem para
caprinos e Zidan e Pabst (2010) descrevem para Bos bubalus. A grande quantidade de
eritrócitos nessa região pode indicar que os linfonodos do Pecari tajacu possivelmente
possuem circulação mista de linfa e sangue e apresentar a mesma função dos nódulos
hemais, ou seja, a de imunologia contra patógenos de hemácias e a função de
hemocaterese, a programação da morte dos eritrócitos (EZEASOR, SINGH E SIMS
1989). Como não foi possível ver as substâncias biliverdina ou bilirrubina, que são
produtos da hemólise comumente presentes no baço (MATTAR, 1940), não é possível
confirmar essa hipótese de que os linfonodos do Pecari tajacu tenham a função de
hemocaterese.
Uma região foi identificada como hilo no linfonodo do cateto, onde foi observado uma
maior concentração de tecido conjuntivo frouxo e de vasos sanguíneos e linfáticos que,
segundo a literatura é caracterizada por compreender toda a drenagem do linfonodo, se
fixando aos lóbulos linfáticos através dos cordões medulares (WILLARD-MACKS 2006),
sendo esta característica também verdadeira para o Pecari tajacu (imagem 6). Essas
informações são descritas como padrão para região do hilo do linfonodo, onde há os
vasos linfáticos eferentes e maior número de vênulas e arteríolas (DYCE, SACK e
WENSING 2015; GARTNER e HIATT 2007; JUNQUEIRA e CARNEIRO 2011; ROSS e
PAWLINA 2012).

Conclusão
Conclui-se que a morfologia normal dos linfonodos do Pecari tajacu se assemelham em
sua maior parte a morfologia da maioria dos mamíferos, diferendo dos linfonodos dos
suínos domésticos, apesar da proximidade filogenética, significando que a presença dos
folículos linfáticos na medula é sinapomorfia dos suídeos. A principal distinção
encontrada nos linfonodos do Pecari tajacu foi a presença de eritrócitos na junção
corticomedular, abrindo interpretações para a possíveis funções, principalmente ligada
a outros órgãos linfáticos, como baço e nódulos hemais. A melhor compreensão desses
dados pode trazer novos aprendizados em relação a morfofisiologia do Pecari tajacu.
Este conhecimento traz subsídios de base para trabalhos que estarão relacionados a
descrição de linfonodos de outros mamíferos e de animais pertencentes à família dos
Tayassuídeos, para que comparações sejam feitas e estabelecida diferenciações
morfológicas entre os grupos. Outrora, no aspecto clínico e sanitário, este conhecimento
pode ser utilizado como referência em inspeções que buscam elucidar o efeito de
patógenos nos linfonodos desse animal, ou através de necropsia, identificar infecções
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nos linfonodos, bem como na linha de inspeção sanitária de produtos cárneos de catetos
para identificar os aspectos sanitários da carcaça de catetos.
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Imagem 1: ADP - Adipócitos, CPT - Cripta, FL - Folículo linfático, Linha vermelha Delimitação dos lóbulos linfáticos, Linha tracejada - Seio paracortical, MED - Medula,
SSC - Seio subcapsular, ST - Seio transverso, TRA - trabécula. (objetiva 4x)
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Imagem 2: LA - Vaso linfático aferente, VLA - Válvula de vaso linfático aferente, VS Vaso sanguíneo, TCF - Tecido conjuntivo frouxo. (objetiva 10 x)
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Imagem 3: CAP - Cápsula, CG - Centro germinativo, CR - Corona, Círculo vermelho Folículo linfático, SPF - Seio Perifolicular, PCT - Paracortex. (objetiva 10x)

Imagem 4: CR - Células reticulares, FC - Fibrócitos, LC - Linfócitos, MF - Macrófagos.
(objetiva 40x)
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Imagem 5: JCM - Junção corticomedular, MED - Medula, PCT - Paracortex, SPC, linha
vermelha - Seio paracortical. (objetiva, A - 10x, B - 40x).

Imagem 6: CTX - Córtex, HIL - Hilo linfático, LE - Vaso linfático eferente, PCT Paracortex, VA - Arteríola endotelial, VV - Vênula endotelial. (objetiva 4 x)
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TÍTULO: Efeito da Oxigenoterapia hiperbárica na prevenção ao estresse oxidativo em
rins de ratos diabéticos
Resumo
Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa, endócrina e difusa que acarreta
diversas complicações, entre elas a nefropatia diabética. A oxigenoterapia hiperbárica
(OHB) envolve uma administração intermitente de 100% de O2 sob alta pressão, a qual
possivelmente diminui os danos oriundos de hipoxemia e hipóxia tecidual. Este trabalho
visou investigar os aspectos bioquímicos relacionados, principalmente, a danos de
estresse oxidativo de ratos diabéticos submetidos à OHB. Ratos Wistar, machos, com
60 dias de idade, pesando entre 230-300g, foram divididos nos seguintes grupos (n=12/
grupo): controle normoglicêmico (C) e diabético (DM). O DM foi induzido por
estreptozotocina (40mg/kg de peso corporal). Os grupos (COHB) e (DMOHB) serão
tratados com a OHB por 60 min, durante 5 dias na semana, por 2 semanas. Após a
eutanásia, os rins foram coletados para análise bioquímica, mensurar a atividade das
enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). Nossos
resultados revelaram que o grupo diabético, apresentou hiperglicemia quando
comparado ao grupo controle (***P < 0.001 GC vs. GD). E a atividade das enzimas
antioxidantes foi aumentada nos dois casos, tanto na atividade da CAT, como na
atividade da SOD (*P < 0.05 GC vs. GD). Este trabalho fornecerá os primeiros resultados
da oxigenoterapia hiperbárica na prevenção a danos teciduais evidenciados na
nefropatia diabética.
Palavras-chave: Diabetes mellitus, estresse oxidativo, oxigenoterapia hiperbárica
TITLE: The influence of hyperbaric oxygenotherapy in the oxidative stress of diabetic
rats’ kidneys
Abstract
The Diabetes Mellitus (DM) is a complex, endocrine and diffuse disease which triggers
many complications, between them the diabetic nephropathy. The hiperbaric
oxigenotherapy (HBO) includes an intermittent administration of O2 at 100% under high
pressure, which possibly decrease the damage resulted from hypoxemia and tissue
hypoxia. This study aims to investigate the biochemistry aspects related, mainly, to the
oxidative stress harm in diabetic rats, submitted to the HBO. Wistar rats, male, 60 days
old, weighing 230-300g, were divided in the following groups (n=12 per group):
Normoglycemic control (C), and diabetic (DM). The DM was induced by streptozotocin
(40mg/kg of body weight). Two weeks after inducing, the HBO treatment was realized
for 60 min, over 5 days a week, for 2 weeks. After the euthanasia, the kidneys were
harvested for biochemistry analysis, to measure the activity of the antioxidant enzyme
superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT). Our results reveal that the diabetic
group, as expected, showed hyperglycemia when compared to control group (***P <
0.001 GC vs. GD). The antioxidant enzyme activity was increased in both groups, not
only in the CAT activity, as also in the SOD activity (*P < 0.05 GC vs. GD). This study
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supplies the firsts results of HBO in the prevention to tissular damage highlighted in
diabetic nephropathy.
Keywords: Diabetes Mellitus, oxidative stress, hyperbaric oxygenotherapy
Introdução
A Diabetes Mellitus (DM) é composta por um grupo de distúrbio do metabolismo
caracterizados pela elevação da concentração da glicose presente na circulação
sanguínea em jejum ou pós prandial (MALANDRINO and SMITH 2011) e isto ocorre por
defeito na secreção e/ou insensibilidade a insulina (AMERICAN DIABETES
ASSOCIATION 2010). Vários são os mecanismos que tem sido apontados como uma
possível explicação para os efeitos prejudiciais causados pela hiperglicemia, como a via
dos polióis, formação de produtos finais da glicação avançada (AGEs), metabolismo de
hexosaminas, ativação da proteína cinase C (CPK) e a angiotensina II (JHA,
JANDELEIT-DAHM, and COOPER 2014) (FOSTER and SAMMAN 2010). Por causa
destas vias é que o estresse oxidativo encontrado em diabéticos se encontra elevado,
e este aumento acaba sendo associado a uma série de danos teciduais. No processo
de estresse oxidativo, há um desequilíbrio entre o sistema de geração e de eliminação
dos radicais livre (KUMAR, ABBAS, and NELSON 2005). As espécies reativas de
oxigênio (ROS), que são exemplos de radicais livres tem sua produção aumentada,
como por exemplo: ânions superóxidos (O2•–), radicais de hidroxila (OH•) e peróxido de
hidrogênio (H2O2) (STRAIN 1991). Algumas dessas formas danificam os lipídios,
proteínas e ácidos nucleicos (KUMAR, ABBAS, and NELSON 2005). Dentre os
mecanismos para prevenir o dano oxidativo, a célula contém enzimas capazes de
converter estes ROS, como a superóxido dismutase (SOD), que converte o superóxido
(O2•–) em peróxido de hidrogênio (H2O2), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GSH
-Px), que atuam na sequência convertendo H2O2 em água (KUMAR, ABBAS, and
NELSON 2005). No entanto, em condições como na DM, onde existe um excesso na
produção de ROS e alterações no sistema enzimático fisiológico, podem contribuir para
o aumento da peroxidação de lipídios de membranas celulares de oxidação de proteínas
(PALMA et al. 2014). A peroxidação lipídica é um personagem característico da
diabetes, que prejudica a fluidez de membrana celular e altera a atividade de enzimas
ligadas tanto a membrana quanto a receptores, resultando em um mau funcionamento
das mesmas (KUMAR, ABBAS, and NELSON 2005). O produto secundário da
peroxidação lipídica é o Malonaldeído (MDA), que é utilizado como um indicador de
danos no tecido (ANNADURAI et al. 2014). A oxigenoterapia hiperbárica (OTH) a curto
prazo leva a redução de edema, ativação de fagocitose e efeito anti-inflamatório
(TEGUH et al. 2016), a longo prazo, os efeitos incluem neovascuralização,
osteoneogenese e estimulação da formação de colágeno pelos fibroblastos (MARX et
al. 1990). Não há trabalhos disponíveis na literatura que apontem a influência da OTH
em quadros de nefropatia diabética, mas já se sabe que devido a maior disponibilidade
de O2 pode haver a diminuição do estresse oxidativo no tecido renal, auxiliando no
tratamento das lesões renais. Entre as principais complicações da DM, destacam-se as
desordens micro e macrovasculares relacionadas aos sistemas renal, cardiovascular e
nervoso (GIACOMOZZI et al. 2005). A nefropatia diabética (ND) é uma das mais
prevalentes e sérias complicações microvasculares da DM (GAO et al. 2014). Também
considerada como a principal causa de doença renal crônica terminal (JAFARI et al.
2017). Este trabalho contribuirá para o conhecimento sobre mecanismos relacionados
ao estresse oxidativo no DM, além de fornecer embasamento para futuros estudos que
visem investir na utilização da OTH como forma de tratamento para a DM. Este trabalho
fornece, também os primeiros resultados da oxigenoterapia hiperbárica na prevenção a
danos
teciduais
evidenciados
na
neuropatia
diabética.
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Metodologia
METODOLOGIA Desenho experimental Todos os procedimentos experimentais
somente foram realizados após aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA-UFRN). Foram utilizados 48 ratos machos (Rattus norvegicus) da linhagem
Wistar, com 60 dias de idade, pesando cerca de 220-300g, provenientes do Biotério do
Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Os animais foram divididos em 4 (dois) grupos: • C (animais normoglicêmicos),
n = 12; • DM (animais diabéticos), n = 12; • DM+OTH, n=12; (a ser realizado) • C+OTH,
n=12; (a ser realizado) Os animais permaneceram alojados em caixas de polipropileno
providas de bebedouro e comedouro durante o período de ambientação de uma
semana. Foram alocados 4 (quatro) animais por caixa (41 x 34 x 16 cm), mantidas em
condições controladas de temperatura (24±2°C) e de iluminação (ciclo de 12/12 claro e
escuro), além de ração e água ad libitum. Indução da Diabetes Mellitus por
Estreptozotocina Após jejum prévio de 14 horas, os animais dos grupos do grupo DM
foram anestesiados com inalação de gás isoflurano com 100% de oxigênio com fluxo de
3% para indução de 2% para manutenção e receberam dose única de Estreptozotocina
(STZ, Sigma-Aldrich, St. Louis USA) (40 mg/kg de peso corporal) dissolvida em tampão
citrato 0,1M, pH 4,5, por meio de injeção intravenosa (veia peniana). Os animais do
grupo C receberam a mesma dosagem de veículo (tampão citrato 0,1M) sem composto
diabetogênico (estreptozotocina). Este procedimento faz com que o estresse sofrido
pelos animais normoglicêmicos seja igual ao dos animais que foram manipulados para
indução do diabetes. Após uma semana, a glicemia foi mensurada por meio de amostra
sanguínea retirada da veia caudal utilizando glicosímetro portátil Accu – Chek
Advantage (Roche diagnostics, Indianapólis, IN, USA). Foram considerados diabéticos
os animais que apresentarem glicemia > 250 mg/dL. Tratamento com OTH (Metodologia
ainda a ser aplicada) Os animais dos grupos que serão submetidos a OTH receberão
tratamento durante uma semana para adaptação à câmara, bem como nas 2 semanas
posteriores. Os animais diabéticos iniciarão a adaptação na segunda semana após a
indução da DM. Assim, ficarão alocados em câmara hiperbárica (Ecotec Equipamentos
e Sistemas Ltda/SP) por 60 min, durante 5 dias na semana, por 2 semanas, de acordo
com adaptação do protocolo de Perng et al.(PERNG et al. 2004). Será utilizado pressão
no interior da câmara de 3 atmosferas absolutas (ATA) num índice de 2 ATA/min e serão
mantidos nessa pressão por 60 min. A câmara será ventilada com 100% de O2 a um
fluxo de 20 L/min a fim de minimizar acúmulo de CO2. Ao final, a câmara será
lentamente descomprimida a um índice de 1 ATA/min. Em cada sessão serão colocados
4 animais por vez na câmara hiperbárica. Os demais animais serão mantidos em
temperatura ambiente. Eutanásia dos animais e coleta de amostras Após o período de
2 (duas) semanas, os animais foram alocados entre 24h em gaiolas metabólicas no
Biotério do CCS/UFRN para coleta de urina. Os animais de todos os grupos foram
eutanasiados com dose letal de tiopental intraperitoneal (>90mg/kg de peso) associado
à lidocaína (2%), seguida de toracotomia para a retirada bilateral dos rins. Os rins de
todos os animais foram pesados em balança analítica para avaliação da relação massa
úmida/massa seca. Foi coletado ainda sangue pela veia porta. O material que foi
analisado por técnicas bioquímicas foi armazenado a -80 ºC ANALISE BIOQUIMICA
Atividade das enzimas antioxidantes A determinação das catalases (CAT, EC 1.11.1.6)
foi determinada pela adição de 100 μL do extrato enzimático a 2,9 mL de uma solução
contendo H2O2 12,5 mM e tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0, e pela medição
da diminuição da absorbância a 240 ηm, a 30 °C (Havir; McHale, 1987). A atividade da
enzima foi calculada usando o coeficiente de extinção molar de 40 mM-1.cm-1. A
atividade enzimática da SOD (EC 1.15.1.1) foi determinada pela inibição da redução do
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NBT (p-nitro blue tetrazolium) pelo extrato enzimático, evitando assim a formação do
cromóforo. Neste ensaio, uma unidade de atividade enzimática (UA) de SOD é
considerada como a quantidade de enzima necessária para obter 50% de inibição da
redução do NBT pela SOD contida no extrato enzimático. Alíquotas de 100 μL do extrato
foram então transferidas para tubos de ensaios protegidos da luz, contendo tampão
fosfato de potássio 50 mM, pH 7,8, 0,1 mM de EDTA, 13 mM de L-metionina e 75 μM
de NBT. A reação foi iniciada pela adição de 2 μM de Riboflavina e a concomitante
transferência dos tubos para uma câmara iluminada por uma lâmpada fluorescente
circular de 30 Watts, durante um período de 15 minutos. Em seguida, leituras de
absorbância a 560 ηm foram tomadas em espectrofotômetro. Foram considerados como
brancos da reação, os tubos sem extrato, expostos e não expostos à luz. A atividade foi
determinada pelo cálculo da quantidade de extrato que inibiu 50% da redução de NBT
(Beauchamp; Fridovich, 1971) e expressa em UA g-1 MS min-1. Tira reativa de urina e
dosagem de creatinina e albumina Níveis séricos de creatinina da função renal e urina
serão medidos pelo método de Jaffé. Proteinúria total foi avaliada através do método de
Bradford utilizando o Bradford kit de ensaio de proteínas (Pierce Chemical, Rockford
ligação corante, IL, EUA) (MENINI et al. 2007). A urina também será adicionada sob
uma tira reativa de urina para determinação de mais informações sobre o estado renal,
como: processo inflamatório, sangramento, aumento da permeabilidade capilar,
densidade, pH, presença de urobilinogênio e bilirrubina e presença de bactérias.
Resultados e Discussões
Resultados e discussão Caracterização da doênça Semelhante ao que está descrito na
literatura, os animais dos grupos diabéticos apresentaram a sintomatologia clássica da
DM tipo 1 tais como: hiperglicemia, perda ponderal, polidipsia, polifagia e poliúria
durante todo o experimento (Delfino et al, 2002; Lerco et al,2003; Oliveira et al, 2012).
Todos os animais tiveram as glicemias iniciais verificadas antes da introdução destes
em seus respectivos grupos, confirmando que os animais eram normoglicêmicos dentro
dos valores de referência indicados para ratos Wistar (DANTAS et al., 2006). A glicemia
sérica realizada ao final dos experimentos revelou que o grupo diabético, como já
esperado, apresentou hiperglicemia quando comparado ao grupo controle (***P < 0.001
GC vs. GD). Parâmetros Bioquímicos O nível de albumina sérica apresentou-se
diminuído, no sangue dos animais do grupo diabético, quando comparado ao grupo
controle (p<0,01). O que sugere uma albuminúria, decorrente de lesão renal. Uma das
primeiras mudanças características que causam a ND é a eliminação de albumina na
urina. A albumina tornou-se a modalidade de seleção de proteína recomendada, devido
à sua manifestação na maioria dos casos de doença renal crônica (DRC) (KOWALSKI;
KRIKORIAN; LERMA, 2014). Devido a limitações do estudo não foi possível quantificar
os níveis de albumina na urina. Porém foi possível observar, através da quantificação
de albumina no sangue, que os animais dos grupos diabéticos apresentaram uma
diminuição desta proteína, sugerindo um possível aumento de sua excreção e o que
sugere, também indicação de lesão do parênquima renal. Atividade das enzimas
Antioxidantes - Catalase e Superóxido dismutase Enzimas antioxidantes são a primeira
linha de defesa contra ROS no organismo e as principais a cumprirem tal papel incluem
a SOD e CAT, as quais são importantes por eliminar intermediários metabólicos tóxicos
formados por incompleta oxidação. Elas são as duas maiores enzimas responsáveis por
remover ROS em células de mamíferos. A SOD catalisa a dismutação do ânion
superóxido (O2.-) em peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual é degradado pela CAT em
água (H2O) e oxigênio (O2) (ALSCHER et al., 2002; FERREIRA et al., 2012; HERLEIN
et al., 2009). Nossos resultados demonstram um aumento da atividade da enzima nos
ratos diabéticos em relação aos animais controle. Dados que também são encontrados
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na literatura por JANG et al., (2000). A atividade da CAT, assim como a atividade da
SOD, teve um aumento no grupo diabético quando comparado ao grupo controle. O
aumento na atividade da CAT está relacionado com o aumento na formação de H2O2
devido a uma maior atividade da SOD.
Conclusão
A diabetes desencadeou um quadro de nefropatia diabética, o qual foi evidenciado pelas
características clínicas pré-estabelecidas na literatura. Como a Polidipsia, poliúria e
Polifagia. Assim como a diminuição da albumina sérica no sangue; A finalização do
projeto faz-se necessária, com a conclusão dos grupos com a aplicação da
oxigenoterapia hiperbárica para que possam ser feitas inferências sobre o efeito desta
terapia na nefropatia diabética;
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TÍTULO: Período crítico do desenvolvimento cortical pós-natal em roedores de modelo
de autismo
Resumo
O córtex cerebral, mais especificamente o neocórtex, pode ser dividido em 6 camadas
principais, as quais recebem aferências e emitem eferências para locais distintos do
Sistema Nervoso. Ao longo destas camadas existe uma distribuição específica de
neurônios excitatórios e inibitórios, que influencia diretamente na organização dos
mapas topográficos. O desenvolvimento dessas camadas sofre influência
principalmente em uma época pós-natal chamada de período crítico, na qual o
desenvolvimento do sistema nervoso está altamente suscetível à plasticidade induzida
por estímulos sensoriais do ambiente. Sugere-se que indivíduos com o Transtorno do
Espectro Autista têm sua sintomatologia relacionada ao comprometimento do balanço
entre as conexões inibitórias e excitatórias na fase inicial da vida. Desta forma, este
estudo tem como objetivo descrever se também as conexões córtico-corticais e tálamocorticais de animais modelo de Autismo induzido por Ácido Valpróico (VPA) estão
alteradas, influenciando o desenvolvimento das camadas corticais. Nossas observações
iniciais demonstram projeções de diversas camadas e áreas corticais para os córtices
somatossensorial e auditivo primário no dia pós-natal 0, P0.5, tais como da região
frontal, motora, ínsula e córtex somatossensorial. Entretanto, são necessárias mais
análises para determinar se estas conexões influenciam na desorganização dos mapas
topográficos e no balanço excitatório e inibitório, como sugerido para esses casos
Palavras-chave: Autismo, período crítico, conexões, neocórtex
TITLE: Critical Period of Postnatal Cortical Development in Rodents of Autism Model
Abstract

The cerebral cortex, more specifically the neocortex, can be divided in 6 main layers,
which receive afferences and project efferences to distinct regions of the nervous
system. Along these layers, there is a specific distribution of excitatory and inhibitory
neurons, which directly influences the organization of topographic maps. The
development of these layers is mainly influenced by a postnatal period called critical
period. During critical period, the development of the nervous system is highly
susceptible to the plasticity induced by sensory stimuli from the environment.
Considering that individuals presenting the Autistic Spectrum Disorder have their
symptomatology related to impaired balance between inhibitory and excitatory
connections, this study aims to describe whether the corticocortical and thalamocortical
connections are altered in rat models of autism induced by Valproic Acid (VPA),
influencing the development of sensorial cortical layers. Our initial observations
demonstrate projections from different layers and cortical areas to the somatosensory
and primary auditory cortex in postnatal day 0 (P0.5), such as the frontal region, motor
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cortex, insula and somatosensory cortex. However, further analyses are needed to
determine if these connections influence the organization of topographic maps and the
excitatory and inhibitory balance, as suggested the critical period in autistic individuals.

Keywords: Autism, critical period, connections, neocortex
Introdução
1. INTRODUÇÃO
O período crítico pós-natal é uma fase do desenvolvimento do sistema nervoso
altamente suscetível à plasticidade induzida pelo estímulo sensorial do ambiente
(Berardi et al., 2003; Begum and Sng, 2017). Durante o período crítico, a atividade
elétrica gerada pelas experiências sensoriais modula a formação dos mapas corticais
por meio da expansão ou retração de conexões corticais e subcorticais (Wiesel e Hubel,
1965; Berardi et al., 2000). O refinamento da circuitaria intracortical que ocorre ao longo
deste período tem impacto importante na percepção sensorial da vida adulta, e por isso,
compreender os mecanismos que regulam o período crítico tem sido um desafio na
neurociência.
Desta forma, considera-se que a maturação das conexões inibitórias seja fundamental
para a formação do mapa sensorial no córtex (Berardi et al., 2003). Estudos atuais têm
sugerido que determinadas desordens neurológicas, como o autismo e a epilepsia,
possam ser consequência do comprometimento do balanço entre as conexões
inibitórias e excitatórias na fase inicial da vida (Gogolla et al., 2009; Nagode et al., 2017).
O resultado destas alterações poderia ser uma falha no período crítico do
desenvolvimento, na formação dos mapas corticais e da percepção sensorial (Anomal
et al., 2015; Le Blanc e Fagiolini, 2011).
O Transtorno do Espectro Autista (TEA), por exemplo, é caracterizado como um
distúrbio mental da infância. É diagnosticado quando um paciente apresenta pelo menos
dois itens em uma lista de comportamentos determinados que caracterizem déficits na
interação social (como “falha no desenvolvimento do relacionamento entre pares
apropriado ao nível do desenvolvimento” e “falta de reciprocidade social ou emocional”),
e pelo menos um item no comprometimento qualitativo da comunicação e nos padrões
de comportamento restrito, repetitivo e estereotipado antes dos 3 anos de idade
(American Psychiatric Association, 1994).
Em nosso trabalho, utilizamos roedores como modelo de autismo, por meio da injeção
embrionária de ácido valpróico (VPA), um medicamento anti-epiléptico e um
estabilizador de humor amplamente utilizado. Este modelo foi desenvolvido a partir da
observação clínica de que o tratamento com VPA em mulheres grávidas com epilepsia
ou transtorno bipolar (ao redor do 20º ao 24º dia pós-concepção) aumenta a incidência
do transtorno do espectro autista (TEA) na prole (Chomiak and Hu, 2013; Mychasiuk et
al., 2012, Gogolla et al., 2009). Este projeto teve por objetivo investigar se o tempo de
abertura e o fechamento do período crítico do desenvolvimento pós-natal para
plasticidade dependente de experiência cortical está alterado nos ratos modelos de
autismo por VPA. Esta pergunta vem sendo abordada por diferentes metodologias
científicas no nosso grupo: técnicas moleculares, eletrofisiológicas e neuroanatômicas.
Neste projeto, avaliamos se o desenvolvimento das conexões aferentes e eferentes dos
córtices sensoriais está alterado, de forma a comprometer o período crítico de formação
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dos mapas topográficos. Esta informação é relevante para a nossa pergunta
experimental, pois o estímulo sensorial influencia o desenvolvimento do mapa cortical
por meio de projeções da periferia e do córtex cerebral (Budinger et al., 2006; Kimura et
al., 2003; Lee, 2012).

Metodologia

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (Protocolo 076/2017). Foi realizado por meio de um estudo
experimental do tipo caso-controle. O grupo caso é composto por ratos da espécie
Wistar (Rattus norvegicus), que receberam ácido valpróico (VPA) no 12º dia do período
embrionário (E12.5), por meio de uma injeção intraperitoneal na fêmea progenitora. Os
ratos do grupo controle receberam solução de cloreto de sódio a 0,9% (salina) em E12.5.
Os experimentos para investigação do período crítico e das conexões neuronais
ocorreram em animais diferentes.
2.1 Injeção de Ácido Valpróico
Primeiramente, foi acompanhado o ciclo estral das ratas fêmeas, onde é feita a
identificação de qual estágio do ciclo ela se encontra, através do esfregaço vaginal. Ao
serem identificado os estágios de proestro e estro, as fêmeas são colocadas junto a um
rato macho na mesma caixa, ambos em idade reprodutiva. O dia em que foram
encontrados espermatozóides no esfregaço é definido como provável dia de fecundação
[dia embrionário zero (E 0.5)]. Após 12 dias, no 12º dia do período embrionário (E 12.5),
foi realizada uma única injeção intraperitoneal de 500 mg/kg de VPA (concentração de
250 mg/ml) em cada uma das ratas matrizes do grupo caso e, uma injeção de 500 mg/kg
de salina a 0,9% nas ratas matrizes do grupo controle. Após o fim do período
gestacional, foram obtidas duas proles: a prole VPA e a prole salina, as quais compõem,
respectivamente, o grupo caso e o grupo controle. As fêmeas grávidas foram mantidas
em uma caixa no biotério até o parto, considerado dia pós-natal 0 (P 0.5).
2.2 Injeção do neurotraçador
As injeções foram efetuadas com neurotraçadores fluorescentes retrógrados.
Traçadores retrógrados são captados pelos axônios e transportados para o corpo celular
que originou a projeção. A injeção deste tipo de traçador permite identificar a localização
de neurônios que projetam para a área injetada (aferências).
Nos animais dos grupos caso e controle (P 0.5), a injeção do neurotraçador foi feita por
meio da introdução de cristal de DiI post-mortem a 500 micrômetros de profundidade a
partir da superfície pial (Molecular Probes, Eugene, OR). Este neurotraçador é uma
carbocianina com pouco efeito em encéfalo maduros, que têm uma taxa de transporte
de 2 mm por mês em temperatura ambiente (Vercelli et al., 201).
O encéfalo desses animais foi retirado do crânio e armazenado para fixação por duas a
três semanas em uma solução de paraformaldeído 4% em tampão de PO4 (pH 7,4)
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(Azevedo et al., 1997). Os cristais de DiI foram inseridos de acordo com a área de
interesse e por meio de coordenadas esterotáxicas do Atlas of the developing rat
nervous system (Paxinos and Ashwell, 2007). Em seguida, foram mantidos no mesmo
fixador em temperatura ambiente por 4 a 6 meses (Azevedo et al., 1997). A criotomia
foi realizada por meio de um vibrátomo Leica, preenchido por agarose 3%, formando
secções de 100-200 micrômetros em cortes coronais. Todas as secções foram imersas
em uma solução de 4'6-diamidina-2-fenilindol (DAPI) para a caracterização arquitetônica
das camadas corticais e áreas cerebrais.
2.3 Eutanásia, perfusão e dissecação cortical
No dia P0.5 (dia do nascimento), os filhotes foram separados da progenitora e
receberam uma injeção anestésica de Tiopental (via intraperitoneal), em dose de 100
mL/kg, sendo verificados os sinais de indução anestésica por meio do reflexo doloroso
na cauda. Após isso, os animais foram perfundidos com solução salina, seguida de
Paraformaldeído 4%. Depois da dissecação do encéfalo, o restante do corpo do animal
foi descartado respeitando as normas da CEUA.
2.4 Análise das conexões corticais
Cortes coronais alternados do encéfalo, exceto tronco encefálico, foram montados para
fluorescência e DAPI. Em seguida, foram analisados em um microscópio (Nikon CHGFI) dotado de uma fonte de epifluorescência e filtros adequados para a observação
das células marcadas retrogradamente pelo traçador. Foram realizadas fotomicrografias
de todos os cortes marcados por DiI usando o software NIS-Elements AR 64-bit. As
imagens foram obtidas a partir das objetivas de 2x, 4x e 10x.
Após a microfotografia das células fluorescentes e da arquitetura cortical por DAPI, a
posição das células marcadas retrogradamente no córtex foi plotada por meio do
programa CANVAS X. Adicionalmente, foram digitalizados neste sistema, o contorno
dos cortes, sítios de injeção.

Resultados e Discussões

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento obtivemos resultado em quatro animais injetados com DiI, sendo que
dois já foram analisados e fotografados na microscopia (animais 2018.21 e 2018.22).
Após a injeção do neurotraçador nas coordenadas estereotáxicas de S1, observou-se
marcação retrógrada de células nos córtices frontal, motor primário (M1), motor
secundário (M2), somestésico primário (S1) e ínsula. Resultados similares foram
observados após injeção do neurotraçador nas coordenadas estereotáxicas de A1. No
entanto, as delimitações das áreas corticais marcadas e do sítio de injeção ainda estão
sendo analisadas.
No animal 2018.21, a injeção do cristal de DiI foi feita no córtex Somatossensorial
primário (S1), no hemisfério direito. Como resultado das análises, observou-se
marcação de células e axônios nas áreas corticais de M1, M2, S1, Ínsula, Cíngulo,
Frontal, nos dois hemisférios (Fig 1; Fig 2). Essas marcações indicam que o neutroçador
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foi transportado da sua área de injeção até as áreas acima citadas, e que no nascimento,
S1 recebe projeções de diversas áreas corticais.
No animal 2018.22, a injeção do cristal de DiI foi feita no córtex Auditivo primário (A1),
no hemisfério direito. Como resultado das análises, foi possível observar células e
axônios marcados nas áreas corticais M1, M2, S1, Ínsula, córtex frontal, córtex cingular,
em ambos os hemisférios (Fig 3; Fig 4a; Fig 4b; Fig 5a; Fig 5b; Fig 6a; Fig 6b). Com
essas diversas marcações, é possível afirmar que S1 recebe aferências de diversas
áreas do córtex, assim como M1 e a ínsula, evidenciando as conexões cortico-corticais.
Outras metodologias serão empregadas para observação das conexões tálamocorticais, que também são de extrema importância para o entendimento geral da
organização das conexões e respostas sensoriais.
Isso condiz com o que é conhecido na literatura. O circuito cerebral reflete o padrão de
aferências talâmicas ao córtex de injeção sobreposto com o padrão de neurônios da
camada IV (relacionada com o sistema somatossensorial). Jones (1981) desenvolveu
um estudo onde observou o desenvolvimento das fibras talâmicas para o córtex e viu
que elas ocorriam nos últimos dias embrionários e primeiros dias pós-natal, o que ocorre
concomitantemente com o desenvolvimento da camada IV. Erzurumlu et al. (1990), fez
um estudo de mapeamento em animais, usando o DiI e inferiu que axônios talâmicos
estão presentes cedo o suficiente durante a maturação cortical para a formação de
padrões do neocórtex, organizando assim um campo cortical altamente específico.
Exposição a VPA no embrião causa mudanças a curto e longo prazo na trajetória do
neurodesenvolvimento. Particularmente, um estudo in vivo em camundongos mostrou
coloração de Nissl reduzida em neurônios corticais e redução da neurogênese em córtex
pré-frontal e somatossensorial após exposição in vivo ao VPA (500 mg / kg i.p.) em
E12.5 (Kataoka et al., 2011). Essas mudanças pós-natais na neuroanatomia e
neurogênese foram associadas com aumento da apoptose e redução da proliferação
celular em células embrionárias.
Rodier et al. (1996) fizeram um trabalho comparando características neuroanatômicas
de ratos expostos a VPA e cérebros humanos de autistas post-mortem, e conclui que o
impacto do VPA estava relacionado com o tempo de fechamento do tubo neural.
Algumas anormalidade anatômicas incluem diminuição das células de Purkinje no
cerebelo (Ingram et al., 2000), decréscimo no número de neurônios nos núcleos motores
trigeminais, do hipoglosso e oculomotor (Rodier et al., 1996), mudanças na densidade,
número de neurônios e volume em várias regiões do cérebro (Frisch et al., 2009).
Como em nosso trabalho observamos as conexões no neo-córtex, é importante
estabelecer que a exposição ao VPA altera a morfologia e os circuitos neurais de uma
maneira complexa: a excitabilidade neural é alterada, existem mudanças pré e póssinápticas sugeridas pelos dados de estudos anteriores, a conectividade local é
aumentada e equilibrada homeostaticamente dentro da mesma rede. É difícil identificar
quais alterações são primárias e quais são secundárias. Nessas alterações, alguns
trabalhos apontam aumento da complexidade de arborização dendrítica no córtex
motor, além do aumento da conectividade com células vizinhas nos córtex
somatossensorial e pré-frontal medial. Em ambos os casos, o aumento do número de
conexões acompanha a diminuição da força dessas conexões e pode sustentar uma
hiperreatividade do circuito (Rinaldi et al., 2008a, 2008b). Em nosso estudo, apesar dos
resultados ainda iniciais, observamos diversas conexões cortico-corticais por meio da
marcação do DiI, onde são necessárias mais análises de animais do grupo caso e do
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grupo controle para determinar se existem alterações nas conexões e como elas afetam
no fenótipo do indivíduo autista. Rinaldi et al. (2008b), mostrou em um estudo que há
uma hiperconectividade no córtex do autista, podendo tornar esses circuitos cada vez
mais sensíveis aos estímulos externos desencadear respostas exacerbadas, o que
condiz com a apresentação clínica desses casos.

Conclusão

4. CONCLUSÃO
Ao longo do tempo, diversas anormalidades vêm sendo descritas em decorrência do
uso do ácido valpróico no período embrionário. Recentemente, um interesse maior vem
se direcionando para a indução do Transtorno do Espectro Autista em indivíduos
expostos a este medicamento durante a gestação. Esses efeitos sofrem influência da
dose, sexo, data de indução e da frequência de exposição.
Em nosso estudo usamos a dose de 500 mg/kg, que é suficiente para induzir o quadro
do autismo, e observamos projeções corticais similares para os córtices
somatossensorial e auditivo.
Concluímos que alterações das conexões cerebrais podem estar presentes em ratos
modelos de autismo já no nascimento. No entanto, nossos resultados são inconclusivos,
pois os dados ainda estão em análise, no sentido de aumentar a amostra e incluir a
análise do grupo controle.
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Fig 1: Fotografias do córtex de animais modelo de autismo (2018.21) do hemisfério
direito. {A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia com
marcações celulares na região região Motora secundária (M2). {C} Fotografia da região
Mo
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Fig 2: Fotografias do córtex de animais modelo de autismo (2018.21) do hemisfério
direito e esquerdo. {A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B, C}
Fotografia com marcação do córtex Motor primário (M1) e Somatossensorial primário
(S1J) n
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Fig 3.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo (2018.22) do hemisfério
esquerdo. {A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia do
córtex Motor secundário (M2). {C} Fotografia do córtex Motor primária (M1). {D} Fotogra
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Fig 4a.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo (2018.22) do hemisfério
direito. {A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da
região do córtex Pré-Límbico (PrL), área cingular 1 (Cg1) e córtex Motor secundário (M2

Fig 4b.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo do hemisfério esquerdo.
{A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da região com
marcações do córtex Motor secundário (M2). {C} Fotografia com marcações de
neurônios
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Fig 5a.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo do hemisfério direito. {A}
Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da região com
marcações do córtex Motor secundário (M2). {C} Fotografia com marcações de
neurônios n

Fig 5b.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo do hemisfério esquerdo.
{A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da região com
marcações no córtex Somatossensorial primário (S1J) e Frontal (Fr3). {C} Fotografia c
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Fig 6a.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo do hemisfério direito. {A}
Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da região com
marcações no córtex Motor primário (M1) e secundário (M2). {C} Fotografia com
marcaçõe
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Fig 6b.: Fotografias do córtex do animais modelo de autismo do hemisfério esquerdo.
{A} Revelação da arquitetura do córtex por meio do DAPI. {B} Fotografia da região com
marcações no córtex Cingular (Cg1) e secundário (M2). {C} Fotografia com marcações
de
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS RICOS EM
POLISSACARÍDEOS OBTIDOS DE FUNGOS BASIDIOMICETOS
Resumo

INTRODUÇÃO: Macrofungos são recursos biológicos inexplorados e que apresentam
diversos compostos bioativos. OBJETIVOS: Determinar a melhor extração, avaliar a
composição dos extratos e suas bioatividades. METODOLOGIA: O macrofungo Calvatia
bicolor foi coletado na cidade de Natal/RN, Brasil, e identificado pelo Prof. Dr. Iuri G.
Baseia. Após seco, foi utilizado etanol 95% para delipidar o pó. 10g do pó delipidado
foram misturadas a diferentes volumes de NaCl 0,25M, gerando as amostras 1V, 3V e
5V. Cada uma das amostras foram submetidas a sonicação (~40°C, 30 min) e digestão
proteolítica (NaCl 0,25 M, pH 8) com proteases alcalinas (60 ºC, 18 h). As três amostras
foram avaliadas quantos aos rendimentos, composições químicas e submetidas a testes
de bioatividade. RESULTADOS: Os extratos apresentaram rendimentos entre 258 e
431mg e a amostra 1V apresentou melhor rendimento. Os extratos apresentaram de 43
a 51% de açúcares, 0% de proteínas e de 0,4 a 0,5% de compostos fenólicos. 1V obteve
o maior teor de açúcar. No teste de Capacidade Antioxidante Total, as amostras não
apresentaram atividade. Já no de Atividade Quelante de Íons de Ferro, todas
apresentaram excelente atividade (entre 3,1 e 88,8%). CONCLUSÕES: A melhor
extração é com 1V de NaCl 0,25M, por gerar os maiores rendimentos de extrato bruto
e solúvel, além de apresentar boas características bioativas.

Palavras-chave: bioatividade; fungo; calvatia
TITLE: EVALUATION OF ANTIOXIDATING ACTION OF RICH EXTRACTS IN
POLYESACARIDES OBTAINED FROM BASIDIOMIC FUNGES
Abstract
INTRODUCTION: Macrofungi are unexplored biological resources that have several
bioactive compounds. OBJECTIVES: To determine the best extraction, to evaluate the
composition of the extracts and their bioactivities. METHODOLOGY: Calvatia bicolor
macrofungus was collected in the city of Natal / RN, Brazil, and identified by Prof. Dr. Iuri
G. Base. After drying, 95% ethanol was used to delipidate the powder. 10g of the
delipidated powder was mixed at different volumes of 0.25M NaCl, generating samples
1V, 3V and 5V. Each sample was subjected to sonication (~ 40 ° C, 30 min) and
proteolytic digestion (0.25 M NaCl, pH 8) with alkaline proteases (60 ° C, 18 h). The three
samples were evaluated for yields, chemical compositions and submitted to bioactivity
tests. RESULTS: The extracts presented yields between 258 and 431mg and the 1V
sample presented better yield. The extracts showed from 43 to 51% of sugars, 0% of
proteins and from 0.4 to 0.5% of phenolic compounds. 1V obtained the highest sugar
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content. In the Total Antioxidant Capacity test, the samples showed no activity. Already
in the Chelating Activity of Iron Ions, all presented excellent activity (between 3.1 and
88.8%). CONCLUSIONS: The best extraction is with 1V of 0.25M NaCl, as it generates
the highest yields of crude and soluble extract, besides presenting good bioactive
characteristics.
Keywords: bioactivity; fungus; calvatia
Introdução
INTRODUÇÃO Fungos, organismos de reino próprio, outrora inclusos no reino Plantae,
são apreciados na alimentação há mais de 4.000 anos. Seu uso não se restringe a
culinária, sendo também conhecidos pelas suas aplicações na indústria farmacêutica e
de alimentos. Compostos bioativos são compostos essenciais e não essenciais de
origem natural, e que apresenta o efeito sobre a saúde (BIESALSKI et al., 2009). A
busca por compostos bioativos vem aumentando nos últimos anos, haja vista a elevada
taxa de extinção de espécies e ao concomitante crescente surgimento de novas
doenças, resistência a medicamentos, além da urgente necessidade em se desenvolver
medicamentos mais eficazes e menos tóxicos para as enfermidades atuais.
Macrofungos são recursos biológicos inexplorados e que apresentam diversos
compostos bioativos (CHOI, 2018). Sendo os polissacarídeos a principal classe de
compostos bioativos encontrada (GUPTA et al., 20018). Diversas atividades são
atribuídas aos extratos fúngicos, dentre estas: anti-inflamatória, antioxidante, antiviral,
antitumoral e imunomoduladora (GUPTA et Al., 2018), como também atividade
antioxidante (MAU, LIN e SONG, 2001) e exibirem propriedades terapêuticas contra
síndrome metabólica (FRIEDMAN, 2016). No Parque Estadual Dunas de Natal (Natal,
Rio Grande do Norte) são encontradas diversas espécies de fungos, dentre estas a
Calvatia bicolor – fungo gasteroide de estrutura globular. Este fungo apresenta
diferentes colorações de acordo com seu estágio de maturação, sendo branco quando
imaturo e marrom quando maduro. Em trabalhos anteriores com o gênero Calvatia,
foram relatadas atividades antiproliferativa (eroğlu et al., 2016) e antioxidante (LEÃO,
2018). Com base nisso, iniciamos a caracterização química e testes de bioatividade com
a C. bicolor, fungo que sabidamente apresenta atividade antioxidante, como já relatada
por Leão, 2018. Todavia, a concentração e a eficácia dos compostos bioativos
dependem, dentre outros fatores, do estágio de desenvolvimento e dos procedimentos
de cocção (GUPTA et al., 2018). Este trabalho propõe uma nova metodologia de
extração dos polissacarídeos fúngicos do corpo de frutificação no estágio imaturo de C.
bicolor.
Metodologia
MATERIAIS E MÉTODOS
1.1. COLETA E MATERIAL BIOLÓGICO Os corpos de frutificação da Calvatia bicolor
foram coletados no Parque Estadual Dunas de Natal, Natal/RN, Brasil. A coleta foi
realizada entre junho e julho de 2017, e o material foi identificado pelo Prof. Dr. Iuri
Goulart Baseia, UFRN, Brasil.
1.2. DELIPIDAÇÃO E EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS Os fungos foram
levados ao laboratório de Glicobiotecnologia (GLICOBIOTEC), UFRN, onde foram
lavados. Após a limpeza do material, eles foram separados por estágio de maturação
(maduro e imaturo) e em diferentes estruturas: gleba e perídio. Posteriormente foram
cortados e levados a estufa para secagem a 60°C durante 48 horas. Em seguida, foram

CIÊNCIAS DA VIDA

1267

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

triturados e armazenados. As glebas imaturas foram delipidadas com etanol 95%. Em
seguida, foram postas a secar em temperatura ambiente, obtendo-se o pó delipidado.
10g de gleba imatura em pó foram misturadas a diferentes volumes de NaCl 0,25M,
gerando às amostras 1V, 3V e 5V. Estas, por sua vez, foram sonicadas por 30 minutos
a ~40°C. Ao produto da sonicação foi adicionado NaOH até que o pH fosse estabilizado
em 8. Em seguida, 150mg de enzima Prolav 750 foram adicionados e a solução foi
aquecida a 60°C por 18h. Ao final do processo, as amostras foram filtradas e o retido foi
descartado. Este procedimento foi seguido de centrifugação do sobrenadante a 10.000
RPM a 4°C por 30 minutos, para remover impurezas. O precipitado foi descartado e o
sobrenadante foi adicionado a 3 volumes de Metanol a ~4°C durante 18h, para precipitar
os carboidratos. As soluções foram novamente centrifugadas a 10.000 RPM a 4°C por
30 minutos, e desta vez os sobrenadantes foram descartados e os precipitados foram
secos em bomba a vácuo e identificados como extratos brutos (E.B.) A extração foi
realizada em duplicata, gerando uma média dos rendimentos obtidos.
1.3. RENDIMENTO E SOLUBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS EM ÁGUA Os pesos dos
extratos brutos secos foram aferidos em balança analítica, para obtenção de dados
sobre os diferentes rendimentos. Os extratos brutos (E.B.) foram solubilizados, em água
destilada, a uma concentração de 10 mg/mL e centrifugados a 4.500 RPM durante 10
minutos, para obtenção do extrato solúvel (E.S.). Os extratos solúveis obtidos foram
liofilizados, pesados e solubilizados em água destilada na concentração de 10 mg/mL.
Esta solução aquosa foi utilizada na caracterização química e nos testes de bioatividade.
1.4. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA
1.4.1. DOSAGEM DE AÇÚCARES TOTAIS A quantidade de açúcares totais nos
extratos foi estimada pelo método fenol-H2SO4 (Dubois et al., 1956). De modo que o
teor de açúcares foi calculado com base na curva da glicose, que foi utilizada como
padrão. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 490 nm.
1.4.2. DOSAGEM DE PROTEÍNAS A quantidade de proteínas nos extratos foi estimada
pelo método de Bradford (1976) utilizando o reagente Coomassie Brilliant Blue. Desta
forma, o teor de proteínas foi calculado baseando-se em uma curva de albumina,
utilizada como padrão. A leitura foi realizada em 595 nm.
1.4.3. DOSAGEM DE COMPOSTOS FENÓLICOS A quantidade de compostos
fenólicos nos extratos foi estimada pelo método de Folin Ciocalteau (Swain & Hills,
1959). Deste modo, o teor de compostos fenólicos foi calculado com base em uma curva
de ácido gálico. A leitura foi realizada em 765 nm.
1.5. TESTES DE BIOATIVIDADE
1.5.1. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL – CAT A capacidade antioxidante total
dos extratos foi estimada pelo método de Prieto, Pineda e Aguilar (1999). De modo que
a capacidade antioxidante total foi calculada com base em uma curva de ácido ascórbico
e resultado foi expresso em equivalentes de ácido ascórbico. A leitura foi realizada em
695 nm.
QUELAÇÃO DE ÍONS FERROSOS A capacidade quelante dos extratos frente aos íons
de ferro foi estimada de acordo com o método de Wang, Zhang, Zhang e Li (2008). De
modo que a capacidade quelante foi calculada com base em uma curva de EDTA. A
leitura foi realizada em 562 nm.
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Resultados e Discussões
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1.1. RENDIMENTO DAS EXTRAÇÕES Foram obtidos diferentes valores para cada um
dos tipos de extração. Para as amostras em 1V de NaCl 0,25M foram verificados os
maiores rendimentos de extrato bruto (E.B.) e solúvel (E.S.): 431 e 354 mg,
respectivamente. Todavia, a média dos rendimentos de E.B. foram iguais às
encontradas na amostra 3V. O segundo maior rendimento foi aferido na amostra 3V,
com 431 mg de E.B. e 339 mg de extrato solúvel. O menor rendimento total foi
observado pela amostra 5V, com rendimentos de 258 mg de E.B. e 191 mg de E.S. É
possível observar que, com a redução no volume de NaCl, houve um maior rendimento
dos extratos brutos e solúveis. Isto sugere que um menor volume de NaCl possibilita
uma melhor precipitação dos carboidratos em solução, mas que há um limite de
interação e que uma continua redução no volume de NaCl não necessariamente
resultará em ganhos de massa de E.B. e E.S.. Além disso, observa-se na Tabela 1 que
a amostra 1V é a melhor candidata, em índices de rendimento e solubilidade, para seguir
em estudos futuros.
1.2. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA Nos extratos solúveis foram determinados
percentuais de açúcares totais entre 43 e 51% (Tabela 2), sendo a maior concentração
referente a amostra 1V. Em contrapartida, nenhuma amostra exibiu teor proteico no
teste utilizado. No teste de compostos fenólicos, os valores obtidos variaram entre 0,4
e 0,5 %, sem significância estatística. Estes resultados se contrapõem aos obtidos por
Leão (2018), em que, trabalhando com a gleba madura do mesmo fungo, obteve valores
de açúcares entre 13,5 e 28,5% e valores proteicos e 15 a 28.87%. O que sugere que,
com a maturação do corpo de frutificação, há um consumo de carboidratos e síntese de
proteínas.
1.3. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL Neste teste, não foram observadas
atividades antioxidantes em nenhuma das amostras.
QUELAÇÃO DE ÍONS FERROSOS Todas as amostras exibiram uma excelente
atividade quelante de ferro, variando de 3,1 a 88,8 %. Na Tabela 3, é possível observar
que em todas as concentrações, a atividade quelante da amostra 5V foi menor do que
as exibidas pelas amostras 3V e 1V. Também é possível notar que não há diferenças
significativas entre as atividades exibidas pelas amostras 1V e 3V. Ao analisar estes
dados frente aos rendimentos obtidos, as amostras 1V e 3V, que apresentaram
rendimentos similares, apresentam, também, atividades semelhantes na quelação de
íons de ferro. O que sugere que um maior nível de atividade foi exibido em decorrência
de uma maior concentração de açúcares e outros compostos presentes no E.S..

Conclusão
Com base nestes resultados, inferimos que um menor volume de NaCl possibilita a
aquisição de maiores rendimentos de extrato bruto e solúvel. Sendo a amostra 1V a que
apresenta maior rendimento e maior solubilidade. Atrelado a isso, esta amostra possui
o maior teor de açúcares e apresenta a melhor atividade quelante de ferro (não diferindo
estatisticamente da 3V). Sobretudo, a amostra 1V se mostra mais produtiva em termos
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de consumo de tempo e de reagentes. Sendo esta a extração mais eficaz. Estes
resultados inspiram o seguimento em mais testes de bioatividade.
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Tabela 2
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TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS DA FAMÍLIA PHALLACEAE NO BIOMA MATA
ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo
Os fungos da família Phallaceae são conhecidos popularmente como “stinkhorns” e
estão agrupados na ordem Phallales dentro de uma das duas sub-classes de fungos
gasteroides, Phallomycetidae. Se caracterizam pelos basidiomas epígeos, unipileados
de gleba mucilaginosa que dispersa por mecanismos adesivos, atraindo pequenos
artrópodes os quais são os principais agentes dispersores. Esta família é considerada
cosmopolita, tendo sido relatada principalmente para as regiões tropicais e subtropicais.
O estado do Rio Grande do Norte possui áreas ainda não inventariadas, o que justifica
a necessidade de mais estudos com a finalidade de investigar a diversidade de espécies
ocorrentes nas áreas de mata atlântica. Desta forma, esse trabalho buscou ampliar o
conhecimento a respeito da família para áreas de Mata Atlântica do Rio Grande do
Norte. Foram analisados no Laboratório de Biologia de Fungos espécimes coletados no
Parque Estadual Dunas de Natal (PEDN), Mata dos Saguis e João Câmara no estado
do Rio Grande do Norte (RN). Foram morfologicamente analisados com auxílio de lupa
e microscópios, 11 basidiomas pertencentes a 8 exsicatas. Como resultados foram
identificadas duas espécies, sendo um novo registro para a região Nordeste: Itajahya
galericulata Möller.
Palavras-chave: Basidiomycota. Gasteromycetes. Phallales. Taxonomia.
TITLE: PHALLACEAE FAMILY DIVERSITY IN THE ATLANTIC FOREST BIOME IN THE
STATE OF RIO GRANDE DO NORTE
Abstract
The fungi of the family Phallaceae are popularly known as "stinkhorns" and are grouped
in the order Phallales within one of two sub-classes of gasteroid fungi, Phallomycetidae.
They are characterized by unipilated epigeal basidiomas of mucilaginous area that
disperses by adhesive mechanisms, attracting small arthropods which are the main
dispersing agents. This family is considered cosmopolitan and has been reported mainly
for the tropical and subtropical regions. The state of Rio Grande do Norte has areas not
yet inventoried, which justifies the need for further studies in order to investigate the
diversity of species occurring in the Atlantic Forest areas. Thus, this work sought to
expand the knowledge about the family to areas of the Atlantic Forest of Rio Grande do
Norte. Specimens collected from the Dunes Natal State Park (PEDN), Mata dos Saguis
and João Câmara in the state of Rio Grande do Norte (RN) were analyzed at the Fungus
Biology Laboratory. Eleven basidiomas belonging to 8 exsiccates were morphologically
analyzed using a magnifying glass and microscopes. As results were identified two
species, being a new record for the Northeast: Itajahya galericulata Möller.
Keywords: Basidiomycota. Gasteromycetes. Phallales. Taxonomy.
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Introdução
Os fungos gasteroides estão alocados dentro do filo Basidiomycota e inclui
representantes que apresentam desenvolvimento angiocárpico, onde os esporos são
maturados dentro do basidioma fechado que é revestido por uma camada hifálica
externa, o perídio e a estatimosporia, ou seja, devido a perda do apêndice hilar ao longo
do curso evolutivo desse grupo, os “gasteromicetos” apresentam dispersão dos
basidiósporos dependente de processos passivos por agentes dispersores como chuva,
vento e alguns artrópodes atraídos por odor fétido. Os esporos amadurecem dentro do
basidiocarpo revestido por uma camada estéril, denominada perídio. (MILLER; MILLER,
1988). Fries em 1821 estabeleceu a classe Gasteromycetes, suportada por essas
características comuns a todos os representantes desse táxon (DE BARY, 1884). Mais
tarde, com o aparecimento de ferramentas moleculares na sistemática, diversos estudos
apontaram que as características que unia os fungos gasteroides evoluíram várias
vezes dentro do grupo, e portanto, o termo “Gasteromycetes” desde então representa
um táxon artificial e não reflete as relações evolutivas dos fungos gasteroides (HOSAKA
et
al.,
2006;
HIBBETT
et
al.
2007).
Dentro da diversidade de formas gasteroides existentes, a família Phallaceae Corda
está dentro da subclasse Phallomycetidae e são caracterizados por serem
cosmopolitas, possuírem corpo de frutificação completamente epígeos em, pelo menos,
uma parte do seu desenvolvimento (MILLER; MILLER, 1998), gleba mucilaginosa
correspondente a parte onde expõe-se os basidiósporos na maturidade. Seu corpo
frutífero é unipileado, com gleba externa, localizada no ápice do basidioma, acima do
pseudoestipe (CUNNINGHAM, 1944; MILLER; MILLER, 1988). A família é composta
por cinco gêneros: Itajahya Möller (1895), Phallus Junius Ex L. (1753), Mutinus Fr.
(1849), Dictyophora Desv. (1809) e Staheliomyces E. Fisch. (1921) (MILLER; MILLER,
1988). Os representantes da família Phallaceae, de modo geral, apresentam ampla
distribuição geográfica, em diversos ecossistemas (MILLER; MILLER, 1988). De acordo
com estudos recentes, 120.000 espécies de fungos são conhecidas atualmente,
correspondendo a 8% da micobiota existente na biosfera (HAWKSWORTH; LÜCKING,
2017). Sabendo-se disso, se faz necessário estudos taxonômicos e sistemáticos para
descrever essa biodiversidade desconhecida para a ciência, em especial, na região
Nordeste, pouco explorada (BARBOSA, 2011). Portanto, o presente estudo visou
ampliar o conhecimento taxonômico a respeito da ocorrência de fungos faloides em
áreas de mata atlântica no Rio Grande do Norte.

Metodologia

Foram realizadas coletas de espécimes no período chuvoso de 2018 e 2019
(Março/Junho) em áreas de Mata Atlântica, a princípio no Parque Estadual Dunas do
Natal (PEDN) e Mata dos Saguis na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Posteriormente, foram executadas expedições adicionais nas áreas supracitadas e em
novas localidades do mesmo bioma, como Serra do Torreão no município de João
Câmara em períodos chuvosos esporádicos no restante do ano. A coleta e preservação
dos basidiomas seguiram a metodologia descrita por Baseia et al., 2014 com
adaptações, quando necessário. Os exemplares foram fotografados antes de serem
removidos do substrato e quando possível também registrados ao lado de uma régua
para que possa se obter as medidas de comprimento da amostra ainda fresca para que
as medidas sejam mais fidedignas. Após isso, os espécimes foram retirados
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manualmente com auxílio de canivete e acomodados separadamente dentro de um
recipiente sobre um recorte de cartolina, com uma ficha de informações de coleta como
coletores, data, substrato, habitat e localidade. Todas as análises se processaram no
Laboratório de Biologia de Fungos-UFRN, onde foram feitas as análises macroscópicas
com o basidioma ainda fresco, visualizados a olho nu e como auxílio de Lupa, para a
determinação das cores foi utilizada para esse estudo a carta de cores Kornerup e
Wanscher (1978). Foi realizada também medições de estruturas do basidioma como a
volva, pseudoestipe, gleba e receptáculo. Ao final das análises macroscópicas, os
exemplares foram colocados em um desidratador elétrico à 35-40°C durante um período
de aproximadamente 24 horas, prorrogável de acordo com a umidade ainda existente
no basidioma. Para as análises microscópicas, foi utilizado o microscópio Nikon Eclipse
Ni, com câmera Nikon DS-Ri1 para a visualização e microfotografia de microestruturas
relevantes à taxonomia desse grupo. As lâminas foram confeccionadas com auxílio de
pinças histológicas sendo retirado pequenos fragmentos sob a lupa e montados em
lâminas distintas para cada estrutura. As lâminas foram confeccionadas em hidróxido
de potássio (KOH a 5%) e vermelho congo e então visualizadas ao Microscópio. Foram
fotografados e medidos em comprimento e largura os esporos e as células do
pseudoestipe. A descrição e identificação do material se baseou nas análises
morfológicas obtidas em laboratório e nos artigos científicos e livros: (MILLER; MILLER,
1988). Já a nomenclatura micológica seguiu a adotada por Kirk et al., 2008. Os materiais
obtidos nas expedições estão sendo depositados no acervo da coleção de fungos da
UFRN (Departamento de Botânica e Zoologia/Centro de Biociências da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte).

Resultados e Discussões

Até o presente momento, como resultado final deste projeto, podemos destacar
identificação ao nível específico de 02 representantes da família Phallaceae, sendo um
novo registro para o Nordeste: Itajahya galericulata Möller.
Taxonomia:
Phallus indusiatus Vent. 1798
Basidioma imaturo 27-52 mm de comprimento e 26-30 mm largura, branco amarelado
(1A2), Basidioma expandido 140-210 mm comp., branco a branco amarelado (1A1,
1A2), pseudoestipe cilíndrico, reticulado, esponjoso, rugoso (quando seco), caliptra 2624 mm diam., 8 mm de comprimento., volva 36-56 mm de comprimento × 26-30 mm
largura, coloração branca (1A1) quando fresco e laranja acinzentado (5B4) quando
seco. Rizomorfa branca (1A1) variando de 60 mm a 260 mm de comprimento. Gleba
marrom escuro (9F3) a marrom acinzentado (8F2), mucilaginosa, campanulada,
reticulada e fétida. Basidiosporos hialinos, lisos, elipsoides 3,8 × 1,8 µm e paredes com
espessura de 0,3 µm. Pseudoestipe pseudoparenquimatoso com células globosas
medindo 34,9 × 27.9 µm e paredes com espessura de 1,3 µm. Habitat: Solo/Folhiço
Hábito: Solitário.
Material examinado: BRASIL – Rio Grande do Norte, Natal, Mata dos Saguis e Parque
Estadual Dunas do Natal: (UFRN2640; UFRN3176; UFRN3177; UFRN3178;
UFRN3179)
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Itajahya galericulata Möller, Bras. Pilzbl.: 79, 148, 1895
Os espécimes apresentaram basidioma imaturo 30–33 mm diam., globoso à
subgloboso, laranja esbranquiçado à laranja pálido (5A2, 5A3, 9B4), com pigmentos
rosa avermelhados (9B4), basidioma expandido 145–150 mm comp., branco amarelado
à amarelo pálido (2A2, 2A3), pseudoestipe cilíndrico, esponjoso, perfurado, caliptra 27–
30 mm diam., 3–5 mm de comprimento., volva 50–55 mm de comprimento. × 18–24 mm
largura., laranja esbranquiçado à laranja pálido (5A2, 5A3, 9B4), superfície lisa,
densamente incrustada com partículas de areia. Rizomorfa branca (1A1), aderida à base
da volva. Gleba oliva (1F3, 1F7), mucilaginosa e, fétida. Basidiosporos, hialinos, lisos,
elipsoides 3,9 × 2,2 µm e paredes com espessura de 0,3 µm. Pseudoestipe
pseudoparenquimatoso com células globosas 38,1 µm × 26,3 µm e paredes com
espessura de 0,67 µm. Habitat: Solo; Hábito: Solitário. Material examinado: BRASIL–
Rio Grande do Norte, João Câmara, Serra do Torreão: (UFRN3173; UFRN3174;
UFRN3175).
Discussões:
Discussões taxonômicas
Phallus indusiatus: é principalmente caracterizado pela presença do indúsio, uma
estrutura que lembra um véu de noiva, formando aberturas pentagonais e hexagonais
em toda a sua extensão. Quando imaturo, possui hábitos hipógeos e na maturidade
torna-se epígeo (DASH et al., 2010). Com o basidioma expandido, a gleba fica exposta
sempre no ápice do basidioma, logo após o indúsio, campanulada com retículos e o
pseudoestipe com coloração branca e consistência esponjosa (GOGOI; PARKASH,
2014). No entanto observa-se que há uma variação considerável em relação ao
comprimento do basidioma, possuindo de 140 mm até 210 mm, bem como a rizomorfa
que variou de 60 mm até 260 mm nos espécimes. P. indusiatus é a espécie mais
frequente da família nos fragmentos de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte.
Itajahya galericulata: O gênero Itajahya possui duas espécies atualmente aceitas, sendo
elas I. galericulata e I. rosea (TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2014). Para a
diferenciação entre estas duas espécies, foram levadas em consideração,
características diagnósticas utilizadas por outros autores, o que permitiu identificar os
espécimes como I. galericulata por apresentarem o pseudoestipe branco, e ao partir o
basidioma imaturo ao meio, nota-se a presença de quatro camadas no perídio, enquanto
I. rosea possui um pseudoestipe rosa e perídio com apenas três camadas (GAONA et
al., 2017). Este é, portanto o primeiro registro de I. galericulata para o Nordeste
brasileiro.

Conclusão

De acordo com este trabalho e com literaturas específicas do grupo, podemos concluir
que os representantes de Phallaceae são fungos de natureza efêmera, onde mesmo
em época chuvosa, suas aparições são limitadas a um curto período de tempo. Quanto
as espécies de Phallaceae, há uma notável ausência de caracteres diagnósticos entre
os táxons próximos, o que incorre em possíveis problemas taxonômicos, como já
observado em outros grupos de gasteromicetos (ACCIOLY et al., 2019). Portanto, fazse necessário o estabelecimento de caracteres chaves na identificação, bem como a
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utilização de sequenciamento molecular destas espécies. É importante ressaltar a
necessidade da realização de coletas em mais áreas pouco ou não exploradas, visto
que houve um primeiro registro de uma espécie para o Nordeste brasileiro, além disso,
para o grupo é necessário também um maior esforço amostral nestas áreas, visto que
o grupo é ainda pouco inventariado e pode possuir uma riqueza de espécies ainda
oculta.
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Legenda: Phallus indusiatus A) Basidioma imaturo
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Legenda: Phallus indusiatus B) Basidioma maturo
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Legenda: Phallus indusiatus C) Basidiosporos em KOH na objetiva de 100x
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Legenda: Itajahya galericulata D) Basidioma maturo à esquerda e dois basidiomas
imaturos, sendo um seccionado ao meio

CIÊNCIAS DA VIDA

1282

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Legenda: Itajahya galericulata E) basidiosporos em KOH na objetiva de 100x
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TÍTULO: Características morfométricas e peso-comprimento do peixe Gobionellus
oceanicus, do complexo estuarino da Lagoa de Guaraira.
Resumo
A Familia Gobiidae é uma das maiores entre os peixes, com mais de 200 gêneros e
2000 espécies. A espécie Gobionellus oceanicus é distribuída no Atlântico ocidental,
desde o sul da Virgínia ao longo da costa dos EUA, por todo o Golfo do México e Mar
do Caribe, e ao longo da costa da América Central e do Sul do México até o Rio de
Janeiro, Brasil. O objetivo deste trabalho foi verificar a proporção sexual, a estrutura de
peso, comprimento e a relação peso-comprimento desta espécie pouco estudada.
Foram capturados 66 fêmeas e 50 machos, na Laguna de Guaraíras, Nízia Floresta,
RN. O estudo foi autorizado pela licença do SISBIO n° Número: 62377-1. Foram
capturados 116 exemplares de Gobionellus oceanicus, sendo 50 machos e 66 fêmeas.
A proporção sexual não diferiu significativamente entre os sexos, sendo observada a
proporção de 1M:1F (χ2= 0,82). Para sexos agrupados a classe mais representativa foi
de 14 – 33 cm, não houve diferença significativa entre o comprimento(cm) e peso (g)
entre os sexos. A equação originada da relação peso total e comprimento total foi
Wt=5E-05 Lt2,1383, para sexos agrupados, Wt=0.0001Lt1.9399 para fêmeas e Wt=
0.0071Lt2.0572 para machos, apresentando um crescimento alométrico negativo (b<3),
indicando uma maior incremento no comprimento do que em peso. O tipo de
crescimento foi semelhante a estudos realizados na região Sul do Brasil, porém neste
estudo os peixes apresentaram maiores amplitudes pesos e comprimento.
Palavras-chave: tipo de crescimento; estuário; estrutura populacional; morfometria
TITLE: Morphometric characteristics and weight-compression of the Peixe Gobionellus
oceanicus, the estuarine complex of Lagoa de Guaraira.
Abstract
The Gobiidae family is one of the largest among fish, with over 200 genus and 2000
species. The Gobionellus is distributed in the Western Atlantic ocean, from southern
Virginia along the US coast, Gulf of Mexico, Caribbean Sea, and along the Central and
South American Coast to Rio de Janeiro, Brazil. The objective of this study was to verify
the sexual relationship, weight structure, length and weight-length relationship of this
species. were captured, 66 females and 50 males in The Guaraíras Lagoon, Nízia
Floresta, RN. The research was authorized by SISBIO license number:62377-1. A total
of 116 specimens of Gobionellus oceanicus were captured, 50 males and 66 females.
The sex ratio did not differ between sexes, 1M: 1F ratio (χ2 = 0.82). For grouped sex,
the most representative class of 14 - 33 cm, there is no significant difference between
size (cm) and weight (g). The equation originated from total and total weight was
calculated at 5E-05 Lt2,1383, grouped sex, Wt = 0.0001Lt1.9399 for females and Wt =
0.0071Lt2.0572 for males, allometric negative growth (b < 3), which adjusts to a greater
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increase in length than in weight. The type of growth was similar to that of a study
conducted in the region.

Keywords: Type of crescimento; estuary; populative structure; morphometry
Introdução
O Estado do Rio Grande do Norte possui uma linha de costa de aproximadamente 400
km, caracterizada por belas paisagens costeiras, que apresentam variações
morfológicas desde falésias de colorações diversas e arrecifes de águas claras com rica
fauna marinha até praias arenosas. Dentre esta diversidade de paisagens, destaca-se
no litoral oriental sul o Sistema Estuarino Lagunar Nísia Floresta – Papeba - Guaraíras.,
inserido no domínio político dos municípios de Nísia Floresta, Arês, Senador Georgino
Avelino,
Goianinha
e
Tibau
do
Sul.
Os municípios que abrigam o referido Sistema vêm apresentando um grande potencial
de desenvolvimento e consequentemente um crescimento na taxa de ocupação,
segundo o Instituto de Desenvolvimento Econômico do Meio Ambiente – IDEMA (2005).
O Sistema Lagunar de Guaraíras está localizado na região meridional da costa do RN,
aproximadamente 50 km ao sul da capital, a cidade de Natal. Atualmente, trata-se de
um ecossistema tipicamente estuarino, constituído por um conjunto de três corpos
d’água interligados: a Laguna de Guaraíras, ao sul, e as Lagoas de Nísia Floresta e
Papeba, ao norte (Figura 1). Sua ligação com o mar se dá através de uma embocadura
junto ao Município de Tibau do Sul, formada após a ruptura permanente da barra da
Lagoa de Guaraíras durante uma grande cheia dos rios afluentes, Jacu e Trairi, no ano
de 1924 (Bagnoli e Farias, 1995). Anteriormente sua conexão com o mar era restrita a
um curso d’água localizado 10,0 km ao norte da embocadura atual, denominado Rio
Camurupim (DNOS, 1944, apud Melo, 2000). Tal configuração limitava a intrusão salina
no sistema e mantinha a atual Laguna de Guaraíras com características típicas de um
ecossistema
de
águas
doces.
A Laguna de Guaraíras mede cerca de 7,0 km de comprimento, com largura variando
entre 1,40 a 2,0 km. É nesta laguna onde há a maior influência marinha pois, a mesma
possui ampla comunicação com o mar, através de um canal de aproximadamente 200
metros de largura e profundidade variando em torno de 8,0 metros. Apresenta-se
alongada na direção SW-NE. Representa a foz do rio Jacu afogada.
A Familia Gobiidae é uma das maiores entre os peixes, com mais de 200 gêneros e
2000 espécies. A espécie Gobionellus oceanicus é distribuída no Atlântico ocidental,
desde o sul da Virgínia ao longo da costa dos EUA, por todo o Golfo do México e Mar
do Caribe, e ao longo da costa da América Central e do Sul do México até o Rio de
Janeiro, Brasil (NELSON, 2006). Os peixes desta família são considerados estuarinos
residentes, utilizando esse ecossistema como berçário (DANDO, 1984). As fêmeas
geralmente colocam ovos presos em substratos por uma haste adesiva, os quais são
guardados pelos machos; por sua vez, as larvas e pós-larvas são abundantes e
dominantes no ictioplâncton, em regiões costeiras (RUPLE, 1984; YEUNG & RUPLE,
2006). Esses peixes são de pequeno porte (com comprimento inferior a 10 cm), a
cabeça é larga, os olhos situam-se em posição superior e as nadadeiras pélvicas
fundem-se formando um disco (MURDY, 2002; ZANLORENZI & CHAVES, 2011).
A relação peso-comprimento é um importante parâmetro em biologia de peixes, as suas
aplicações incluem uma estimativa de uma destas variáveis, uma vez conhecida a outra
(BEYER 1987). A conversão das equações de comprimento em peso para equivalentes
de crescimento em peso, comparações morfométricas interespecíficas e
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interpopulacionais das espécies de peixes, e avaliação do índice de bem-estar das
populações de peixes (BOLGER & CONNOLLY 1989) são realizadas a partir da
determinação da relação peso-comprimento. Essa relação também tem sido utilizada
sob dois diferentes aspectos: estimar biomassas a partir de dados de frequência de
comprimento, e como medida da variação do peso esperado para o comprimento de um
indivíduo, indicando sua condição, ou seja, o acúmulo de gordura e desenvolvimento
gonadal (ROSSI-WONGTSCHOWSKI 1977). O objetivo do presente trabalho foi
determinar a relação peso-comprimento para a populaçã
Metodologia

Os exemplares do G.oceanicus foram capturados no período de agosto de 2018 a
agosto de 2019. A captura dos espécimes foi realizada com auxílio de pescadores,
utilizando-se redes de emalhar da vários diâmetros entre nós. Após a coleta, os peixes
foram transportados em caixas térmicas com gelo para o Laboratório de Ictiologia do
Departamento de Oceanografia e Limnologia do Centro de Biociências da UFRN. Em
laboratório foram realizadas as medidas morfométricas e pesagens dos peixes.
Os peixes foram dissecados e as gônadas removidas, pesadas e examinadas para
identificar os sexos. A proporção entre os sexos foi verificada através da análise de
distribuição de frequência relativa mensal de machos e de fêmeas durante o período de
estudo (VAZZOLER, 1996).
A relação peso-comprimento (Le Cren, 1951; Froeze, 2006.; Nascimento 2013), foi
estimada pela expressão:
Wt = a.Ltb,
onde Wt corresponde ao peso, Lt ao comprimento, a ao fator relacionado com o grau de
engorda dos indivíduos e b (= Ө), ao coeficiente de alometria, relacionado com a forma
do crescimento dos indivíduos.
Os dados pontuais das variáveis biométricas serão lançados em gráficos de dispersão
considerando-se o Lt (comprimento total) como variável independente e o Wt (peso total)
como variável dependente.
Os parâmetros a e b foram estimados após transformação logarítmicas dos dados de
peso e comprimento e subseqüente ajuste de uma linha reta aos pontos pelo método
dos mínimos quadrados (Vanzolini, 1993). As retas estimadas foram testadas entre si
no que diz respeito à declividade, ao intercepto e ao coeficiente de determinação (r2 ).

Resultados e Discussões

Foram capturados 116 exemplares de Gobionellus oceanicus, sendo 50 machos e 66
fêmeas. A proporção sexual não diferiu significativamente entre os sexos, sendo
observada a proporção de 1M:1F (χ2= 0,82; GL= 1; P= 0,3652).
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Para sexos agrupados a classe mais representativa foi de 14 – 33 cm (Figura 3). Para
os machos, o comprimento total variou entre 14 e 33 cm (média=24 ± 1.9 cm) e o peso
total entre 1,5 e 9,5 g (média=5,2 ± 1,93g) (Figura 6 e 7). Os machos foram mais
representativos na classe de 22,9 a 25,1 cm de comprimento total. (Figura 6). Os
machos foram mais frequentes na classe de peso de 3.53 a 5.02g. (Figura 5). Para as
fêmeas, o comprimento total esteve entre 16.0 e 31,5 cm (média=23,4 ± 3,19 cm) e o
peso total entre 2,0 e 10 g (média=5,3.6 ± 1,80g).
A estrutura populacional para machos e fêmeas em comprimento foi construída por meio
de distribuições de frequência de exemplares e foram comparadas com o auxílio do
teste T student. Não houve diferença significativa entre os comprimentos de machos e
fêmeas (t = 1.494; 114 graus de liberdade ; P = 0,138).
Para a estrutura em peso total por meio de distribuições de frequência de exemplares,
foram comparadas com o auxílio do teste não paramétrico Mann-Whitney. Não houve
diferença significativa entre machos e fêmeas (U Statistic= 1668.000; T = 2907.000; P
= 0,922).
Os valores das variáveis peso total (Pt) e comprimento total (Ct), dos sexos agrupados
e separados durante o período considerado, foram lançados em gráfico, sendo
posteriormente, obtidas a equações da relação de acordo com a Tabela 1. A espécie
apresenta um crescimento do tipo alométrico negativo (b<3), indicando que a espécie
ganha mais incremento em comprimento do que em peso.
Ao longo do ciclo de vida dos peixes, a proporção sexual pode variar em função de
diversos fatores que atuam de forma diferente sobre os indivíduos de cada sexo. Para
Vazzoller (1996), a mortalidade e o crescimento são fatores que podem atuar de modo
diferencial sobre machos e fêmeas, determinando o predomínio de indivíduos de um
dos sexos. Modificações na estrutura em sexo pode estar associada ainda com o
estoque alimentar, que pode levar a maior abundância de um dos sexos. No presente
trabalho a proporção sexual não diferiu do esperado 1:1. Aparentemente não há
influência destes fatores na proporção sexual da espécie em estudo.
A pluviosidade é determinante para a distribuição e ocorrência das espécies, neste
sentido, a presença de G. oceanicus na laguna de Guaraíras é visivelmente
condicionada à presença de chuvas, pois o maior número de indivíduos foi capturado
nos meses de maiores índices pluviométricos. A pluviosidade já foi reportada em muitos
trabalhos como o principal fator que rege a dinâmica das flutuações de espécies
(BARLETTA e SAINT-PAUL, 2010; SAPERDONTI et al., 2008; SANTANA e SEVERI,
2009; BARLETTA-BERGAN, 2010; BARROS et al., 2011).
Embora ainda sejam escassos os estudos de estrutura populacional de G. oceanicus
nas mais diversas áreas em que a espécie ocorre, o uso de conhecimentos, mesmo
pontuais, pode elucidar o comportamento desta espécie em ambientes com
características semelhantes a laguna de Guaraíras. Adicionalmente, por se tratar de
uma espécie com relativa importância econômica, principalmente para as populações
ribeirinhas, que utilizam como fonte de alimento, principalmente no período de inverno
onde sua captura é abundante.
Agostinho (1985) relata que a estrutura de uma espécie relaciona-se mais com a
seletividade das capturas do que com a real estrutura da população. Ainda segundo o
autor, a composição em classes de comprimento representa as condições ambientais
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passadas e atuais nas quais a população se desenvolveu, e a fecundidade e a
mortalidade são os meios pelos quais o ambiente atua sobre a estrutura.
Com o valor do coeficiente angular é possível determinar o tipo de crescimento da
espécie. Se θ for igual a 3, então o crescimento é isométrico; se for maior que 3, é
alométrico positivo; e se for menor que 3, é alométrico negativo. Esclarecem ainda os
referidos autores que, se o crescimento é isométrico, o incremento em peso acompanha
o crescimento em comprimento, mas se é alométrico negativo, há um incremento em
peso menor do que em comprimento; e, se é alométrico positivo, há um incremento em
peso maior do que em comprimento (Orsi et al., 2002; Froese, 2006; Nascimento et al.,
2012). Valores inferiores ou superiores a 3,0 indicam indivíduos que, ao longo do
crescimento, se tornam mais "Iongilíneos" ou "redondos", respectivamente. Passos et
al., 2016, encontraram valores de amplitude máxima de 25 cm, faixa de comprimento
em que houve maior frequência em nosso estudo, porém uma amplitude máxima bem
menor quando comparado com nosso estudo (33cm). O mesmo autor encontrou um
crescimento do tipo aleométrico negativo, Froese (2006) adverte que a discussão do
coeficiente (b) de uma relação peso/comprimento, reflete a diferença da condição do
peixe de apenas na área especifica e no momento da coleta. Este mesmo autor afirma
que padrões consistentes de crescimento alométrico são raros e devem ser
complementados por uma análise das fases crescimento e discussões sobre os
potenciais benefícios evolutivos associados à alterações ontogenéticas nas proporções
corporais.
O conhecimento destes aspectos são de fundamental importância para o
estabelecimento de ferramentas e estratégias para o manejo e conservação desta
espécie no ambiente estudado. No entanto as pesquisas devem continuar e serem
ampliados afim do estabelecimento de dados mais precisos.

Conclusão
Podemos concluir que há diferença na proporção sexual para a espécie G. ocenicus,
sendo igual ao esperado de 1 macho para 1 fêmea. O estudo morfométrico mostrou que
na Laguna de Guaraíras a espécie atingiu comprimentos maiores quando comparado a
outros ambientes, mostrando uma boa amplitude de comprimento e peso. A espécie
tem como tipo crescimento o alométrico negativo, sendo observado um maior
incremento em comprimento do que em peso. Estes parâmetros, considerados simples,
nos evidencia a “saúde” da população. Tendo em vista a crescente captura desta
espécie para consumo, estes parâmetros associados a outros devem ser monitorados
afim de serem utilizados como instrumentos de análise de estoque e sua conservação.
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Figura 1. Localização do Sistema Lagunar de Guaraíras, entre os municípios de Tibau
do Sul, Arês, Goianinha, Senador Georgino Avelino e Nísia Floresta (RN). Imagem
Landsat 5 TM, adquirida em 06 de setembro de 2010 num instante de baixa-mar.

Figura 2.Gobionellus oceanicus. (Fonte: Próprio autor, 2019)
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Figura 3. Distribuição de indivíduos de G. oceanicus, com sexos agrupados, em classes
de comprimento capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN

Figura 4. Distribuição de fêmeas de G. oceanicus, em classes de comprimento total (cm)
capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.
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Figura 5. Distribuição de fêmeas de G. oceanicus, em classes de peso total (g)
capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.
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Figura 6. Distribuição de machos de G. oceanicus, em classes de comprimento total
(cm) capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.

Figura 7. Distribuição de machos de G. oceanicus, em classes de peso total (g)
capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.

Figura 8. Relação peso-comprimento de G. oceanicus, para os sexos agrupados,
capturados na Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.
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Figura 9. Relação peso-comprimento para Fêmeas de G. oceanicus, capturados na
Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.

Figura 10. Relação peso-comprimento para machos de G. oceanicus, capturados na
Laguna de Guaraíras, Nísia Floresta, RN.
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Tabela 1. Expressões matemáticas das relações de peso total/comprimento total, para
sexo agrupados, para fêmeas e machos de G. oceanicus e a transformação linear
correspondente.
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TÍTULO: Análise do efeito do reteno na toxicidae e neurodegeneração no organismo
modelo Caenorhabditis elegans
Resumo
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) são contaminantes ambientais que
resultam de eventos antropogênicos e não-antropogênicos, como queimadas em matas
e florestas, e estão associados a uma série de efeitos negativos, tais como
carcinogênese, mutagênese, destruição do sistema imune e defeitos de
desenvolvimento. Dentre os HPA, o reteno (7-isopropil-1-metil fenantreno) se destaca
por sua alta concentração na atmosfera. Já se sabe que o reteno induz a produção de
espécies reativas de oxigênio (ERO) e de superóxido, mas análises de expressão
gênica mostraram que ele também aumenta a expressão de genes pró-apoptóticos e
reduz a expressão de genes antioxidantes, efeitos que estão associados com aumento
da morte celular por necrose e por apoptose em células do pulmão, coração e sistema
nervoso. Ainda assim, não se sabe muito sobre a participação do reteno no
desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Tendo em vista que o reteno
aumenta o estresse oxidativo e que este tem um conhecido papel na patogênese de
várias doenças neurodegenerativas, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o efeito deste
HPA na neurodegeneração usando o organismo modelo Caenorhabditis elegans. Nós
avaliamos os efeitos do reteno sobre marcadores biológicos no C. elegans, e os
resultados obtidos nos mostraram que apesar de o reteno não afetar a taxa de eclosão
ou o desenvolvimento corporal de C. elegans, o tempo até o estado de paralisia nos
animais expostos ao reteno foi acelerado.
Palavras-chave: Reteno. C. elegans. Neurodegeneração. Estresse oxidativo.
TITLE: Analysis of the effect of retene upon neurodegeneration in model organism
Caenorhabditis elegans.
Abstract
Polycyclic Aromatic Hidrocarbons (PAHs) are environmental pollutants originating from
anthropogenic and non-anthropogenic events, such as woods and forests burning, and
are often associated with series of negative effects, as carcinogenesis, mutagenesis,
disruption of the immune system and development defects. Among PAHs, retene (7isopropyl-1-methil phenanthrene) stands out for his high concentration in the
atmosphere. It’s well known that retene leads to the production of reactive oxygen
species (ROS) and superoxide. Gene expression analyses have shown that retene also
increases the expression of pro-apoptotic genes and decreases the expression of
antioxidant genes, effects that are often associated with the increment of cell death by
necrosis and apoptosis in cells of lung, heart and nervous system. Even so, there is a
lack of information about the retene’s participation in the development of
neurodegenerative diseases. Since retene increases the oxidative stress and has a well
known role in the pathogenesis of an amount of neurodegenerative diseases, this
research aims to evaluate the effect of this PAH upon neurodegeneration using the
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model organism Caenorhabditis elegans. We analyzed the effects of retene on biological
markers in C. elegans, and the obtained results show that although retene doesn’t affect
the hatching of the eggs or the body size of C. elegans, the time until the state of paralysis
in the animals exposed to retene was accelerated.
Keywords: Retene. C. elegans. Neurodegeneration. Oxidative stress.
Introdução
O reteno é um composto orgânico da classe dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs) – contaminantes ambientais ubíquos que possuem metabólitos capazes de se
ligar a proteínas e ao DNA – que aparece naturalmente pela destilação de madeiras
resinosas e é importante indicador de queimadas nas matas por sua alta concentração
na atmosfera em decorrência dessas queimadas. Recentemente, o reteno foi
identificado como o HPA mais abundante menor que 10 um oriundo da queima da
floresta Amazônica (Alves et al., 2017). Estudos recentes mostraram que o reteno induz
estresse oxidativo especialmente através da produção de espécies reativas de oxigênio
intracelular (ERO) e de superóxido pelas mitocôndrias em células de pulmão humano
(Alves et al., 2017) e células neuronais diferenciadas SK-N-SH (Sarma et al., 2017).
Análises de expressão gênica mostraram que o reteno também aumenta a expressão
de genes pró-apoptóticos e reduz a expressão de genes antioxidantes (Sarma et al.,
2017). Estes efeitos estão associados com aumento da morte celular por necrose em
células de pulmão humano (Alves, 2017) e por apoptose em células neuronais SK-NSH (Sarma et al., 2017). Apesar destes estudos, pouco se sabe ainda sobre a
neurotoxicidade e os potenciais mecanismos subjacentes à ação do reteno no
desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. O excesso de ERO danifica
fisiologicamente importantes macromoléculas celulares tais como DNA, lipídeos,
carboidratos e proteínas (Finkel e Holbrook, 2000). Os efeitos deletérios e acumulativos
de ERO sobre a integridade celular podem eventualmente conduzir ou participar no
desenvolvimento de doenças e processos patológicos tais como a aterosclerose,
câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, processosinflamatórios crônicos, o
envelhecimento e de várias doenças neurodegenerativas em humanos e animais.
Apesar de o estresse oxidativo não ser a causa direta ou o agente etiológico responsável
pelas neuropatologias, sabe-se que ele é capaz de induzir efeitos tóxicos através
oxidação das principais macromoléculas e consequente acúmulo de agregados
intracelulares, disfunção mitocondrial, excitotoxicidade e apoptose. Além disso,
acredita-se que o cérebro é particularmente vulnerável ao estresse oxidativo devido à
sua elevada taxa de atividade metabólica e baixa, em comparação com outros órgãos,
em relação à atividade dos sistemas de defesa enzimáticos tais enzimas como a
superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), que desempenham papéis importantes
no metabolismo de ERO (Rossi et al., 2008). Devido à complexidade do cérebro de
mamífero e de que estes modelos apresentam várias limitações, como por exemplo alto
custo e manutenção, tempo de vida longo e criação de animais transgênicos laboriosa,
modelos invertebrados, em especial o Caenorhabditis elegans, tem sido usado nas
últimas décadas para explicar os mecanismos moleculares subjacentes a
neurodegeneração. O C. elegans possui uma simplicidade anatômica com número
invariável de 959 células somáticas sendo que 302 são células nervosas. O C. elegans
é particularmente atraente como um sistema modelo para estudo de neurodegeneração
pois seu corpo translúcido permite a visualização in vivo de neurônios individuais
marcados com genes repórteres fluorescentes, bem como qualquer puncta ou quebras
que podem ocorrer em processos neuronais. Muitos modelos de C. elegans já foram
descritos para o Mal de Alzheimer, Doença de Parkinson e Doença de Huntingon. Tendo
em vista que o reteno aumenta o estresse oxidativo e que este tem um papel importante
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patogênese de várias doenças neurodegenerativas, o objetivo é avaliar o efeito do
reteno na neurodegeneração usando o organismo modelo Caenorhabditis elegans.
Metodologia
Tratamento com reteno
O reteno utilizado nos experimentos foi cedido pela professora Silvia Batistuzzo,
colaboradora do projeto, em agosto de 2018. Para ser utilizado nos experimentos de
eclosão e desenvolvimento com C. elegans, o reteno foi diluído em DMSO para as
concentrações 0,3 ug/ml, 3 ug/ml e 30 ug/ml a partir de uma concentração estoque de
50 mg/ml. Para os experimentos de estresse oxidativo, paralisia e ROS, apenas a
concentração de 30 ug/ml foi considerada. Para a elaboração das placas foi utilizado o
meio NGM (Nematode Growth Medium), composto por ágar, peptona, NaCl, H2Od,
CaCl2, MgSO4, tampão fosfato de potássio, colesterol, estreptomicina. O reteno foi
adicionado à cultura de E. coli OP50, crescida overnight a 37C, de onde 700ul foram
semeados nas placas. As placas do grupo controle não tratado (NT) e grupo controle
DMSO não contêm reteno.
Análise do efeito do reteno sobre a eclosão de embriões em C. elegans.
Para o experimento de eclosão, embriões de animais selvagens N2 obtidos a partir do
método de egg prep foram semeados em placas com apenas Op50, placas com DMSO
e placas com reteno nas concentrações 0,3µg, 3µg e 30µg. A contagem de embriões
que eclodiram ou não foi feita após 24h.
Análise do efeito do reteno sobre o tamanho corporal de C. elegans.
Para avaliarmos se o reteno retardaria o desenvolvimento em C. elegans, animais
selvagens N2 em estágio L1 foram semeados em placas com apenas Op50, placas com
DMSO e placas com reteno nas concentrações 0,3µg, 3µg e 30µg e analisados após
48h quanto ao tamanho corporal. Para a captura da imagem dos animais foi utilizado o
programa Motic Images Plus 2.0, e o Image J para análise dos tamanhos corporais.
Avaliação do efeito do reteno no processo de paralisia na cepa CL2006.
Por superexpressar em sua parede muscular o peptídeo Aβ1-42, que leva gradualmente
à paralisia dos animais, a cepa CL2006 foi a cepa utilizada neste experimento. Os
animais desenvolveram-se até o estádio L4 em placas normais e, após isso, trinta deles
foram transferidos para placas de cada grupo (NT, DMSO e 30 ug/ml), sendo tratados
por 48 horas. Para a avaliarmos o tempo até a paralisia dos animais, estes foram
submetidos a 35 ºC para que o fenótipo de paralisia surgisse de forma mais acelerada.
Os animais paralisados foram contados a cada hora até que todos os animais
estivessem paralisados, chegando a um total de 12 horas. A análise estatística dos
valores p foi feita por Log-rank (Mantel-Cox) test.
Todos os experimentos mencionados foram realizados em triplicatas.
Resultados e Discussões
O reteno não afeta a taxa de eclosão ou o tamanho corporal do C. elegans.
Após tratamento com reteno em três concentrações diferentes, não se observou
diferença na taxa de eclosão e no tamanho corporal do C. elegans entre os grupos das
três concentrações de reteno e os grupos controle.
O reteno acelera o processo de paralisia em C. elegans.
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A avaliação do tempo de paralisia em C. elegans apresentou como resultado que os
animais do grupo 30µg paralisaram mais rápido que os grupos controle. Os tempos
médios até a paralisação foram de 6 horas (± 0,138) para o grupo 30µg, 6,5 horas (±
0,139) para o grupo controle DMSO e 6,6 horas (± 0,143) para o grupo controle OP50.
Estudos mostram que a exposição ao reteno pode causar uma elevada expressão de
CYP1A em larvas de truta arco-íris (BAUDER et al., 2005), indicando um aumento na
produção de EROs nestes animais, além de aumentar a prevalência da “doença do saco
azul” e diminuir as concentrações de antioxidantes tissulares (BAUDER et al., 2005). O
reteno ainda é apontado como capaz de provocar efeitos cardiotóxicos em embriões de
zebrafish (Danio rerio) (SCOTT et al., 2011), dificultando a circulação sanguínea nos
embriões, e causar aumento na produção de superóxido mitocondrial, efeitos
mutagênicos e morte celular em células A549 de pulmão humano (PEIXOTO et al.,
2019). Além do mais, sabe-se que o C. elegans é sensível a uma série de substâncias,
como metais pesados e fosfatos orgânicos, e pode ter sua taxa reprodutiva e tamanho
corporal diminuídos como resultado da exposição a tais substâncias, como a acrilamida,
mesmo após exposição aguda (CANESCHI, 2014). Desse modo, dentre os parâmetros
a serem avaliados em C. elegans acerca da exposição dos animais ao reteno,
queríamos primeiro saber se esta exposição poderia afetar negativamente a progênie
de C. elegans ou o seu desenvolvimento corporal, mas os nossos experimentos não
apontam essa relação. Esperamos, no entanto, que a produção de EROs em C. elegans
será aumentada em resposta à exposição ao reteno, bem como o tempo de vida do C.
elegans será diminuído.
Conclusão
HPAs são contaminantes ambientais ubíquos formados a partir de diversas fontes, e
cada vez mais se tem conhecimento sobre os danos que HPAs e seus derivados podem
causar à saúde humana, principalmente por seu potencial carcinogênico e mutagênico.
Dentre os HPAs, o reteno se destaca por sua alta concentração atmosférica,
principalmente em áreas de queimadas, e por já ter sido demonstrado sua capacidade
de elevar a mortalidade em peixes, além de induzir cardiotoxicidade e problemas de
desenvolvimento nestes organismos. Não estão bem elucidados, no entanto, os efeitos
neurotóxicos do reteno e os potenciais mecanismos subjacentes à sua ação no
desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Deste modo, objetivamos para as
próximas etapas deste projeto a realização de experimentos que nos permitam avaliar
a neurotoxicidade provocada pelo reteno em cepas transgênicas de C. elegans.
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TÍTULO: Efeito de variantes genéticas de splicing nos níveis plasmáticos de sFlt1 na
doença hipertensiva da gravidez.
Resumo
Em suma, nosso objetivo é comparar os níveis de sFLT1, uma proteína antiangiogênica
de alta importância durante a gestação, entre grupos genéticos com potencial efeito de
recomposição alternativa do gene FLT1. Sua importância se deve a estar altamente
relacionada à fisiopatologia das doenças hipertensivas da gravidez (DHG’s), como préeclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP. Que são doenças caracterizadas pelo
aumento da pressão arterial, fadiga, produção anormal de urina associada a retenção
de líquido, podendo levar a óbito da mãe ou do feto ou até de ambos. A expressão desse
gene em FLT1 e sFLT1 é controlado a partir de uma recomposição do gene principal
(FLT1), e esta recomposição é determinada por variantes genéticas. E com esse estudo
esperamos encontrar uma provável associação entre o efeitos das variantes do FLT1 e
o nível circulante da sua forma solúvel nos casos de DHG’s.
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Eclâmpsia. Splicing. Gravidez. Angiogênese. sFLT1.
DHG.
TITLE: Effect of splicing genetics variants on sFlt1 plasma levels in hypertensive
pregnancy disease.
Abstract
In short, our goal is to compare the levels of sFLT1, an important anti-angiogenic protein
during pregnancy, between genetic groups with potential alternative recomposition effect
of the FLT1 gene. Its importance is due to the fact that it is highly related to the
pathophysiology of hypertensive pregnancy diseases (HPDs), such as preeclampsia,
eclampsia and HELLP syndrome. These are diseases characterized by increased blood
pressure, fatigue, abnormal production of urine associated with fluid retention, which can
lead to death of the mother or fetus or even both. The expression of this gene in FLT1
and sFLT1 is controlled from a major gene recomposition (FLT1), and this recomposition
is determined by genetic variants. And with this study we hope to find a probable
association between the effects of FLT1 variants and the circulating level of their soluble
form in cases of HPDs.
Keywords: Pre eclampsia. Eclampsia. Splicing. Pregnancy. Angiogenesis. sFLT1.
Introdução
Doenças hipertensivas da gravidez ou conhecidas como DHGs, representam fenótipos
que variam desde hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia até formas mais complexas
como eclâmpsia e síndrome de HELLP (MOL, 2016). A complexidade do grande
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espectro clínico dessas doenças são compreendidos pela interação conjunta entre
fatores genéticos e ambientais.
O papel central em processos de angiogênese e vasculogênese é desempenhado pelo
gene fms-like tyrosine kinase 1 (FLT1) ou VEGFR1, que codifica o receptor do fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF). O receptor pode ser expresso na superfície
celular (FLT1) ou mesmo em sua forma solúvel (sFLT1), tal processo é controlado a
partir de splicing alternativo, criando versões alternativas do transcrito primário (FLT1
em sFLT1)(Shibuya, 2006). É bem descrito na literatura que o equilíbrio da forma solúvel
e endotelial deste receptor tem uma importância significante na fisiopatologia da pré
eclâmpsia (Maynard SE, 2003). Atualmente finalizamos o mapeamento de variantes
genéticas com potencial efeito no splicing alternativo do gene FLT1, através do
sequenciamento do exon 13 e regiões de junção exon-intron. E neste trabalho,
avaliamos qual seria o efeito dessas variantes genéticas nos níveis plasmáticos de
sFLT1.

Metodologia
Métodos;
Desenho de estudo: A população de onde foram colhidas as amostra, é de mulheres
em período gestacional, sendo 100 indivíduos controle, e 137 indivíduos com doença
hipertensiva gestacional. Tais amostras tiveram seu DNA extraído e sequenciado para
avaliação das variantes e níveis de sFLT1.
Sequenciamento do FLT1
O método de Sanger foi utilizado para sequenciar o éxon 13 e parte de seus íntrons
flanqueadores. Utilizamos os primers Forward (5'-gattcccacctgctgtgttt-3') e Reverse (5’ccattttgatgccaacctct-3’) para amplificar 858pb da região alvo, confirmado por
eletroforese em gel de agarose. Em seguida, a fita Forward foi sequenciada utilizando
o analisador genético ABI Prism 3100 Genetic Analyzer.
Análise das sequências: Utilizamos os programas PolyPhred, Phred para chamadas de
base, Phrap para montagem da sequência e Consed para configurações e edição da
sequência, foi utilizado um script com parâmetros pré-estabelecidos de acordo a pegar
o número máximo de variantes ao passo que evitasse ao máximo o surgimento de
falsos-positivos, tais parâmetros foram:
-score 70 (Usado para selecionar o sistema de pontuação de até 100 pontos e definir o
limite de pontuação, o programa marca e reporta apenas sites que recebem uma
pontuação entre 99 e o ponto de corte que definimos: 70.);
-quality 25 (Usado para definir o limite de qualidade, o Polyphred usa o limite de
qualidade para determinar a extensão das regiões excluídas ou aparadas nas
extremidades das sequências da amostra, reduzir o valor resulta em menos cortes nas
extremidades, podendo ser visualizado no Consed);
-window 20 (Usado para definir a largura da janela, o programa usa a largura da janela
junto ao limite de qualidade para determinar a extensão das regiões excluídas ou

CIÊNCIAS DA VIDA

1303

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

aparadas nas extremidades das sequências de amostra, podendo ser visualizada no
Consed.).
Análise Estatística: Foi utilizada a o teste não-paramétrico de Wilcoxon, em alternativa
ao teste t de Student, para testar a distribuição genotípica entre caso e controle,
utilizamos teste de hipóteses para comparação dos níveis de sFLT1 entre os grupos
controle, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
Dosagem de sFLT1: Foi realizada por meio do kit comercial ELISA (R&D systems).

Resultados e Discussões

Nas amostras coletadas, após sequenciamento foram encontradas cinco variantes, na
região cromossômica estudada, que seria o éxon 13 e seus íntrons flanqueadores do
gene FLT1, essas variantes são: rs118138065 (encontrada no íntron 14), rs17537350
(encontrada no éxon 13), rs2296283 (encontrada no íntron 14), rs7983774 (encontrada
no íntron 13), rs2296284 (encontrada no íntron 14)(Tabela 1). As variantes foram
encontradas usando o PolyPhred, além disso testamos a distribuição dos genótipos
entre grupos caso e controle, o p-valor está estabelecido em cada tabela (tabelas 2, 3,
4, 5 e 6). Comparamos os níveis de sFLT1 entre os grupos controle e caso, cujas médias
foram, respectivamente, 680,1 pg/mL e 1571,4 pg/mL (figura 1). Com esses resultados,
revela-se não haver associação entre as variantes e o nível de sFLT1 no plasma.

Conclusão

Existe uma diferença notória nos níveis de sFLT1 nos grupos, concluímos que para essa
região analisada, em conjunto com a população pesquisada, não há nenhuma variante
genética capaz de influenciar o nível de sFLT1. É provável que exista outras regiões
com variantes potencialmente importantes para variação do nível de sFLT1, em relação
ao balanço de splicing. Talvez a busca em outras regiões do gene, tenha uma
importância significante para o encontro variantes como efeito representativo na
variação dos níveis plasmáticos de sFLT1, o que acarretaria nas doenças hipertensivas
da gravidez.
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Anexos

Tabela 1: Relação entre variantes encontradas, suas regiões no gene FLT1 e o p_valor.

Tabela 2: Tabela de valores absolutos e percentuais para presença da variante
rs118138065 nos casos e controles (X-squared = 0.92068, df = 2, p-value = 0.6311).

Tabela 3: Tabela de valores absolutos e percentuais para presença da variante
rs17537350 nos casos e controles (X-squared = 0.50371, df = 2, p-value = 0.7774).
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Tabela 4: Tabela de valores absolutos e percentuais para presença da variante
rs2296283 nos casos e controles (X-squared = 0.73479, df = 2, p-value = 0.6925).

Tabela 5: Tabela de valores absolutos e percentuais para presença da variante
rs7983774 nos casos e controles (X-squared = 0.10957, df = 2, p-value = 0.9467).

Tabela 6: Tabela de valores absolutos e percentuais para presença da variante
rs2296284 nos casos e controles (X-squared = 0.6139, df = 2, p-value = 0.7357).
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Figura 1: Boxplot comparativo entre os níveis de sFLT1 plasmático entre caso e controle.
(Média do controle 680,1 pg/mL, média do caso: 1571,4 pg/mL).

CIÊNCIAS DA VIDA

1307

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

CÓDIGO: SB1315
AUTOR: GRACA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
COAUTOR: JOAO BATISTA BARBALHO BEZERRA JUNIOR
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA

TÍTULO: IBST e ISSs para o letramento científico e cidadania: uma pesquisa-ação em
contextos formais e não formais com professores de ciências da natureza.
Resumo

Este estudo tem como objetivo identificar as concepções dos professores do ensino
básico de três cidades do Rio Grande do Norte sobre o que é ciência e educação em
ciências, além da contribuição do ensino investigativo para a educação para a cidadania
e suporte de conhecimentos práticos da área de ciências da natureza e suas
tecnologias, por meio de inovações metodológicas atuais do ensino das ciências, que
são essenciais para o alcance do letramento científico. A formação inicial e continuada
foi embasada no ensino investigativo IBST e SSIs- (Mc Vaugh, 2010; Laster et al., 2002),
avaliada como uma das abordagens das tendências atuais para o ensino de ciências. O
registro e tratamento dos dados foi realizado a partir dos questionários e entrevistas
semiestruturadas, no início e final da pesquisa, observação participante, fazendo-se
triangulação dos dados. Os resultados do estudo apontam para a necessidade da
implementação de estratégias de resolução de problemas e de natureza investigativa
para o letramento científico de professores e alunos no sentido a promover avanços e
resultados no estabelecimento de colaboração científica para construção de redes de
pesquisas em educação acerca da formação de professores e pesquisadores, visando
à consolidação e aprimoramento das pesquisas.

Palavras-chave: Educação em ciência; Letramento científico; Ensino investigativo.
TITLE: IBST and ISSs for scientific literacy and Citizenship: an action research in formal
and non-formal contexts with nature science teachers.
Abstract

This study aims to identify the conceptions of teachers of basic education in three cities
of Rio Grande do Norte about what science and science education are, besides the
contribution of investigative teaching to citizenship education and support of practical
knowledge of the area. of natural sciences and their technologies, through current
methodological innovations in science teaching, which are essential for the achievement
of scientific literacy. Initial and continuing education was based on IBST and SSIsinvestigative teaching (Mc Vaugh, 2010; Laster et al., 2002), assessed as one of the
current trend approaches to science teaching. Data were recorded and processed based
on questionnaires and semi-structured interviews, at the beginning and end of the
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research, participant observation and triangulation of the data. The results of the study
point to the need to implement problem solving and investigative strategies for the
scientific literacy of teachers and students in order to promote advances and results in
the establishment of scientific collaboration for the construction of educational research
networks about teacher and researcher training, aiming at the consolidation and
improvement of the research.

Keywords: Science education; Scientific literacy; Investigative teaching.
Introdução
Atualmente, vários países têm adotado a inclusão do IBST (inquiry-based science) e do
SSIs (Socio-scientific issues) em currículo de ciências almejando democratizar a ciência
na sociedade e promover o letramento científico, partindo do princípio de que o objetivo
da educação é preparar o indivíduo para ativa participação na sociedade e capacitá-los
para a ação democrática na resolução de problemas sociais e ambientais, associadas
ao campo da ciência e tecnologia, que afetam a sociedade moderna. Estudos e
reflexões sobre as tendências atuais no ensino de ciências apontam a importância de
incorporar metodologias ativas na prática docente com uma abordagem investigativa,
problematizadora, que permita aos educandos resolver problemas, estabelecer
relações, explicar e construir argumentos, promovendo a aprendizagem de conceitos e
fenômenos científicos, em detrimento às teorias tradicionais e memorísticas de ensino.
O objeto de pesquisa deste estudo possibilita o aprimoramento do raciocínio e das
habilidades cognitivas, a cooperação entre os participantes, a compreensão da natureza
do trabalho científico e o pensamento nas relações ciência, tecnologia, sociedade e
ambiente, atendendo ao que é proposto nos documentos oficiais e programas de
formação do MEC, bem como os objetivos educacionais locais, no âmbito do ensino
público estadual e municipal. Também contribui para que se alcance um dos desafios
propostos pelo MEC, que é da integralização dos conteúdos e letramento científico. A
proposta almeja promover o desenvolvimento e implementação das abordagens IBST e
SSIs no ensino básico do estado do Rio Grande do Norte-RN, no contexto formal e nãoformal, relacionadas à temática ambiental e social no campo da ciência e tecnologia,
por meio da formação inicial e continuada de professores de ciências e biologia. A nossa
meta é contribuir com a formação desses professores no uso de abordagens
investigativas, visando à superação de obstáculos e a realização de mudanças na
prática pedagógica e, consequentemente, a melhoria dos índices de avaliação IDEB da
região nordeste do Brasil. As questões de pesquisa investigadas forão: (i) Quais as
concepções dos professores de ciências e biologia sobre a contribuição do ensino
investigativo para a educação para a cidadania? (ii) Como a associação das abordagens
IBST e SSIs podem contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias para o letramento científico? (iii) Qual a contribuição da investigação-ação
à superação de obstáculos e a mudança na prática do professor?
Almejamos estudar o impacto na aprendizagem de estratégias de resolução de
problemas e de natureza investigativa para o letramento científico de professores e
alunos e contribuir com os avanços e resultados dos estudos no estabelecimento de
colaboração científica para construção de redes de pesquisas em educação acerca da
formação de professores e pesquisadores, visando à consolidação e aprimoramento
das pesquisas.
Objetivos

CIÊNCIAS DA VIDA

1309

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

1. Aumentar e consolidar o conhecimento teórico e prático sobre IBST, SSIs e uso de
TICs no ensino básico;
2. Identificar as concepções dos professores sobre o que é ciência e educação em
ciências, além da contribuição do ensino investigativo para a educação para a cidadania;
3. Capacitar os professores para o desenvolvimento de habilidades e competências para
o planejamento colaborativo, ensino e avaliação das abordagens IBST e SSIs;
4. Estimular a participação de professores e alunos no processo coletivo de resolução
de problemas;
5. Desenvolver competências e habilidades para a apropriação e discussão de temas
sob a perspectiva de tais abordagens;
6. Conhecer e aperfeiçoar o uso de Tecnologia da Informação (TICs) destinados a
programas de educação para despertar o interesse e o desenvolvimento de habilidades
para o trabalho colaborativo.

Metodologia
A proposta foi realizada no período de julho/2017 a julho/2018 e combinou o
desenvolvimento, ação e pesquisa, contemplando a investigação de concepções,
formação inicial e continuada, planejamento colaborativo de ações e estudos de caso
sobre o planejamento e acompanhamento de propostas vivenciadas nas escolas.
As ações formativas foram colaborativas e promoveram a inclusão e aproximação dos
professores participantes, possibilitou preencher lacunas e deu suporte de
conhecimentos práticos da área de ciências da natureza e suas tecnologias, por meio
de inovações metodológicas atuais do ensino das ciências, que são essenciais para o
alcance do letramento científico. A formação inicial e continuada foi embasada no ensino
investigativo IBST e SSIs- (Mc Vaugh, 2010; Laster et al., 2002), avaliada como uma
das abordagens das tendências atuais para o ensino de ciências. Esta abordagem prevê
a vivência na metodologia científica, envolvendo a observação, levantamento de
hipóteses, observação, coleta, registro e análise de dados, conclusão e comunicação,
resultando no aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas. Por se tratar
de uma ação formativa essa pesquisa se enquadra como qualitativa com intervenção,
uma vez que o pesquisador altera o ambiente estudado de alguma maneira e analisa o
efeito desta alteração, ou seja, a intervenção do pesquisador na realidade observada é
o que foi avaliado (ROSA, 2013; MOREIRA,1999).O registro e tratamento dos dados foi
realizado a partir dos questionários e entrevistas semiestruturadas, no início e final da
pesquisa, observação participante, fazendo-se triangulação dos dados. Para a
organização dos dados brutos seguimos as orientações de Gil (2008). Análise de
conteúdo foi realizado de acordo com Bardan, 2010. Análises adicionais e
complementares foram feitas utilizando softwares específicos.

Resultados e Discussões
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Caracterização dos participantes
Participaram da pesquisa 32 professores de ambos os sexos de 3 municípios do Rio
Grande do Norte, os participantes em sua maioria lecionam na cidade de Pureza-RN, e
os demais nas cidades de Parnamirim e Natal. Após a inscrição os professores
responderam um questionário on-line sobre informações pessoais e profissionais. Um
número significante dos participantes formou-se na UFRN (n=15) e os demais
formaram-se em outras universidades do estado. O tempo de formação também foi
questionado, obteve-se uma ampla variedade de respostas, sendo elas: Nos últimos 10
anos (n=13), nos últimos 5 anos (n=8) e nos últimos 15 anos (n=7), respectivamente.
Entre os participantes 21 professores obteve-se um número significativo de
participantes com algum tipo de pós-graduação (n=19) e um número também
considerável de não possuintes de pós-graduação (n=13). Sendo o maior percentual de
indivíduos que possuem especialização (n=16) e mestrado (n=3), observou-se que a
área da educação (n=13) foi enormemente mencionado, sendo também mencionadas
as áreas de Ciências Biológicas (n=2), Ensino em ciências (n=1) e outras áreas (n=7).
Concepções dos professores sobre ciência
Dos 32 professores participantes, na pergunta fechada sobre alfabetização científica
apenas 34% dos professores já tinham ouvido falar em alfabetização científica, os outros
66% não ouviram falar (figura 1). Ainda sobre esta questão foi perguntada “quais
capacidades possui um cidadão alfabetizado cientificamente”, para esta pergunta, os
professores responderam “interpretar conceitos, investigar e comprovar algo” sendo
também citado a capacidade de “analisar criticamente e posicionar-se politicamente”
(figura 2), isso indica um impasse entre a visão fechada sobre teoria e a influência social
da compreensão da ciência. Esse tipo de resposta é comum ao discurso de professores
em formação ou até mesmo de professores já formados, (Gil-Pérez et al., 2001, p. 129)
afirma que esta visão “teórica” da ciência norteia o processo de conhecimento científico.
A visão simplista da ciência, ainda é muito presente nos discursos dos professores o
que se torna preocupante quando se tem como base os desafios propostos pelo MEC,
que almeja a integralização dos conteúdos e letramento científico. No questionamento
sobre ciência, os professores que responderam à pergunta “o que é ciência”, 28%
disseram que ciência “é o estudo da vida, da natureza”, enquanto que 25% dos
participantes responderam características relacionadas ao “método científico” (figura 3),
o que leva a considerar que existe dificuldade de relação das duas visões por parte dos
professores, esta visão de distanciamento já deveria ser ultrapassada, tendo em vista a
influência científico-tecnológica tão presente em todas as esferas da vida humana, e
que requer um pensamento crítico sobre os mais diversos temas que afetam as esferas
ambientais e sociais. Nesse contexto foi trabalhado com os professores a orientação de
que a ciência é passível de modificações ao longo do tempo, de críticas e de
contestação, (Souza e Chapani, 2015, p. 948).
Sobre as “características da natureza da ciência”(figura 4), foi respondido que
“objetividade e rigor científico” sustentam suas concepções, e que estas características
somadas a experimentação e observação humana são capazes de produzir respostas
para as questões relacionadas à vida e a natureza de modo a melhorar a vida. Apesar
de acreditarem na experimentação e rigor, não fazem relação com formulação de
hipóteses como já destacava (Souza e Chapani, 2015).
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Quando perguntado aos professores “quais ciências você conhece” houve uma
distorção do que eles julgam como ciência e disciplinas estudadas, conforme visto na
tabela 1. Isso revela a necessidade de reforma ou criação de condições para melhorar
a compreensão da ciência pelos professores desde a sua formação inicial. (Liang et al.,
2009) já traz à tona a necessidade da compreensão do funcionamento da ciência, do
trabalho feito por pesquisadores em sociedade e a interrelação entre esses elementos.
A repetição de alguns conceitos e a dificuldade de distinção por parte dos professores
entre ciência e disciplinas, acabou dificultando a análise dos dados.
Ao perguntar aos 32 professores o que eles entendem por “educação em ciência” (figura
5), 47% não souberam responder. Dos 53% que responderam, 16% entendem que
educação em ciência se dá por meio de ensino investigativo,13% pelo estudo das
ciências e suas implicações para sociedade, 9% por meio do ensino tecnológico e
científico, 6% novas metodologias de ensino e 6% por meio de pesquisa. Nota-se que
não existe um consenso entre os professores o que comprova o que Lederman(2006)
propõe de que não existe uma definição exata do que é Ciência, pois esta apresenta
caráter multifacetado. Segundo este autor existem uma série de aspectos da ciência
que devem ser abordados no ensino desde os anos iniciais, até o ensino superior, pois
estes fazem parte da vida de ambos.
Para isto, Lederman destaca as atividades de ensino investigativo que trabalham a
Natureza da Ciência. Estas abordagens permeiam o desenvolvimento do conhecimento
científico e as características intrínsecas dos processos. Ele destaca que os processos
não devem se ater a um único método científico, que deve variar de acordo com o campo
da ciência a ser estudado.
Os resultados obtidos por meio dos questionários permitiram o direcionamento e o
desenvolvimento de uma proposta fundamentada nas abordagens IBST (inquiry-based
science) e SSIs (Socio-scientific issues), na qual a temática foi baseada no tema
controverso “vacinas e Fake News”. Aos professores foram apresentados a metodologia
de ampliação do modelo 5E apresentado no Projeto IRRESISTIBLE fundamentado por
Rodger Bybee (2002).
Desenvolvimento e implementação das abordagens IBST e SSIs com os professores.
Almejando o desenvolvimento e implementação das abordagens IBST e SSIs no ensino
básico do estado do Rio Grande do Norte-RN, no contexto formal e não-formal,
relacionadas à temática ambiental e social no campo da ciência e tecnologia, por meio
da formação inicial e continuada de professores de ciências e biologia. Uma palestra
sobre as abordagens foi ministrada, para familiarização da sequência de ensino foi
desenvolvida e aplicada com os professores uma oficina investigativa com o tema: Fake
News e Vacinas: qual o impacto para sociedade?
Durante a oficina, cada processo ou cada momento da sequência foi explicada e
discutida com os professores, destacando os instrumentos utilizados e a importância na
escolha e desenvolvimento deles para nortear o ensino, nessa abordagem cada
instrumento tem uma finalidade específica.
Para o Envolvimento da temática foi utilizada charges seguidas das perguntas: o que
essas imagens representam para vocês? Já ouviram falar sobre isso? Para o
levantamento dos conhecimentos prévios dos professores foi entregue um questionário
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com perguntas sobre o tema. Neste momento todos participaram ativamente,
comentando as imagens e anotando por extenso suas concepções individualmente.
Após a conclusão dos conhecimentos prévios foi apresentado uma Situação Problema
a qual chamamos problemática inicial. Nesse momento da sequência chamado de
Exploração, os professores se organizaram em grupos para leitura coletiva da
problemática inicial, raciocinaram e discutiram sobre o problema e criaram hipóteses
sobre a situação. Na sequência assistiram um vídeo intitulado “vacinas fazem mal?”
Nostalgia da Ciência (https://www.youtube.com/watch?v=UM_mnIhHOXs). O vídeo
aborda a temática trabalhada, com embasamento teórico e apresenta o conteúdo com
linguagem adaptada para o público de várias idades com estética atrativa.
Após o embasamento teórico, retornamos as hipóteses formuladas, momento de
Explicação. Os grupos apresentaram aos demais suas hipóteses, analisaram,
discutiram, e re-formularam conceitos de natureza científica ao qual tinham formulado
de maneira equivocada.
Para uma melhor construção do conhecimento, ocorreu o momento de Ampliação, no
qual os grupos receberam um texto da Revista Eletrônica Ciência Hoje
(http://cienciahoje.org.br/artigo/educacao-uma-vacina-contra-as-fake-news/) que trata
sobre vacinas e fake News, com um quadro de boatos e verdades sobre o uso das
vacinas. Para a ampliação dos conhecimentos construídos e aplicação, os professores
receberam uma problemática final que trata de supostas mães que não querem vacinar
seus filhos.
Divulgação e Ativismo foram trabalhados de maneira conjunta. Foi trabalhado o
reconhecimento, impacto, e a relação das fake News com os meios tecnológicos que
fazem parte da vida de todos os cidadãos e que muitas vezes ampliam o alcance da
informação. Os professores receberam instruções sobre o uso do celular e seus
recursos e criaram vídeos “minuto” com campanhas que ensinavam a identificar Fake
News sobre vacinas ao mesmo tempo que sensibiliza as mães para vacinação e
manutenção da atualização das vacinas de campanha dos seus filhos.
A Avaliação foi feita de maneira contínua, possibilitando a avaliação individual dos
professores e autoavaliação por parte deles. Os instrumentos utilizados durante a
elaboração da Oficina, forneceu material para avaliação individual dos professores, por
meio dos conhecimentos prévios, formulações de hipóteses, resolução de perguntas
norteadoras e vídeos. Estes resultados demonstram o sucesso e motivação que
podemos alcançar através de uma estratégia de Ensino das Ciências Baseado em
Investigação.

Conclusão

O estudo permitiu refletir sobre as concepções equivocadas sobre a natureza da ciência
que a muito está arraigada na nossa cultura, onde se tem conhecimento de termos
científicos, mas falta embasamento e distinção dos mesmo desde os anos iniciais de
ensino, para se chegar ao ensino superior dotados dos conhecimentos em ciências.Foi
possível notar que não existe um desconhecimento completo sobre o que é ciência e o
fazer ciência, pois por meio dos discursos foi percebido que os professores estão
abertos a mudanças, a novas aprendizagens e que enxergam a importância do ensino
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investigativo como um caminho a formar cidadão letrados cientificamente, capazes de
questionar, investigar, refletir e ser agente participativo como cidadão.
A aplicação da oficina baseada nos modelos investigativos IBST e SSIs, favoreceu a
mudança de comportamento social, pois houve uma integração entre os professores
durante as atividades e ao longo do desenvolvimento da proposta. A participação ativa
dos professores na oficina investigativa desenvolveu neles o interesse de desenvolver
suas próprias propostas na escola, e permitiu a ampliação da proposta que será
realizada futuramente nas escolas municipais e estaduais do Rio Grande do Norte. Com
isso este trabalho visa contribuir com novas pesquisas e implementação de estratégias
de resolução de problemas e de natureza investigativa para o letramento científico de
professores e alunos e contribuir com os avanços e resultados dos estudos no
estabelecimento de colaboração científica para construção de redes de pesquisas em
educação acerca da formação de professores e pesquisadores, visando à consolidação
e aprimoramento das pesquisas.
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Figura 1. – Respostas fechadas dos professores sobre alfabetização científica. Fonte:
autora.

Figura 2. – Características que um cidadão alfabetizado cientificamente possui, segundo
a concepção dos professores participantes. Fonte: autora.

Figura 3. – Concepções dos professores sobre o que é ciência. Fonte: autora.
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Figura 4. – Características da natureza da ciência citada pelos professores. Fonte:
autora.

Figura 5. – Entendimento da educação em ciência pelos professores. Fonte: autora.
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Tabela 1. – Concepções dos professores sobre os tipos de ciência que conhecem.
Fonte: autora.
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TÍTULO: PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO DE POLISSONOGRAFIA
Resumo
A polissonografia é uma técnica que faz o registro gráfico de muitas variáveis fisiológicas
ao longo do tempo de sono, as quais são essenciais para diagnóstico de diversos
distúrbios do sono. E este registro pode ser feito tanto no período noturno quanto no
diurno. Desse modo, para obtenção dos dados fisiológicos de forma adequada, é
necessária uma operacionalização para execução de procedimentos realizados nos
experimentos desenvolvidos em laboratórios. Para isso, a formalização de
procedimentos operacionais padrão para realização desse exame permite uma melhor
reprodutibilidade de dados coletados e nivelamento de pesquisadores e alunos, que
poderão ter acesso a esse manual padronizado. Sem a devida documentação
laboratorial, ficam prejudicadas as atividades de treinamento e formação continuada de
alunos de diferentes níveis e de profissionais de saúde da Universidade.
Palavras-chave: Polissonografia. Distúrbios do sono. Posicionamento de eletrodos.
TITLE: STANDARD POLYSTONOGRAPHY OPERATIONAL PROTOCOL
Abstract
Polysomnography is a technique that graphs many physiological variables over time,
which are essential for the diagnosis of various sleep disorders. And this registration can
be done both at night and during the day. Thus, to obtain the physiological data properly,
an operationalization is necessary to perform procedures performed in experiments
developed in laboratories. For this, the formalization of standard operating procedures
for this examination allows better reproducibility of data collected and leveling of
researchers and students, who may have access to this standardized manual. Without
proper laboratory documentation, training and continuing education activities of students
at different levels and University health professionals are impaired.
Keywords: Polysomnography. Sleep disorders. Electrode positioning.
Introdução
1. INTRODUÇÃO
1.1. Protocolo Operacional Padrão de Polissonografia A Polissonografia é um exame
muito utilizado para diagnóstico e acompanhamento em estudos sobre distúrbios do
sono. A técnica é bem simples, mas com alta capacidade de fornecer informações
valiosas referentes ao sono e condições associadas, como o ronco, apneia, e outras
alterações, sendo considerada padrão ouro (COSTA,2019).
A técnica consiste na utilização de sensores colocados sob a pele do voluntário durante
uma noite de sono e que irão fornecer dados a partir das atividades das ondas cerebrais,
frequência cardíaca e respiratória, movimento dos olhos. São parâmetros registrados
por meio de eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma
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(EMG), eletrocardiograma (ECG), fluxo aéreo (nasal e oral), esforço respiratório
(torácico e abdominal), gases sanguíneos (saturação de oxigênio; concentração de
dióxido de carbono). É importante lembrar que existem algumas recomendações para a
realização do exame, e que serão discutidas mais adiante deste material.
Metodologia
Como meu trabalho tratra-se de um manual, a minha metodologia será
continuidade do trabalho que produzi.
1.2. Polissonografia: A junção de exames
1.2.1. Exames para atividade cerebral: EOG
O Eletro-oculograma (EOG) serve para identificar a presença ou ausência dos
movimentos circulares durante o sono, e permite ainda analisar os movimentos oculares
horizontais e verticais. A ligação bipolar pode ser feita a partir de um eletrodo de 1 cm
lateral e 1 cm superior a um canto externo, a um segundo eletrodo 1 cm lateral e 1 cm
inferior ao outro canto externo. Seus eletrodos não devem ser fixados com gaze
embebida em colódio, pois o colódio pode danificar a córnea. Recomenda-se o uso de
fita adesiva micropore cirúrgica (NIEDERMEYER; SILVA, 2005).
1.2.2. Exames para atividade muscular: EMG
A Eletromiografia Submentoniana (EMGSM) é registrada usando eletrodos de EEG
regulares colocados subcutaneamente na pele que recobre o músculo milohióideo,
podendo ser protegidos com fita adesiva flexível ao longo do eletrodo, além de uma fita
de ancoragem. Três eletrodos podem ser conectados, um logo atrás da ponta da
mandíbula e os outros dois mais posteriormente e lateralmente (NIEDERMEYER;
SILVA, 2005).
Além disso, também é utilizada a EMG do musculo tibial anterior, a qual é importante
na avaliação de indivíduos com movimentos periódicos do sono (SANTOS DA SILVA,
1995).
1.2.3. Exames para atividade cardíaca: ECG
Na polissonografia, o uso do ECG dar-se pela colocação de dois eletrodos: um abaixo
da clavícula direita e o outro abaixo do mamilo esquerdo. , sendo referenciado da direita
para esquerda. Esse ECG é suficiente para monitoramento de frequência cardíaca e
arritmias. No entanto, durante a polissonografia, o ECG não é diretamente comparável
ao de rotina, já que existem diferenças na velocidade de exibição e nas características
de respostas de frequência do amplificador. Desse modo, se houver anormalidades
complexas, devem ser monitoradas de forma independente pelo ECG de rotina.
O ECG é importante na averiguação de alguns distúrbios do sono, tais como apneia
do sono, já que os portadores apresentam arritmia sinusal e sístoles extras e até
assistolia prolongada e fibrilação atrial ou ventricular; Angina noturna, podendo
apresentar desvio do segmento ST; e em terrores do sono, hipersonia idiopática ou na
insônia psicofisiológica (relacionada ao estresse), podem ser exibidos padrões distintos
de frequência cardíaca durante a noite (NIEDERMEYER; SILVA, 2005).
1.2.4. Exames para atividade respiratória: sensores de fluxo de ar, cintas para esforço
respiratório e saturação de oxigênio
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Na polissonografia diagnóstica, as medições da troca de via aérea superior, do esforço
respiratório e da saturação de oxigênio são rotineiras. Eles são essenciais para registrar
as alterações respiratórias espontâneas no sono e para detectar e avaliar as diferentes
formas de apneia e hipopnéia do sono, síndrome de resistência das vias aéreas
superiores, problemas respiratórios na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e
investigar casos de Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI). Além disso, essas
medições são importantes para distinção entre a apneia do sono central, mista e
obstrutiva do sono (CHOKROVERTY; BHAT, 2014).
1.2.4.1. Sensores de fluxo de ar Nasal
O fluxo nasal pode ser monitorado usando uma cânula simples, como é usado para
fornecer oxigênio, ligado a um transdutor de pressão. O método não fornece um sinal
quantificável, mas é considerado mais informativo e confiável do que termistores e
termopares por muitos clínicos. A principal preocupação em usar esta tecnologia é que
o sinal pode cair devido à respiração bucal. Entretanto, um termistor ou termopar
simples pode ser usado, além disso, para resolver este problema. Oral Os termistores
são presos com fita adesiva na frente da boca, para garantir o recolhimento nos
respiradores nasais e orais. Uma pequena máscara de plástico que canaliza os
movimentos aéreos das vias aéreas superiores para um único sensor.
1.2.4.2. Cintas para esforço respiratório
A pletismografia indutiva é atualmente um meio comum de monitorar o movimento
respiratório. É, de fato, um método aperfeiçoado de espirometria, que separa o
movimento torácico e abdominal e, em seguida, os acrescenta, imitando o volume
espirométrico total. Os sensores são duas bobinas de fio, uma colocada ao redor do
peito e a outra ao redor do abdômen, podendo também serem colocadas juntas em um
colete de tecido. Uma mudança na área média da bobina transversal 8 produz uma
variação proporcional na indutância da bobina, que é convertida em uma mudança de
tensão por um oscilador de frequência variável. É necessário realizar a calibração antes
de ser utilizada. Existem três canais de saída: movimento da caixa torácica, movimento
abdominal e volume total. A apnéia obstrutiva é registrada como movimento respiratório
contínuo tanto no tórax quanto no abdômen sem alteração significativa no sinal de
volume total (porque os movimentos são paradoxais). Na apnéia central, todos os três
sinais são suprimidos. Apnéias misturadas mostram uma sucessão dos dois padrões.
As hipopneias também podem ser quantificadas usando este aparelho
(NIEDERMEYER; SILVA, 2005).
1.2.4.3. Saturação de oxigênio
Usa-se uma sonda de dedo, que calcula e exibe a saturação de oxigênio (SpO2)
usando um dispositivo ótico que envolve o cálculo da absorção de certos comprimentos
de onda da luz. O sistema é padronizado através de uma faixa de comprimentos de
onda e compara continuamente as novas informações de intensidade com os resultados
padronizados armazenados e calcula, exibe e grava, usando um canal DC, a saturação
de oxigênio.
Devem se ter alguns cuidados para essa medição ser adequada: a pele deve ser
cuidadosamente limpa com álcool isopropílico a 70% e pode ser arterializada por fricção
rápida antes de o dispositivo de monitorização ser colocado no dedo (NIEDERMEYER;
SILVA, 2005).
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Resultados e Discussões

Como meu trabalho tratra-se de um manual, os meus resultados e discussão
serão a continuidade do trabalho que produzi.

2. Materiais para Polissonografia
2.1. Equipamento e Software:
• Polígrafo digital com 40 canais, alta taxa de amostragem (acima de 1000 amostras por
segundo) e aparato externo para calibração dos canais;
• Software Neuron-Spectrum-4©, para gravar, armazenar e permitir ajustes e análises
dos dados adquiridos;
2.2. Eletrodos
• Dois eletrodos para EMG submentoniana
• Dois eletrodos para EMG tibial
• Eletrodo bilateral para o EOG
• Eletrodo bilateral para o ECG
• Eletrodos de EEG (quantidade a depender da finalidade da PSG)
2.3. Sensores de fluxo de ar (nasal e oral)
● Uma cinta piezoelétrica para registro de movimentos da caixa torácica e outra para
movimentos o abdome
● 1 cânula de pressão para registro de fluxos inspiratório e expiratório
● 1 termistor para registro de fluxos inspiratório e expiratório
● 1 oxímetro transcutâneo
2.4. Fixação e limpeza de eletrodos
• Pasta atóxica para diminuir impedância de entrada
• Colódio elástico para fixação de eletrodos • Pasta condutora atóxica para fixação de
eletrodos
• Micropore para fixação de eletrodos
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• Clorexidina para remoção de colódio
• Gaze e algodão estéril • Lápis demográfico
• Fita métrica
• Álcool 70%
2.5 Sensor de posição
A posição corporal é um parâmetro essencial para medir durante a polissonografia, pois
muitos pacientes têm distúrbios respiratórios do sono, que pioram em posições
específicas, como por exemplo a posição supina que agravam a hipoventilação de
pacientes que a possuem em decorrência de algum distúrbio. Desse modo, são
utilizados sensores de posição AC ou DC, o qual gera cinco padrões de saída que
correspondem a cada uma das cinco posições corporais possíveis: em pé / sentado,
deitado, deitado, esquerdo e direito.
3.O sistema de Polissonografia: Eletrodos
A posição dos eletrodos no EEG, seguirá o sistema internacional 10-20, o qual baseiase na relação entre a localização dos eletrodos e a área subjacente do córtex. (T.
MARINHO, 2017). A denominação desse sistema é referente ao fato de eletrodos
adjacentes serem colocados a distâncias de 10 ou 20% do total ântero-posterior ou 10
látero-lateral do crânio.
Ele é composto por 21 eletrodos e tem que se levar em conta as seguintes orientações:
a. Devem ser feitas medidas específicas a partir de pontos de referência do crânio, para
colocação dos eletrodos (sendo essas proporcionais ao tamanho e forma de cada
crânio, na medida do possível);
b. Toda a superfície encefálica deve estar adequadamente coberta;
c. As designações dos eletrodos deverão ser expressas conforme as áreas cerebrais
subjacentes (frontal, parietal, temporal, etc.), com o objetivo de facilitar a compreensão
por não especialistas e a comunicação entre os diferentes laboratórios. Cada eletrodo
tem uma denominação padrão composta por uma letra e por um número, sendo a letra
baseada na região cerebral coberta por este eletrodo e o número indicando a sua
lateralização. Desta forma temos Fp para fronto-polar, F para frontal, C para central, P
para parietal, T para temporal e O para occipital;
d. Existem quatro pontos anatômicos que são usados para o posicionamento essencial
dos eletrodos: o nasion que é o ponto entre a testa e o nariz; o Inion que é o ponto mais
baixo do crânio a partir da parte de trás da cabeça e está normalmente indicado por uma
colisão proeminente; E os pontos préauriculares na região anterior à orelha
e. Para diferenciar as áreas homólogas dos hemisférios cerebrais, utilizam-se números
pares no hemisfério direito (Fp2, F4, F8, C4, P4, T4, T6 e O2) e ímpares no esquerdo
(Fp1, F3, F7, C3, P3, T3, T5 e O1). Os eletrodos da linha média receberam a
denominação Z (z de zero), sendo eles: Fz, Cz, e Pz. Os eletrodos pré-auriculares são
chamados A1 (a esquerda) e A2 (a direita).
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3. Posicionamento dos eletrodos Desse modo, com base no que foi visto em relação ao
sistema adotado, deve-se seguir os seguintes passos, para colocação adequada dos
eletrodos (TRANS CRANIAL TECHNOLOGIES LTD, 2012):
1º Passo: Com uma fita métrica, faça uma medição do Nasion (ponto entre a testa e o
nariz) até o Inion (protuberância occipital); Ex.: 36 cm.
2º Passo: Feita a medida anterior, medir e marcar 50% dela, representando a marca
preliminar Cz (no exemplo adotado seriam 36/2 = 18 cm);
3º Passo: Depois deve-se medir e marca6º Passo: Depois, meça e marque 50% do total
da distância dos pontos préauriculares. No cruzamento com a sua marca anterior de
50% do Nasion ao Inion, coincide com a marca Cz (pelo exemplo dado corresponde a
38 cm / 2 = 19 cm) 7º Passo: Feito isso, meça e marque 10% acima dos pontos préauriculares. Estas são as suas marcas preliminares de T3 e T4 10% acima do Nasion e
10% acima do Inion. Para obtenção das marcas preliminares de Fpz e Oz,
respectivamente. No exemplo inicial, ficaria 10% de 36 cm que é 3,6 cm.
4º Passo: Agora, faça uma marcação a partir de Cz de 20% em direção ao nasion e
depois a partir do mesmo ponto em direção ao Inion, resultando nos pontos Fz e Pz.
5º Passo: após isso, vai se realizar a medida de um ponto pré-auricular ao outro. Para
encontrar esse ponto, movimenta-se o dedo para cima e para baixo na região anterior
ao ouvido, e solicita-se que o voluntário abra a boca ligeiramente, encontrando, assim,
o ponto no recuo acima do osso zigomático. Como exemplo dessa medição, teremos 38
cm.
6º Passo: Depois, meça e marque 50% do total da distância dos pontos préauriculares.
No cruzamento com a sua marca anterior de 50% do Nasion ao Inion, coincide com a
marca Cz (pelo exemplo dado corresponde a 38 cm / 2 = 19 cm)
7º Passo: Feito isso, meça e marque 10% acima dos pontos pré-auriculares. Estas são
as suas marcas preliminares de T3 e T4.
8º Passo: Faça a medição de T3 para Cz e depois de T4 para Cz e (como exemplo temse 15 cm)
9º Passo: Feitas as marcações do passo anterior, meça 50% delas, obtendo-se os
pontos C3 e C4.
10º Passo: Meça 50% da circunferência total da cabeça, de Fpz a Oz (tendo como
exemplo de medida de circunferência total 56, tem-se 56/2= 28 cm).
11º Passo: Medir e marcar 5% da circunferência total de à esquerda e à direita de Oz,
originando os pontos O1 e O2 (no exemplo dado 5% de 56 cm é 2,8 cm).
12º Passo:. Medir e marcar 5% da circunferência total de à esquerda e à direita do Fpz.
Estes serão os pontos FP1 e FP2 (no exemplo dado 5% de 56 cm é 2,8 cm).
13º Passo: Meça e marque 10% abaixo dos FP1 e FP2, dando origem aos pontos F7 e
F8 (pelo exemplo, 10% de 56 centímetros = 5,6 cm).
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14º Passo: Medir a distância entre F7 e F8 (observação: Posicionamento de T5 e T6 é
análogo ao passo 14 para a determinação F7 e F8).
15º Passo: Medir a metade da distância entre F7 e F8, coincidindo com o ponto Fz. (pelo
exemplo 32/2 = 16 cm. Obs.: o posicionamento para Pz é análogo a Fz).
16° Passo: Medir a metade da distância entre F7 - Fz e F8- Fz. Originando F3 e F4.
(baseando-se no exemplo tem-se 16 cm / 2 = 8 cm).
4. Testes Basais
Para realização da polissonografia, é importante a verificação se o sinal está sendo
gerado adequadamente. Desse modo, existem alguns testes basais que podem der
realizados (BERRY et al., 2013) :
Em posição deitada solicite ao participante:
• Ficar durante 30 segundos com os olhos abertos
• Piscar os olhos
• Permanecer com os olhos fechados durante 30 segundos
• Mover os olhos fechados
• Falar o próprio nome, para testar a EMG
5. Orientações para os voluntários
5.1. Antes do exame
● Quem costuma se barbear diariamente tem de fazê-lo antes de comparecer ao
laboratório de neurobiologia e Ritmicidade Biológica - LNRB.
● Cabelos bem lavados, preferencialmente com shampoo neutro, e devem estar secos
na hora do exame de polissonografia. Fixadores ou finalizadores ou cremes sem
enxágue não podem ser usados.
● O participante deve levar consigo seus objetos de uso pessoal, como pijama ou
camisola, escova de dentes, escova de cabelos.
● As roupas de dormir, como pijama, ou camisola, precisa ter preferencialmente gola
em V ou botões, de modo que não fique muito rente ao pescoço.
● Nenhum tipo de maquiagem ou creme deve ser usado na hora do exame, inclusive
esmalte de pelo menos uma das unhas dos dedos (uso de oxímetro de pulso).
● O participante precisa evitar o consumo de bebidas alcoólicas, chá, café e
refrigerantes.
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● Se estiver usando tranquilizantes ou medicamentos que interfiram no sono, o
participante deve comunicar a equipe para verificar se o exame poderá ser realizado.
● É necessário relatar todos os medicamentos utilizados nos últimos 90 dias, até
mesmo os destinados a tratamentos de pele, como os usados em alergias e em
peelings.
● Peeling: O participante deve agendar a polissonografia no mínimo dez dias após esse
tipo de procedimento dermatológico na face.
● Toxina botulínica (TB): Em caso de uso dessa medicação, o participante deve agendar
a polissonografia 72 horas após sua aplicação.
● Participante deve suspender tratamentos dermatológicos com cremes que contenham
ácidos (retinóico) ou isotretinoina sete dias antes do exame.
● No ato do agendamento, o participante precisa informar ao LNRB se, porventura, é
alérgico aos materiais empregados no preparo do exame: álcool 70%, acetona em
solução, pasta condutora, pasta abrasiva, tinta de caneta piloto para marcação dos
pontos e micropore ou esparadrapo. 18
● Não é possível a gravação (filmagem) do exame, mas o uso do celular é permitido no
interior do laboratório para conforto do participante.
● Os participantes não podem permanecer com acompanhantes durante a realização
da polissonografia.
● A suíte em que o exame é realizado possui bom ar-condicionado, armário para
pertences pessoais, tapete de chão macio, cama box solteiro e iluminação indireta ao
lado da cama.
5.2. Após exame
● Se houver aparecimento de lesões persistentes (alergia/dermatite) nas regiões em
que são colocados micropore, entrar em contato com o realizador do exame.
● Após o preparo, não é obrigatório que o participante inicie o sono, mas que
permaneça na cama.
● A retirada do aparelho ocorrerá conforme o horário da instalação, a combinar com o
participante.

Conclusão
6. CONCLUSÃO
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Podemos concluir, que a polissonografia é uma ferramenta que permite a obtenção de
parâmetros essenciais para investigação de alguns distúrbios do sono, por meio de
análises bem específicas dos sinais obtidos. Assim, faz-se necessária uma
padronização de parâmetros para utilização em experimentos, já que se deve respeitar
a disposição adequada de eletrodos, o uso de matérias e equipamentos que facilitem a
obtenção de dados, dar orientações adequadas, para que os dados obtidos sejam
fidedignos e seja garantido o conforto do paciente.
Além disso, para o funcionamento de um laboratório de forma eficiente, é necessária
a possibilidade de reprodução de procedimentos de forma padronizada e do acesso ao
aprendizado do uso da ferramenta por todas as pessoas que o compõe em diferentes
níveis acadêmicos.
Portanto, esse manual de Procedimentos Padrão de Polissonografia, não tem o intuito
de impor uma forma única de se realizar o uso desse equipamento em experimentos,
mas sim dispor um modo formalizado uma forma de utilização dele com base em
técnicas utilizadas em outras instituições no Brasil e no mundo.
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Figura 1 - Regiões cerebrais: Fp para fronto-polar, F para frontal, C para central, P para
parietal, T para temporal e O para occipital.

Figura 2 - A localização dos eletrodos no sistema 10-20.
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Figura 3 – Representação dos pontos Nasion e Inion no plano transversal à esquerda e
o no plano sagital à direita.

Figura 4 - Representação dos pontos Cz, Fpz e Oz.

CIÊNCIAS DA VIDA

1330

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Figura 5 - Representação dos pontos Fz e Pz no plano transversal.

Figura 6 - Representação dos pontos Fz e Pz no plano sagital.
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Figura 7 - Representação dos pontos préauriculares no plano transversal.

Figura 8 - Representação dos pontos pré-auriculares anatomicamente
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Figura 9 - Representação dos pontos T3 e T4 no plano transversal.

Figura 10 - Representação dos pontos T3 no plano sagital.
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Figura 11 – Medição de distância de T3 e T4 a Cz.

Figura 12 – Representação dos pontos C3 e C4

Figura 13 – Representa a medida de 50% da circunferência da cabeça.
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Figura 14 – Representação dos pontos O1 e O2 à esquerda, e FP1 E FP2 à direita no
plano transversal.

Figura 15 – Representação de pontos F7 e F8.
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Figura 16 – Distância de pontos F7 e F8.

Figura 17 - Representação do ponto Fz.
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Figura 18 – Representação dos pontos F3 e F4.
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TÍTULO: Desenho de primers para identificação de vírus que potencialmente afetam a
fertilidade em procedimentos de reprodução assistida.
Resumo
A infertilidade atinge cerca de 15% dos casais em idade fértil em todo o mundo, gerando
uma crescente demanda clínica por procedimentos de reprodução assistida. Esse
percentual tende a aumentar, em decorrência de diversas causas como, por exemplo,
a prevalência das infecções de transmissão sexual, alterações no estilo de vida e
adiamento da fertilidade por questões profissionais. Nesse cenário, observa-se que as
infecções virais podem assumir um efeito considerável sobre a infertilidade masculina.
No entanto, o impacto desses agentes na qualidade do sêmen não são claros. Assim,
este estudo tem o objetivo de contribuir com essa área de pesquisa por meio do
desenvolvimento de metodologias de identificação de patógenos virais no sêmen. Da
mesma forma, pretende-se buscar correlações clínicas entre a presença desses vírus
com as alterações nos parâmetros seminais, com o intuito de estabelecer um valor
diagnóstico e prognóstico. Para isso, foram desenhados primers para serem
empregados na técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) para identificação do
material genético do vírus HPV, VZV, EBV e HHV-6 no sêmen de pacientes do Centro
de Reprodução Assistida - CRA da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, sendo
este hospital escola integrado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Biologia Molecular Aplicada - LAPLIC do
Departamento de Bioquímica da UFRN.
Palavras-chave: Infertilidade, desenho de primers, VZV, HPV, EBV, HHV-6
TITLE: Primers design for identification of viruses that potentially affect fertility in assisted
reproduction procedures
Abstract
Infertility is about 15% of couples of childbearing age worldwide, generating a large
clinical demand for assisted reproduction procedures. This percentage tends to increase
because of various causes such as the transmission of sexually transmitted infections,
lifestyle changes and access to fertility for work reasons. In this scenario, it is observed
that viral infections can have an effect on male infertility. However, in the case of the
clear ones. Thus, this study aims to contribute to this research area by developing
methodologies for identifying viral pathogens in semen. Similarly, we intend to correlate
therapies between virus infections as changes in seminal parameters in order to
establish a diagnostic and prognostic value. For this, PCR primers were designed for
PCR in order to identify the genetic material of the HPV, VZV, EBV and HHV-6 virus
without the presence of patients from the Maternity School Assisted Reproduction Center
- CRA. Januário Cicco - MEJC, which is a teaching hospital of the Federal University of
Rio Grande do Norte - UFRN. The research was conducted at the LAPLIC Applied
Molecular Biology Laboratory of the UFRN Department of Biochemistry.
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Introdução
1.1 Infertilidade e Reprodução Assistida
Infertilidade Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS é definida como a
incapacidade de conceber de forma espontânea após um ano de relações sexuais sem
contracepção. A OMS também considera a infertilidade como um problema de saúde
pública, uma vez que, atinge cerca de 15% dos casais em idade fértil em todo o mundo
(Pandian, Gibreel, & Bhattacharya, 2015). Esse percentual tende a aumentar
gradativamente em decorrência de causas diversas como aumento da prevalência das
infecções de transmissão sexual e principalmente devido ao estilo de vida, em que a
decisão por ter filhos tem sido adiada geralmente por questões profissionais gerando
uma crescente demanda clínica pela reprodução assistida (Fechner & McGovern, 2011).
Estima-se que aproximadamente 30% das causas de infertilidade referem-se a fatores
femininas, 30% a fatores masculinos, 20% a causas mistas e 20% a causas idiopáticas
(Mascarenhas et al., 2012).
1.2 Infecções virais e sêmen
Os vírus caracterizam-se como fatores de risco para a fertilidade, tendo em vista que
evidências sugerem que as infecções virais podem contribuir para a infertilidade, seja
diretamente através de efeitos tóxicos nas células do trato genital ou indiretamente,
causando respostas infecciosas ou imunológicas que, por sua vez, podem afetar
negativamente os procedimentos reprodutivos (Dejucq e Jegou, 2001; Pallier et al.,
2002). Da mesma forma, o sêmen é um vetor importante para a disseminação de
doenças virais, vários vírus podem estar presentes no líquido seminal de forma livre ou
nas células seminais, que incluem os espermatozoides, macrófagos e linfócitos (Dejucq
e Jegou, 2001). As consequências destas infecções podem ser extremamente
importantes para a promoção de alterações no sistema reprodutivo e endócrino (Lorusso
et al., 2010). Além disso, a infecção das células germinativas pode ocasionar a
transmissão de mutações induzidas por vírus às gerações subsequentes (Kalichman et
al., 2008; Dejucq e Jegou, 2001).
A seguir, são apresentadas algumas informações disponíveis sobre quatro espécies
virais e seus efeitos na fertilidade masculina. Vírus do Papiloma Humano (HPV): O HPV
é capaz de se ligar aos espermatozoides, fazendo com que essas células atuem como
reservatórios do DNA do HPV (Foresta et al., 2011). Alguns efeitos prejudiciais da
infecção pelo HPV nos parâmetros seminais já foram relatados, são eles: redução da
motilidade e contagem dos espermatozoides, baixa capacidade de para fertilização,
produção de anticorpos anti-esperma e apoptose (Yang et al., 2013; Lai et al.,1997;
Foresta et al., 2010; Garolla et al.,2013). Entretanto, apesar dessas observações, o teste
de detecção do HPV não é rotina para doadores de esperma. Vírus da Varicela Zoster
(VZV/HHV-3): O VZV pode pode ocasionar a inflamação dos testículos, redução da
produção de sêmen e provocar alterações na motilidade e morfologia dos
espermatozoides (Volpi, 2007; Neofytou et al., 2009). Todos esses fatores podem
ocasionar a efeitos na fertilidade. Vírus Epstein-Barr (EBV/HHV-4): O EBV é
considerado um patógeno sexualmente transmissível
comumente detectado no sêmen (Kapranos et al., 2003; Bezold et al., 2007). No
entanto, pouco se conhece sobre os seus efeitos na fertilidade. Em um estudo realizado
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por Neofytou e colaboradores (2009), foi observada um significância estatística entre a
presença do EBV e a leucocitospermia e o aumento da contagem de espermatozoides.
Vírus Herpes Humano Tipo 6 (HHV-6): O HHV-6 é capaz de se integrar aos
cromossomos humanos. Assim, integrado às células germinativas, pode ocorrer à
transmissão vertical e congênita do HHV-6 (Hall et al ., 2008). O HHV-6 também é capaz
de se ligar ao acrossoma dos espermatozoides, sugerindo que essa ligação possa
possibilitar a transmissão do HHV-6 ao útero predispondo ao aborto espontâneo. Diante
disso, são necessários mais estudos para esclarecer os papeis exatos que esses vírus
desempenham no sêmen e na infertilidade.

Metodologia

2.1 Comitê de ética
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas – CEP e aprovado sob
número do parecer: 3.043.526 e CAAE: 91251518.9.0000.5292.
2.2 Seleção e análise de sequências em banco de dados público
As sequências nucleotídicas de genoma completo do VZV, HHV-6 e EBV foram obtidas
a partir do banco de dados GenBank - NCBI (Benson et al., 2005). Esse conjunto de
sequências foi refinado para obter apenas dados representativos das variantes
genotípicas, através de uma triagem de acordo com o tamanho padrão do genoma
completo de cada vírus analisado.
2.3 Alinhamento múltiplo de sequências
Os alinhamentos múltiplos das sequências nucleotídicas selecionadas foram realizados
no software Geneious V9.0.5 (Kearse et al., 2012) utilizando o algoritmo MAFFT
(KATOH, 2002), adotando os parâmetros padrões.
2.4 Seleção de Regiões Conservadas (CRs), Desenho de primers e avaliação in silico
As regiões conservadas (CRs) foram selecionadas visualmente a partir da sequência
consenso do alinhamento múltiplo de sequências de nucleotídeos. O desenho de
primers e a PCR in silico foram realizados utilizando o software Geneious V9.0.5 (Kearse
et al., 2012), utilizando as CRs como alvo para a amplificação. Para cada vírus, foi
desenho dois pares de primers uma vez que a nested PCR possui duas etapas de
amplificação. A ferramenta Primer-BLAST (Ye et al., 2012) foi aplicada para avaliar a
especificidade de anelamento dos primers, utilizando como banco de dados os genomas
de todos os organismos a fim de evitar amplificações inespecíficas. O software
AutoDimer (Vallone e Butler, 2004) foi usado para verificar a formação de dímeros e
hairpins nos primers. Além disso, alguns critérios também foram adotados para a
seleção dos iniciadores: (1) conteúdo de G+C entre 40 e 60%; (2) tamanho
entre 18 a 25 nucleotídeos; (3) Tm próximas entre os pares de primers; (4) conter G ou
C na extremidade 3’; (5) não apresentarem dímeros e hairpins.
2.5 Amostras
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Amostras de sêmen foram coletadas de pacientes do Centro de Reprodução Assistida
que realizaram espermograma para diagnóstico de infertilidade. Informando que o
consentimento foi obtido de cada paciente para fins do presente estudo. As amostras
foram encaminhadas para o Laboratório de Biologia Molecular Aplicada (LAPLIC) onde
foram analisadas e armazenadas a - 20 ºC.
2.6 Extração de DNA
Todas as preparações para os ensaios de PCR foram feitas em uma 'sala limpa' (sem
produtos de DNA pós-PCR). A extração de DNA genômico do sêmen foi realizada
utilizando o kit PureLink™ Genomic DNA (Invitrogen). Em virtude da probabilidade de
alguns pacientes serem oligospérmicos ou azoospérmicos (possuírem,
respectivamente, uma baixa ou nenhuma contagem de espermatozoides no sêmen) foi
necessário fazer uma padronização das amostras clínicas utilizadas. Assim, foi
realizado um teste de limite de detecção de DNA em amostras seminais. Essa
padronização, foi baseada na concentração celular seminal e não apenas no volume de
sêmen. Para isso, foram feitas diferentes extrações em triplicata de DNA de uma única
amostra de sêmen utilizando seis concentração diferentes em um gradiente decrescente
(cinco, quatro, três, dois, um e meio milhões de células).
2.7 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e Eletroforese
Todos os espécimes foram examinados quanto à presença de DNA utilizando um
conjunto de primers para o gene que codifica a proteína actina de humanos e de outros
mamíferos de acordo com o protocolo descrito por Costa et al. (2016) adaptado para
um volume final de 25 μl contendo 2 mM MgCl2, 1 U GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase
(Promega), 0,2 mM de cada dNTP (NeoTaq), 1x de Buffer, 1 µl de DNA template e 50
pmol de cada primer. As amostras também foram examinados para a detecção do
material genético do HPV pelo protocolo de seminested PCR proposto por Cavalcante
et al. (2018). A sensibilidade da seminested PCR foi comparada com o padrão ouro
utilizando os primers genéricos GP5+/6+ de acordo com as condições estabelecidas por
Walboomers et al. (1992). Foram utilizados dois controles positivos para a presença do
material genético do HPV, o DNA de células HeLa e SiHa. Como controle negativo foi
utilizado apenas água MIli-Q. Entretanto, para a PCR utilizando os primers genéricos
GP5+/6+, o DNA extraído das células da mucosa oral (OMC) também foi utilizado como
controle negativo. O ciclo térmico foi realizado no termociclador Bioer Life Touch. As
sequências e características dos primers utilizados estão detalhados na Tabela 1.
Os fragmentos amplificados foram visualizados em um gel de agarose a 1,5 % contendo
brometo de etídeo (0,35 µg/ml) como substância intercalante do DNA, sendo sempre
aplicados 9 µl do produto de PCR e 3 µl do padrão de peso molecular (Ladder) de 1 kb
da marca Qiagen. Os géis foram revelados em um transiluminador
com luz ultravioleta e fotografados com uma Câmera Fotográfica Digital SONNY 12.1
megapixels.

Resultados e Discussões

3.1 Seleção de Regiões Conservadas (CRs), desenho de primers e avaliação in silico
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3.1.1 Vírus da Varicela-Zoster (VVZ/HHV-3)
Inicialmente, um total de 144 sequências do genoma completo do HHV-3 foram
selecionadas do Genbank - NCBI e, após exclusão de sequências com ambiguidades
ou que não correspondiam ao tamanho padrão do genoma viral do HHV-3, restaram
136 sequências que foram efetivamente utilizadas para a seleção da região alvo como
é representado na Tabela 2.
O genoma do HHV-3 possui três fases de leitura aberta (do inglês open reading frames
- ORFs) duplicadas no seu genoma, são elas: ORF62 / 71, ORF63 / 70 e ORF64 / 69.
Essa característica faz com que essas regiões sejam bons alvos para o desenho dos
primers, uma vez que já estão amplificadas naturalmente no genoma viral o que,
consequentemente, aumenta a probabilidade de anelamento dos primers. Dessa forma,
as 136 sequências do genoma completo foram alinhadas no software Geneious V9.0.5.
e, após o alinhamento, todo o genoma apresentou ser muito conservado.
Para selecionar as ORFs com menor variabilidade, ou seja, que apresentassem mais
CRs, foi analisado o Índice de Variabilidade Genética (IVG) de cada ORF duplicada. O
IVG foi calculado pela divisão do número de sítios polimórficos pelo número de
sequências do alinhamento e dividindo o resultado pelo tamanho da sequência
codificante. Os valores de IVG obtidos estão apresentados sob forma gráfica na Figura
1. O menor IVG observado foi na ORF 63/70, indicando que esse conjunto é o mais
conservado dentre as ORFS analisadas. Dessa forma, regiões conservadas dentro da
ORF 63 foram selecionadas para o desenho de dois pares de primers. O par externo
(F:GTTTTGCACCTCACCGGCTAC;
R:GGTGCTCTCCTCTGATTCTTCTTCC)
amplifica
um
fragmento
de
601
pb
e
o
par
interno
(F:GGCATCGGTTGATGTTAACGGAAAG; R: TCACCACCATCATCAGATACGTCAC)
amplifica um segmento de 432 pb (Tabela 3). A especificidade desse conjunto de
primers foi avaliada por uma análise in silico, usando o software Geneious V9.0.5., a
ferramenta Primer-BLAST e o software AutoDimer. Todos os testes foram satisfatórios,
não apresentando anelamento com outros organismos e sem apresentar dímeros e
hairpins.
3.1.2 HHV-6
Inicialmente, um total de 12 sequências do genoma completo do HHV-6 foram
selecionadas do Genbank - NCBI e, posteriormente foi feita a exclusão de sequências
com ambiguidades ou que não correspondiam ao tamanho padrão do genoma viral do
HHV-6, apenas 6 sequências foram efetivamente utilizadas para a seleção da região
alvo (Tabela 1). Após o alinhamento, o gene que codifica a proteína transportadora do
HHV-6 foi selecionado como alvo para o desenho dos primers por apresentar uma alta
conservação.
O
par
externo
(F:CTATTCATCAAAAAGACAGCCAG;
R:GCCGGATTTAAGTGAGATTATG) amplifica um fragmento de 601 pb e o par interno
(F:CCTAACGAGATCTAGTAGATTAGG; R:TGTTACCGCATATGAAGGAAG) amplifica
um segmento de 431 pb (Tabela 3). A especificidade desse conjunto de primers foi
avaliada por uma análise in silico, usando o software Geneious V9.0.5., a ferramenta
Primer-BLAST e o software AutoDimer. Todos os testes foram satisfatórios, não
apresentando anelamento com outros organismos e sem apresentar dímeros e hairpins.
Esse conjunto de primers proposto vai identificar tanto o tipo A quanto o tipo B do HHV6.
3.1.3 EBV
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Inicialmente, um total de 487 sequências do genoma completo do EBV foram
selecionadas do Genbank - NCBI e, posteriormente foi feita a exclusão de sequências
com ambiguidades ou que não correspondiam ao tamanho padrão do genoma viral do
EBV. Ao todo 345 sequências foram efetivamente utilizadas para a seleção da região
alvo (Tabela 1). Após o alinhamento, foram observados segmentos altamente
conservados no genoma do EBV, dentre esses o gene EBNA-1, que codifica o antígeno
nuclear EBNA-1. Essa região foi selecionada como alvo para o desenho dos primers. O
par externo (F:GACACACGTGTACAGGCTTG; R:CCAAAGAACACCTCTGCGTG)
amplifica um fragmento de 600 pb e o par interno (F:AATATTGCCAGCGCCTTGATC;
R:CATTTATGGAGGGTCTCCTTCAGG) amplifica um segmento de 401 pb (Tabela 3).
A especificidade desse conjunto de primers foi avaliada por uma análise in silico, usando
o software Geneious V9.0.5., a ferramenta Primer-BLAST e o software AutoDimer.
Todos os testes foram satisfatórios, não apresentando anelamento com outros
organismos e sem apresentar dímeros e hairpins.
3.2 Padronização da extração de DNA de sêmen
Uma amostra de sêmen com uma concentração inicial de 160.106 células por mililitro
(ml) foi utilizada para o teste. A partir dessa concentração, foram separados seis
volumes em triplicata correspondentes ao seguinte gradiente de concentrações: 5.106;
4.106 ; 3.106 ; 2.106 ; 1.106 e 0,5.106 células por ml. Todas as amostras extraídas
foram submetidas à PCR e ampliﬁcaram o fragmento do gene da actina humana e de
outros mamíferos com o tamanho esperado de 838 pb (Figura 2). A análise do gel no
transiluminador indicou que a concentração de 2.106 é a ideal para a extração de DNA
de amostras com uma baixa contagem de células e, por esse motivo, será utilizada
como parâmetro para os futuros ensaios.
Da mesma forma, sabe-se que ao contrário das células somáticas, o espermatozoide é
resistente a procedimentos convencionais para extração de DNA. Nas células somáticas
o DNA é condensado pelo complexo de histonas, enquanto que nos espermatozoides
as histonas são remodeladas e substituídas por protaminas, proteínas de baixo peso
molecular específicas dos espermatozoides, durante a espermatogênese. Essa
substituição, torna o núcleo desse gameta altamente condensado para promover a
inibição da expressão gênica (Martin et al., 2006). Assim, os resultados dessa pesquisa
indicam que o Kit PureLink™ Genomic DNA também é aplicado para amostras de
sêmen, o que contribui para melhoria da qualidade e conﬁabilidade do diagnóstico
laboratorial, permitindo maior segurança e aproveitamento das amostras, uma vez que
alguns trabalhos relatam diﬁculdade em extrair DNA de amostras de sêmen devido à
alta compactação do DNA por protaminas (Coelhoet al., 2004; Martin et al., 2006).
3.3 Detecção do material genético do HPV em amostras de sêmen
A amostra analisada não apresentou resultados positivos por ambos os protocolos
testados (Figura 3), mesmo com o surgimento de bandas de baixa intensidade que
podem ser derivadas de amplificações inespecíficas ou a novos genótipos do HPV já
que não correspondem à altura das bandas do controle positivo. Esses resultados só
podem ser confirmados, posteriormente, através do sequenciamento automatizado pelo
método de Sanger.

Conclusão
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Nesse estudo, foi demonstrado a importância da identificação do material genético viral
no diagnóstico de pacientes submetidos a procedimentos de Reprodução Assista.
Tendo em vista que, como foi exposto, os patógenos humanos foram reconhecidos
como tendo um efeito considerável sobre a infertilidade. Além disso, os demais
protocolos de PCR que serão desenvolvidos a partir dos primers propostos nesse
trabalho poderão ser utilizados para auxiliar no diagnóstico de doenças virais.
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Figura 1. Variabilidade das ORFS duplicadas presentes no genoma do vzv.

Figura 2. Teste de limite de detecção de DNA em amostras de sêmen em um gradiente
decrescente de concentração de células por ml. As pontas de seta indicam a posição
dos amplicons específicos. M: marcador de peso molecular de 1kb. CN: controle
negativo.
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Figura 3. Detecção de DNA de HPV em amostras de sêmen. O DNA total extraído de
amostras de sêmen foi amplificado dois protocolos de PCR (Nested PCR e PCR
convencional). As pontas de seta indicam a posição dos amplicons específicos.
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Tabela 1. Sequências e características dos primers utilizados.
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Tabela 2. Quantitativo de sequências obtidas, excluídas e utilizadas de cada vírus para
a seleção da sequência alvo.
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Tabela 3. Primers desenvolvidos durante o estudo e suas respectivas características.
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TÍTULO: Efeito antibiofilme do extrato vegetal da Lippia alba frente a isolados clínicos
de Pseudomonas aeruginosa, procedentes do Laboratório do Hospital Onofre Lopes
(HUOL-UFRN).
Resumo

A L. grata é uma planta aromática nativa da América do Sul, muito utilizada
popularmente para tratar algumas doenças no nordeste do Brasil. Baseado nisso, o
presente trabalho teve por objetivo avaliar a atividade antibiofilme e antibacteriana do
extrato da L. grata, em isolados clínicos de P. aeruginosa provenientes do Laboratório
do Hospital Universitário Onofre Lopes, após a aprovação em comitê de ética. Os
inóculos foram preparados do crescimento em meio MH, e semeados em microplacas,
onde as cepas foram classificadas em não produtoras, fracas, moderadas ou forte
produtoras de biofilme pela medida da densidade óptica (OD) obtida pelo
espectrofotômetro. Foi constatado que o extrato possui ação efetiva sobre o biofilme em
formação na concentração de 50 mg/mL. Para os biofilmes consolidados, as melhores
concentrações foram: 100 mg/mL, 50 mg/mL e 25 mg/mL. Ainda, foi constatado que o
extrato teve também uma atividade antibacteriana na concentração de 50 mg/mL.

Palavras-chave: Antibiofilme, antibacteriano, Lippia grata, Pseudomonas aeruginosa
TITLE: Antibiofilm effect of Lippia gracilis schauer extract against clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa, from the Onofre Lopes Hospital Laboratory (HUOL-UFRN).
Abstract

L. grata is an aromatic plant native to South America, popularly used to treat some
diseases in the northeastern region of Brazil. Based on this, the present work aimed to
evaluate the antibiofilm and antibacterial activity of L. grata extract in clinical isolates of
P. aeruginosa from the Onofre Lopes University Hospital Laboratory, after approval by
an ethics committee. Inocula were prepared from growth in MH medium and seeded in
microplates, where the strains were classified as non-producing, weak, moderate or
strong biofilm producers by measuring the optical density (OD) obtained by the
spectrophotometer. It was found that the extract has effective action on the forming
biofilm at a concentration of 50 mg / mL. For the consolidated biofilms, the best
concentrations were: 100 mg / mL, 50 mg / mL and 25 mg / mL. Still, it was found that
the extract also had an antibacterial activity at a concentration of 50 mg / mL.
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Introdução
As infecções hospitalares (IH) são processos infecciosos adquiridos pelos pacientes
após sua admissão em hospitais, e se manifestam durante a internação, ou após a alta.
Essas, são reconhecidas mundialmente como problemas de saúde pública, onde foi
observado um aumento da morbidade e mortalidade, incapacidade física por tempos
prolongados e custos diretos e/ou indiretos (BARROS et al., 2012).
A Pseudomonas aeruginosa é uma das bactérias Gram-negativas mais frequentes em
processos de IH, por possuir mecanismos de resistência eficientes contra desinfetantes
e antibióticos, e mecanismos de escape do sistema imunológico de seu hospedeiro.
Alguns pacientes fazem tratamentos terapêuticos e/ou passam por procedimentos a fim
de diagnóstico, tornando-se imunocomprometidos, essas bactérias infecta-os mais
facilmente conseguindo uma maior taxa de sobrevivência (BLOT et al., 2002). Ainda, a
capacidade de formar biofilmes permite que essas bactérias consigam se depositar em
superfícies e sobreviver por tempos prolongados (LEE et al., 2017).
Os biofilmes são agregados microbianos com um elevado grau de organização, que
crescem e se acumulam depositando-se em superfícies através de polímeros
extracelulares produzidos por elas mesmas. A capacidade de formar os biofilmes
constitui um importante fator de virulência bacteriano, e podem se agregar em
superfícies bióticas e abióticas, principalmente quando estão condicionadas por
proteínas e outras moléculas presentes no ambiente que propiciem sua sobrevivência
e manutenção (TAHERAN et al., 2016). A formação de biofilmes em dispositivos
médicos causa sérios problemas, e é responsável por mais de 80% das infecções
bacterianas, tornando assim, os microrganismos mais resistentes a tratamentos com
agentes
terapêuticos
(DAVIES,
2003).
A vantagem de sobrevivência dos microrganismos quando formam o biofilme é uma das
grandes preocupações em pacientes imunocomprometidos ou que precisam utilizar
materiais cirúrgicos pois dificultam no tratamento das infecções (SILVA et al., 2013).
Com o aumento dessa resistência bacteriana aos múltiplos antimicrobianos já
existentes, surge a preocupação e a procura de novas estratégias terapêuticas (ELLER,
2015).
Estudos com métodos alternativos usando plantas têm crescido abundantemente nos
últimos anos tornando-se um campo de pesquisa relevante (RAMOS et al., 2016). Há
tempos a busca pela fitoterapia veio crescendo por parte de pacientes, cientistas etc.
De acordo com a OMS, 80% da população de países em desenvolvimento utilizam os
recursos tradicionais em cuidados básicos e 85% usam plantas medicinais e derivados
(ROSA
et
al.,
2011).
A Lippia gracilis schauer ou Lippia grata é uma planta aromática nativa da América do
Sul muito utilizada na medicina popular da região semiárida do Brasil por possuir
propriedades calmantes e para o tratamento de resfriados, bronquites, tosses e outros
distúrbios (CARVALHO et al., 2014.). Ainda, muitas comunidades indígenas e rurais
utilizam essa planta na forma de chás, xaropes, infusões entre outros (COSTA et al.,
2017). Estudos anteriores indicam que os principais constituintes do extrato da L. grata
são: timol, carvacrol e ρ-cimeno, que são monoterpenos naturais. Estes apresentam
uma natureza anfipática, conseguindo assim atravessar a membrana bacteriana ao
interagir com os fosfolipídios e glicolipídios, despolarizando principalmente a membrana
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plasmática do microrganismo, e levando ao extravasamento de seu conteúdo
citoplasmático e posterior desorganização celular (FERNANDES et al., 2015). Foi
também observado que outro mecanismo de ação dos monoterpenos é pela inativação
de enzima ATPase, importante para a respiração bacteriana (GILL et al., 2006).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antibacteriana e antibiofilme
do extrato vegetal da Lippia gracilis schauer frente aos isolados clínicos de
Pseudomonas aeruginosa do Laboratório do Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL) – UFRN
Metodologia

MATERIAL VEGETAL

As etapas de obtenção do extrato hidroalcoólico e avaliação fitoquímica foram
realizadas em colaboração com a Pesquisadora Profª Drª Cynthia Cavalcanti de
Albuquerque do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade Estadual
do Rio Grande do Norte (UERN). O extrato hidroalcóolico da L. grata foi produzido a
partir de folhas secas, coletadas às 6h da manhã, com uma proporção de 1:5 p/v. Nesse
estudo, foi utilizado 1000g dessas folhas para 5L de etanol a 70%, posteriormente, a
solução foi levada ao banho-maria, aquecida a uma temperatura fixa de 65ºC, para obter
o material sólido pela evaporação da água.

CEPAS BACTERIANAS E PREPARAÇÃO DO INÓCULO

Foram obtidas 44 amostras clínicas de pacientes do HUOL, submetidas à avaliação pelo
comitê de ética em pesquisa com seres humanos da UFRN e aprovados com os
números de registro CAAE: 85605318.9.0000.5537 e CEP: 257727. Os microrganismos
foram mantidos a uma temperatura estável de -70ºC em BHI (Brain Heart Infusion;
HiMedia®, Mumbai, Índia) com 15% de glicerol e incluíam Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 2785). Posteriormente, os microrganimos inoculados foram preparados a partir
do crescimento em ágar MH (Mueller Hinton; HiMedia®, Mumbai, Índia) a 37ºC por 24h.
Em seguida, as colônias bacterianas passaram por suspensão a uma solução salina
padrão a 0,9% para uma turbidez de 0,5 na escala McFarland, de acordo com o Clinical
and Laboratory Standards Institute M100-S28 (CLSI, 2018) que é igual a 1,5 x 108
unidades formadores de colônia/mL.

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA
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Os estudos do extrato de Lippia grata foram realizados em triplicata, através da técnica
de microdiluição do caldo MH (Mueller Hinton Broth; HiMedia®, Mumbai, India) em
microplacas com 96 poços, de acordo com as diretrizes CLSI M100-S28 (CLSI, 2018).
Para isso, os testes foram realizados com as seguintes concentrações do extrato: 100
mg/mL; 50 mg/mL; 25 mg/mL; 12,5 mg/mL; 6,25 mg/mL; 3,12 mg/mL; 1,56 mg/mL; 0,78
mg/mL. Para o controle positivo (PC), utilizou-se gentamicina (Gentamisan SANTISA®) com uma concentração de 0,016 mg/mL. Já para o controle negativo, foi
adicionado uma solução aquosa de 100 μL de DMSO a 10% e 10 μL do inóculo em cada
poço. Por fim, para o controle de crescimento (GC), só o inóculo foi adicionado. A
microplaca foi então incubada a uma temperatura estável de 37ºC por 24h de modo a
determinar a concentração inibitória mínima (CIM). No final das 24h, foi utilizado 10 μL
de um revelador de crescimento bacteriano: CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazolium) a
0,5% para análise da CIM. A concentração bactericida mínima (CBM) é considerada
como a menor concentração requerida de uma determinada substância para eliminar
completamente os microrganismos testados. Para avaliação da CBM, foi utilizada a
concentração mínima que apresentou atividade antimicrobiana no ensaio da CIM, 2
poços anteriores e 2 posteriores, a modo de avaliar o perfil de eliminação ou inibitório
do composto estudado.

OBTENÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO BIOFILME DE Pseudomonas aeruginosa

Do inóculo preparado, 200 μL foram adicionados em todos os poços da microplaca, com
TSB (Trypton Soya Broth; HiMedia®, Mumbai, Índia) com suplemento de 1% de glicose
e 0,6% do extrato da Lippia grata, então, a microplaca foi incubada por 72h a 30ºC
(ZAMEER et al., 2016). Em seguida, os biofilmes formados passaram por um processo
de coloração, onde foi adicionado 100 μL de cristal violeta a 1%, e incubados por 30min
à temperatura ambiente, de modo que o corante pudesse ser captado pelo biofilme. A
quantificação do biofilme foi realizada por aferimento da densidade óptica (OD) dos
poços por espectrofotômetro utilizando o comprimento de onda 595 nm para
Pseudomonas aeruginosa. A partir desses dados, foi possível classificar as cepas em:
não formadora de biofilme, fraca, moderada ou forte formadora de biofilme, segundo os
critérios de Stepanović et al. (2007).

ATIVIDADE ANTIBIOFILME EM FORMAÇÃO E CONSOLIDADOS DE Pseudomonas
aeruginosa

Para a obtenção da atividade antibiofilme, foram testadas as seguintes concentrações
do extrato da L. grata: 100 mg/mL, 50 mg/mL e 25 mg/mL sobre o biofilme em formação
e sobre o biofilme consolidado. Tendo obtido e processado os biofilmes com cristal
violeta, foi qualificada a atividade antibiofilme. A porcentagem foi dada pelo seguinte
cálculo: % inibição = [(OD (controle negativo) – OD (experimental)) / OD controle
negativo] x 100. A densidade óptica (OD) foi obtida imediatamente após a adição do
extrato (0h) e um dia depois (24h). Ainda, foi testado também nas microplacas com os
biofilmes consolidados para avaliar a ação dos extratos frente a eles.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram analisados por análise de variância utilizando-se o Teste dos sinais
(Statistica 7.0 Software). Assim, verificou-se a associação do tempo (0h e 24h) de
tratamento do extrato com o biofilme formado, por meio da média e do desvio padrão
obtidos.

Resultados e Discussões

Para a avaliação da atividade antibacteriana testada, foi observado que 100% dos
isolados clínicos apresentaram uma sensibilidade na concentração de 50 mg/mL
(CIM90 e CBM90) do extrato da L. grata. Quando reduzida a concentração do extrato
pela metade (25 mg/mL, CIM50) percebeu-se que ele apresentou uma atividade
inibitória para 56,8% e atividade bactericida para 43,1% dos isolados. As outras
concentrações não afetaram o crescimento bacteriano. Especula-se que esta atividade
antibacteriana ocorre principalmente pela presença de 2 monoterpenos fenólicos
presentes no extrato da L. grata: o timol e o carvacrol (ACEVEDO et al., 2007).
Na concentração de 50 mg/mL, essas moléculas estão presentes em quantidades ideais
para gerar um efeito bacteriano em 100% dos isolados, já em 25 mg/mL sugere-se que
esses monoterpenos não estavam presentes em quantidades suficientes para ter um
efeito bactericida em todos os isolados, tendo um efeito inibitório nos isolados com uma
maior resistência. Considera-se, então, fundamental o isolamento desses compostos
puros para alcançar melhores resultados antimicrobianos. Os potenciais antibacteriano
e antioxidante já foram observados em outras espécies de Lippia spp. frente a
Staphylococcus aureus e Escherichia coli nos estudos de Sousa (2018). Segundo Veras
(2014), a natureza anfipática de timol e carvacrol possibilita sua difusão na matriz EPS
de forma mais eficiente e sua interação com as membranas, levando a um
extravasamento do conteúdo citoplasmático e desestabilizando as células bacterianas.
Essa hipótese é apoiada pela microscopia eletrônica de células danificadas por timol e
outras substâncias, observando um aumento de constituintes celulares na matriz
extracelular (MEC). Este é possivelmente o mecanismo de ação dos monoterpenos
naturais do extrato da L. grata.
Para a quantificação do biofilme formado pela P. aeruginosa na microplaca, 97,7% dos
isolados clínicos avaliados produziram biofilme no meio TSB (HiMedia®, Mumbai, Índia)
diluído. Após a obtenção da formação do biofilme no meio TSB (HiMedia®, Mumbai,
Índia) diluído, conduziu-se uma classificação dos 44 isolados, tendo demonstrado que
dos analisados: 18 (40,9%) foram classificadas como fracos produtores de biofilme, 18
(40,9%) como moderados produtores, 7 (15,9%) como fortes produtores de biofilme e 1
(2,2%) isolado não produziu biofilme.
Estudos realizados por Lima et al. (2017), revelaram que isolados clínicos de P.
aeruginosa provenientes de pacientes com pneumonia associada a ventilação mecânica
(PAVM) tiveram uma maior produção do biofilme. Perez et al. (2013), relataram que a
produção de biofilme pela P. aeruginosa variou em isolados clínicos de fibrose cística,
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que corrobora com dados achados previamente na literatura (MARQUIS et al., 2008).
Esses dados sugerem que diferentes processos patológicos podem gerar alterações
nos microrganismos de modo que eles alterem a intensidade de formação de biofilmes.
Essas alterações podem estar relacionadas com fatores de virulência produzidos por
sistema de quorum-sensing (QS), que é um importante mecanismo de comunicação
entre células que está envolvido na formação e manutenção do biofilme.
Os sistemas envolvidos na produção do biofilme pela P. aeruginosa, são principalmente:
sistemas las e rhl. Nos quais são responsáveis pela formação de sinalizadores
chamados acil-homoserina lactonas (AHLs), que são moléculas cruciais para o
desenvolvimento do biofilme, afetando as suas fases de produção. Foi visto que quanto
maior a produção das AHLs, maior é a intensidade do biofilme formado (PEREZ et al.,
2013). Uma vez que os isolados clínicos provenientes do HUOL são oriundos de
diferentes patologias, é provável que essa seja a causa para a variação na intensidade
de formação do biofilme pela P. aeruginosa, pelo silenciamento ou expressão de genes
associados aos sistemas de quorum-sensing.
De modo a avaliar a atividade antibiofilme do extrato da L. grata foram utilizados os
isolados de P. aeruginosa que produziram o biofilme moderadamente e fortemente, 25
isolados, ao todo. Percebeu-se que na concentração de 50 mg/mL o extrato possuiu
grande efeito sobre o biofilme em produção, reduzindo significativamente a sua
produção feita pela P. aeruginosa. Foi observado que na análise da densidade óptica
(OD), esse valor diminuiu após o tratamento com o extrato, reclassificando os isolados
em: fracos produtores e não produtores de biofilme.
Na concentração de 50 mg/mL: 23 (92%) dos isolados foram classificados como não
produtores de biofilme e 2 (8%) como fracos produtores, portanto, esta foi considerada
uma concentração ótima para atividade antibiofilme. As comunidades bacterianas
aderidas a superfícies, os biofilmes, podem se tornar de 100 até 1000 vezes mais
resistentes a agentes microbianos (OLSEN, 2015), por isso foi observado uma
concentração maior do extrato para se obter um efeito antibiofilme.
Para ocorrer a formação do biofilme microbiano, primeiro deve ocorrer a aderência das
células planctônicas dos microrganismos a um substrato orgânico ou inorgânico,
levando a formação das células sésseis. Quando aderidas, as células sésseis proliferam
gerando o biofilme, que se torna envolto por uma matriz extracelular de substâncias
poliméricas (EPS), composta principalmente por polissacarídeos, proteínas, ácidos
nucleicos e lipídios (ONSARE et al., 2015). Assim, a inibição da aderência inicial das
células planctônicas pode ser um dos mecanismos que o extrato da L. grata possui para
ter um efeito antibiofilme.
Estudos realizados por Sandasi et al. (2010), revelaram que o pré-condicionamento da
superfície com agentes microbianos gera condições desfavoráveis para o estágio inicial
de formação do biofilme, o que corrobora com os nossos resultados, já que com 50
mg/mL do extrato, observou-se uma inibição quase total da formação do biofilme.
Albuquerque et al. (2013) relataram que, o extrato da Lippia solibis possuía um efeito
antiaderente sobre os biofilmes da arcada dentária (formados por Streptococcus
mutans, Streptococcus sanguinis e o Lactobacillus casei), ao atuar nas adesinas e
fímbrias bacterianas, dificultando sua aderência à uma superfície, visto que essas
estruturas são importantes para o estágio inicial da adesão e formação do biofilme. Com
base nos resultados expostos nesse trabalho, o extrato da L. grata, além de possuir uma
atividade antibiofilme, também é possível destacar pela literatura (ALBUQUERQUE et

CIÊNCIAS DA VIDA

1356

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

al., 2013) a atividade antiaderente, levando a uma desorganização do biofilme da P.
aeruginosa, o que conduz à a diminuição dos biofilmes antes formados.
Por conseguinte, o extrato L. grata apresentou um efeito antibiofilme nas concentrações
de 100 mg/mL, 50 mg/mL e 25 mg/mL, havendo uma diferença considerável entre as
ODs no momento que foi adicionado (0h) o extrato e 24h após a adição, indicando que
o extrato pode também atuar no biofilme consolidado, minimizando seus efeitos. Como
citado anteriormente, os biofilmes possuem uma matriz extracelular com substâncias
poliméricas importantes para coesão (entre partículas e entre células) e adesão à
superfície do material (ALLISON, 2003). Dentre essas substâncias, estão os
polissacarídeos, que garantem um efeito protetor contra concentrações altas de
microbicidas, além de prevenir a difusão dessas substâncias (SIMÕES et al., 2010).
Pressupõe-se que os polissacarídeos presentes na matriz podem ter sido um dos alvos
do extrato estudado no biofilme formado e em formação, assim como pode também ter
atuado na aderência das células sésseis (ONSARE et al., 2015).
Kuda et al. (2008) constataram que, assim como o cloreto de benzalcônio em células
bacterianas, a concentração da substância a ser usada e o tempo de contato do biofilme
com o agente podem influenciar diretamente no tratamento do biofilme formado ou em
formação.
Com os resultados encontrados, é possível afirmar que o extrato da L. grata possui
efeitos antibiofilme e antibacteriano de P. aeruginosa, possivelmente graças ao alto
índice de timol e carvacrol presente no extrato.

Conclusão

Com base nos resultados obtidos nesse estudo, observou-se que o extrato da L.
grata parece promissor, por possuir potenciais antimicrobiano e antibiofilme sobre P.
aeruginosa, que é um tipo de bactéria oportunista encontrada frequentemente em
ambientes hospitalares e de difícil tratamento por possuir alto grau de resistência
antimicrobiana adquirida (NOVAES, 2018). Ainda, foi constatado que o extrato de L.
grata possui ótimos efeitos antimicrobianos na concentração de 50 mg/mL e atividades
antibiofilme em formação e consolidados nas concentrações de 100 mg/mL, 50 mg/mL
e 25 mg/mL.
Desse modo, mais estudos sobre os seus mecanismos de ação são necessários para
validação de futuros fitofármacos, bem como a avaliação de seus efeitos sinérgicos com
os antimicrobianos convencionais.
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TÍTULO: Utilização da espectroscopia como parâmetro de rastreamento em pacientes
com variante alélica do CYP2D6*4 diagnosticadas com câncer de mama
Resumo
A espectroscopia associada a análise multivariada de dados tem sido amplamente
utilizada por conseguir captar a região de impressão digital de diferentes biomoléculas
presentes em diversos tipos de amostras biológicas. Tais técnicas necessitam de uma
preparação mínima da amostra, sendo a metodologia em si extremamente rápida e
eficaz, além de não ser um método destrutivo para o material biológico analisado.
Devido a tais fatores, isto a torna de grande capacidade clínica quanto a implementação
na rotina hospitalar. Este trabalho avalia a espectroscopia de emissão-excitação
utilizando o espectrofluorímetro para quantificação do tamoxifeno em plasma sanguíneo
de pacientes cm câncer de mama correlacionando tal concentração com a presença de
polimorfismos que influenciam na metabolização do fármaco, onde presume-se que
pacientes com fraca metabolização tendem a possuir níveis mais elevados de
tamoxifeno já que não houve a correta bioativação pelo citocromo P450 2D6 (CYP2D6).
Esse método apresentou eficácia na determinação quantitativa do tamoxifeno, prevendo
concentrações próximas aos valores esperados, dessa maneira, a aquisição de dados
através da fluorescência será positivamente impactante na terapia farmacológica da
paciente, permitindo a identificação do fenótipo metabolizador do tamoxifeno e
orientando-a a um tratamento oncológico eficaz, além de promover a redução das
chances de recidiva, ampliação das margens de cura e favorecimento de um melhor
prognóstico.

Palavras-chave: Câncer de mama. Tamoxifeno. CYP2D6. Polimorfismo. Espectroscopia
TITLE: Use of spectroscopy as a screening parameter in patients with CYP2D6 * 4 allelic
variant diagnosed with breast cancer
Abstract

Spectroscopy associated with multivariate data analysis has been widely used to capture
the fingerprint region of different biomolecules present in various types of biological
samples. Such techniques require minimal sample preparation, the methodology itself
being extremely fast and effective, and not a destructive method for the biological
material analyzed. Due to such factors, this makes it of great clinical capacity regarding
implementation in the hospital routine. This work evaluates the emission-excitation
spectroscopy using the spectrofluorimeter to quantify tamoxifen in blood plasma of
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breast cancer patients correlating such concentration with the presence of
polymorphisms that influence drug metabolization, where it is assumed that patients with
poor metabolism tend to have higher tamoxifen levels as there was no correct
bioactivation by cytochrome P450 2D6 (CYP2D6). This method was effective in the
quantitative determination of tamoxifen, predicting concentrations close to the expected
values, thus, the acquisition of data through fluorescence will positively impact the
patient's pharmacological therapy, allowing the identification of tamoxifen metabolizing
phenotype and orienting it to a effective cancer treatment, as well as reducing the
chances of relapse, widening the cure margins and favoring a better prognosis.

Keywords: Breast cancer. Tamoxifen. CYP2D6. Polymorphism. Spectroscopy
Introdução
Considerado o câncer mais comum no mundo com 8,62 milhões de novos casos
diagnosticados somente em 2018, correspondendo a 24% de todos os cânceres
(Globocan, 2018) e sendo a principal incidência e causa de morte por câncer em
mulheres, inclusive no Brasil, com uma estimativa de 85.620 novos casos e 18.442
óbitos para o mesmo ano (Globocan, 2018), o câncer de mama vem sendo investigado
em diversas perspectivas no intuito de viabilizar novas estratégias de diagnóstico e
contribuir para um melhor prognóstico dos pacientes. Nesse contexto, vale ressaltar,
que apesar da contribuição da ultrassonografia e da mamografia como principais
métodos de rastreamento, ainda tem-se elevados índices na incidência e na
mortalidade. Tais estatísticas expõem a importante necessidade de um diagnóstico
precoce e de um tratamento oncológico eficaz, com aceitável adesão fisiológica da
farmacoterapia, auxiliando no bom prognóstico e promovendo a cura das pacientes.
Um dos tratamentos do câncer de mama hormônio-dependente consiste da terapia com
o tamoxifeno (TMX), considerado padrão ouro nas últimas três décadas, do qual sua
atividade farmacológica dependente da bioativação do pró-fármaco pela enzima
citocromo P450 em vários metabólitos, sendo a subunidade CYP2D6 responsável pela
formação do princípio ativo, o endoxifeno (Souza, 2011) (Figura 1). Este metabólito
possui elevada afinidade pelo receptor de estrógeno, permitindo uma inibição
competitiva, assim, o estímulo de crescimento neoplásico nos receptores hormonais
será cessado e, consequentemente, proporcionará um tratamento oncológico eficaz
(Souza, 2011; Singh, 2011; Melo, 2016).
Entretanto, a presença de polimorfismos no gene CYP2D6 altera de forma significativa
a terapia medicamentosa surgindo pacientes com fraca metabolização do fármaco,
sendo aproximadamente, 35-50% das pacientes possuem ausência ou baixo nível de
resposta ao uso do tamoxifeno, tornando variável a resposta clínica entre pacientes
(Osborne, 1998). Tal variante alélica do gene CYP2D6*4 codificam enzimas com
atividade reduzida ou nula, tendo um pior desfecho clínico quando tratadas com terapia
adjuvante com tamoxifeno em comparação às mulheres portadoras de dois alelos com
funções normais (Souza, 2011).
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Técnicas ideais para análise de biofluidos consiste na espectroscopia associadas a
estatísticas multivariadas pois fornece uma “impressão digital espectral” de todas as
moléculas presentes em uma amostra biológica. Assim, são considerados ideais para
implementação clínica devido sua preparação mínima da amostra sendo rápido e eficaz
em termos de custo além de não ser um método destrutivo do material biológico, o que
o torna candidato perfeito para execução clínica (Paraskevaidi, 2017).
Na avaliação do fluído biológico é possível extrair a partir da quimiometria, a informação
em espectro de todas as moléculas que constituem tal assinatura específica da matriz
avaliada (Theophilou, 2016). Assim, sendo possível avaliar o padrão fornecido pelo
composto do tamoxifeno mensurando suas diferentes concentrações nas amostras e
correlacionando a presença de polimorfismos com a capacidade de metabolização do
fármaco, onde presume-se que pacientes com fraca metabolização tendem a possuir
níveis mais elevados do TMX já que não houve a correta bioativação pelo citocromo
P450 2D6.
Nosso objetivo consiste em desenvolver uma metodologia alternativa, rápida e com
baixos custos em pacientes diagnosticados com câncer de mama por meio da
correlação entre o genótipo rs3892097 do gene metabolizador do tamoxifeno (CYP2D6)
e a espectroscopia associada a estatística multivariada por intermédio das análises dos
plasmas sanguíneos, como forma de identificar alterações no metabolismo do
tamoxifeno nos pacientes e viabilizar um bom prognóstico para o tratamento de câncer
de mama.

Metodologia

Este projeto foi aprovado pelo CEP/LNRCC com número CAAE: 68832917.0.0000.5293
e número do parecer: 2.197.909. Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana
que não necessita de análise ética por parte da CONEP.
-Inclusão
Os critérios de inclusão consistiram em mulheres com diagnóstico de câncer de mama
receptor hormonal positivo (RH+), de qualquer idade, que faziam terapia farmacológica
com tamoxifeno e foram atendidas na Liga contra o Câncer, Natal, RN. Já os critérios
de exclusão, se enquadraram para as pacientes com ausência de receptor hormonal
positivo e das que não faziam tratamento adjuvante para o câncer de mama com
tamoxifeno. Durante o recebimento do medicamento as pacientes eram convidadas a
participarem do estudo e encaminhadas para assinatura do TCLE, os prontuários serão
revisados para complemento de informações clínicas.
- Coleta sanguínea
A coleta é realizada por punção venosa periférica na fossa cubital através de acoplador
para coleta à vácuo utilizando tubo BD Vacutainer® de 5mL que contém EDTA K2
jateado na parede interna do tubo. Imediatamente após a coleta, o sangue é processado
em centrífuga refrigerada a 2000 rpm (563g) por 10min a 4°C para a separação do
concentrado de células do plasma, adicionando-o em tubos eppendorf e armazenado a
-20° C para análise da espectroscopia.
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- Extração de DNA genômico
A partir do concentrado de células são realizadas as extrações de DNA conforme o
protocolo de Miller 1988 e armazenadas em -20°C.
-Curva de calibração
Foram preparadas soluções de padrão com diferentes concentrações de tamoxifeno. O
fármaco foi obtido da Liga Norte-Riograndense em formato sólido em pó, através da
balança analítica e de precisão com quatro casas decimais, foi obtida uma massa de
0,0100 g de TMX e diluído em 50 mL de DMSO e 50mL de água milli Q de acordo com
sua solubilidade máxima (0,5 mg/mL em água) com concentração final de 0,1 mg/mL ou
100.000 ng/mL e homogeneizado em agitador magnético durante 10 minutos. Foram
preparadas soluções de análise através de adição de padrão, a partir de elevadas
concentrações de tamoxifeno (2000 a 21000ng/mL), sendo adicionados ao sistema de
forma sequencial de maneira dependente para atingir concentrações crescentes do
fármaco (0 a 20000ng/mL).
Processamento
Foi utilizado o método de espectroscopia de fluorescência RF-5301 PC (Shimadzu),
utilizando a curva de calibração através da adição de padrão. As cubetas foram
higienizadas com álcool 70% e cetona PA, aguardando sua completa evaporação antes
de adicionar as concentrações de solução padrão. Os espectros foram obtidos no modo
de emissão na região entre 240 e 800 nm, utilizando comprimentos de onda de
excitação na região de 250 à 340 nm (intercalando a cada 10 nm), formando assim,
matrizes de dados para cada amostra analisada de dimensões 10x581.
-Análise dos dados
No método da espectroscopia de fluorescência, os sinais espectrais dos dados da curva
de calibração por adição de padrão foram tratados e analisados no Matlab R2014b
utilizando a interface PLS Toolbox.

Resultados e Discussões

Na espectroscopia de fluorescência os sinais apresentaram sensibilidade quanto as
alterações nas concentrações do tamoxifeno na matriz analisada, identificando padrões
de quantificação similares aos valores de referência na faixa de 0 a 20000ng/mL (tabela
1), que mesmo obtendo uma faixa mais estreita espectral, os resultados ainda se
mostraram confiantes. Além dos resultados da calibração, também obtemos previsão
com as mesmas amostras de modo cruzado, sendo utilizados cinco variáveis latentes
no modelo PLS a partir de todas as amostras de calibração com Cross-Validation. A
figura 2 apresenta a plotagem dos dados da predição pela validação cruzada
correspondente aos valores mensurados, apresentando-se em uma tendência linear
entre as concentrações estabelecidas.
Estudos sobre polimorfismos genéticos são de grande interesse, pois eles melhoram a
compreensão atual do metabolismo de numerosos medicamentos, em particular
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medicamentos anticâncer (Abrahan, 2010). Sendo particularmente válido no Brasil
devido à pronunciada diversidade étnica e variabilidade regional na miscigenação. A
principal terapia endócrina comumente usada para quimioprevenção consiste no
tratamento adjuvante do câncer de mama com o pró-fármaco tamoxifeno (Melo, 2016).
O câncer é resultado de um conjunto de modificações que alteram a estrutura ou a
expressão de genes vitais por mecanismos que vão desde mutações pontuais,
compostos carcinogênicos, até perda cromossômica (Koifman, 2003).
Cerca de 70% dos cânceres de mama é positivo para receptores de estrogênio e,
desses, 65% também são receptores de progesterona (Hoskins, 2009). O tamoxifeno
atua antagonizando os receptores no tecido mamário, bloqueando os efeitos do
estrogênio na proliferação de células de câncer de mama (Rang. 2012). Sendo eficaz
em cerca de 70% dos cânceres de mama ER + e / ou PgR +. Entretanto, diversos
estudos cerca de 30% a 50% das pacientes em tratamento com tamoxifeno são
conhecidos por recidiva neoplásica (Wickramage et al, 2017; Clarke et al, 2001).
O metabolismo do tamoxifeno depende da enzima hepática citocromo P450,
especificamente 2D6 (CYP2D6) como relata em outros estudos (Wickramage et al,
2017, Bezerra et al, 2018, Zeng et al, 2005; Wegman et al, 2013). Entretanto, o CYP2D6
é um gene altamente polimórfico e mais de 100 alelos foram relatados até o momento.
Muitos alelos do CYP2D6 (e alguns SNPs sozinhos) alteram o nível de atividade da
enzima CYP2D6 resultante e alguns alelos tornam a enzima inativa (por exemplo, *3 e
*4). Assim, apesar dos avanços significativos no diagnóstico e na detecção, ainda há
uma grande carência de terapias mais efetivas para o combate às formas mais invasivas
da doença, especialmente aquelas com elevada incidência de metástases, onde o
desenvolvimento de novas tecnologias é necessário e relevante.
Estudos atuais de rastreamento utilizando métodos espectroscópicos apresentaram
resultados excelentes em comparação aos métodos de detecção oncológica
tradicionais, principalmente na identificação classificatória de padrões característicos
para câncer de próstata como apresentado por Siqueira, além de câncer de ovário e
cervical, por Theophilou e Neves, respectivamente.
A fluorescência é um fenômeno muito estudado, pois diversos processos e sistemas de
interesse biológico envolvem moléculas que absorvem e emitem radiação na faixa do
espectro visível. Além disso, por ser um método extremamente sensível, mesmo baixas
concentrações de amostra podem ser estudadas, o que a torna uma técnica de grande
interesse para estudos químicos e farmacêuticos (Pavoni et al, 2014).
Com isso, a aquisição de dados será positivamente impactante na terapia farmacológica
da paciente, permitindo a identificação do fenótipo metabolizador do tamoxifeno, e
assim, orientando para um tratamento oncológico mais eficaz. Dessa maneira,
minimizando os efeitos adversos, reduzindo as chances de recidiva e ampliando as
margens de cura das pacientes e favorecendo um melhor prognóstico.

Conclusão

Os dados obtidos pelas matrizes do tipo emissão-excitação da espectroscopia de
fluorescência demonstram a tamanha importância da análise na detecção de pacientes
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com alteração polimórfica da CYP2D6*4 como uma ferramenta de diagnóstico rápido,
econômico e simples, além de orientar o paciente para uma terapia farmacológica mais
adequada e efetiva.
Dessa maneira, temos perspectivas em correlacionar os dados da espectroscopia de
fluorescência com os futuros dados da genotipagem na busca por uma identificação
metabólica comparativa para o tamoxifeno.
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Figura 1
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Figura 2
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TÍTULO: Estudo da Ancestralidade de Genes Essenciais e Não-essenciais em
Eucariotos
Resumo
Genes essenciais são genes considerados críticos para a sobrevivência do organismo.
Eles participam em funções celulares basais e, portanto, mutações deletérias nesses
genes resultam em letalidade. Em organismos multicelulares, essas mutações
comprometem o fitness do indivíduo e causam uma gama de fenótipos deletérios, desde
a interferência na implantação do embrião até mesmo efeitos tardios, como infertilidade.
Dada a importância dos processos regulados por genes essenciais, supomos que eles
surgiram em momentos iniciais da evolução e permaneceram conservados nos
organismos. Neste trabalho, buscamos identificar genes essenciais em organismos
eucarióticos e então inferir suas raízes evolutivas. Para isto, utilizamos anotações
fenotípicas de genótipos mutantes oriundas de bases de dados de organismos modelos
especializadas. Com base na letalidade do genótipo mutante, classificamos os genes
como essenciais ou não-essenciais e então identificamos seus grupos de ortólogos
através da base de dados STRING. Utilizando o pacote R geneplast, inferimos a raiz
evolutiva dos genes. Encontramos que genes essenciais tendem a ter raízes evolutivas
mais antigas que genes não-essenciais nos organismos considerados. A distribuição de
raízes de genes essenciais em camundongos apresenta maior prevalência de letalidade
precoce em raízes mais antigas. Concluímos que os genes essenciais surgiram
anteriormente na história evolutiva.
Palavras-chave: integração de dados. evolução. genes essenciais. eucariotos.
TITLE: Evolutionary Analysis of Essential and Non-essential Eukaryotic Genes
Abstract

Essential genes are genes considered critical for an organism's survival. They participate
in core cellular functions and therefore deleterious mutations in these genes result in
lethality. In multicellular organisms, these mutations produce a spectrum of phenotypes,
from the impairment of fertilization process up to loss of reproductive capacity in adult
individuals. Considering the importance of processes regulated by essential genes, we
suppose they arose earlier in evolution and remained conserved in many organisms.
Here we aim to identify the essential genes in eukaryotic organisms and estimate their
evolutionary root. We retrieved phenotype information of mutant genotypes from
specialized model organism databases. Based on whether the mutant genotype can be
lethal, we classified genes in essential and non-essential. We identified the orthologous
groups belonging to essential and non-essential genes with STRING database (v10.5).
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Using the geneplast R package, we inferred the evolutionary root of selected genes.
Essential genes tend to have older evolutionary roots than non-essential in all organisms
considered. The root distribution of essential genes categories in mouse also shows a
prevalence of early lethality genes in older roots. Therefore, we conclude that essential
genes emerged earlier than non-essential genes in evolutionary history.

Keywords: data integration. evolution. essential genes. eukaryotes.
Introdução
Genes essenciais podem ser definidos como genes indispensáveis à manutenção dos
organismos (LUO; GAO; LIN, 2015), estando envolvidos em funções primordiais do
metabolismo e orquestrando processos relacionados à sobrevivência e à proliferação
celular. Por esse motivo, também são conhecidos como genes letais, uma vez que
alterações que perturbam suas funções normais resultam na inviabilidade da célula. Em
organismos multicelulares, alterações nos genes letais levam à morte do indivíduo
durante o desenvolvimento e/ou à modificação da sua capacidade reprodutiva (JI et al.,
2016; ZHAN; BOUTROS, 2015).
A essencialidade de um gene pode ser condicionada a alguns aspectos. Enquanto
alguns genes essenciais possuem uma menor resiliência quanto aos efeitos das
mutações deletérias, em outros, o impacto destas alterações está diretamente ligado ao
estado metabólico da célula, fazendo com que sua sobrevivência dependa de condições
ambientais específicas. A interação entre ambiente e essencialidade gênica já foi
observada em alguns modelos experimentais, especialmente em leveduras
(HILLENMEYER et al., 2008). A essencialidade pode ser específica de alguns estágios
do desenvolvimento, de modo que determinado gene é apenas essencial durante a
ontogênese do organismo. Ainda, alguns genes podem ser essenciais apenas para o
funcionamento de determinados tecidos e a gravidade do fenótipo relacionado a sua
alteração associa-se com a função desempenhada por este tecido na homeostase do
organismo (CHEN, P. et al., 2016; ZHAN; BOUTROS, 2015). Algumas características
adicionais dos genes essenciais incluem níveis de expressão elevados em estados
celulares basais e a formação de redes de interação de proteínas altamente conectadas
(ZHANG, X.; ACENCIO; LEMKE, 2016). Atualmente, as técnicas de edição genéticas
permitem a alteração das sequências nucleotídicas e o estudo das consequências
funcionais destas alterações, auxiliando na identificação experimental dos genes ditos
essenciais (WANG, T. et al., 2015). Modelos animais, como o camundongo (Mus
musculus), são bastante utilizados devido facilidade de sua manipulação em laboratório,
padronização dos protocolos de biologia molecular e similaridade com os sistemas
biológicos humanos (GEORGI; VOIGHT; BUĆAN, 2013). Estes modelos, por sua vez,
permitem o estudo do efeito fenotípico causado por variantes genotípicas, nos
orientando sobre quais seriam os possíveis genes essenciais para o metabolismo
celular.
O conhecimento sobre genes letais nos permite conhecer qual seria o conjunto mínimo
de genes necessário para o funcionamento celular, possuindo relevância no
desenvolvimento de sistemas metabólicos sintéticos. A partir da identificação de genes
ortólogos seria possível traçar a lógica do surgimento dos genes letais, bem como a
relação entre o momento de surgimento de uma determinada característica e o seu
papel como protagonista do sistema biológico em que ele se insere. Além disso, o
envolvimento dos genes essenciais com a fisiopatologia de doenças diversas é um
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campo de grande relevância atual (JI et al., 2016; PATEL et al., 2017). Devido aos
entraves éticos que seriam causados pelo estudo dos genes essenciais humanos
durante o desenvolvimento, alguns trabalhos tentam fazer esta inferência considerando
informações de homologia entre os genes essenciais encontrados em modelos animais.
Os genes essenciais mostram-se mais restringentes a alterações e, por consequência,
tendem a serem mais conservados entre os organismos (DALMOLIN et al., 2011; LUO;
GAO; LIN, 2015). A inferência do surgimento desses genes nos organismos pode nos
ajudar a entender melhor a evolução de sistemas biológicos.

Metodologia

Organismos e bancos de dados
Buscamos bancos de dados contendo informações sobre o fenótipo gerado por
alterações deletérias (mutações nulas) em organismos modelos. Os organismos modelo
e seus respectivos bancos utilizados foram o Mouse Genome Information Database
(MGI) para camundongo, contendo anotações de experimentos knockout; o
Saccharomyces Genome Database (SGD) para Saccharomyces cerevisiae; o FlyBase
para Drosophila melanogaster; o Wormbase Database para Caenorhabditis elegans. A
classificação dos genes como essenciais foi feita para cada banco com base nas suas
denominações particulares de letalidade fenotípica. Ainda, para os dados obtidos do
MGI, subdividimos as anotações de letalidade em precoce (da fertilização à implantação
do embrião), intermediária (da implantação ao nascimento) e tardia (após nascimento),
aumentando a resolução da análise.

Inferência de raízes evolutivas
Para verificar a história evolutiva dos genes, inferimos seus respectivos surgimentos
através do geneplast, um pacote em R para análises evolutivas baseadas na distribuição
de grupos de ortólogos (Dalmolin RJ and Castro MA, 2015). Os genes do estudo foram
mapeados para identificadores da base STRING, permitindo acesso às suas anotações
de ortologia. O pacote geneplast determina o ponto de surgimento mais provável de um
grupo de ortólogos analisando a distribuição de presença e ausência dos seus genes
numa árvore de espécies. Neste trabalho, utilizamos uma árvore de espécies contendo
334 eucariotos curada e construída a partir de dados disponíveis no STRING e
TimeTree.

Resultados e Discussões

Nossos resultados demonstram que genes essenciais, em média, possuem um índice
de ancestralidade (medida normalizada do enraizamento) maior que genes nãoessenciais nos organismos considerados (Figura 1 e 2). Além disso, a distribuição de
raízes das subdivisões de essencialidade dos genes em camundongo mostra a
prevalência de raízes mais primitivas nas letalidades precoces (Figura 3).
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Conclusão
Nós concluímos que, numa perspectiva geral, os genes essenciais eucarióticos
surgiram antes dos genes não-essenciais ao longo da evolução, provavelmente em
decorrência da execução de funções de sobrevivência basais.
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TÍTULO: TESTES DE MEMÓRIA DE TRABALHO APLICADOS A CALLITHRIX
JACCHUS II - ADEQUAÇÕES DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Resumo
O callithix jacchus é amplamente utilizado como modelo experimental em neurociências.
Embora adaptações de dispositivos tenham sido feitas para aplicar testes de cognição
a esses primatas de pequeno porte, até agora adaptações de protocolo ainda não estão
disponíveis. Desta forma, C. jacchus frequentimente demonstra baixa adesão aos
testes. Em função disso, no presente estudo avaliamos a influência de variáveis do
sujeito, como resposta ao estresse (níveis de cortisol) e motivação (resposta à sacarose)
na aderência aos testes de memória de trabalho. Nem os níveis de cortisol fecal nem a
resposta de sacarose apresentaram correlação com a adesão aos testes (Pearson
Correlation Test, p> 0,05). Esses resultados sugerem que as cacterísticas dos
protocolos experimentáis são os principais fatores que levam à baixa adesão.
Palavras-chave: teste de memória; callithrix jacchus
TITLE: WORKING MEMORY TEST APPLIED TO A CALLITHRIX JACCHUS II APPROPRIATE PROPERTY PROTOCOL
Abstract

Callithix jacchus is widely used as experimental model in neuroscience. Although
apparatus adaptations had been done to apply cognition tests to these small body
primates, until now protocol adaptations were not available. This way, C. jacchus offen
demonstrate poor adherence to tests. In function of this, in the present study we
evaluated the influence of subject variables, such as stress response (cortisol levels)
and motivation (response to sacarose) in the adherence to work memory tests. Neither
fecal cortisol levels nor sucrose response showed correlation with adherence to tests
(Pearson Correlation Test, p> 0,05). These results suggest that the experimental
protocols are the main factors leading to poor adherence.

Keywords: WORKING MEMORY;callithrix jacchus
Introdução
Primatas do Novo Mundo são cada vez mais utilizados como modelos experimentais na
área biomédica, com especial ênfase na neurociência; por apresentar maior
proximidade filogenética com humanos, maior similaridade anatômica e funcional do
sistema nervoso central e organizações sociais mais próximas as observadas nos
humanos do que os roedores. Todavia, a maioria dos testes que avaliam cognição e
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memória foi desenvolvida para aplicação em espécies de primatas do Velho Mundo (p.
ex, ´t Hart et al. 2012; McEwen & Morrison 2013; Mansouri et al. 2014). Apenas
recentemente alguns testes têm sido adaptados para primatas do Novo Mundo, como
Callithrix jacchus, que apresentam tamanho, peso corporal e hábitos de vida diversos
daqueles das espécies do Velho Mundo (revisão em Rodrigues et al., 2012), bem como
o desenvolvimento de aparatos adequados para a aplicação dos testes em formato
digital (p. ex. Takemoto et al. 2011). Para esta espécie, apesar da adequação do
tamanho e disposição dos aparatos para aplicação de testes cognitivos, ainda não se
encontra na literatura um estudo sistemático no que diz respeito a adequação na
estrutura em si dos testes às especificidades cognitivas e motivacionais da espécie
(Schubiger et al., 2016), o que leva à sugestão de que essa espécie tenha uma baixa
performance nesse tipo de testes (Burkart & Funkenwirth, 2015; Spinelli et al., 2004;
Yamasaki et al., 2016). Diante disso, o presente projeto teve como objetivo avaliar como
objetivo inicial testar variações em protocolos estabelecidos para dois testes que
avaliam memória de trabalho (adaptados de Roberts & Wallis, 2000 e Domeney e al.,
1990) adotados pelas pesquisas da UFRN que utilizam essa avaliação, visando o
incremento na adesão dos animais à participação nos protocolos experimentais e,
sequencialmente, estabelecer novos protocolos de testes cognitivos, tanto aplicados
através da apresentação de objetos quanto no formato digital. Na ausência da
disponibilidade de novos animais experimentais, objetivamos avaliar a influência de
variáveis do sujeito, como temperamento (avaliado através da resposta de estresse
desencadeada pela manipulação e novidade experimentadas em função da aplicação
dos testes) e nível de motivação geral dos sujeitos experimentais (avaliada através da
resposta à sacarose) em testes de memória de trabalho no formato inicialmente
proposto, utilizando dados de animais já testados. Tal conhecimento permite prever se
as adequações experimentais poderiam surtir um efeito significativo e homogêneo em
todos os animais testados. Desta forma, a execução desta pesquisa e os resultados
obtidos poderão contribuir para o avanço das pesquisas em cognição em Callithrix
jacchus, favorecendo diversos grupos de pesquisa que trabalhem direta ou
indiretamente com o tema.

Metodologia

Objetivo Geral
Avaliar a influência de variáveis do sujeito (resposta ao estresse e motivação) na taxa
de adesão aos testes de memória de trabalho
Metodologia
Animais experimentais
Este estudo utilizou 05 machos e 05 fêmeas adultas de C. jacchus, previamente
testados conforme as condições descritas a seguir:
Condições de alojamento
Os animais vivem em cativeiro, no Laboratório de Estudos Avançados em Primatas da
Universidade Federal do Rio grande do Norte (LEAP), alojados em gaiolas familiares,
localizadas na área externa da colônia, em condições naturais de iluminação, umidade
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e temperatura. As gaiolas medem 2,0 x 2,0 x 1,0 m, construídas em alvenaria, possuindo
na sua parede anterior um visor unidirecional e na parede posterior uma porta em tela
de arame, na qual estão encaixados o bebedouro e o prato de alimentação. No interior
da gaiola há uma caixa ninho, para descanso, pranchas de madeira e poleiros de galhos
de plantas que são usadas para o deslocamento dos animais. A alimentação é fornecida
duas vezes ao dia e varia conforme a tabela alimentar estabelecida pela Médica
Veterinária, que inclui ração para pequenos primatas (Zooprime), frutas variadas
(banana, mamão, goiaba, melão, melancia, manga), batata doce, jerimum de leite,
beterraba, ovos, papa enriquecida com vitaminas e minerais, que variam conforme a
necessidade do animal e a época do ano. As opções de enriquecimento alimentar são:
tenébrios, goma arábica, danone, leite fermentado, castanhas.
Os animais são tratados de acordo com as normas estabelecidas pela Instrução
Normativa 169 do IBAMA de 20 de fevereiro de 2008 e as normas de cuidados
estabelecidos pelo CONCEA – Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal, da Lei N° 11.794, de 08 de outubro de 2008 (Lei Arouca).
Testes cognitivos
Dois testes de memória de aprendizagem reversa, denominados teste do objeto e teste
da caixa (adaptados de Roberts & Wallis, 2000, Domeney et al., 1990 e Murai et al.,
2013), utilizados atualmente, serão utilizados para posterior comparação com novos
protocolos.
Foram realizados os dois testes, adaptados de Roberts & Wallis (2000) e Domeney et
al. (1990), que são: (A) o teste do objeto e (B) o teste da caixa. Essas são as tarefas
atualmente elencadas para avaliar cognição em Callithrix jacchus na referente base de
pesquisa da UFRN.
A-O teste dos objetos consiste na apresentação de dois objetos de formas diferentes,
um linear e outro curvo, de cores azul e amarelo, respectivamente, sendo colocados em
bandejas dispostas lado a lado. Um dos objetos deve ser elencado como o estímulo
correto, uma recompensa deve ser colocada sob a peça, e o animal tem 10 tentativas
para conseguir 6 acertos consecutivos, com as peças trocando de posição
aleatoriamente. Alcançando esse critério, o teste avança para a fase reversa, no qual o
estimulo anteriormente incorreto passa a ser o correto.
B-No caso do teste da caixa, é apresentada ao animal uma caixa de acrílico
transparente, com uma abertura circular em um dos seus lados, com diâmetro suficiente
para a passagem do sagui. Uma recompensa alimentar é colocada no chão da caixa.
Inicialmente a caixa é colocada com a abertura para cima e o animal precisa aprender
por qual lado ele pode entrar, obter a recompensa e sair. Ao longo de 10 tentativas, o
animal precisa atingir o critério de 6 acertos consecutivos para avançar para a fase
reversa, quando o lado com a abertura é alterado e o animal precisará atingir o mesmo
critério.
Cada tentativa tem duração de 2 minutos e a recompensa alimentar utilizada nos dois
testes será uma pequena quantidade de leite condensado.

Resultados e Discussões
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Embora aplicando o teste de variância ANOVA, não tenham sido encontradas diferenças
estatisticamente significativas para os valores de cortisol fecal, frequência média de
deslocamentos por sessão de teste e consumo de sacarose (duração ou frequência dos
episódios), entre os animais que apresentaram diferentes níveis de adesão aos testes
de memória (recusa em participar, baixa adesão, média adesão e alta adesão),
ANALISANDO A RELAÇÃO ENTRE MARCADORES DE ESTRESSE E MOTIVAÇÃO,
E A ADESÃO AOS TESTES, FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE:
-Tanto a recusa em participar aos testes quanto a alta taxa de adesão aos testes se
relaciona com níveis mais altos de cortisol fecal, quando comparados aos níveis
intermediários de adesão; o que sugere que a resposta de estresse tanto pode favorecer
quanto inibir esta adesão, e que outros fatores físicos e/ou sociais devem estar
envolvidos nesta definição (Figura 1)
-Que a ausência de motivação geral, ou anedonia, não foi especialmente elevada nos
animais que tiveram nenhuma ou baixa adesão aos testes, sugerindo que outros fatores,
além do nível geral de motivação, influenciaram na adesão aos testes cognitivos. (figura
2)
-Embora a tenha sido observada uma correlação de 42,5% entre frequência de
deslocamento e percentagem de adesão aos testes, para nenhuma das variáveis
testadas as correlações apresentaram significância estatística (Teste de correlação de
Pearson, p> 0,05).

Conclusão

ESTES DADOS SUGEREM FORTEMENTE QUE ADEQUAÇÕES DOS PRÓPRIOS
TESTES, MAIS DO QUE CARACTERÍSTICAS DOS SUJEITOS, PODEM AUMENTAR
A ADESÃO DOS ANIMAIS AOS TESTES COGNITIVOS, O QUE CONFIRMA A
NECESSIDADE DE CONTINUAR A PRESENTE PESQUISA QUE VISA AUMENTAR A
VALIDADE E CONFIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE TESTES DE MEMÓRIA DE
TRABALHO EM C. jacchus.
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Anexos

– Relação entre níveis de adesão aos testes (0% - recusa; 1% a 50% - Baixa. 51% a
70%- Média; 71% a 100% - Alta) e (A) níveis de cortisol fecal (ng/g) e deslocamentos e
(B) tempo de consumo e frequência de episódios de consumo de sacarose)
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– Relação entre níveis de adesão aos testes (0% - recusa; 1% a 50% - Baixa. 51% a
70%- Média; 71% a 100% - Alta) e (A) níveis de cortisol fecal (ng/g) e deslocamentos e
(B) tempo de consumo e frequência de episódios de consumo de sacarose)

Correlações entre percentagem de adesão aos testes de memória e (A) consumo de
sacarose
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níveis de cortisol fecal

frequência de deslocamentos
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TÍTULO: Padrões de distribuição geográfica e riqueza de Rhipsalideae
Resumo
Ao longo do tempo, padrões de distribuição das espécies foram sendo moldados sem
que houvesse, para alguns grupos, fatores claramente visíveis para que se
compreendesse tal padrão. Ter a compreensão de quais fatores ambientais, quais
características determinantes da espécie ou ainda, a forma de interação entre ambos,
estariam correlacionadas para causar tal distribuição, são de suma importância para
saber como os grupos de organismos se estabeleceram nos ambientes ao longo do
tempo. A comunidade científica se empenha para que questões, ainda sem explicações,
possam ser esclarecidas através da troca de conhecimentos. Sendo assim, questões
são levantadas acerca da tribo Rhipsalideae, pertencente à subfamília Cactoideae
(família Cactaceae). A história biogeográfica da tribo como um todo ainda apresenta
muitos pontos a serem esclarecidos, visto que muitos estudos expõem informações
referentes às espécies dos gêneros de Rhipsalideae, pontualmente. O objetivo deste
trabalho é ampliar o conhecimento da biogeografia das espécies e dos biomas onde
ocorrem, contribuindo para construir estratégias de conservação de ambos e subsidiar
trabalhos mais aprofundados relacionados às espécies da tribo.
Palavras-chave: Tribo, Cactaceae, biogeografia, Cactoideae, cactos epífitos
TITLE: Rhipsalideae geographic distribution and richness patterns
Abstract
Over time, distribution patterns of the species were being shaped without, for some
groups, clearly visible factors to understand such a pattern. Having an understanding of
which environmental factors, which determinant characteristics of the species, or how
the interaction between them, would be correlated to cause such distribution, are of
paramount importance to know how groups of organisms have established themselves
in the environments over time. The scientific community strives to ensure that
unanswered questions can be clarified through knowledge exchange. Thus, questions
are raised about the Rhipsalideae tribe, belonging to the subfamily Cactoideae (family
Cactaceae). The biogeographic history of the tribe as a whole still has many points to be
clarified, since many studies expose information regarding the species of Rhipsalideae
genera, punctually. The objective of this work is to broaden the knowledge of the
biogeography of the species and biomes where they occur, contributing to build
conservation strategies of both and subsidize further work related to the species of the
tribe.
Keywords: Tribe, Cactaceae, biogeography, Cactoideae, epiphyte cacti
Introdução
As condições ambientais e os recursos disponíveis para a sobrevivência de um
organismo, quer seja planta ou animal, são fatores cruciais para compor os padrões de
distribuição das espécies (BROWN, J.H.; LOMOLINO, M.V., 2006). Além disso,
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compreender a ecologia e conhecer as características que definem cada grupo é de
fundamental importância para avaliar de que forma ocorre a interação ambienteorganismo ao longo do tempo e quais fatores contribuíram para construção de tal
padrão. A partir disso, é possível analisar o porquê determinado grupo tem tal
distribuição, quais fatores contribuíram para uma espécie habitar em local diferente das
demais espécies do grupo à qual pertence ou até mesmo se as características daquele
ambiente associadas às características apresentadas pela espécie foram determinantes
para compor um habitat favorável ao longo do tempo. Segundo HUNT et al. (2006), a
família Cactaceae é composta por 127 e 1.438 espécies distribuídas em quatro
subfamílias: Cactoideae, Pereskiodeae, Maihuenioideae and Opuntioideae. A
subfamília com maior diversidade é a Cactoideae e possui o maior número de táxons,
além de ter como característica folhas ausentes ou reduzidas (ANDERSON, 2001). O
objeto de estudo do presente trabalho é umas das tribos dessa subfamília: a
Rhipsalideae. Apresentam plantas epifíticas, rupícolas ou terrícolas (BARTHLOTT &
TAYLOR, 1995) e tem o seu centro de diversidade na Mata Atlântica brasileira, a
ocorrência da tribo alcança desde de habitats costeiros até altitudes de 3000 metros
(BARTHLOTT, 1983, BARTHLOTT & TAYLOR, 1995, HUNT et al., 2006). Associada a
isso, os ambientes de ocorrência (bioma Mata Atlântica) desse grupo são muito
degradados onde existem vários táxons de cactos ameaçados (CALVENTE et al., 2005;
TAYLOR, 1997). Cinco espécies da tribo distribuem-se até a América Central e apenas
a Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn, chega às áreas paleotrópicas (BARTHLOTT
& HUNT, 1993). A Rhipsalideae é composta por quatro gêneros (Lepismium, Hatiora,
Rhipsalis, Schlumbergera), dentre os quais encontram-se espécies raras, além disso
endêmicas ou com distribuição restrita (CALVENTE et al., 2011). Com dados
provenientes de coleções científicas, dados geográficos foram incorporados à estudos
taxonômicos recentes a fim de obter conhecimento da taxonomia de espécies de
Rhipsalideae (KOROTKOVA et al.; CALVENTE, 2010; CALVENTE et al., 2011). Apesar
dos dados provenientes de coleções terem sido incorporados nesses estudos, eles
foram inseridos em pontos específicos e referenciados para cada espécie, sem que
houvesse uma comparação nos padrões gerais biogeográficos e sugerisse as
prioridades de conservação para a tribo como um todo. O objetivo do presente trabalho
é preencher essa lacuna de conhecimento de forma aprofundada e detalhada sobre a
biogeografia de espécies da tribo Rhipsalideae, dados que servirão para ampliar o
conhecimento básico acerca dessas espécies, dos biomas em que ocorrem,
subsidiando a conservação de ambos e fornecendo um arcabouço teórico para análises
mais aprofundadas envolvendo a história biogeográfica da tribo. Por ser um grupo em
que espécies raras são frequentemente encontradas e por ser um componente
importante para o bioma Mata Atlântica (CALVENTE et al., 2011), é de suma
importância investigar a sua biogeografia no intuito de encontrar a forma mais adequada
para sua conservação.
Metodologia
Inicialmente, os dados de ocorrência de todas as espécies que compõem a tribo
Rhipsalideae foram extraídos de três plataformas online: GBIF, SpeciesLink e Reflora;
além de consulta à literatura especializada (CALVENTE 2010, TAYLOR & ZAPPI, 2004;
HUNT et al., 2006) A fim de manipular todos os dados ao mesmo tempo, foi construída
uma única planilha contendo as ocorrências das três plataformas para cada gênero
(Hatiora, Rhipsalis, Schlumbergera, Lepismium), totalizando quatro planilhas. A base de
dados resultante será sujeita a uma checagem de nomenclatura, seguindo o tratamento
taxonômico mais atual para o grupo (CALVENTE et al., 2011; CALVENTE, 2012), e
serão retiradas as ocorrências com coordenadas imprecisas ou ausentes. A base de
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dados geral finalizada, contendo o nome da espécie e coordenadas, será utilizada para
produção de diferentes mapas. Para elaborar os mapas, será utilizado o programa
Quantum Gis v2.8 (QGisDT, 2011). A camada base dos mapas (Brasil) será obtida em
um banco online (Forest-gis, 2017) e sua utilização será para construção de mapas de
distribuição do gênero. Em relação a investigação de quais espécies ocorrem em
padrões de condições semelhantes, será utilizada camadas de formações geológicas
(Geobank, 2016) e ecorregiões (OLSON et al.., 2001). Por fim, para uma análise de
ocorrência mais refinada, será aplicado o complemento Tom.Bio (Burkmar, 2017) no
QGis, para a marcação de quadrículas de 0,5 x 0,5 graus no mapa de distribuição das
espécies, e assim observar e quantificar aspectos como riqueza e ausência/presença
destas em cada quadrícula para cada camada, constatando quais espécies partilham
das mesmas condições geográficas e ambientais.
Resultados e Discussões
A medida que foram progredindo as etapas do trabalho, houveram algumas
intercorrências quanto aos dados da plataforma GBIF e isso ocasionou em um
considerável contratempo para a etapa de finalização das planilhas e elaboração dos
mapas. Sanado o problema junto a equipe responsável pela plataforma, foi dado
prosseguimento ao projeto. A exclusão de duplicatas foi feita baseada quantidade de
informações para cada espécie, as ocorrências sem localidade e sem coordenadas
também foram removidas. Com isso, as planilhas estão na fase de correção de
coordenadas e, portanto, está sendo necessário dedicação intensa para concluí-lo.
Conclusão
Até o momento, nota-se que é um trabalho minucioso e que irá contribuir para esclarecer
a biogeografia da tribo em estudo. O trabalho ainda está em andamento e, em paralelo,
será dado prosseguimento às pesquisas na literatura para se ter uma base sólida no
trabalho final.
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TÍTULO: Produção, caracterização e avaliação de atividades antiproliferativa,
antioxidante e antibacteriana de nanopartículas de prata contendo xilanas extraídas de
um subproduto agrícola: sabugo de milho
Resumo
O sabugo de milho é um subproduto do cultivo do milho que é pouco utilizado
economicamente o que leva ao desperdício de milhões de toneladas desse material
anualmente. Do sabugo pode-se extrair moléculas, inclusive um polissacarídeo bioativo,
rico em xilose, denominado de xilana. Neste trabalho, foram produzidas, por um método
sustentável ao meio ambiente (síntese verde), nanopartículas de prata contendo xilanas
de sabugo de milho (nanoxilanas). Para tal, a xilana de sabugo de milho foi extraída
com o auxílio de ondas de ultrassom. Análises químicas mostraram que esta não estava
contaminada por proteínas nem por compostos fenólicos. A xilana foi hidrolisada e seus
componentes monossacarídicos foram determinados por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE). Na análise monossacarídica identificou-se os componentes sendo
eles, xilose: glucose: galactose: manose: ácido glucurônico nas seguintes proporções
50: 21: 14: 9: 2,5: 2,5, respectivamente. A formação das nanoxilanas foi acompanhada
por espectroscopia UV-visível com kmax = 469 nm. Análises de espectroscopia de
infravermelho confirmaram a presença da prata e xilana na nanopartícula. Já as análises
de dispersão dinâmica de luz e microscopia (DLS) e de força atômica (MFA) mostraram
que o tamanho das partículas foi em média de 102 nm e que essas tinham um formato
arredondado. Os dados de DLS também mostraram que as nanoxilanas permaneceram
estáveis por 12 meses quando armazenadas a 4 °C e protegidas da luz.

Palavras-chave: Polissacarídeos; Fungos; Antiparasitário; Subproduto agrícola.
TITLE: Green synthesis of nanoparticles containing silver and xylan from corn cob:
physicochemical characterization and evaluation of its antioxidant and antimicrobial
activities against protozoa and fungi.
Abstract
Corn cob is an agricultural by-product that annually produces a huge amount of waste
estimated at thousands of tons, and it is a source of xylan, a bioactive polysaccharide.
In this article, silver nanoparticles containing xylan (nanoxylan) were synthesized using
an environmentally friendly synthesis method. Therefore, for such, we extracted the
xylan from corn cob using ultrasound. Proteins or phenolic compounds did not
contaminate this xylan. In addition, HPLC analysis showed that it contains xylose:
glucose: arabinose: galactose: mannose: glucuronic acid in a molar percentage ratio of
50: 21: 14: 9.0: 2.5: 2.5, respectively. The formation of nanoxylan was analyzed by UV–
vis spectroscopy at kmax = 469 nm. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
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confirmed the presence of silver and xylan in nanoxylan. Dynamic Light Dispersion (DLS)
and Atomic Force Microscopy (AFM) showed size of ± 102.0 nm and spherical shaped
nanoparticles, respectively. DLS also showed nanoxylans were stable for 12 months.
Coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) showed nanoxylan contain
19% of silver. Nanoxylan reduced viability of the promastigotes of Leishmania
amazonensis (L. amazonensis) (IC50 25 μg/mL), while xylan was not effective. In
addition, nanoxylan showed antifungal activity on Candida albicans (MIC = 7.5 μg/mL)
Candida parapsilosis (MIC = 7.5 μg/mL) and Cryptococcus neorformans (MIC = 7.5
μg/mL).
Keywords: Polysacharides; Fungi; Antiparasitic; Agricultural byproduct
Introdução

O milho (Zea mays) é o cereal mais produzido no mundo e o segundo maior volume do
comércio agrícola mundial, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA), uma projeção para 2020 de que a produção mundial chegará em torno
de 1.000,00 a 1.005,00 bilhões de toneladas. Onde os quatro maiores produtores serão
os
Estados
Unidos,
China,
Brasil
e
Argentina.
É formidável ressaltar que todo o processo de produção gera produtos subutilizados, e
no caso do milho, gera quantidades elevadas de subprodutos: palhas da espiga do milho
e, principalmente, sabugo de milho, que por muitas vezes não são utilizados
(BHATTACHARYA et al., 2005). Em relação a espiga de milho, o sabugo corresponde
a 18% da massa de uma espiga total, segundo USDA. Apesar da grande quantidade de
material produzido, ainda não se tem uma exploração total do potencial do sabugo de
milho.
Existem algumas áreas de estudos com intuito de indicar possíveis uso do sabugo de
milho. Uma das áreas em que está mais avançado, é o de utilizar como agente
absorvente de poluentes, com também para fonte de materiais empregues na produção
de diferentes tipos de carvão ativado (TSAI et al., 2001). Além desses, o sabugo de
milho está sendo avaliado como substrato para a produção de cogumelos medicinais
(LIN
et
al.,
2017),
entre
outras.
Além do uso do sabugo de milho, suas biomoléculas constituintes também possuem
importância biomédica, destacando-se o polissacarídeo rico em xilose, conhecido como
xilana. Ainda são poucos trabalhos que utilizam da mesma como alvo de estudos, mas
os existentes mostram que as xilanas, no geral, são constituídas, principalmente por
ácido 4-0-metil-D-glucurônico, L-arabinose e D-xilose (SILVA; CARVALHO; FONSECA,
1998).
Melo-Silveira e colaboradores, (2012), trabalharam com a nanoxilana e que utilizaram o
mesmo método empregado por Ebringerová e colaboradores (1998) e mostraram uma
xilana com atividade anticoagulante, antimicrobiana e antiproliferativa, neste caso,
frente a células de câncer de colón de uterino (HeLa). Esse trabalho também mostrou a
caracterização monossacarídica de tal xilana. A xilana é um polissacarídeo e muitos
desses, apresentam uma boa biocompatibilidade e biodegradabilidade e são utilizados
para a formação de nanocompostos como nanotubos, nanogeis e nanopartículas
(MIZRAHY & PEER, 2012). As nanopartículas podem ser sintetizadas com diferentes
materiais e assim apresentarem uma diversidade de tamanhos, formatos e
funcionalidades (WANG; WANG, 2014), desde que os materiais utilizados apresentem
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propriedades químicas e físicas adequadas às condições de síntese e às aplicações
pretendidas.
Em ressalvo, temos a nanopartícula de prata associado a xilana que será empregado e
avaliado
neste
trabalho.
A prata tem gerado interesse de pesquisadores de diferentes áreas desde o início da
era da nanotecnologia. Onde a mesma é moldável e maleável, possui elevada
condutividade térmica e elétrica, além de ser um oxidante forte. Nanopartículas de prata
apresentam aplicações promissoras em diversos campos da ciência e tecnologia (RAO
et al., 2015). As nanopartículas de prata são agregadas de átomos de prata que variam
de diâmetro e apresentam diferenças em relação às propriedades da prata metálica.
Estas
possuem
propriedades
biológicas
importantes.
Diante das propriedades que as nanopartículas de prata oferecem e visando utilizá-las
na terapêutica é interessante entender o processo de síntese. A síntese verde diz
respeito ao uso de métodos como menor número de etapas de execução, solventes e
reagentes atóxicos ou pouco tóxicos e que gerem pouco ou nenhum resíduo
(DIPANKAR; MURUGAN, 2012). Neste tipo de síntese prioriza-se a água como
solvente, o que garante uma maior biocompatibilidade em frente a solventes orgânicos.
Além disso, utiliza-se extratos, frações ou moléculas redutoras que são pouco
agressivas ao meio ambiente, por serem biodegradadas rapidamente. Uma das fontes
de substâncias que podem ser utilizadas na síntese
Metodologia

Extração da xilana do sabugo de milho verde e xilana do sabugo de milho seco.
Os sabugos de milho utilizados neste trabalho são pertencentes à espécie Zea mays, e
serão adquiridos comercialmente em um mercado local (espigas verdes) e recebidos de
produtores de milho em grão (espigas secas). Os grãos dos milhos serão retirados
cuidadosamente e os sabugos (verde e seco) colocados para secagem (ao que couber),
em seguida triturados e, então, obtida à farinha de milho que será utilizada em todo este
trabalho.
A farinha do sabugo de milho verde (FSMV) e a farinha do sabugo de milho seco (FSMS)
serão devidamente pesadas e a elas serão adicionadas solução de NaOH 1,8 M na
proporção de 1 g:25 mL de solução básica. Em seguida, as misturas serão submetidas
a ondas de ultra-som com potência de 120 W por 30 minutos (três ciclos de 10 minutos),
logo após, as soluções serão centrifugadas 20 minutos a 8.000 x g. Os sobrenadantes
serão coletados e precipitados por 12 h, a 4 °C, com quatro volumes de metanol. Depois
disso, as amostras serão centrifugadas novamente a 8.000 x g por 20 minutos
(HROMÁDKOVÁ; IKOVÁ; EBRINGEROVÁ, 1999). Os sobrenadantes serão
descartados e os precipitados serão secos e armazenados para as análises químicas e
biológicas
que
se
seguirão
no
trabalho.

Caracterização

química
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As

XSMV

e

XSMS

Dosagem

serão

analisadas

quanto:

de

proteínas

O teor de proteína correspondente das amostras será determinado com o reagente de
comassie blue R 250 e a leitura realizada a 595 nm (SPECTOR, 1978).
Dosagem

de

fenólicos

O teor de fenólicos totais será estimado pelo método de Folin-Ciocalteau
(ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006). As leituras serão realizadas a 760 nm e o conteúdo
de fenólicos totais calculado com a utilização de ácido gálico como padrão fenólico.
Dosagem

de

açúcares

Açúcares totais serão determinados pelo método do fenol/ácido sulfúrico, utilizando-se
como padrão galactose, sendo as leituras realizadas a 490 nm (DUBOIS et al., 1956).
Determinação

da

composição

monossacarídica

As amotras serão hidrolisadas (HCl 2 N, 2 horas, 100 ºC) e os monossacarídeos
constituintes serão determinados através de cromatografia líquida de alta performace
(HPLC), utilizando-se a coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 μm),
tendo como fase móvel acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min a 40 ºC .
Usando-se como padrões de açúcares: L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, Dglucose,
D-arabinose,
D-ramnose
e
ácido
D-glucurônico.
Espectroscopia

de

infravermelho

Os espectros das amostras serão obtidos utilizando um espectrofotômetro (IRAffinity-1,
Shimadzu Corp., Kyoto, Japão) equipado com o software IRsolution1.20. As amostras
serão analisadas na forma de pastilhas contendo KBr. O intervalo de frequência de
análise
será
de
4000
a
400
cm-1.

Avaliação
Capacidade

das

atividades

farmacológicas

das

XSMV

Antioxidante

e

XSMS

Total

in

vitro.
(CAT)

O ensaio é baseado na redução de Molibdênio+6 para Molibdênio+5 pelo polissacarídeo
e subseqüente formação de um complexo esverdeado Fosfato/Molibdênio+5 em pH
ácido (PRIETO; PINEDA; AGUILAR, 1999). Os tubos contendo as amostras e reagentes
(0,6 M ácido sulfúrico, 28 mM fosfato de sódio e 4 mM molibdato de amônia) serão
incubados à 95 °C por 90 min. Posteriormente, a absorbância de cada solução será
medida a 695 nm contra um branco. A capacidade antioxidante total é expressa em
equivalentes de ácido ascórbico, composto com atividade antioxidante conhecida.

Sequestro

de

radial

hidroxila
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A atividade sequestradora dos radicais hidroxilas das amostras serão investigada
usando a reação de Fenton. Esses resultados serão expressos como porcentagem de
inibição. Os radicais hidroxilas serão gerados usando o método previamente descrito
com pequenas modificações (SMIRNOFF; CUMBES, 1989). Em 3 mL de tampão fostato
(150 mM, pH 7,4), será adicionado 10 mM FeSO4. 7H2O, 10 mM EDTA, 2 mM salicilato
de sódio, 30% H2O2 (200 μL) e variadas concentrações da amotra (10, 50, 100, 500 e
1000 μg/mL). No controle, tampão fosfato substitui H2O2. As soluções serão incubadas
a 37 °C por 1h, e a presença dos radicais hidroxilas monitorada a 510 nm.

Sequestro

de

radical

superóxido

O ensaio é baseado na capacidade dos polissacarídeos em inibir a redução fotoquímica
do nitroblue tetrazolium (NBT) no sistema riboflavina-luz-NBT (DASGUPTA; DE, 2004).
Cada 3 mL da reação contém 50 nM de tampão fosfato (pH 7,8), 13 mM de metionina,
2 μM riboflavina, 100 μM EDTA, NBT (75 μM), e 1 mL de solução contendo as amostras
(10, 50, 100, 500 e 1000 μg/mL). A produção do azul de formazana será monitorada
pelo aumento da absorbância a 560 nm após iluminação com lâmpada fluorescente por
10 min. A reação será realizada em câmara dissipadora de luz. Tubos idênticos com os
reagentes
serão
colocados
no
escuro
e
utilizados
como
branco.

Poder

Redutor

O poder redutor das amostras será quantificado de acordo com metodologia
previamente descrita (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006; WANG, et al., 2008). Um
volume de 4 mL de uma solução contendo diferentes concentrações das amostras
obtidas em tampão fosfato (0,2 M, pH 6.6) e ferricianeto de potássio (1%) serão
incubados por 20 min. a 50 °C. A reação será terminada pela adição da solução de
Ácido Tricloroacético (TCA) a 10%, e posteriormente misturada com água destilada e
cloreto de ferro (0,1%). A absorbância será medida a 700 nm.

Quelação

de

íons

metálicos

A habilidade quelante de íons ferrosos pelas amostras serão investigadas de acordo
com o método descrito anteriormente (DECKER; WELCH, 1990) e com posteriores
modificações (WANG et al., 2008). A solução contendo FeCl2 (0.05 mL, 2 mM), ferrozina
(0,2 mL, 5 mM), e as devidas concentrações de amostra será agitada e incubada por 10
min à temperatura ambiente. A absorbância da reação será medida a 562 nm contra um
branco.

Avaliação

da

atividade

antioxidante

em

células

As células normais 3T3 (Mouse embryonic fibroblast cells NIH/3T3 ATCC ® CRL1658™) serão submetidas a condições
Resultados e Discussões
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3.1

Extração

e

caracterização

química

da

xilana

de

sabugo

de

milho.

A farinha de sabugo de milho foi submetida a extração total de polissacarídeos, que
combina solução alcalina e ondas de ultrassom. O processo de combinação de solvente
a ondas de ultrassom já é muito utilizado, nele a energia acústica e os solventes são
empregados para extrair compostos de matrizes de várias plantas (EBRINGEROVÁ et
al., 2010). Dessa forma, a extração realizada neste trabalho, culminou na obtenção de
um extrato rico em polissacarídeos, aqui denominado de xilana, com rendimento igual
a 35,0 ± 2,0% em relação a massa de farinha de sabugo de milho utilizada. O rendimento
encontrado nesse trabalho, foi semelhante ao descrito por Melo-Silveira e colaboradores
(2012), que encontrou um rendimento de 40 ± 5% (w/w) e foi superior aos 15% obtidos
por Ebringerová e colaboradores (1998). Porém, este último não fez uso de solução
alcalina no processo de extração, o que pode ter contribuído para o menor rendimento
da
extração.
Após a extração, a xilana foi submetida a algumas análises químicas e os resultados
obtidos são apresentados na Tabela 1. Levando em consideração a quantidade de
açúcar, proteínas e compostos fenólicos, a extração resultou em uma amostra rica em
açúcar (68,2%) e pobre em contaminantes, representados pelos teores de proteínas
(1,05%)
e
compostos
fenólicos
(0,02%).
Adicionalmente a análise monossacarídica revela que o polissacarídeo obtido é
constituído majoritariamente por xilose (50%), mas também apresenta quantidades
relevantes, superiores a 10%, de glicose (21%) e arabinose (14%). Como constituintes
em menor proporção, inferiores a 10%, estão presentes os monossacarídeos galactose
(9%),
manose
(2,5%)
e
ácido
glucurônico
(2,5%).
A composição, percentual, dos monossacarídeos encontrados no presente estudo
(Tabela 1) é semelhante à descrita anteriormente por Melo-Silveira e colaboradores
(2012), indicando, portanto, a semelhança química entre os materiais avaliados. Além
disso, os baixos teores de proteínas e compostos fenólicos, indicada a adequação do
processo de extração e purificação empregados para a matriz utilizada.

3.2

Síntese

de

nanopartículas

de

prata

com

xilana

(nanoxilana):

A síntese de nanopartículas de prata é realizada com a utilização de um agente redutor
que promova a redução do íon Ag+ para Ag0. Dentre os redutores frequentemente
empregados na síntese de nanopartículas, estão os redutores comerciais como o
borohidreto de sódio (NaBH4) e o citrato de sódio (Na3C6H5O7). Entretanto, redutores
provenientes de fontes naturais também podem ser utilizados, tais como açúcares e
extratos de plantas, os quais vem ganhando especial destaque com o advento da
química
verde.
Particularmente, a formação de nanopartículas de prata utilizando polissacarídeos como
agentes redutores acaba por possibilitar a obtenção das nanopartículas contendo o
polímero. Aliando, portanto, as características biológicas já descritas na literatura tanto
para as nanopartículas de prata quanto para os polissacarídeos em um só material,
podem fazer uso do sinergismo entre estes componentes (PÉREZ et al. 2017).
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Utilizando o procedimento de síntese verde descrito por Dipankar e Murugan (2012)
foram obtidas nanopartículas a partir da xilana e de nitrato de prata, estas foram
denominadas de nanoxilanas. Na Figura 1 são mostradas as soluções utilizadas nesse
processo e a suspensão de nanoxilanas. Em A e B observa-se a solução de nitrato de
prata e a solução de xilana, respectivamente. Em C a suspensão de nanopartículas de
prata
produzidas
com
a
Pode-se observar que a suspensão de nanopartículas (4C) tem uma coloração mais
escura que a das outras duas soluções. Isso já foi observado por outros autores e ocorre
devido a redução dos íons de prata (DIPANKAR; MURUGAN, 2012; AMORIM et al.,
2016). Isso também é apontado como indicio de formação de nanopartículas.
Posteriormente a síntese das nanoxilanas, a suspensão de nanopartículas foi liofilizada
e pesada, o que revelou um rendimento de 36,6% em relação as massas de xilana e
nitrato de prata utilizados inicialmente. Em relação ao rendimento médio da síntese das
nanoxilanas, 36,6% em relação a quantidade material colocado (100 mg de xilana e 10
mg de nitrato prata), até o momento não foi encontrado na literatura relatos sobre o
rendimento de nanopartículas, por esse motivo não foi possível realizar comparações
com
outros
trabalhos.

3.2.1

Análise

do

espectro

de

absorção

de

luz

UV-visível:

A formação das nanoxilanas foi acompanhada por espectroscopia de UV-vísivel, que
tem sido utilizada como uma ferramenta importante para confirmar a obtenção de
nanopartículas (DIPANKAR; MURUGAN, 2012). Na figura 2 mostra-se o perfil de
absorção de luz pela suspenção de nanoxilanas que foi obtido a partir de uma varredura
de
350
a
600
nanômetros
(nm).
No espectro representativo da absorção de luz mostrado observa-se que na região
próxima a 350 nm, os valores de absorbância estão em torno 0,5, contudo esses valores
começam a aumentar na região de 400 nm e chegam ao máximo de absorção na região
de 469 nm. Por outro lado, quando a solução de xilana isolada foi analisada, o pico de
absorção máxima ficou em 360 nm (Dado não mostrado). Nessa mesma faixa de
comprimento não foi detectado nenhum sinal de absorção de luz quando se avaliou a
solução de nitrato de prata, bem como, a solução de xilana (Dado não mostrado).
Como mostrado na figura 2, observou que na região próxima 469 nm há o máximo de
absorção. Esse tipo de comportamento também foi observado por outros autores que
sintetizaram nanopartículas de prata (PANDEY et al., 2012). E de acordo com
Gurunathan e colaboradores (2013) isso ocorre devido a ressonância da superfície de
plasmon, que se forma devido a presença da prata reduzida e causa desvio da luz.
3.3

Análises

morfológicas

e

estabilidade

das

nanoxilanas:

A fim de determinar o tamanho das nanoxilanas foram utilizadas duas técnicas:
microscopia de força atômica (MFA) e dispersão de luz dinâmica (DLS). Para a
determinação da forma das nanoxilanas utilizou-se apenas a técnica de MFA e para
determinar a estabilidade dessas partículas foi utilizada apenas o DLS. Com relação ao
tamanho das nanoxilanas, as duas técnicas utilizadas, revelaram tamanho médio das
nanopartículas
diferentes.
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3.3.1

Análise

de

MFA:

Imagens obtidas do uso da técnica de MFA encontram-se expostas na Figura 3. É
possível observar que o diâmetro médio das nanopartículas foi de 40,1 nm (indicado
pela seta), o tamanho foi 3 vezes menor que o observado utilizando a técnica de DLS
(101,4 ± 2,7 nm). Essa discrepância pode ser facilmente explicada pelo processo de
preparação da amostra para ser submetida a análise de MFA, neste caso a amostra
deve ser desidratada, e, por conseguinte, perde volume o que se reflete no tamanho da
partícula. Por outro lado, a análise de DLS é feita em solução aquosa o que impede a
desidratação
da
partícula.
Uma característica que pode ser notada pela técnica de MFA é a forma das partículas.
Uma vantagem ao utilizar essa técnica é a percepção das formas das nanoxilanas, que
se apresentaram com formas arredondadas. Até onde se conseguiu identificar, para
todas as nanopartículas de prata sintetizadas com polissacarídeos, o formato
arredondado foi o único observado, como por exemplo, para aquelas formadas com
goma guan (PANDEY et al., 2012) e quitosana (AKMAZ et al., 2013). Como pode ser
percebido nas figuras 3A e 3B, as nanoxilanas possuem formato arredondado/esférico.
O que é um ponto positivo para nanopartículas de prata com polissacarídeo, pois há
uma relação entre a forma e a característica citotóxica das nanopartículas, e os dados
mostram que as formas arredondadas apresentam menor citotoxidade comparadas
outras formas, como por exemplo, triangulares (PAL et al., 2007).

3.3.2

Análise

de

DLS:

Quando utilizada a técnica de DLS determinou-se que o tamanho médio das
nanoxilanas foi de 101,4± 2,7 nm, ao qual foi 3 vezes maior que o mostrado na análise
de MFA, além de ser muito interessante, pois de acordo com Coradeghini e
colaboradores (2013) e Elsabahy e Wooley (2012), as nanopartículas com tamanhos
entre 20 e 200 nm, em suspensão, são particularmente apontadas para possíveis
aplicações in vivo por oferecerem um tamanho que não causará toxicidade em células
normais, passando facilmente nas membranas biológicas. Esse tamanho médio
avaliado por DLS foi muito similar com aquele observado por Chen et al. (2015), que foi
em torno de 102,0 nm. É bom salientar que esses autores sintetizaram nanopartículas
de prata com polissacarídeos de parede celular de fungo. O tamanho das nanoxilanas
foi conferido a cada 30 dias, durante 12 meses, com intenção de se identificar alterações
de
estabilidade
das
nanoxilanas.
Como se observa na figura 4, o tamanho das nanoxilanas não se alterou
significativamente durante o período de análise, pois o tamanho médio das nanoxilanas
variou entre 102, 3 ± 1,70 nm, no primeiro mês, e 100,3 ± 0,40 nm no décimo segundo
mês, mas não foram detectadas diferenças estatisticamente diferentes entre as medidas
realizadas.
A estabilidade das nanoxilanas aqui relatadas foi bem superior a outros trabalhos
descritos sobre nanopartículas de prata, pois a maioria apresenta essas nanopartículas
com estabilidade entre 25 e 90 dias (HUANG; LI, 2014; CHEN et al., 2015; MITTAL et
al., 2014). E em apenas dois casos, pelo que se conseguiu identificar, foram
apresentados nanopartículas de prata com estabilidade superior a 90 dias, no primeiro
caso foi de até seis meses (EL-RAFIE et al., 2013), e de até 14 meses, nesse caso
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nanopartículas

de

fucana

(AMORIM

et

al.,

2016).

Gunsolus e colaboradores (2015) propõem que a estabilidade das
nanopartículas de prata depende da composição química do agente de revestimento
das nanopartículas. Portanto, os dados aqui mostrados indicam que alguns
polissacarídeos, como fucanas e xilanas, dão uma maior estabilidade as nanopartículas
de
prata
em
comparação
a
outros
compostos.

3.4
Análises
químicas
das
nanoxilanas:
3.4.1 Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado (ICP OES):
No intuito de determinar a quantidade de prata presente nas nanoxilanas, estas foram
digeridas quimicamente e o produto foi submetido a técnica de espectrometria de
emissão óptica com plasma acoplado (ICP OES). Após as análises verificou-se que a
quantidade de prata na nanoxilana correspondeu a 19% do peso seco do material. Com
o resultado desta análise foi possível depreender que as nanoxilanas são constituídas
pela
xilana
do
sabugo
do
milho
com
a
prata.
Acham-se poucos trabalhos que determinaram a quantidade de prata nas
nanopartículas de prata, este contendo polissacarídeos identificou-se 2 trabalhos. Em
um, a quantidade de prata correspondeu a 7% da composição da nanopartícula
(AMORIM et al., 2016), já em outro, esse valor variou de 24,65 a 36,24% (VASQUEZ et
al., 2016). Indicando, que o teor de prata nas nanopartículas aqui sintetizadas pode ser
considerado como aceitável quando comparado com as demais nanopartículas.

3.4.2 Análise da espectroscopia de infravermelho com a transformada de fourier (FTIR)
As nanoxilanas e a xilana foram submetidas à análise por espectroscopia de
infravermelho (FTIR) e os espectros correspondente a aqueles obtidos pela técnica de
FTIR das amostras encontram-se apresentados nas figuras 5 e 6. Esta técnica é
adotada para a pesquisa de grupos funcionais nas amostras e está presente nos
trabalhos que utilizam a síntese de nanopartículas a partir de polissacarídeos
(NEGREIROS, 2015; CHEN et al., 2015; AMORIM et al., 2016).
Na figura 5 são mostrados os espectros das amostras em um grande faixa de
comprimento (400 a 4000 cm-1). É possível observar que os espectros das amostras
não se sobrepõem, mas que as bandas existentes no espectro da xilana são
encontradas no espectro da nanoxilana, embora as bandas, quando se compara um
espectro em relação ao outro, estejam deslocados entre si. Como por exemplo, os
modos vibracionais em 3536 cm-1 (xilana), foram atribuídos ao estiramento OH
presentes, respectivamente, na xilana e nanoxilana. Estes valores estão condizentes
com dados da literatura (SILVERSTEIN et al., 2007); bem como, 2927 cm-1 (xilana) e
2898
cm-1
(nanoxilana).
É formidável ressaltar que o estiramento O-H livre aparece em frequências maiores
devido ser necessário maior energia vibracional. Ainda pode ser visualizado a presença
dos estiramentos sp3 C-H, que normalmente ocorrem em frequências menores que
3000 cm-1, observados em 2927 cm-1 na xilana e 2898 cm-1 na nanoxilana e visto em
também
em
outros
polissacarídeos
(BARROSO
et
al.,
2008).
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Ao ampliar os espectros na região mais rica em bandas, ou seja, entre 400 e 1900 cm1 (Figura 6) é possível explorar melhor a sobreposição desses dois espectros. Nessa
figura, ao se comparar os dois espectros entre si pode-se ressalvar que há bandas que
são comuns aos dois espectros, e que se diferenciam por estarem pouco deslocadas
entre si, como por exemplo 1220 cm-1 (xilana) e 1215 cm-1 (nanoxilana); 901 cm-1
(xilana) e 896 cm-1 (nanoxilana). Há ainda, em algumas situações, bandas que estão
localizadas na mesma posição nos dois espectros, como 1042 e 1091 cm-1. Por outro
lado, algumas alterações marcantes entre os dois espectros podem ser identificadas,
por exemplo, uma banda que aparece em 1713 cm-1 no espectro na xilana, também
aparece no espectro da nanoxilana, todavia, esta se apresenta, nesse espectro, com
um a intensidade bem mais baixa do que aquela observada no espectro da xilana, essas
bandas podem ser atribuídas à vibração de estiramento C=O dos grupos carboxila do
ácido urônico e estão deslocadas entre si, provavelmente devido a presença da prata,
Indicando indiretamente a associação da xilana a prata, além disso, a intensidade da
banda 1731 cm-1 diminui consideravelmente na presença da prata. Em contrapartida, a
banda em 1362 cm-1 (espectro da xilana) se encontra bem mais intensa no espectro da
nanoxilana, além disso o sinal mais forte está deslocado para 1382 cm-1. Situação
semelhante se observa na região em torno de 1400 cm-1. Esta banda sengundo He e
colaboradores (2013), correspondem à presença de prata reduzida. No entanto ao
observar o espectro a nanoxilana, verifica-se que a região próxima a 1400 cm-1 está
bastante alargada, indicando sobreposição de outros modos vibracionais referentes a
outros grupos. Pode-se destacar-se também que algumas bandas são exclusivas do
espectro da nanoxilana: 837 e 1644 cm-1. Adicionalmente, a frequência vibracional em
1644 cm-1 presente na nanoxilana pode ser atribuída a água adsorvida ao polímero
compondo
a
camada
de
solvatação
(AMER
et
al.,
2016).
As bandas encontradas na região de 1463-1220 cm-1 (xilana) e 1450-1215 cm-1
(nanoxilana) estão relacionadas com a deformação angular dos grupos C-H e a vibração
de estiramento C-O respectivamente (PAVIA; LAMPMAN; KRIZ, 2010). Por sua vez, os
modos vibracionais em 1091 cm-1 e 1042 cm-1 são referentes às vibrações do anel
glicosídico, deformação angular C-O-H e deformação axial C-O e C-O-C,
respectivamente.

3.5 Determinação da atividade quelante de íons de ferro da xilana e da nanoxilana.
A fim de comparar uma propriedade já conhecida da xilana com a nanoxilana foi
realizado o ensaio de quelação de íons de ferro e os resultados estão expressos em
percentagem na Figura 7. Observa-se que a xilana apresentou essa atividade superior
à da nanoxilana. A xilana, nas concentrações de 0,001 e 0,01 mg/mL não apresentou
atividade, mas ao antingir a concentração de 0,05 mg/mL, teve uma atividade máxima
em torno de 75% de quelação de ferro, além disso, essa atividade manteve-se constante
mesmo com o aumento da concentração para 0,1 mg/mL. Já a nanoxilana não
apresentou atividade alguma nas concentrações de 0,001; 0,01 e 0,05 mg/mL, só vindo
a apresentar atividade quando se elevou a sua concentração testada (0,01 mg/mL).
Entretanto, nessa concentração a atividade não alcançou valores elevados, atingindo
cerca
de
20%
de
quelação
de
ferro.
Estes dados levam a proposição de que o mecanismo de ação quelação de íons de ferro
está inteiramente ligado ao polissacarídeo na sua forma “original”. Como também levam
a observação de que a síntese de nanopartículas diminui a atividade de quelação de
íons de metais do polissacarídeo. Isso pode ser explicado devido a diminuição dos
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grupamentos carbonila livres do polissacarídeo quando interagiu com a prata, durante
a formação da nanoxilana. Segundo Andersen (1999), esses grupos carbonila são
importantes para que o polissacarídeo desempenhe sua atividade quelante de ferro, e
a sua perda, mesmo que parcial, diminui essa atividade. Como o que ocorre com as
nanoxilanas.
Em comparação com o trabalho de Melo-Silveira (2010), a atividade da xilana relatada
por esse autor chegou a 70% de quelação de ferro, porém isso só aconteceu na
concentração de 2 mg/mL, portanto a xilana extraída aqui nesse trabalho apresentou
uma atividade 40 vezes mais potente que o descrito na literatura, este fato deve ao
mecanismo empregado na extração desse polissacarídeo, que adicionou o método de
proteolítico enzimático, para quebra de proteínas, assim como descrito por Fidelis e
colaboradores (2014) a atividade do polissacarídeo variou com o método de extração,
incluindo
a
proteólise.

3.6 Avaliação da atividade antimicrobiana da xilana e da nanoxilana.
3.6.1 Avaliação do efeito da xilana e da nanoxilana frente a forma promastigota L.
amazonensis.
Para identificar a atividade antileishmania, as formas promastigotas de L. amazonensis
foram tratadas com xilana e nanoxilana nas concentrações de 5,0; 15,0; 25,0; 50,0 e
100 μg/mL. Os resultados são mostrados na figura 8. A xilana apresentou uma baixa
atividade antiparasitária, chegando ao máximo em torno de 22% de inibição dos
parasitas, já na primeira concentração testada (5 μg/mL), porém essa atividade não
aumentou mesmo com o aumento das concentrações. Por outro lado, quando se
utilizou a nanoxilana, observou-se uma diminuição gradual na sobrevivência do parasita
de 20% na concentração de 5,0 μg/mL, 40% na concentração de 15,0 μg/mL e chegou
ao máximo de 50% na concentração de 25 μg/mL, esse valor não modificou mais,
mesmo com o aumento da quantidade de nanopartículas até a concentração de 100
μg/mL.
Não se encontrou outros trabalhos que avaliaram a atividade antileishimanicida de
nanopartículas de prata contendo polissacarídeos. Contudo, pode-se dizer que o
resultado aqui obtido foi interessante, pois nanopartículas (20- 30 nm) contendo apenas
prata quando incubada com promastigotas inibiram 40% da viabilidade desses
parasitas, porém na concentração de 100 μg/mL (JEBALI; KAZEMI, 2013), ou seja, 4
vezes
maior
do
que
aquela
usada
com
a
nanoxilana.
Diferentemente do que aconteceu com a atividade quelante, a produção da nanoxilana
potencializou a produção da nanoxilana potencializou a ação desse polissacarídeo
como agente antileishimanicida e abre um novo uso da xilana.

3.7 Avaliação do efeito da nanoxilana sobre a capacidade de redução do MTT de células
3T3
As células da linhagem 3T3 foram tratadas com nanoxilana e xilana a fim de se avaliar
a influência dessas amostras sobre a capacidade das células em reduzir o MTT. Os
resultados
obtidos
são
expostos
na
Figura
9.
As amostras testes foram aplicadas em diferentes concentrações e nenhumas das
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concentrações testadas influenciaram na capacidade das células reduzirem o MTT de
forma
significativa.
Neste trabalho não foi avaliado a capacidade da prata em afetar capacidade das células
3T3 em reduzir o MTT, porém Sun e colaboradores (2016) descreveram que astrócitos
tiveram sua capacidade de reduzir o MTT diminuída em 60% devido a presença de prata
no meio de cultura. Já Amorim e colaboradores demonstrou que prata (25 µg/mL)
diminui em 50% a capacidade de células de melanoma murinico (B16F10) em reduzir o
MTT. O que mostra que a prata é um agente citotóxico. Por outro lado,
Conclusão

Com os dados obtidos no presente trabalho conclui-se que é possível sintetizar
nanopartículas de prata contendo xilana de sabugo do milho. Ainda mais, nanoxilanas
sintetizadas possuem características bem definidas, como um diâmetro e formato
compatíveis com as aplicações in vivo, estabilidade por doze meses, além de
conservarem uma natureza química semelhante à da xilana. Estas nanoxilanas se
mostraram eficazes no combate aos microrganismos testados, sem alterar, de forma
negativa, na capacidade de redução do MTT a formazan pelas células 3T3. Espera-se
que estudos futuros venham elucidar os mecanismos de ação antimicrobiana das
nanoxilanas e assim deixa-la um pouco mais próxima de ter uma aplicação bem
definida.
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Anexos

ANEXO A -Análises Químicas (Tabela 1)
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ANEXO B -Soluções Utilizadas e Suspensão de Nanoxilanas (Figura 1)

ANEXO C - Espectros de UV-visível (Figura 2)
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ANEXO D -Técnica de MFA (Figura 3)

ANEXO E - Técnica de DLS (Figura 4)
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ANEXO F - Espectroscopia de Infravermelho com a Transformada de Fourier (ftir)
(Figura 5)

ANEXO G – Espectroscopia Ampliada de Infravermelho com a Transformada de Fourier
(ftir) (Figura 6)
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ANEXO H –Ensaio de Quelação de Íons de Ferro (Figura 7)

ANEXO I - Atividade Antileishmania (Figura 8)
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ANEXO J -Capacidade das Células em Reduzir o MTT (Figura 9)
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TÍTULO: Fragmentacao e seus efeitos ecomorfologicos em especies de borboletas
frugivoras
Resumo
A perda de habitat e a fragmentação causam a redução do habitat, dos recursos
disponíveis e isolam populações. Dessa forma, a capacidade de dispersão de uma
espécie pode definir a perpetuação da mesma. As respostas dos organismos as
modificações no habitat, vem sendo amplamente estudada nos últimos anos (Hill et al.
1999a, Taylor et al. 1995, Van Dyck et al. 1999). Dessa forma, presente estudo foi
realizado em uma área fragmentada de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. E avalia
como a modificação do habitat altera a anatomia de borboletas da espécie Hamadryas
februa. A espécie apresentou dimorfismo sexual para todas as variáveis morfológicas
analisadas. As fêmeas são mais robustas em todas elas, exceto na proporção massa
tórax, dessa forma os machos apresentam um investimento maior em tórax que as
fêmeas.A quantidade de habitat, foi a variável da paisagem mais importante para
explicar as variações morfológicas na espécie.
Palavras-chave: Fragmentação, alteração morfológica, borboletas, Hamadryas februa.
TITLE: Ecomorphological patterns in the Hamadryas februa Butterfly are affected by
habitat changes.
Abstract
Habitat loss and fragmentation causes a decrease in habitat, in available resources and
in isolated populations. So, a species' dispersal capacity can define its perpetuation.The
responses of organisms to habitat changes have been widely studied in the past few
years (Hill et al. 1999a, Taylor et al.1995, Van Dyck et al.1999). For this reason, the
following study was made in a fragmented area of Mata Atlântica at Rio Grande do Norte.
And analyzes how modifications in the habitat changes the anatomy of butterflies of the
Hamadrys febrile species. Sexual dysmorphism was present for all morphological forms
analyzed. Females are more robust in all variables except mass-chest ratio, thus, males
have higher efforts for thorax ratio than females. Habitat quantity was the major
landscape variable to explain morphological variations in the species.
Keywords: Fragmentation, morphological change, butterflies, Hamadryas februa.
Introdução
Perda de habitat e a fragmentação são as principais causas de declínio da
biodiversidade (Resasco et al 2017). Estes fenômenos levam ao isolamento de
populações e comunidades outrora conectadas, além de eventualmente alterar os
custos e benefícios da dispersão dos organismos ali presentes (Brown and Lomolino
2005, Thomas 1998). A perda de habitats tem inúmeras consequências e pode levar à
redução dos recursos necessários para a manutenção das populações, fazendo com
que os organismos precisem se deslocar à procura de manchas de habitat para buscar
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recursos e/ou se estabelecer. O processo de deslocamento muitas vezes se dá através
de habitats não propícios (matriz), que não fornecem recursos e podem causar
mortalidade elevada (Fahrig 2007, Driscoll et al 2013). Diversos estudos com insetos
têm abordado como a desintegração dos habitats podem afetar a morfologia dos
indivíduos (Wickman 1992, Taylor et al. 1995, Thomas et al. 1998, Hill et al. 1999a). Por
exemplo, Van Dyck (1999) encontrou uma relação positiva entre a fragmentação e o
aumento do tórax (uma aproximação da massa dos músculos para o voo) em
borboletas, sugerindo uma relação causal na capacidade de voo e possivelmente uma
melhora na capacidade de dispersão. Já Merckx and Van Dyck (2006) encontraram um
aumento da carga alar (“wing load”) em ambientes fragmentados. Recentemente,
Turlure et al (2016) encontraram não somente diferenças em carga alar, mas também
outros atributos funcionais (ex estruturas de órgãos sensoriais) em indivíduos com maior
capacidade de dispersão. Estes estudos sugerem que respostas funcionais, sejam elas
evolutivas ou plásticas, são afetadas pelo processo de fragmentação. A Mata Atlântica
é um bioma que simboliza a crônica degradação por meio de perda de habitat e
fragmentação, resultado da grande expansão urbana no litoral do Brasil. Ribeiro et al.
(2008) afirma que na Mata Atlântica cerca de 80% dos habitats disponíveis possuem
menos que 50 hectares. Na costa do nordeste brasileiro o desmatamento e o cultivo de
cana-de-açúcar são fontes históricas de perda de habitat. No estado do Rio Grande do
Norte, por exemplo, Lion et al. (2014) estimam que mais de 70% dos fragmentos de
mata possuem menos de 30 hectares. Consequentemente, a rede de fragmentos
florestais ali presentes constitui um excelente sistema para a realização de estudos dos
efeitos da perda de habitat e fragmentação sobre a ecologia das espécies ali viventes.
O presente estudo tem como objetivo avaliar as consequências da fragmentação na
morfofisiologia (massa total, massa do tórax, proporção tórax, comprimento das asas,
área das asas e wing loading) em espécies de borboletas frugívoras. O presente estudo
relata o caso da borboleta Hamadryas februa, uma espécie abundante nas áreas de
fragmentos de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte.
Metodologia
2.1. Coleta dos espécimes As coletas foram realizadas entre outubro de 2015 e
setembro de 2016 durante a realização da pesquisa de campo da dissertação de
mestrado de Brito (2017). As coletas foram feitas em 15 fragmentos de Mata Atlântica
no litoral sul do Rio Grande do Norte, escolhidos de acordo com cinco classes prédefinidas de distância para o curso d'água permanente mais próximo. Foram coletados
2605 indivíduos de 36 espécies, no qual Taygetis laches e Hamadryas februa foram as
mais abundantes. O objetivo do projeto é analisar as espécies mais abundantes. O
presente trabalho apresenta as análises referentes à espécie Hamadryas februa.
Futuramente, outras espécies serão incluídas nas análises. 2.2. Métricas da paisagem
As análises espaciais dos fragmentos foram feitas utilizando o banco de dados
desenvolvido por Lion et al. (2014), que serviu para a classificação das métricas da
paisagem,usadas como preditoras das caracteres estudados nas borboletas. Foram
estimados os parâmetros (i) área do fragmento (ii) distância do fragmento para o
fragmento vizinho mais próximo (distância linear para o fragmento mais próximo), (iii)
quantidade de habitat ao redor do fragmento (quantidade de cobertura florestal existente
em uma área de 2 km ao redor do do fragmento). Uma última variável, que quantifica a
quantidade de cana no ambiente ao redor do fragmento foi retirada das análises, por
apresentar correlação inversa com a variável quantidade de habitat, o que induzia a na
seleção dos modelo estatísticos na análise de verossimilhança. 2.2. Obtenção dos
dados morfológicos Os espécimes foram retirados do freezer e colocados
individualmente em estufa (Marca Edutec) 50 ºC por 48 horas para a obtenção de peso
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seco. A pesagem foi feita em uma balança Shimadzu (modelo AUW220D) com precisão
de 5 casas decimais. Primeiramente, foi realizada a pesagem total do espécime. Em
seguida, o indivíduo foi dissecado e sexado. Foram feitas pesagens individualizadas de
tórax e abdômen. As asas foram separadas para escaneamento (Figura 1). Figura 1:
Imagem digitalizada do ventre do indivíduo #1074 em 600dpi. A digitalização das asas
foram feitas em um scanner de mesa (EPSON XP-241). Para isso, as asas arranjadas
na posição natural e digitalizadas tanto na posição dorsal quanto ventral. Juntamente
às asas foi colocada uma régua para uso como referência de tamanho e um número de
identificação do exemplar. As asas foram escaneadas usando resolução de 600 dpi. As
medidas da asa foram realizadas no Software ImageJ (Schneider et al, 2012). Em cada
indivíduo foi selecionado um par de asas (uma anterior e uma posterior), que estivesse
em melhor estado, ou seja, com as extremidades contínuas e sem partes quebradas.
Por conseguinte, foi analisado o comprimento (mensurado da base da asa até a
extremidade distal) e a corda (maior largura da asa calculada através de uma reta
perpendicular ao comprimento da asa) de ambas as asas, bem como a área das
mesmas. Além destes dados, foram também analisadas a área total das asas (soma da
área da asa anterior e posterior), a carga alar (“wing loading”- relação entre a massa
total do indivíduo e a área total da asa) e a massa proporcional do tórax (relação da
massa do tórax e a massa total do indivíduo). Como foram selecionados para a análise
somente os espécimes que possuíam ambas as asas em ótimas condições, dos 284
indivíduos estudados somente 158 foram utilizados nas análises estatísticas. 2.3.
Análises estatísticas 2.3.1. Caracterização geral Para as análises estatísticas foi
utilizado o Software R (versão 3.6.1). Primeiramente, foi utilizado o Hmisc (Wickham,
2016) para a execução de um teste de correlação de pearson entre as variáveis
preditoras (Tabela 1). Foi realizada uma ANOVA para testar se havia diferença entre os
sexos nas variáveis morfológicas mensuradas. 2.3.2. Seleção de modelos Para testar
quais das variáveis (área do fragmento, distância para o fragmento vizinho mais próximo
e a quantidade de habitat ao redor do fragmento) melhor se encaixavam como
preditoras, foram utilizados os pacotes MuMIn (Barton, 2019) e o ggplot2 (Frank et al.,
2019), para fazer a seleção do modelo e plotar as variáveis aceitas, respectivamente.
Inicialmente foi realizada a transformação das variáveis independentes (média de cada
variável sobre seu desvio padrão). O modelo completo foi elaborado a partir de uma
regressão múltipla das variáveis ambientais em interação com o sexo do indivíduo.
Esses dados foram utilizados para a elaboração do modelo médio, com base no AIC
(ΔAIC < 2).
Resultados e Discussões

3.1. Descrição morfológica e dimorfismo sexual
Tabela 1. Descrição das medidas morfológicas extraídas para a pop de H. februas,
coletadas nos fragmentos de Mata Atlântica. São apresentados os valores máximo
(max), média (med), mínimo (min) para fêmeas e machos.
Foram mensurados 157 indivíduos de Hamadryas februa, sendo eles 78 machos e 79
fêmeas. As médias do peso total, peso tórax, proporção peso tórax e wing loading estão
representadas na tabela 1. As fêmeas apresentaram diferenças significativas em
relação ao mach em todas as variáveis estudada (figura 2). Em todos os casos as
fêmeas apresentaram valores maiores que os machos. Em termos comparativos a
massa total (g) das fêmeas foi o que apresentou maior discrepância dentre todas as
variáveis analisadas (F(1,155) = 29.11, P < 0.001). Esse resultado é encontrado com
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frequência em borboletas, e fêmeas tendem a apresentar valores mais altos que os
machos em muitos aspectos morfológicos, principalmente no que se diz respeito à
massa do indivíduo (Hill et al. 1999a, Hill et al. 199b, Thomas et al. 1998). No quesito
massa, um dos grandes determinantes dessa relação é a massa do abdômen. As
fêmeas geralmente possuem o abdômen mais pesado que o dos machos, devido ao
seu papel na reprodução, transportando ovos para oviposição (Hill et al., 1999a). Outro
fator que influencia a massa total é o peso do tórax. Aqui também as fêmeas também
apresentaram diferença significativa (F(1,155) = 12.25, P < 0.001). Estudos mostram
que a natureza do dimorfismo é variável. Enquanto alguns estudos encontraram que as
fêmeas possuem maior peso do tórax ( Hill et al. 199b). Outros mostram que o maior
peso advém do macho (Van Dyck et. al. 1999, Taylor et al. 1995). A forma como essa
diferença tende a acontecer parece estar correlacionado com a biologia da espécie, com
nos casos em que fêmeas tendem a se deslocar mais entre as manchas, necessitando
assim de mais músculos de vôo e consequentemente um tórax mais pesado (Merckx et
al., 2006). As fêmeas possuem uma carga alar (massa total dividida pela área total da
asa) maior que os machos (Figura 2), resultado do maior investimento em massa das
fêmeas, mesmo tendo asas com área maior que os machos. Esse fato parece estar
relacionado com a ecologia da espécie. Nájera & Hernandez-Chavarria (1998) sugerem
que machos de H. februa tem comportamento semi-territorialista, pois ficam pousados
sobre troncos à espera de fêmeas para o acasalamento. O resultado é que as fêmeas
acabam se deslocando e visitando mais locais que os machos, o que faz com que elas
necessitem de melhores habilidades de voo. Resultado similar foi encontrado por
Thomas (1998) em seu estudo de fragmentação com Plebejus argus em que encontrou
que as fêmeas também possuíam maior carga alar que os machos. A hipótese das
diferentes biologias entre macho e fêmea encontra respaldo na observação que o peso
proporcional do tórax é o único fator em que os machos investem mais do que a fêmea
(Figura 2), consequência da estratégia “senta-espera” (pouso em tronco e voos rápidos
para abordar potenciais parceiros reprodutivos). Em uma avaliação de 44 espécies de
borboletas, Wickman (1992) constatou que os machos do tipo “senta-espera” possuíam
maior carga alar e maior proporção de tórax do que os do tipo patrulhador.
Figura 2. Boxplots das variáveis morfológicas medidas para machos e fêmeas. Os
resultados da ANOVA comparando as médias dessas medidas entre os sexos foi: (A)
Massa total F(1,155) = 29.11, P < 0.001. (B) Massa tórax F(1,155) = 12.25, P < 0.001.
(C) Comprimento da asa anterior F(1,155) = 23.28, P < 0.001. (D) Área da asa anterior
F(1,155) = 20.05, P < 0.001. (E) Comprimento da asa posterior F(1,155) = 8.928, P =
0.003. (F) Área da asa posterior F(1,155) = 25.9, P < 0.001. (G) Wing Loading F(1,155)
= 18.09, P < 0.001. (H) Proporção Tórax F(1,155) = 21.2, P < 0.001.
3.2. Aspectos da paisagem
Com exceção da variável cobertura de cana-de-açúcar, não foi detectada correlação
entre as demais variáveis (Tabela 1), assegurando a independência das observações.
A correlação de pearson das variáveis não foi significativa para nenhuma delas,
mostrando que não existe correlação entre as variáveis preditoras. Dessa forma, se têm
um resultado mais limpo e com menos interferência de outras variáveis, nos possíveis
fatores ambientais que são determinantes na expressão morfológica (Tabela 2). A única
variável de paisagem a descrever consistentemente os resultados obtidos é a
quantidade de habitat (área contendo cobertura vegetal em uma faixa de 2 km ao redor
do centróide do fragmento). Com exceção da massa relativa do tórax, todas as outras
variáveis foram afetadas de forma inversa à quantidade de habitat. Isso significa que
quanto maior a quantidade de habitat presente, menores são as asas dos indivíduos,
tanto em comprimento quanto em área e menores são suas massas. No entanto, a
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resposta é dependente do sexo, a julgar pelas interações significativas entre sexo e
quantidade de habitat (Figuras 4 e 5). A única outra variável de paisagem relevante foi
área do fragmento. Mesmo assim, ela foi significativa apenas para a área da asa
posterior. No presente momento, não temos uma hipótese plausível para essa relação.
A Tabela 3 mostra os modelos médios oriundos do processo de seleção de modelos de
acordo com o critério de AIC (ΔAICc < 2). Os resultados mostram que o efeito da
paisagem é diferente para machos e fêmeas (variável Sexo na Tabela 3). A quantidade
de habitat no entorno de cada fragmento (H_amount na Tabela 3) foi a variável mais
importante para prever a variação morfológica da espécie. E apresenta relação
significativa com as principais medidas relacionadas à habilidade do voo (massa total,
massa tórax, proporção tórax e carga alar). A área do fragmento (Area_frag na Tabela
3) foi significativamente relacionada ao comprimento da asa posterior. A interação do
efeito da quantidade de habitat no entorno dos fragmentos e o sexo dos indivíduos foi
significativo para massa total, proporção do tórax e carga alar. Este resultado sugere
que a inclinação das retas dos modelos de regressão destas variáveis morfológicas com
relação à quantidade de habitat é diferente. Isto é, a intensidade do efeito da perda de
habitat (H_amount na Tabela 3), e a direção desse efeito é diferente entre os sexos
(Figuras 3, 4 e 5) .
Tabela 2. Matriz de correlação entre variáveis da paisagem mostrando que não há
correlação entre os preditores considerados. Os valores de rPearson são mostrados na
diagonal superior e os valores de significância (P) na diagonal inferior.
Tabela 3. Coeficientes e erros padrões dos modelos médios gerados pelo processo de
seleção de modelos, a partir dos modelos de regressão aceitos (valores de ΔAICc < 2).
Os valores da importância relativa para cada variável também são mostrados. As
variáveis da paisagem foram: quantidade de habitat no entorno de 2km dos fragmentos
(H_amount), Área total dos fragmentos em hectares (Area_frag), distância do fragmento
vizinho mais próximo (ENN). Os coeficientes significativos aparecem em negrito.
Figura 3. Relação entre a Massa Total (g) e a quantidade de habitat (ha). Fêmeas (F)
em vermelho, diminuem a massa com o aumento da quantidade de habitat, enquanto
os Machos (M) em azul, não respondem a essa variação. ( Modelo incluindo machos e
fêmeas β = -0.006 ± 0.001, P < 0.0001).
Nossos dados mostram que fêmeas são mais pesadas que o macho em ambientes mais
fragmentados (Figura 3), considerando que a diminuição da quantidade de habitat leva
a um aumento da matriz e consequentemente aumento da distância entre os fragmentos
(Brown and Lomolino 2005, Taylor 1995). Deste modo, força-se um maior deslocamento
dos indivíduos na busca de habitats favoráveis. Como podemos observar, as fêmeas
responderam com mais intensidade a essa mudança que que os machos.
Figura 4. Relação entre a Proporção Massa Tórax (massa do tórax pela massa total) e
o Habitat Amount (quantidade de habitat), em hectares. A proporção aumenta para
fêmeas e diminui para os machos com o incremento da quantidade de habitat. ( Modelo
incluindo machos e fêmeas β = 0.014 ± 0.005, P = 0.0001).
As fêmeas investem menos em tórax que os machos e esse investimento diminui com
a diminuição do habitat disponível. Esse fato é contrário ao encontrado em diversos
estudos, no qual o peso do tórax e essa proporção peso tórax tende a aumentar com a
diminuição das florestas (Hill et al. 1999b, Taylor 1998, Thomas 1998). Alguns fatores
podem ser analisados como possíveis respostas para esse resultado. Se o peso relativo
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do tórax diminui com a diminuição dos habitats disponíveis, mas o peso total aumenta,
pode-se inferir que o aumento dessa massa advém da massa do abdômen. Ou seja, as
fêmeas estão investindo mais em abdômen com o aumento da fragmentação. A massa
do abdômen é uma das medidas utilizadas para verificar um maior investimento da
fêmea em reprodução. Em sua revisão sobre alocação de recursos e dispersão, Zera &
Denno (1997) afirmam que capacidade de voo e reprodução apresentam uma relação
negativa, já que investir no ovário e na produção de ovos implicaria na diminuição de
energia disponível para investir na melhora do aparato de voo (massa tórax, proporção
peso tórax e carga alar). Outra possível resposta é que a perda de habitat pode estar
reduzindo o sucesso dos indivíduos com maior capacidade de dispersão. Van Dyck
(1999) cita que dependendo da escala de isolamento, essa seleção contra esses
fenótipos é esperada. Wagner (1992) cita que habilidades de voo em ilhas não são
vantajosas, e que dessa forma organismos com menos capacidades de dispersão são
favorecidos. Dempster (1991), em seu estudo com duas espécies de borboleta (Papilio
machaon) e (Maculinea arion) observou que a massa torácica diminuía com o aumento
da fragmentação e perda de habitat. Mais análises precisam ser realizadas para
determinar a possível causa dessa diminuição da massa do tórax.
Figura 5. Relação entre a carga alar (wing loading: massa total sobre área total da asa)
com o habitat amount( quantidade de habitat), em hectares. A carga alar diminui nas
fêmeas e aumenta ligeiramente nos macho com o incremento da quantidade de habitat.
( Modelo incluindo machos e fêmeas β = -0.0005 ± 0.0001, P < 0.0001).
A carga alar das fêmeas, mas não a dos machos, acompanha o aumento da
fragmentação (Figura 5). Como já dito anteriormente as fêmeas tendem a apresentar
maior wing loading que os machos (Hill et al. 199b, Taylor et al. 1995, Thomas et al.
1998). Mas o mais importante deste resultado é que as fêmeas respondem muito mais
à modificação do ambiente que os machos. Isto é, quanto menos habitat disponível mais
a fêmea investe em peso e menos ela investe em área de asa. Curiosamente, a redução
da área de habitat aumenta o dimorfismo. Além das fêmeas não só apresentam maior
massa total, massa de tórax e maior carga alar nos ambientes fragmentados, elas
também apresentam uma resposta muito mais acentuada que os machos. Em outras
palavras, as fêmeas respondem muito mais à paisagem que os machos. Possivelmente
as fêmeas, por serem mais móveis que os machos, tendem a apresentar relações mais
diretas com as métricas da paisagem que os machos (Nájera et al. 1998, Taylor et al.
1995). Nossos resultados são similares aos de Merckx (2006), que também encontrou
uma relação positiva entre a fragmentação e o sexo do indivíduo. Assim como no caso
da Hamadryas, em seu estudo com P. aegeria somente as fêmeas responderam a
paisagem.

Conclusão
A espécie H. februa apresenta dimorfismo sexual, no qual as fêmeas são maiores em
quase todas as métricas (peso total, peso tórax, comprimento e área das asas anteriores
e posteriores e wing loading). A única métrica em que os machos são maiores é na
proporção de peso do tórax. A quantidade de habitat no entorno dos fragmentos, foi a
variável da paisagem mais importante para explicar as variações morfológicas na
espécie. As fêmeas mostraram resposta muito maior às variações de fragmentação do
ambiente que os machos. Muito ainda precisa ser investigado para um melhor
entendimento de como a paisagem influencia na fisiologia da espécie, principalmente o
efeito que a mesma exerce no abdômen. Essa pesquisa continuará sendo realizada com
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a incorporação de novas espécies e as suas possíveis relações com a paisagem. Com
esse aumento da abrangência do estudo, será possível analisar a influência da
fragmentação em não só uma espécie, como também na comunidade local.
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Anexos

Figura 1: Imagem digitalizada do ventre do indivíduo #1074 em 600dpi.
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Tabela 1. Descrição das medidas morfológicas extraídas para a pop de H. februas,
coletadas nos fragmentos de Mata Atlântica
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Figura 2. Boxplots das variáveis morfológicas medidas para machos e fêmeas

Tabela 2. Matriz de correlação entre variáveis da paisagem mostrando que não há
correlação entre os preditores considerados

Tabela 3. Coeficientes e erros padrões dos modelos médios gerados pelo processo de
seleção de modelos, a partir dos modelos de regressão aceitos (valores de ΔAICc < 2)
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Figura 3. Relação entre a Massa Total (g) e a quantidade de habitat (ha). Fêmeas (F)
em vermelho, diminuem a massa com o aumento da quantidade de habitat, enquanto
os Machos (M) em azul, não respondem a essa variação
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Figura 4. Relação entre a Proporção Massa Tórax (massa do tórax pela massa total) e
o Habitat Amount (quantidade de habitat), em hectares
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Figura 5. Relação entre a carga alar (wing loading: massa total sobre área total da asa)
com o habitat amount( quantidade de habitat), em hectares
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TÍTULO: Ecomorfologia e Alometria relacionadas ao Habitat de Espécies de Lagartos
Mabuyidae de região Semiárida brasileira
Resumo
Estudos ecomorfológicos são relevantes para esclarecer variações na morfologia
corporal de organismos ao longo da sua evolução e as relações destas com os habitats
que ocupam. Nessa perspectiva, foram analisadas as variações morfológicas em três
espécies de lagartos do gênero Mabuya habitantes de diferentes ecossistemas do
nordeste brasileiro, Mabuya agmosticha, M. heathi e M. macrorhyncha. As medidas
corporais destas espécies, contemplando quatorze variáveis, foram tomadas e
analisadas a partir dos respectivos espécimes tombados em Coleções Herpetológicas.
Utilizaram-se testes estatísticos, no programa R, foi feito uma Análise de Componentes
Principais (PCA) para definir as variáveis morfométricas mais relevante nas três
espécies. Estas variáveis foram comparadas com os habitats das espécies para testar
a hipótese de que as variações morfológicas restringem ou potencializam o
desempenho desses lagartos. Os resultados obtidos demonstram a importância deste
estudo para esclarecimentos acerca de como estas espécies de Mabuya que ocupam
diferentes habitats, através da seleção natural e, principalmente, corrobora a ideia de
que as espécies bromelícolas (M. agmosticha e M. macrorhyncha) de fato apresentam
adaptações morfológicas para a vida escansorial. Já em M. heathi, houve discrepância
em relação às variáveis que se destacaram, visto que esta espécie tem hábito de vida
totalmente diferente, por ocuparem habitat terrestre.
Palavras-chave: Ecomorfologia. Análise de Componente Principal. Mabuyidae.
Semiárido.
TITLE: Habitat-related ecomorphology and allometry in Mabuyidae species of Brazilian
semiarid region
Abstract
Ecomorphological studies are relevant to clarify variations in the body morphology of
organisms throughout their evolution and their relationships with the habitats they
occupy. From this perspective, the morphological variations in three species of lizards of
the genus Mabuya inhabiting different ecosystems of northeastern Brazil, Mabuya
agmosticha, M. heathi and M. macrorhyncha, were analyzed. The body measurements
of these species, comprising fourteen variables, were taken and analyzed from the
respective specimens listed in Herpetological Collections. Statistical tests were used. In
the R program, a Principal Component Analysis (PCA) was performed to define the most
relevant morphometric variables in the three species. These variables were compared
with species habitats to test the hypothesis that morphological variations restrict or
enhance the performance of these lizards. The results show the importance of this study
to clarify how these species of Mabuya that occupy different habitats through natural
selection and, mainly, corroborate the idea that the bromelaceous species (M.
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agmosticha and M. macrorhyncha) actually present. morphological adaptations for the
scansorial life. Already in M. heathi, there was discrepancy in relation to the variables
that stood out, since this species has a totally different lifestyle because they occupy
terrestrial habitat.
Keywords: Ecomorphology. Principal Component Analysis. Mabuyidae. Semiarid.
Introdução
A ecomorfologia tem como base de sustentação a busca por relações entre a morfologia
dos organismos e seus ambientes, com implicações diretas em suas histórias de vida
(Leisler & Winkler, 1985). Nesse sentido, as características corporais das espécies
podem ser diretamente afetadas por pressões bióticas e abióticas, sendo moldadas pela
necessidade de o indivíduo se adaptar ao meio que habita (Irschick et al., 1997; Pinto &
Ávila-Pires, 2004). Com isso, estudos ecomorfológicos possuem uma importância
fundamental para explicar como determinada característica corporal de um determinado
organismo se desenvolveu ao longo da sua história evolutiva, buscando a relação do
formato do corpo com as características do ambiente em que a espécie vive atualmente,
ou evoluiu (Irschick et al., 1997; Pinto & Ávila-Pires, 2004).
Este ramo da ciência vem sendo bastante difundido na zoologia, especialmente com
lagartoscom das famílias Tropiduridae, Dactyloidae e Scincidae (Toyama, 2017; Pinto &
Ávila-Pires, 2004; Foster et al., 2018). A escolha destas famílias se deve principalmente
ao fato de serem numerosas em espécies (Pyron et al. 2013), e com variados hábitos
de vida, (Vitt & Caldwell, 2013). A famílias que mais se destaca como numerosa em
espécies e nichos ecológicos ocupados ao longo de sua distribuição, é Scincidae
(Mirales & Carranza, 2010; Hedges & Conn, 2012). A família Scincidae (atualmente
desmembrada em Scincidae e Mabuyidae) consistia, até pouco tempo, em um grupo
monofilético de pequenos lagartos, distribuído em quase toda a América e ilhas
oceânicas adjacentes (Pyron et al. 2013; Hedges & Conn, 2012).
O status taxonômico dessa família ainda permanece conflitante, pois, apesar de nos
últimos anos diversos trabalhos terem sido publicados com diferentes propostas
taxonômicas, todas são divergentes entre si. Para superar esses conflitos, foi adotada
neste estudo as revisões propostas por Pyron et al. (2013), que consideram a família
Mabuyidae como monofilética. No Brasil, as espécies desta família ocupam vários
biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Amazônia. (Sazima & Haddad, 1992; Costa
et al., 2008).
Atualmente são registrados no Brasil nove gêneros, os quais, apesar de submetidos a
desmembramentos, optamos por seguir a proposta de Pyron et al. (2013), o qual
reconhece o gênero Mabuya como monofilético; ou seja, todos os nove gêneros
correspondem ao gênero Mabuya. A diversidade da família Mabuyidae não se dá
apenas pelo seu grande número de espécies, mas também por muitos atributos
morfológicos, comportamentais e fisiológicos, se comparada a outras famílias
numerosas, principalmente quanto à forma corpórea, hábitos alimentares e modo
reprodutivo (Greer & Wadsworth, 2003).
Dentre as espécies ocorrentes no Nordeste brasileiro, destacamos as espécies Mabuya
heathi, M. agmosticha e M. macrorhyncha como objetos deste estudo por apresentarem
características peculiares quanto ao uso e ocupação dos diferentes habitats,
especialmente no semiárido, e fazerem parte da herpetofauna do Rio Grande do Norte
(Sales et al., 2009; Jorge, 2015). Enquanto M. agmosticha, é endêmica da Caatinga e
possui hábito totalmente bromelícola em bromélias não fitotelmatas (Rodrigues, 2000;
Sales et al., 2015), M. heathi, habita tanto a Caatinga quanto a Mata Atlântica e possui
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hábito terrestre (Vanzolini et al., 1980; Rodrigues, 1990). Já M. macrorhyncha, além de
ocupar bromélias fitotelmatas em diferentes ambientes, incluindo a Caatinga, também
apresenta hábitos terrestres e arborícolas (Vrcibradic & Rocha, 2005; Sales; 2015).
Os pressupostos de que a forma corporal destas espécies varia intra e
interespecificamente, sendo esse formato moldado pelas pressões ambientais, e que
representantes da família Mabuyidae são ótimos modelos para estudos ecomorfológicos
(Ávila-Pires, 1995; Teixeira-Filho et al., 2001; Pinto & Ávila-Pires, 2004), constituíram a
base teórica para o desenvolvimento deste estudo, com estas espécies do semiárido
brasileiro.
Metodologia
Os espécimes de Mabuya utilizados para este estudo estão tombados na Coleção
Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e na Coleção
de Anfíbios e Répteis do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). Para realização das análises, foram tomadas 14 variáveis morfométricas, a
saber: Comprimento Rostro-Cloacal (CRC); Comprimento da Cabeça (CC); Largura da
Cabeça (LC); Comprimento da Cauda (TL); Largura da Cintura Escapular (LCE); Altura
da Cintura Escapular (ACE); Comprimento do Braço (CB); Comprimento do Antebraço
(CAB); Comprimento da Mão (CM); Comprimento do Dedo IV (CIVM); Comprimento da
Coxa (CCX); Comprimento da tíbia (CT); Comprimento do Pé (CP); Comprimento do
Artelho IV (CIVA). Estas variáveis foram medidas em 30 exemplares de cada espécie,
com Comprimento Rostro-Cloacal(CRC) maior que 56mm tendo em vista que esse valor
é um critério de diagnostico para indivíduos adultos (Pinto & Ávila-Pires, 2005). As
medidas foram efetuadas utilizando-se Paquímetro digital com precisão de 0.01mm, e
tomadas sempre do lado direito do animal, visando manter uma padronização nas
medidas (Figura 1).
Para aplicação das análises estatísticas, foram realizadas análises exploratórias prévias
com intuito de observar potenciais problemas inerentes aos dados coletados. Este
protocolo foi utilizado para a inspeção de outliers antes de serem utilizadas nas análises
posteriores (Zuur et al., 2010). Em seguida, foi aplicada a transformação de dados Zscore na matriz de variáveis morfométricas, de forma a equalizar os dados da matriz de
variância. Na sequência, a matriz de variáveis morfométricas foi testada através de um
teste de multicolinearidade de dados, VIF (Fator de Inflação de Variância). As variáveis
que apresentaram fator de inflação da variância maior que 3 foram excluídas (Zuur et
al., 2010). Finalmente, uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para
avaliar a relação das espécies com as variáveis morfométricas mensuradas.
Todas as análises estatísticas atenderam às premissas de normalidade e
homogeneidade dos dados, e o nível de significância adotado foi de 5% (Zar 2010).
Cada tipo de análise foi computado separadamente para evitar conflitos computacionais
e matemáticos. Todas as análises seguintes foram realizadas utilizando o software R (R
Development Core Team 2012).

Resultados e Discussões
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Para a Análise de Componentes Principais(PCA), foram utilizados os quatro primeiros
componentes principais que totalizaram 68,02% da variância total das variáveis
morfométricas mensuradas (Tabela 1).
As três espécies apresentaram tendências semelhantes no eixo 1, apresentando fraca
relação com as variáveis CCX, CRC, LC, CAB, CIVA (Tabela 2). No eixo 2, observa-se
a espécie Mabuya macrorhyncha deslocada para cima desse eixo (Figura 1),
apresentando forte relação negativa com as variáveis LCE e ACE (Tabela 2).
Já as espécies M. heathi e M. agmosticha ficaram mais próximas entre si, deslocadas
para baixo (Figura 2), sendo M. heathi mais relacionada negativamente com as variáveis
LCE e ACE e M. agmosticha apresentando forte relação com essas variáveis (Tabela
2).
Quanto aos eixos 3 e 4, as espécies se distanciam principalmente em relação ao eixo
3, com M. heathi e M. macrorhyncha posicionando-se mais proximamente do lado direito
do eixo (Figura 3), estando mais relacionados às variáveis TL, CT e CIVM (Tabela 2).
Já a espécie M. agmosticha apresenta-se deslocada para o lado esquerdo do eixo
(Figura 3), sendo mais relacionada à variável CIVM (Tabela 2).
As diferenças constatadas entre as espécies estudadas estão de acordo com o habitat
de cada uma delas, Mabuya agmosticha possui hábito estritamente bromelícola (Sales
et al. 2015), com isso tende a um alongamento no IV artelho e um encurtamento dos
membros, como é visto na figura 2, onde podemos observar uma relação com as
variáveis: Comprimento da coxa (CCX), Comprimento do antebraço (CAB) e
Comprimento do IV artelho(CIVM), os quais favorecem o deslocamento por movimentos
ondulatórios entre as folhas das bromélias que habitam; ou seja, estas características
são favorecidas pelo tipo de hábitat que a espécie ocupa. O hábito bromelícola desta
espécie pode ter favorecido o aumento progressivo de tais variáveis, como sugerido por
Rodrigues (2000).

Como podemos observar na literatura, as três espécies se diferenciam quanto ao habitat
que vivem, uma vez que, Pinto & Ávila-Pires (2005) apontam Mabuya macrorhyncha e
M. agilis como espécies simpátricas, mas que diferem bastante no uso do micro-habitat,
com M. macrorhyncha utilizando-se principalmente de bromélias, tanto as do solo, como
epífitas, e se diferenciando de M. agilis que ocupa a serapilheira (Vrcibradic & Rocha,
1996; Rocha & Vrcibradic, 1999), semelhante à M. heathi que além de ser próxima
filogeneticamente de M. agilis (Pyron, 2013), ocupa o hábitat parecido, como sugere
Vanzolini et al (1980) & Rodrigues (1990), onde M. heathi, habita tanto a Caatinga
quanto a Mata Atlântica e possui hábito terrícola. Já M. agmosticha é exclusivamente
bromelícola, endêmica da Caatinga, apesar de Dias & Rocha (2013), terem relatado a
ocorrência de M. agmosticha em uma área de restinga da Mata Atlântica, dentro de
outro bioma, a espécie ainda foi encontrada em micro-habitat semelhante ao descrito
por Rodrigues (2000), o que demonstra a preferência por bromélias nesta espécie,
sugerindo uma alta especificidade no micro-habitat que a espécie vive.
Já Mabuya heathi demonstrou uma relação negativa com as variáveis relacionadas aos
membros, o que era esperado, como mostra Foster et al.,2017, espécies de solo tendem
a um encurtamento dos membros, uma menor distância entre os membros e um
aumento no tamanho da largura da cauda, o que pode ser explicado pelo fato das
espécies terrícolas precisarem se locomover através do folhiço, onde existem diversos
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obstáculos, como raízes, galhos, troncos e isso acaba afetando indivíduos com
membros de proporções elevadas. Os resultados obtidos reforçam a revisão proposta
por Pyron et al (2013), onde M. agmosticha e M. macrorhyncha aparecem como grupos
irmãos, e M. heathi distante destas e grupo irmão de M. caissara. Portanto, as
semelhanças corporais entre M. agmosticha e M. macrorhyncha estão relacionadas ao
modo de vida escansorial, diferindo de M. heathi no quesito tamanho dos membros,
como era esperado.
Com base nos resultados obtidos neste estudo, são possíveis algumas conclusões
sobre as diferenças nas formas corporais das três espécies de Mabuya aqui estudadas:
a hipótese inicial de que o tipo de habitat utilizado pelas espécies moldou algumas das
variáveis corporais de forma mais abrupta que outras pode ser parcialmente aceita; por
exemplo, o hábito bromelícola moldou ao longo do tempo o corpo das espécies irmãs
M. agmosticha e M. macrorhyncha, diminuindo o tamanho do corpo e alongando os
braços, dígitos e cauda, facilitando o deslocamento dessas espécie em meio às folhas
espinhosas das bromélias. Ao passo que M. heathi, de hábito terrestre e utilizando
principalmente o folhiço, possui relação com as variáveis relacionadas ao Comprimento
dos Membros e principalmente, um relação negativa com o Comprimento do artelho IV
(CIVA), possivelmente sendo relacionado ao fato de que espécies terrestres tendem a
um encurtamento dos dedos, para não ocorrer risco de lesões caso os membros se
prendam nas raízes ou obstáculos que o solo apresenta.
Com isso podemos observar que o uso de habitat pelas espécies está sendo moldado
por características corporais, como observado neste estudo, pois, em Mabuya
agmosticha, espécie bastante especialista, com hábito bromelícola (Rodrigues, 2000),
as variáveis corporais que se destacaram, como comprimento dos dedos e tamanho dos
membros, estão diretamente relacionadas com seu modo vida.

Rengifo et al (2015) observou no seu estudo com uma população de Anolis em uma
floresta tropical do Chocó na Colômbia, que as espécies generalistas tendem a uma
utilização ampla dos micro-habitats existentes, sendo estes: troncos caídos, raízes
secas, folhiço e até mesmo galhos mais elevados. Já as espécies mais especialistas,
como Anolis biporcatus e A. chocorum foram encontradas unicamente em troncos
caídos no solo, e isso é devido a seu tamanho mais robusto, o que necessita de um
substrato mais consistente para suportar seu peso corporal.
As diferenças constatadas entre as espécies estudadas estão de acordo com o habitat
de cada uma delas, Mabuya agmosticha possui hábito estritamente bromelícola (Sales
et al. 2015), com isso tende a um alongamento no IV artelho e um encurtamento dos
membros, como é visto na figura 2, onde podemos observar uma relação com as
variáveis: Comprimento da coxa (CCX), Comprimento do antebraço (CAB) e
Comprimento do IV artelho(CIVM), os quais favorecem o deslocamento por movimentos
ondulatórios entre as folhas das bromélias que habitam; ou seja, estas características
são favorecidas pelo tipo de hábitat que a espécie ocupa. O hábito bromelícola desta
espécie pode ter favorecido o aumento progressivo de tais variáveis, como sugerido por
Rodrigues (2000).
Como podemos observar na literatura, as três espécies se diferenciam quanto ao habitat
que vivem, uma vez que, Pinto & Ávila-Pires (2005) apontam Mabuya macrorhyncha e
M. agilis como espécies simpátricas, mas que diferem bastante no uso do micro-habitat,
com M. macrorhyncha utilizando-se principalmente de bromélias, tanto as do solo, como
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epífitas, e se diferenciando de M. agilis que ocupa a serapilheira (Vrcibradic & Rocha,
1996; Rocha & Vrcibradic, 1999), semelhante à M. heathi que além de ser próxima
filogeneticamente de M. agilis (Pyron, 2013), ocupa o hábitat parecido, como sugere
Vanzolini et al (1980) & Rodrigues (1990), onde M. heathi, habita tanto a Caatinga
quanto a Mata Atlântica e possui hábito terrícola. Já M. agmosticha é exclusivamente
bromelícola, endêmica da Caatinga, apesar de Dias & Rocha (2013), terem relatado a
ocorrência de M. agmosticha em uma área de restinga da Mata Atlântica, dentro de
outro bioma, a espécie ainda foi encontrada em micro-habitat semelhante ao descrito
por Rodrigues (2000), o que demonstra a preferência por bromélias nesta espécie,
sugerindo uma alta especificidade no micro-habitat que a espécie vive.
Já Mabuya heathi demonstrou uma relação negativa com as variáveis relacionadas aos
membros, o que era esperado, como mostra Foster et al.,2017, espécies de solo tendem
a um encurtamento dos membros, uma menor distância entre os membros e um
aumento no tamanho da largura da cauda, o que pode ser explicado pelo fato das
espécies terrícolas precisarem se locomover através do folhiço, onde existem diversos
obstáculos, como raízes, galhos, troncos e isso acaba afetando indivíduos com
membros de proporções elevadas. Os resultados obtidos reforçam a revisão proposta
por Pyron et al (2013), onde M. agmosticha e M. macrorhyncha aparecem como grupos
irmãos, e M. heathi distante destas e grupo irmão de M. caissara. Portanto, as
semelhanças corporais entre M. agmosticha e M. macrorhyncha estão relacionadas ao
modo de vida escansorial, diferindo de M. heathi no quesito tamanho dos membros,
como era esperado.
Com base nos resultados obtidos neste estudo, são possíveis algumas conclusões
sobre as diferenças nas formas corporais das três espécies de Mabuya aqui estudadas:
a hipótese inicial de que o tipo de habitat utilizado pelas espécies moldou algumas das
variáveis corporais de forma mais abrupta que outras pode ser parcialmente aceita; por
exemplo, o hábito bromelícola moldou ao longo do tempo o corpo das espécies irmãs
M. agmosticha e M. macrorhyncha, diminuindo o tamanho do corpo e alongando os
braços, dígitos e cauda, facilitando o deslocamento dessas espécie em meio às folhas
espinhosas das bromélias. Ao passo que M. heathi, de hábito terrestre e utilizando
principalmente o folhiço, possui relação com as variáveis relacionadas ao Comprimento
dos Membros e principalmente, um relação negativa com o Comprimento do artelho IV
(CIVA), possivelmente sendo relacionado ao fato de que espécies terrestres tendem a
um encurtamento dos dedos, para não ocorrer risco de lesões caso os membros se
prendam nas raízes ou obstáculos que o solo apresenta.
Com isso podemos observar que o uso de habitat pelas espécies está sendo moldado
por características corporais, como observado neste estudo, pois, em Mabuya
agmosticha, espécie bastante especialista, com hábito bromelícola (Rodrigues, 2000),
as variáveis corporais que se destacaram, como comprimento dos dedos e tamanho dos
membros, estão diretamente relacionadas com seu modo vida.
Rengifo et al (2015) observou no seu estudo com uma população de Anolis em uma
floresta tropical do Chocó na Colômbia, que as espécies generalistas tendem a uma
utilização ampla dos micro-habitats existentes, sendo estes: troncos caídos, raízes
secas, folhiço e até mesmo galhos mais elevados. Já as espécies mais especialistas,
como Anolis biporcatus e A. chocorum foram encontradas unicamente em troncos
caídos no solo, e isso é devido a seu tamanho mais robusto, o que necessita de um
substrato mais consistente para suportar seu peso corporal.
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