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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 2020, a Pró-reitora de Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 31a edição do Congresso em formato
totalmente virtual.
A 31a edição do Congresso teve como tema “Inteligência Artificial:
expandindo as fronteiras da ciência”, 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 cientifica e tecnológica voltada para a busca por soluções para os
desafios sociais contemporâneos.
Em uma etapa inicial, denominada de Mostra de Trabalhos e Vídeos de
Ciência, Tecnologia e Inovação, foram realizadas as apresentações dos
trabalhos submetidos pelos participantes do evento. As apresentações
ocorreram de forma assíncrona, por meio de arquivos digitais (trabalho completo
e vídeo), sendo disponibilizadas não só aos avaliadores do congresso pelos
Sistemas da UFRN, mas também ao público em geral através do site do evento
(www.cic.propesq.ufrn.br). Após essa etapa inicial, uma serie de vídeos sobre
inteligência artificial e sobre a trajetória de sucesso dos pesquisadores
destaques da UFRN no ano de 2020 foi disponibilizada (on demand) a todos os
participantes, complementando as atividades remotas do evento.
Os pesquisadores destaques da UFRN no ano de 2020 foram
selecionados a partir do Prêmio Pesquisador Destaque da UFRN, certame
instituído em 2019 por meio da Pró-reitora de Pesquisa e que e concedido

anualmente aos 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. Além
de troféu e certificado, todos os premiados receberam auxílio no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para custear despesas especificas, discriminadas em
edital.
Ainda no XXXI evicta, os alunos concorreram ao 4a Prêmio Destaque na
Iniciação Cientifica e Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-reitora de
Pesquisa em 2017 para reforçar as ações dos programas institucionais de
iniciação cientifica e tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias:
Trabalho Destaque de Iniciação Cientifica e Tecnológica e Vídeo Destaque de
Divulgação Cientifica. Os premiados foram agraciados 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 2021.
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 cientifica por
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem cientifica, porém acessível a todos;
e, por fim, a popularização da ciência.
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Resumo
A produção de chamados associados a alimentos em grupos de animais sociais pode
garantir a sobrevivência e aptidão de um grupo. Dentre os primatas o comportamento
cooperativo, por exemplo, o cuidado compartilhado de infantes entre os pais e
ajudantes, é observado em humanos e calitriquídeos, e acarreta uma série de benefícios
e custos. Para observar se existe algum mecanismo que possa reduzir os custos
associados a esse sistema social, esse trabalho teve como objetivo verificar como e se
os chamados alimentares mudam em função da qualidade do alimento e do status social
e reprodutivo dos indivíduos. Assim, realizamos o estudo com dois grupos de saguis
selvagens (Callithrix jacchus) na Floresta Nacional de Açu - ICMBio - RN, utilizando
equipamento de gravação de imagem e som para registro experimental, que garantiram
posterior análise de um total de 24 vídeos. Nossas hipóteses foram de que (1) a
realização de chamadas e a (2) latência de início de vocalização sofreriam influência da
qualidade do alimento e do status reprodutivo e social dos indivíduos. Embora essas
hipóteses não tenham sido corroboradas, encontramos um dado interessante quanto a
vocalização de saguis machos ajudantes e o tempo de início de latência, por isso
sugerimos futuros estudos para maior compreensão ecológica e comportamental dessa
espécie.
Palavras-chave: Chamada associada a alimento; Saguis comuns; Reprodução
cooperativa.
TITLE: FOOD-CONTEXT COMMUNICATION:THE INFLUENCE OF SOCIAL IDENTITY
AND RESOURCE QUALITY ON COMMON MARMOSET VOCALIZATIONS
Abstract
The production of food associated calls in social animals can guarantee the fitness and
survival of a group. Among primates, cooperative behavior, that is, the combined care of
infants between parents and helpers, is observed in humans and callitrichids, and entails
a series of benefits and costs. To observe if there is any mechanism to overcome the
costs associated with this social system, our aim was to verify if food associated calls
changes in relation to the quality of the food and the social and reproductive status of
individuals. Our hypothesis were that (1) making calls and (2) latency to start
vocalizations would be influenced by food quality and reproductive status of ours. Thus,
we used two groups of wild common marmosets (Callithrix jacchus). The study and its
food-context experiments took place at the National Forest of Açu - ICMBio - RN, using
image and sound recording equipment for experimental recording that ensured a
subsequent analysis of 24 videos. Although our hypothesis have not been confirmed, we
found an interesting finding regarding the vocalization of male helpers and the elapsed
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time until the emission of the first call, therefore we suggest future studies to improve the
understanding of socioecological gaps of this species.
Keywords: Food-call; Common marmosets; Cooperative breading.
Introdução
O sistema de reprodução cooperativa é caracterizado pelo cuidado aloparental, ou
seja, quando indivíduos não reprodutores auxiliam na criação da prole. Esse sistema
ocorre em diversas espécies, desde aves até primatas (TARDIF, 1994). Dentre os
benefícios e custos desse sistema estão, respectivamente, a tolerância de um indivíduo
em um grupo e aumento de gasto energético que contribui para perda de peso corporal
dos indivíduos ajudantes (HEINSOHN R. e LEGGE S., 1999). Nos primatas, apenas os
humanos e a família Callitrichidae apresentam esse sistema de cuidado extensivo à
prole, estando relacionado com a proatividade e motivação para compartilhamento de
informações (BURKART, 2018).
A comunicação animal pode se dar por via visual, táctil, olfativa e acústica. Sendo esta
última o maior foco dos estudos de comunicação em primatas. A vocalização permite
que a informação presente nos chamados percorra longas distâncias, sendo um
importante mecanismo para animais arborícolas (FRÖHLICH e VAN SCHAIK, 2018).
Além de promover a coordenação do grupo em situações de predação, e durante o
forrageio, neste caso atraindo outros membros para a fonte alimentar, podendo informar
sobre a quantidade e qualidade do alimento (CLAY et al., 2012).
Além disso, alguns primatas podem realizar o ajuste voluntário do comportamento
vocal quando em presença de espectadores, conhecido por efeito da audiência
(EVANS, 1994), já observado em estudos com macacos-prego (Sapajus libidinosus)
onde, indivíduos que informavam sobre a presença de alimento, reduziam as chances
de agressão por indivíduos dominantes (FERREIRA, 2016). Estudos similares
realizados com Macaca mulatta observaram que fêmeas adultas vocalizavam mais ao
encontrar alimentos, e indivíduos que não realizavam chamados, quando pegos com
alimento, eram punidos (SANTOS, NISSEN e FERRUGIA, 2006).
Nos calitriquídeos, há poucas evidências de tais ajustes nas vocalizações associadas
a alimentos, o que pode ser devido ao sistema de reprodução cooperativa, que promove
altos índices de tolerância social, refletindo em baixas taxas de agressão entre
indivíduos (DE OLIVEIRA TERCEIRO et al., 2019; BURKART et al., 2014). Entretanto,
devido aos custos associados ao cuidado da prole, indivíduos subordinados podem se
utilizar de estratégias compensatórias para obter mais alimento e evitar a competição
com os demais (SCHRADIN e ANZENBERGER, 2001). Tais estratégias podem se dar
na mudança do comportamento vocal dos indivíduos ao encontrarem alimentos, como
já demonstrado para as espécies previamente mencionadas.
A espécie Callithrix jacchus (Callitrichidae), primatas do Novo Mundo, vive em grupos
de 3 a 17 indivíduos (ARAÚJO, 1996) composto por um par reprodutor, proles de
gêmeos e ajudantes aparentados ou não, segundo Araújo (1996). Embora alguns
calitriquídeos modulem seus chamados alimentares a depender de espectadores
(CAINE et al., 1995), não há evidências de que nossa espécie de estudo altera seu
comportamento vocal em função de seu status social ou da qualidade do recurso
durante alimentação, de forma a atenuar os custos do cuidado cooperativo.
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Sendo assim, objetiva-se verificar a influência da qualidade do alimento e do status
social e reprodutivo dos indivíduos no comportamento vocal da espécie Callitrhix
jacchus. Nossas hipóteses e predições são de que (1) a realização de chamados
alimentares sofre influência da qualidade do alimento e do status reprodutivo dos
indivíduos, onde a presença ou ausência de chamados dependerá do status reprodutivo
do emissor e da qualidade do alimento; (2) o tempo para início do chamado (período de
latência) será influenciado pelo status social do emissor e pela qualidade do alimento
encontrado, onde fêmeas ajudantes terão uma latência maior e o tempo para início do
chamado quando os recursos alimentares forem de alta qualidade, também será maior,
independente do status social do emissor.

Metodologia

Local e espécie de estudo
O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Açu (FLONA) Instituto Chico Mendes
de Conservação e Biodiversidade (5º34'37 "S, 36º54'32" O), localizado no município de
Açu, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Fig. 1). A área possui 432 hectares e é
caracterizada como um fragmento de Caatinga semiárido, a qual apresenta uma
vegetação arbórea-arbustiva. Os períodos chuvosos ocorrem de fevereiro a maio, com
índice pluviométrico de aproximadamente 699 mm por ano (EMPARN, 2015), e
temperaturas máximas de até 35ºC. A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2019 a
março de 2020.
Foram seguidos dois grupos de Callithrix jacchus selvagens, já habituados à presença
dos pesquisadores. Os indivíduos foram capturados para identificação e marcação.
Após capturados, os indivíduos foram sedados através da administração de cetamina,
0,2 ml para juvenis e 0,3 ml para subadultos e adultos. Com os indivíduos devidamente
sedados, realizou-se as medições, pesagem e identificação do sexo, bem como a
classificação etária de todos os indivíduos, com base em Yamamoto (1995): (0-5
meses), juvenil (6-10 meses), subadulto (11-18 meses) e adulto (acima de 18 meses).
Para identificação visual dos indivíduos, cada animal teve sua pelagem pintada em
diferentes regiões do corpo com ácido pícrico. Com todo o procedimento de identificação
e marcação realizado, os animais foram devolvidos as suas gaiolas até que o efeito do
sedativo cessasse, e logo em seguida foram levados de volta ao local de onde haviam
sido capturados para serem libertados. Nenhuma coleta de dados foi realizada no dia
da captura para que não existisse interferências nos registros comportamentais.
Aspectos éticos
Este projeto foi licenciado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio (licença nº 70537) e teve sua execução aprovada pela
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA (certificado nº 219.008/2020).
Experimento de contexto alimentar
Para realização dos experimentos foram selecionadas duas fontes de alimentos
conhecidas pelos saguis, sendo elas a banana e maçã, alimentos de alta e baixa
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qualidade, respectivamente, apresentados aos saguis em diferentes quantidades
(Tabela 1). Ao todo foram realizadas seis condições experimentais, com relação a
quantidade e qualidade dos alimentos. As condições eram randomizadas previamente
a cada experimento, para evitar um viés de resposta.
Os alimentos foram disponibilizados em uma plataforma suspensa de 1m2 de livre
acesso (figura 2), previamente montada próxima das árvores de descanso, e em
horários em que os grupos começam o forrageio - pela manhã e no meio da tarde, após
o descanso - evitando que os animais já estejam saciados após forrageamento natural.
O experimento iniciava com a entrada do primeiro indivíduo na arena e era encerrado
após o consumo de todos os pedaços da arena ou quando o grupo já havia se retirado
da área.
Registro comportamental
Todos os experimentos foram registrados em vídeo utilizando uma câmera Sony HDRAS15, para posterior análise dos comportamentos e da identidade dos indivíduos.
realizamos também o registro vocal através de um gravador Zoom H4n Pro acoplado a
dois microfones posicionados em ângulos diferentes, um microfone direcional
Sennheiser ME67, manipulado pelo observador, a fim de capturar as vocalizações dos
indivíduos focais e um microfone condensador AKG C1000 S, para capturar uma faixa
mais ampla ao redor da arena. Os registros de áudio foram utilizados para diferenciar
se as vocalizações emitidas durante o experimento eram de fato chamados alimentares.
Analisamos um total de 24 vídeos para obtenção dos dados, e tanto os grupos quanto
as condições experimentais foram representadas em proporções iguais nas análises,
sendo 12 testes para cada grupo e para cada alimento testado. Para cada vídeo foram
registrados: (1) identidade do primeiro indivíduo (focal) a chegar na arena, (2) tempo de
chegada, (3) ausência ou presença de vocalização, (4) o tempo e (5) latência até a
realização da vocalização e (6) chegada de outros indivíduos do grupo .
Análise estatística
Realizou-se o teste Sahpiro-Wilk para verificação da normalidade dos dados, que não
apresentaram distribuição normal, sendo assim, optou-se por testes não-paramétricos.
Utilizamos o teste Qui-quadrado de Pearson para verificar se a presença ou ausência
de chamadas no contexto alimentar era influenciada pela qualidade dos itens
alimentares ou pelo status social dos indivíduos (macho e fêmea, reprodutores ou
subordinados). O teste de U de Mann-Whitney foi utilizado para verificar se o tempo
para início da vocalização variava com a qualidade do alimento. Por fim, utilizamos o
teste Kruskal Wallis para testar se o tempo para início do chamado variava em função
do status social dos indivíduos, com pós-teste de Games-Howell para verificar quais
grupos diferiam dos demais. Todos os testes consideraram o nível de significância de
5% bicaudal. As análises foram realizadas através do software R Studio (Versão
1.3.959).

Resultados e Discussões

Nossos resultados mostraram que a presença de vocalizações em contexto alimentar
para a espécie Callithrix jacchus, parece não estar sendo alterada em função da
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qualidade dos itens alimentares (X² = 0.08, df = 1, p = 0.8). Outros estudos realizados
com saguis-de-tufo-branco demonstram que há uma relação entre o aumento da taxa
de emissão de chamados em presença de alimentos preferíveis, em comparação com
alimentos de baixa preferência, onde há pouca ou nenhuma vocalização (VITALE et al.,
2003), entretanto em nosso trabalho, não contabilizamos o número de vocalizações
emitidos para cada teste, devido ao tempo hábil para a realização dessa etapa, o que
se faz necessário para a comparação de resultados.
A emissão de chamados não se mostrou dependente da função reprodutiva dos
indivíduos (X² = 2.01, Df = 3, p = 0.6). De forma mais pontual, indivíduos dominantes, e
mais especificamente as fêmeas reprodutoras, são mais agressivas com os demais
integrantes do grupo, de forma a garantir acesso prioritário ao alimento (ARAÚJO,
1996), então para eles o chamado alimentar pode representar pequenos custos. Ainda,
a presença de chamadas alimentares para indivíduos reprodutores pode significar uma
forma de atenuar os custos do cuidado a prole e incentivar a permanência dos indivíduos
ajudantes no grupo (ZAHAVI e ZAHAVI, 1997). No entanto, para indivíduos
subordinados, a presença dessas chamadas associadas a alimentos é relacionado com
o aumento de competição por recursos. Mesmo assim, esses chamados podem
apresentar um efeito significativo para a sobrevivência do grupo (FLEAGLE, 1988), de
forma que os custos do cuidado dos infantes podem ser atenuados, o que pode superar
os custos da competição alimentar.
Ao verificarmos a variação do período de latência para emissão dos chamados, isto é,
o tempo que o animal demora entre encontrar o alimento e emitir a primeira vocalização
informando a oportunidade alimentar em função da qualidade do item alimentar, foi
observado que há uma diferença significativa (N = 49, U = 0.8, p < 0.001). O período de
latência foi menor quando o alimento era de alta qualidade e tardia quando a qualidade
do alimento era baixa (figura 3), o que está de acordo com a literatura (VITALE et al.,
2003), e ainda pode sugerir que indivíduos possam estar abdicando de seus interesses
individuais para cooperar, como proposto por Burkart e Van Schaik (2020). Esse
resultado pode ser analisado levando em consideração tanto as condições do ambiente
onde a pesquisa foi realizada, quanto as características fisiológicas e sociais da espécie.
A Caatinga é caracterizada por longos períodos de seca, e alimentos de alta qualidade
nutricional são raros e de limitado acesso entre as populações que ali habitam. Para os
primatas, a atividade de forrageio, ou seja, a procura por alimento, tem influência sobre
as outras atividades deles (MILTON e MAY, 1976). Então, para os saguis, primatas de
pequeno tamanho, o custo energético é alto (GARBER, 1987), principalmente quando
o grupo está se empenhando no cuidado de filhotes. Dessa forma, sugerimos que esse
contexto de difícil acesso a recursos (MARTINS, 2007) pode ter contribuído para que os
indivíduos da região se tornassem mais tolerantes para comunicar a presença de
recursos mais valiosos, de forma a garantir a sobrevivência e aptidão do grupo, bem
como postergar a procura por alimento, uma vez que o tipo de dieta influência o
investimento de energia no forrageio (FLEAGLE, 1988).
Quanto a influência do status social dos indivíduos no período de latência para
emissão dos chamados, verificou-se uma diferença significativa (X²= 10.5, p < 0.001),
na qual os machos ajudantes se mostraram diferentes apenas das fêmeas reprodutoras
(Tabela 2). Para as fêmeas reprodutoras (FR) obtivemos um N amostral muito baixo, o
que explica a representação gráfica do resultado (fig. 3). No entanto, devido ao acesso
privilegiado aos recursos alimentares e a falta de competição com outros membros do
grupo que o par reprodutor possui, principalmente a fêmea, esperava-se que o tempo
para emissão dos chamados alimentares fosse curto ou quase imediato. O período de
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latência das fêmeas e machos ajudantes mostrou-se, maior. Entretanto, nossa previsão
de que as fêmeas ajudantes teriam período de latência maior - devido à alta competição
com as fêmeas reprodutoras, a significativa taxa de infanticídio, e ao difícil acesso que
esses indivíduos tem a alimentos (YAMAMOTO et al., 2009) - não diferiram
significativamente dos demais membros do grupo, não corroborando nossa predição.
Nossos resultados sugerem que, indivíduos ajudantes podem estar adiando a emissão
de chamados alimentares, para garantir o máximo de recursos antes da chegada de
outros indivíduos do grupo, evitando tanto o aumento da competição, quanto de
agressão (DE LA FUENTE, 2019). Essa estratégia já foi verificada em outros primatas,
como por exemplo para espécie Macaca mulatta, onde as fêmeas do grupo realizavam
a maior parte das chamadas alimentares, e ausência desses chamados estava
relacionada com agressões (SANTOS, NISSEN e FERRUGIA, 2006; HAUSER e
MARLER, 1993)
Para primatas reprodutores cooperativos como os saguis, a garantia de recursos por
parte dos indivíduos ajudantes é, uma provável forma de compensar os custos
associados ao cuidado constante dos infantes. Como dito, apenas os machos ajudantes
(MA) apresentaram resultados significativamente diferente dos demais membros do
grupo quando comparado a latência para início de vocalização (figura 4). Por isso,
supomos que devido aos custos do cuidado cooperativo, já citados nesse trabalho, e a
participação mais ativa dos machos ajudantes no cuidado de indivíduos infantes
(GUERREIRO MARTINS, 2019) - em comparação as fêmeas ajudantes, devido à taxa
de infanticídio causado por elas (YAMAMOTO et al., 2009) – esses machos ajudantes
podem estar apresentando o comportamento de chamadas alimentares mais
tardiamente.
Como esses indivíduos subordinados, quando estão ajudando, apresentam uma
redução significativa das horas destinada ao forrageio (HEINSOHN e LEGGE, 1999),
encontrar alimentos e não realizar o chamado imediatamente pode lhe garantir um
acesso por mais tempo a alimentação. Tornando então importante esse acréscimo de
tempo que o indivíduo passa se alimentando antes que o restante do grupo chegue até
o recurso.

Conclusão
Dessa forma, esse trabalho demonstra que a realização de chamadas alimentares de
Callithrix jacchus não foram influenciadas pela qualidade do alimento nem pelo status
reprodutivo dos indivíduos. Ainda, a latência de início das vocalizações desses primatas
teve relação significativa com a qualidade dos itens alimentares e com o status social
dos indivíduos, porém os machos ajudantes diferenciaram-se significativamente das
fêmeas reprodutoras. Embora nossas hipóteses não tenham sido corroboradas, esses
dados podem significar que o comportamento de latência vocal apresenta influência
dessas variáveis. Por isso, com intuito de verificar os potenciais resultados referentes a
variável do status reprodutivo dos indivíduos e a presença de chamados, futuros estudos
serão realizados, de forma a testar com dados mais robustos a influência do papel social
e reprodutivo dos indivíduos no comportamento vocal durante alimentação. Além de
acrescentar outras variáveis para observação, como a presença de comportamentos
agonísticos e evasivos durante a alimentação. Assim, pretendemos contribuir para
compreensão da ecologia e comportamento dessa espécie.
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Anexos

Figura 1. Mapa de localização da Floresta Nacional de Açu, Rio Grande do Norte, Brasil.

Figura 2. Plataforma experimental. Autoria: Sérgio Henrique Dantas Vieira

Tabela 1 - Descrição das condições experimentais de contexto alimentar.
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Tabela 2. Resultados do pós-teste de Games-Howel para latência para início de
vocalização e identidade social. Significância a nível de 0,05.

Figura 3. Latência para início da vocalização em função da qualidade do alimento.
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE INFANTES NO COMPORTAMENTO
VOCAL EM CONTEXTO ALIMENTAR EM Callithrix jacchus (Callitrichidae, Primates)
Resumo
A comunicação ocorre de várias formas, como os sinais sonoros, que são essenciais
em ambientes em que outras modalidades são difíceis. Nos saguis, a comunicação
vocal é importante para o grupo, inclusive durante o forrageio. Dessa forma, o objetivo
do estudo foi verificar se há influência da presença de infantes nos chamados
alimentares. Sendo as nossas hipóteses as de que a emissão desses chamados iria ser
influenciados pela presença dos infantes no grupo e que esses iriam depender do status
social do emissor. O estudo foi realizado com dois grupos de Callithrix jacchus na
FLONA de Açu, RN - ICMBio, que foram submetidos à experimentos de contexto
alimentar. Dois tipos de alimentos foram disponibilizados em uma plataforma de livre
acesso e realizávamos o registro em vídeo e áudio, iniciado quando o primeiro indivíduo
visualizava a plataforma e encerrado quando todos os pedaços de alimentos eram
consumidos ou quando todos indivíduos iam embora. Os resultados indicaram que não
houve influência da presença de infantes na emissão dos chamados alimentares.
Apesar de nossas hipóteses não terem sido corroboradas, observarmos que machos
ajudantes alteram seu comportamento vocal quando há infantes, com uma menor
latência para vocalizar. Com outros estudos que mostram mudanças comportamentais
na presença de infantes em primatas, supomos que há uma influência deles na emissão
de chamados. Por isso, concluímos que há necessidade de dar continuidade a esse
estudo dando robustez aos dado
Palavras-chave: Calitriquídeos; cuidado parental; vocalização; alimentação.
TITLE: VOCAL BEHAVIOR DURING FOOD-CONTEXT AND THE INFLUENCE OF
INFANTS PRESENCE IN Callithrix jacchus (Callitrichidae, Primates)
Abstract
Communication takes place in the most diverse ways in primates, including acoustical
signals, which are extremely important in environments were other modalities are not
effective. In marmosets, cooperative breeding primates, vocal communication is
important for adults and immatures, especially during foraging. Therefore, our aim was
to verify if the emission of food-associated calls were being influenced by the presence
of infants. Our hypothesis is that the food-calling behavior would be influenced by the
presence of infants in the group and it would change according to the social and
reproductive status of the first caller. The study was conducted with two groups of
Callithrix jacchus at the FLONA of Açu - ICMBio - RN. Both groups were submitted to
food-context experiments, in which two types of food were presented on a platform. Trials
were registered both by audio and video for further analysis. Our results indicated that
there was no influence of infants presence on food calling. However, although our
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hypotheses have not been confirmed, we observed an indicative that male helpers alter
their vocal behavior when infants are present, presenting less time to vocalize after
encountering food. For these reasons coupled with several evidence of behavioral
changes in presence of infants among primates, we suggest that food calls emission
could vary in presence of offspring in C. jacchus. Requiring the continuity of data
collection for more accurate and conclusive results.
Keywords: Callitrichids; parental care; vocalization; feeding.
Introdução
A comunicação é fundamental para a sobrevivência e reprodução de espécies sociais,
que utilizam diversos meios para a troca de informações intraespecíficas, como os sinais
acústicos (BRADBURY & VEHRENCAMP, 1998). Ela ocorre quando um emissor,
produz um sinal vocal, e um receptor, ao recebe-lo e interpretá-lo pode a partir dele,
modificar o seu comportamento (BRADBURY & VEHRANCAMP, 1998; MAYNARD
SMITH & HARPER, 2003). Nos primatas, a comunicação vocal é importante, uma vez
que em ausência de contato visual, o som tem um grande potencial de percorrer longas
distâncias
(MÁRQUEZ
et
al.,
2011;
NAPIER
&
NAPIER,
1996).
Tal comunicação também ocorre durante o forrageio, na descoberta de recurso
alimentar, há emissão de chamados alimentares (daqui em diante CA) (CLAY et al.
2012). Como visto por Kitzmann e Caine (2009), indivíduos aumentaram seus
comportamentos de forrageio após ouvirem os CA de seus coespecíficos. Esses CA são
fundamentais para o recrutamento social, coesão do grupo e diminuição das chances
de predação durante o forrageio, pela presença de outros membros do grupo aumentar
a probabilidade de detecção de predadores (CLAY et al., 2012).
No caso das espécies reprodutoras cooperativas, nas quais indivíduos, que não os
progenitores, cuidam dos filhotes (DE OLIVEIRA TERCEIRO & BURKART, 2019), como
a espécie Callitrhix jacchus, essa troca de informações é essencial à sobrevivência dos
filhotes, informando sobre fontes de alimentos e predadores (CLAY et al., 2012). A
presença dos auxiliares não-reprodutivos no grupo é benéfica tanto para os infantes
quanto para eles, por aumentarem sua aptidão inclusiva (YAMAMOTO & BOX, 1997).
Em espécies não cooperativas, como macacos rhesus e bugios, as taxas de
sobrevivência dos filhotes são menores, já que o cuidado é realizado majoritariamente
pela mãe, sendo raro o cuidado por outros indivíduos (BREUGGEMAN, 1973;
CRISTÓBAL-AZKARATE
et
al.,
2005).
O cuidado parental é realizado em diferentes proporções pelos ajudantes. Estudos
mostram que machos adultos e subadultos carregam mais os filhotes do que as fêmeas
da mesma idade, em contrapartida, as fêmeas ajudantes realizam mais partilha com os
infantes (YAMAMOTO & BOX, 1997; GUERREIRO MARTINS et al., 2019). Sendo
assim, esses indivíduos têm um papel essencial na diluição dos custos da criação da
prole, aumentando assim probabilidade de sobrevivência desta (YAMAMOTO & BOX,
1997).
Outro fator para a sobrevivência dos filhotes, é o compartilhamento de alimentos até
que consigam nutrientes independentemente, auxiliando no aprendizado sobre a dieta
e técnicas de busca de alimento (BROWN et al. 2004). Parece haver uma relação entre
a presença de infantes e a emissão de CA, como visto em
alguns calitriquídeos (C. jacchus:
GUERREIRO
MARTIN
et
al.,
2019; Leontopithecus rosalisa: TROISI et al., 2018). Entretanto, há poucos estudos de
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campo relacionado o comportamento vocal na presença de infantes para a nossa
espécie
de
estudo.
O sagui-do-tufo-branco (C. jacchus), é um primata do novo mundo, nativo do Brasil que
vive em grupos de 9 a 17 indivíduos (ARAUJO, 1996; GHAZANFAR et al., 2019),
habitando da Caatinga à Mata Atlântica (PONTE & CRUZ, 1995). Geralmente, os grupos
possuem apenas um par reprodutor, com prole gemelar duas vezes ao ano, e os
indivíduos subordinados auxiliam no cuidado, carregando e compartilhando comida
(GHAZANFAR
et
al.,
2019).
O objetivo do estudo é verificar a influência da presença de infantes nas chamadas de
alimentação na espécie C. jacchus. Nossa primeira hipótese é de que o tempo para a
emissão dos chamados será influenciado pela presença de infantes, sendo nossa
predição a de quando há infantes no grupo, o período de latência, tempo entre a
descoberta do alimento e a primeira vocalização, será menor. Nossa segunda hipótese
é a de que o comportamento vocal do emissor vai depender de seu status social e da
presença de infantes no grupo, sendo a nossa predição a de que os machos ajudantes
terão uma menor latência.
Metodologia

Local de estudo
O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Açu do ICMBio (5º34'37” S, 36º54'32” O),
no município de Açu no Rio Grande do Norte, Brasil. O local é um fragmento semiárido
de caatinga de 432 hectares com uma vegetação característica arbórea arbustiva
(MIRANDA et al., 2007) e com períodos chuvosos de fevereiro a maio, tendo índice
pluviométrico de 699 mm por ano (EMPARN, 2015) e temperaturas de até 35°C. A coleta
ocorreu de agosto de 2019 a março de 2020.
Sujeito de estudo
Dois grupos de saguis (Callitrhix jacchus), já habituados a presença dos pesquisadores,
foram capturados por armadilhas acionadas à distância, para a realização das
marcações individuais, identificação do sexo e idade dos animais. Após a captura,
realizou-se a sedação dos indivíduos com cetamina, com dosagem de 0,2 mL para
infantes e 0,3 mL para subadultos e adultos. A classificação de idade teve como base
Yamamoto (1995), infante (0-5 meses), juvenil (6-10 meses), subadulto (11-18 meses)
e adulto (acima de 18 meses). Enquanto sedados, eles foram pesados, medidos,
tiveram o sexo identificado. Para a identificação, cada indivíduo teve sua pelagem
marcada em partes distintas do corpo com ácido pícrico.
Após a captura, os indivíduos foram devolvidos às gaiolas até que o efeito do sedativo
acabasse e só então eles foram levados de volta ao ambiente para serem liberados. O
grupo foi acompanhado pelo resto do dia para garantir a sua segurança e nenhum dado
foi coletado no dia da captura para evitar interferência no registro comportamental.
Aspectos éticos
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O estudo teve autorização concedida pelos Instituto Chico Mendes de Conservação e
Biodiversidade – ICMBio (licença n° 70537) e Comitê de Ética o Uso de Animais (CEUA)
(certificado nº 219.008/2020).
Registro das respostas vocais e comportamentais aos alimentos
Para testar nossas hipóteses, foi realizado um experimento que consistia no
provisionamento de alimentos de alta e de baixa qualidade nutricional, respectivamente
banana e maçã, em diferentes quantidades (Tabela 1). Os pedaços de fruta eram
distribuídos uniformemente em uma plataforma (Figura 1) suspensa de 1m2, que
permitia o livre acesso dos indivíduos para o consumo dos itens alimentares. Os itens
alimentares foram pesados para que houvesse proporcionalidade entre os diferentes
tipos.
O experimento tinha início quando o primeiro indivíduo visualizava e se locomovia em
direção a plataforma e se encerrava quando todos os pedaços de alimento eram
consumidos ou com a saída dos indivíduos do local. As condições de cada teste foram
aleatorizadas e ocorreram duas vezes ao dia, um de manhã e outra de tarde, com
intervalos de um dia entre elas.
O experimento foi gravado em vídeo com uma câmera Sony HDR-AS15 para registro
comportamental e identificação posterior dos indivíduos. Os registros vocais foram
realizados através de um gravador Zoom H4n Pro conectado a dois microfones. Um
microfone direcional (Sennheiser ME67), manuseado pelo observador para acompanhar
o primeiro indivíduo a vocalizar, e um microfone condensador (AKG C1000 S)
posicionado acima da arena, registrando os sons do entorno.
A plataforma foi instalada próxima a locais de forrageio ou de descanso dos grupos e
os experimentos foram realizados nos horários do dia que o grupo começa a forragear,
no início da manhã e no fim do descanso da tarde, para evitar que os animais fiquem
saciados com o forrageio natural e pouco motivados a participarem do experimento.
Análise comportamental
As variáveis a serem analisadas em cada grupo são: (1) sexo, status social e reprodutivo
do primeiro indivíduo a chegar na plataforma; (2) presença de infantes no grupo, (3)
presença de vocalização por parte do animal focal; (4) o período de latência entre a
descoberta do alimento e a primeira vocalização.
Análise estatística
Realizou-se o teste Shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos dados, que não
apresentaram distribuição normal, portanto, realizamos testes não-paramétricos e
descritivos. Para testar a influência da presença de infantes no tempo para o início da
vocalização, foi realizado o teste U de Mann-Whitney. As análises foram realizadas no
RStudio (Versão 1.3.959). Para testar se o comportamento vocal estava sendo alterado
em função do status social dos indivíduos e da presença de infantes no grupo,
realizamos uma análise descritiva dos dados, devido ao baixo número amostral obtido.
A coleta de dados foi interrompida em março de 2020 devido a pandemia a SARS-CoV2 que fechou as FLONAS, por determinação do ICMBio - Ministério do Meio Ambiente.
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Resultados e Discussões

Para verificar nossas hipóteses e predições foram realizados 24 testes, nos quais
apenas metade deles apresentaram vocalizações previamente à chegada de outros
indivíduos na plataforma de alimentação (Tabela 2). Ao verificar se havia diferença no
tempo de início das vocalizações em função da presença de infantes (Figura 2) não foi
observado diferença significativa (w = 19,5; p = 0,8726). Dessa forma, é possível
perceber que a latência entre a descoberta do alimento e as primeiras vocalizações
parece não sofrer influência da presença de infantes no grupo.
No entanto, alguns estudos demonstraram que vários comportamentos são
influenciados pela presença dos infantes, em Callithrix jacchus. Em Yamamoto e Box
(1997) foi observado que tanto os pais, como os ajudantes mostram interesse nos
infantes e até chegam a competir para fornecer cuidados à prole. Já em Barbosa, Mota
e Barbosa (2017) foi visto que a vocalização dos infantes influenciou respostas
comportamentais dos outros indivíduos do grupo, como aumento na frequência de
abordagem, aumento do tempo em proximidade com os infantes e locomoção após o
estímulo infantil. Esses fatos, demonstram que talvez haja uma influência da presença
dos imaturos e que apenas os dados foram insuficientes pelo pequeno número amostral.
Ao verificar se o comportamento vocal dos indivíduos estava sendo alterado em relação
ao status social e reprodutivo e a presença e infantes no grupo, não foi possível chegar
a conclusões significativas devido ao baixo número amostral. No entanto, ao avaliarmos
os dados obtidos (Tabela 3), foi possível observar uma maior taxa do comportamento
vocal por parte dos ajudantes na presença de infantes. Além disso, com esses dados
foi possível verificar uma menor latência para vocalização tanto dos reprodutores quanto
dos ajudantes na presença de infantes (Figura 3), bem como a diminuição no tempo
decorrido entre a descoberta do alimento e a primeira vocalização nos machos
ajudantes (Figura 4).
Na literatura foi possível observar uma fêmea ajudante que raramente tinha acesso aos
infantes fazendo repetidos chamados alimentares, mesmo quando não tinha alimentos,
na tentativa de ter acesso aos imaturos (GUERREIRO MARTIN et al., 2019). Além disso,
já se sabe que os calitriquídeos não seguem o padrão geral dos primatas, por exibirem
altas taxas de chamados alimentares e de compartilhamento de alimento, tanto com os
imaturos, quanto com os adultos, ainda que em menor quantidade, uma vez que isso
faz parte do sistema de reprodução cooperativa deles (BROWN et al., 2004). Esses
fatos aliados, parecem convergir com nossos resultados preliminares, no qual os
indivíduos podem estar modificando o comportamento vocal frente aos alimentos
quando há infantes no grupo.
Outros estudos sugerem que o compartilhamento de comida ocorre mais por parte dos
machos do que das fêmeas, além de que os chamados alimentares ocorrem com maior
frequência nas primeiras semanas de vida dos infantes com altas taxas de
compartilhamento e facilitação social (GUERREIRO MARTIN et al., 2019). Tais achados
podem ajudar a explicar o menor tempo de latência para emissão de chamados em
machos ajudantes, em comparação com as fêmeas. Ademais, as taxas de
compartilhamento revelam de fato um cuidado aloparental, uma vez que os infantes são
menores e mais fracos que os adultos, isso reflete a motivação do ajudante adulto em
compartilhar sem uma obrigação (GUERREIRO MARTIN et al., 2019).
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As menores taxas de emissão de chamados alimentares e uma maior resistência para
partilha alimentar por parte das fêmeas, principalmente as reprodutoras, podem ser
resultantes da alta demanda energética para a gravidez e amamentação (GUERREIRO
MARTIN et al., 2019; TARDIF, 1994). Outras pesquisas demonstram que há fêmeas
ajudantes que apresentam cuidados com a prole tanto quanto os machos de mesmo
status social, mas também há fêmeas que estão constantemente em busca de
oportunidades reprodutivas como fêmeas dominantes (BURKART, 2015; YAMAMOTO
et al., 2014). Em consequência dessa possibilidade de competição, essas fêmeas até
são privadas do cuidado a prole, uma vez que há o risco de infanticídio por parte delas
(FINKENWIRTH et al., 2016; YAMAMOTO et al., 2009). Aliado a essas informações, é
possível supor que por isso as fêmeas ajudantes tenham um maior tempo de latência
para a vocalização do que os machos do mesmo status na presença de infantes no
grupo, como foi demonstrado parcialmente no nosso estudo.

Conclusão
Diante dos resultados obtidos nesse estudo, não foi possível concluir com base em
resultados estatísticos, se a emissão de chamadas foi influenciada pela presença de
imaturos. No entanto, foi possível observar a partir dos poucos registros que fizemos e
da revisão bibliográfica que nossas hipóteses, de que o comportamento seria alterado
na presença de infantes e que essa alteração iria depender do status social,
possivelmente seriam corroboradas. Dessa forma, se faz necessária a continuidade
desse estudo, de modo a aumentar a robustez dos dados e chegar a resultados mais
conclusivos.
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Anexos

Tabela 1: Descrição das etapas e condições do experimento.

Figura 1: Plataforma de alimentação. (Autoria: Débora Louise da Cruz Silva)

Tabela 2: Registro das vocalizações em todo o experimento.

Figura 2: Latência para vocalização em função da presença de infantes.
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Tabela 3: Registro de vocalização por status social.

Figura 3: Latência para vocalização em função do status reprodutivo.

Figura 4: Latência para vocalização em função do status social. (FM) fêmea
reprodutora;(MR) macho reprodutor; (FA) fêmea ajudante; (MA) macho ajudante.

CIÊNCIAS DA VIDA

25

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: HS0913
AUTOR: RAYANE STEPHANE ROCHA DE SENA SILVA
COAUTOR: SABINNE DANIELLE GALINA
COAUTOR: MARIA LUIZA CRUZ DE OLIVEIRA
COAUTOR: HUDSON GUILHERME SILVA DA COSTA
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO

TÍTULO: Relação entre exposição à luz no trajeto de casa para a escola pela manhã,
irregularidade no ciclo sono e vigília e componentes da atenção em adolescentes
Resumo
A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, com mudanças
nas áreas biológica, psicológica e social, dentre as quais, um atraso na fase de sono.
Nos adolescentes do turno matutino, há privação de sono, aumento na irregularidade
do sono e sonolência no início da manhã, impactando o desempenho escolar. Neste
estudo, avaliamos a relação entre a exposição à luz pela manhã no trajeto de casa à
escola, irregularidade no ciclo sono-vigília, hábitos de sono, sonolência ao acordar, e
componentes da atenção em adolescentes do turno matutino. Participaram 101
adolescentes de ambos os sexos do 1º e 2º anos do ensino médio de escolas privadas
(Natal/RN), que preencheram o diário de sono associado à actimetria por 10 dias para
registrar a intensidade de luz, padrões de sono e sonolência ao acordar. Os
componentes da atenção (atenção seletiva e sustentada, alerta tônico e fásico) foram
avaliados pela Tarefa de Execução Contínua. Houve uma tendência a correlação
positiva fraca entre a média semanal de intensidade de luz pela manhã no trajeto de
casa à escola e o percentual de respostas corretas na atenção seletiva (r=0,19; p=0,06),
e a correlação negativa fraca entre a média de intensidade de luz e o percentual de
omissões no alerta tônico (r=-0,18; p=0,07). Sugere-se que há uma relação entre
maiores intensidade de luz pela manhã no trajeto de casa à escola e melhor
desempenho atencional, porém é necessário um aumento da amostra para avaliar esta
relação.
Palavras-chave: Adolescentes. Luz pela manhã. Irregularidade do sono. Sono. Atenção.
TITLE: Relationship Between Exposure to Light on The Itinerary from Home to School in
the Morning, Irregularity in the Sleep-Wake Cycle and Components of Attention in
Adolescents
Abstract
Adolescence is a transition between infancy and adulthood with changes in biological,
psychological, and social areas, among them, a delay in sleep phase. Adolescents of
morning shift show sleep deprivation and irregularity, and sleepiness in early morning,
impacting school performance. In this study, we evaluated the relationship between
exposure to morning light on commuting to school, sleep-wake cycle irregularity, sleep
habits, sleepiness upon awaking, and attention components in adolescents in the
morning shift. Participated 101 teens of both sexes from freshman and sophomore years
on private high schools (Natal/RN), who filled a sleep diary in association with actimetry
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for 10 days to record light intensity, sleep patterns and sleepiness upon awaking. The
attention components (selective and sustained attention, tonic and phasic alertness)
were evaluated by a Continuous Performance Task. There was a tendency towards a
weak positive correlation between the weekly mean of morning light intensity during
commuting and the percentage of correct responses for selective attention (r=0.19;
p=0.06), besides a weak negative correlation between the mean of light intensity and the
percentage of omissions for tonic alertness (r=-0.18; p=0.07). It is suggested that there
is a relationship between the exposition to higher intensity of light on commuting to
school in the morning and better attention performance, however an increase in the
sample is necessary to assess this relationship.
Keywords: Adolescents. Morning light. Sleep irregularity. Sleep. Attention.
Introdução
A adolescência é uma fase em que ocorre maturação puberal, que está relacionada à
ação de hormônios sexuais. Há também modificações fisiológicas que podem manter
relação com o desenvolvimento de padrões de sono, com maior duração da fase do
sono quando comparado com adultos, atraso no horário de dormir e acordar, além de
haver diferença entre os padrões de sono na semana - dias de escola - e fim de semana,
decorrente de um conflito entre o atraso nos horários de sono e o horário escolar do
turno da manhã (Millman, 2005). Essas modificações fisiológicas decorrentes da fase
puberal promovem uma prorrogação no estado de vigília avançando pela noite, o que
leva a um aumento na exposição à luz à noite, que de forma natural e coordenada leva
a um atraso em algumas funções fisiológicas (Andrade et al., 1993; Anders et al., 1980).
Segundo a Associação Brasileira do Sono (2018), o sono se modifica em diferentes
faixas etárias, e para adolescentes que estudam pela manhã é provável que ocorra uma
restrição do sono devido à dificuldade natural que os adolescentes possuem em acordar
mais cedo. Uma análise de dados, coletados em várias regiões do Brasil durante a
Semana do Sono em 2018, comprovou a ocorrência da privação do sono durante a
semana e uma tendência à compensação dessa privação nos fins de semana,
caracterizando uma irregularidade dos ritmos circadianos (Associação Brasileira do
Sono, 2018). O padrão de irregularidade de sono entre semana e fim de semana em
adolescentes é bem marcado e mantém relação com a manutenção dos níveis de
atenção na sala de aula.
A atenção é um processo cognitivo bastante estudado, porém de difícil conceituação.
Para Valdez (2019), a atenção é a relação do indivíduo com o meio ambiente e implica
em processar e selecionar a informação que chega ou responder estímulos e sustentar
respostas por algum intervalo de tempo. Baseado no modelo proposto por Posner e
Rafal (1987), Valdez (2019) sugere quatro componentes para o processo cognitivo da
atenção. Esses componentes serão descritos a seguir: (1) alerta tônico, o qual é a
capacidade de responder a qualquer evento do meio ambiente; (2) alerta fásico, é a
capacidade de responder a um evento após um sinal de alerta; (3) atenção seletiva, se
refere a capacidade de produzir uma resposta específica para cada estímulo; (4)
atenção sustentada, tem a ver com continuar respondendo ao estímulo por um
determinado tempo.
A luz natural do dia pode atingir iluminâncias de até 10.000 lux, enquanto a luz artificial
em ambientes fechados, com a sugerida no Brasil para salas de aula é de no mínimo
500 lux e, mais comumente, atinge valores ainda menores, como 300 lux (Galina, 2017;
NBR ISO/CIE 8995-1. 2013). A retina possui receptores de imagem, cones e bastonetes,
assim como as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, ipRGCs, as quais
integram informações e as enviam ao cérebro através do nervo óptico, além de mediar
a maioria dos efeitos da luz no ritmo circadiano. De modo geral, se expor à luz pela
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manhã possui efeito de avançar o ritmo, enquanto a exposição à luz à noite possui efeito
de atrasar o ritmo circadiano (Blume; Garbazza; Spitschan, 2019).
Nesse contexto, a luz tem um papel regulador nos ritmos biológicos e a privação do
sono dificulta ainda mais os níveis dos componentes da atenção pela manhã em
adolescentes, resultando em impactos não apenas na atenção, mas no humor. Portanto,
nosso objetivo neste trabalho é avaliar a relação entre a exposição à luz pela manhã no
trajeto de casa até a escola, quanto ao seu impacto sobre os componentes da atenção,
assim como os hábitos de sono e sonolência ao acordar, em adolescentes que estudam
no turno matutino no município de Natal/RN. Espera-se que uma maior exposição à luz
pela manhã esteja relacionada a maiores níveis de atenção, menores níveis de
sonolência ao acordar, assim como de irregularidade nos horários de sono entre
semana e fim de semana em adolescentes que estudam no turno matutino.
Metodologia
Participantes e procedimento experimental
Foram recrutados 127 adolescentes do 1º e 2º anos do ensino médio, do turno da
manhã, de ambos os sexos (16 ± 0,6 anos), matriculados em escolas privadas da cidade
de Natal/RN. Foram excluídos adolescentes que relataram: 1) uso regular de
psicofármacos; 2) distúrbios de sono e de saúde; 3) diagnóstico de distúrbios
neurológicos (p.ex. epilepsia) atuais ou no passado, deficiências sensoriais e/ou
motoras sérias, e déficits cognitivos; 4) diagnóstico de uma das seguintes doenças
psiquiátricas: Depressão Maior, Transtorno do Humor Bipolar, Transtorno Psicótico,
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH); e 5) que não preencheram os
questionários por completo. Os padrões temporais de sono foram registrados por meio
do preenchimento do diário de sono, o qual descreve comportamentos feitos antes e
depois do sono. A sonolência ao despertar foi avaliada por meio da Escala de sonolência
de Maldonado (2004) adaptada por Belísio (2014). A intensidade de luz à qual os
participantes foram expostos foi registrada por meio de actímetros, com ênfase para o
intervalo entre os horários de acordar e 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 à
atenção sustentada e seletiva, alerta tônico e fásico. A tarefa foi aplicada entre terçasfeiras e sextas-feiras no horário de 7h30min e 9h30min.
Descrição dos instrumentos utilizados
O diário de sono utilizado foi com base nas adaptações feitas por Andrade (1997) e
Louzada (2000), as quais propõem questões a respeito do horário de deitar e levantar,
além do motivo para acontecerem, despertares noturnos, horários e frequência de
cochilos durante o dia, e sonolência do indivíduo ao acordar, medida pela Escala de
sonolência de Maldonado. Os actímetros do modelo ActTrust da Condor foram utilizados
no punho não dominante do indivíduo, pois é um equipamento semelhante a um relógio
de pulso. Ele mede a movimentação do indivíduo e a duração, intensidade e horário a
que o usuário está exposto à luz. Os dados obtidos foram utilizados para verificar o perfil
de exposição à luz dos adolescentes participantes da pesquisa do caminho de casa
para a escola até o momento em que se encontram em sala de aula para observar o
padrão de exposição à luz durante a semana.
Análise de dados

CIÊNCIAS DA VIDA

28

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Dos 127 estudantes recrutados, apenas 101 concluíram as etapas do estudo. A
exposição à luz no percurso de casa até a escola foi avaliada por meio da média da
intensidade de luz registrada por meio dos actímetros durante 5 dias de coleta de dados
nos dias de aula, entre o horário de acordar até o início das aulas pela manhã. As
associações entre a intensidade média de luz no trajeto de casa à escola, padrões
temporais de sono, sonolência diurna, e as variáveis dos testes de atenção foram
analisadas por meio de testes de correlação de Spearman, com um nível de significância
de 5%, através do programa Statistica 8 (TIBCO Statistica).
Resultados e Discussões
Verificou-se uma tendência a uma correlação positiva fraca entre a média semanal de
intensidade de luz pela manhã e o percentual de respostas corretas para a atenção
seletiva (r= 0,19; p<0,05 - Tabela 1; Figura 1), e a uma correlação negativa fraca entre
a média semanal de intensidade de luz e o percentual de omissões para o alerta tônico
(r= -0,18; p<0,067 - Tabela 1; Figura 2). Não houve correlação significativa entre a média
semanal de intensidade de luz e as variáveis referentes aos outros componentes da
atenção, alerta fásico e atenção sustentada, dentro dos critérios analisados, sendo eles:
tempo de reação médio, percentual de respostas corretas e percentual de omissões.
Assim como, não houve correlações significativas entre a média de intensidade de luz
semanal e o índice de sonolência de Maldonado, horários de deitar, levantar e
irregularidade nos horários de sono (Tabela 2).
De acordo com uma das hipóteses propostas, os estudantes que se expuseram mais a
luz pela manhã tenderam um maior percentual de respostas corretas na TEC para o
componente de atenção seletiva. Também foi observada uma tendência a que quanto
maior a exposição à luz pela manhã menor a omissão das respostas para o alerta tônico.
Essas tendências estão de acordo com o efeito que a exposição à luz pela manhã tem
em melhorar os componentes da atenção, aumentando os níveis de alerta dos
adolescentes e, a depender do horário, duração e intensidade dessa exposição, pode
avançar os ritmos biológicos (Sharkey et al., 2011; Gooley, 2017). Choi e colaboradores
(2019) mostraram que a exposição a luz artificial pela manhã com uma iluminância de
500 lux possui efeito de aumentar os níveis de alerta nos indivíduos de faixa etária entre
23 anos. Além disso, os participantes da pesquisa foram expostos a luz branca e luz
enriquecida com azul e se observou que a luz azul possui maior influência sobre os
níveis de alerta.
Gabel e colaboradores (2013) confirmam que a exposição à luz matinal em indivíduos
de faixa etária entre 20 e 33 anos, melhora os parâmetros subjetivos de bem estar,
sonolência, tensão e desempenho cognitivo de modo que o indivíduo se sinta mais apto
para cumprir as tarefas que exijam um esforço intelectual. Crowley e Eastman (2015)
propuseram que a exposição à luz artificial pela manhã combinada com a não exposição
a noite pode avançar o ritmo de adolescentes. Apesar dessas descobertas não
manterem total relação com os achados do presente estudo, reafirmam que a exposição
à luz pela manhã, mesmo sendo artificial, pode diminuir a irregularidade do sono e a
restrição do sono, além de contribuir para aumentar os níveis de alerta.
Para as outras variáveis analisadas: alerta fásico, atenção sustentada, irregularidade do
sono, sonolência ao acordar e sonolência de Maldonado, não houve correlação
significativa, provavelmente devido a limitação do tamanho da amostra analisada e/ou
a diferenças individuais. A exposição à luz pela manhã possui um papel importante para
o desempenho escolar dos adolescentes que estudam pela manhã frente ao horário de
início das aulas e às condições fisiológicas naturais dos ritmos biológicos dos
adolescentes. Sugere-se para os próximos estudos um tamanho amostral maior para
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avaliar a relação entre intensidade de luz pela manhã, irregularidade do ciclo sono e
vigília e os componentes da atenção em adolescentes do turno matutino.
Conclusão
Com o presente trabalho, sugerimos que níveis mais elevados de exposição à luz
matinal estão relacionados a maiores os níveis de alerta tônico e atenção seletiva em
adolescentes que estudam pela manhã. Porém, não observamos relações entre essa
exposição e a irregularidade do sono na semana e a sonolência ao acordar, assim como
com os outros componentes da atenção, provavelmente devido ao baixo número de
participantes no estudo. Para novos estudos, propomos aumentar o tamanho da
amostra para avaliar a relação entre a exposição à luz pela manhã no trajeto de casa
até a escola, irregularidade do ciclo sono e vigília e os componentes da atenção em
adolescentes do turno matutino. Não obstante, sugerimos que os adolescentes se
exponham à luz natural pela manhã e que as escolas melhorem a qualidade da luz em
sala de aula, respeitando as recomendações previstas e promovendo um ambiente mais
propício para melhores níveis de atenção e alerta, principalmente nos primeiros horários
das aulas matutinas.
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Anexos

Tabela 1 – Correlações entre a média da intensidade de luz no trajeto de casa até a
escola na semana e os componentes da atenção (Spearman, p<0,05).

Figura 1 - Correlação entre a média da intensidade de luz no trajeto de casa até a escola
na semana e percentual de respostas corretas para a atenção seletiva (Spearman,
p<0,05).
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Tabela 2 – Correlações entre a média da intensidade de luz no trajeto de casa até a
escola na semana e a irregularidade do sono, horários de sono e sonolência ao acordar
na semana (Spearman, p<0,05).

Figura 2 - Correlação entre a média da intensidade de luz no trajeto de casa até a escola
na semana e percentual de omissões nas respostas para o alerta tônico (Spearman,
p<0,05).

CIÊNCIAS DA VIDA

32

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: HS0966
AUTOR: FRANCISCO ALISSON DE MOURA ALVES
COAUTOR: ADRIELLY MARCELA DE CASTRO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES

TÍTULO: Market Simulator: escolha de parceiro em um speed-dating
Resumo

Ao longo de anos de estudos acerca da compreensão da dinâmica de parceiros, novos
modelos acabaram surgindo. Nesse processo, o speed-dating surgiu e consiste em
encontros rápidos entre indivíduos, de modo a simular a dinâmica do mercado de
acasalamento e tentar compreender o processo de escolha de parceiros. Assim, o
speed-dating já vem sendo utilizado em estudos da área ao redor do mundo, mas é uma
metodologia a ser consolidada no Brasil. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo
investigar a relação entre personalidade, autoavaliação e valor de mercado dos
indivíduos a partir do uso do speed-dating como metodologia. Nossa amostra contou
com 54 indivíduos, 29 homens e 25 mulheres, todos heterossexuais e solteiros. Esses
compareceram ao Centro de Biociências (UFRN) e responderam também a um conjunto
de questionários. Para a análise dos dados foram feitas correlações de Pearson e
Spearman. Foram observadas correlações entre traços de personalidade e as
dimensões da autoavaliação para cada sexo. Quanto à autoavaliação e o valor de
mercado do parceiro escolhido no speed-dating, não foram encontradas correlações
significativas. Assim, o speed-dating demonstrou potencial para investigar as
características associadas ao valor de mercado de indivíduos de acordo com sua
personalidade. Entretanto, são necessários mais estudos para o entendimento da
dinâmica de valor de mercado como também para a consolidação do speed-dating como
metodologia científica.

Palavras-chave: Diferenças sexuais. Personalidade. Valor de mercado.
TITLE: Market Simulator: choosing a speed-dating partner
Abstract

Over years of studies on understanding the dynamics of partners, new models have
emerged. In this process, speed-dating emerged and consists of quick meetings
between individuals, in order to simulate the dynamics of the mating market and try to
understand the process of choosing partners. Thus, speed-dating has already been used
in studies of the area around the world, but it is a methodology to be consolidated in
Brazil. In this sense, this study aims to investigate the relationship between personality,
self-assessment and market value of individuals from the use of speed-dating as a
methodology. Our sample included 54 individuals, 29 men and 25 women, all
heterosexual and single. These attended the Center for Biosciences (UFRN) and also
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answered a set of questionnaires. Pearson and Spearman correlations were used to
analyze the data. Correlations were observed between personality traits and the
dimensions of self-assessment for each sex. Regarding the self-assessment and the
market value of the partner chosen in speed-dating, no significant correlations were
found. Thus, speed-dating has demonstrated the potential to investigate the
characteristics associated with the market value of individuals according to their
personality. However, further studies are needed to understand the market value
dynamics as well as to consolidate speed-dating as a scientific methodology.

Keywords: Sexual differences. Personality. Market value.
Introdução
No mercado de acasalamento humano, os indivíduos possuem um valor de mercado
que pode ser um indicativo de suas qualidades como parceiro em potencial (Pawlowski,
2000). Dentro desse mercado, os indivíduos também possuem preferências traços
como características físicas e mesmo inteligência e bom-humor (Hattori et al., 2013). As
preferências são diferentes entre os sexos (Pawlowski, 2000), e também podem sofrer
influência de variáveis sociais e culturais (Lopes et al., 2018).
O Valor de mercado dos indivíduos é uma importante característica no mercado de
acasalamento, sendo traçado a partir da autoavaliação dos indivíduos unindo suas
representações cognitivas, características e habilidades (Valentova & Veloso, 2018).
Indivíduos com uma maior autopercepção do valor de mercado podem acabar sendo
mais exigentes nas características presentes em um parceiro, de modo que suas
características acabam por refletir uma maior cobrança na busca por um parceiro em
potencial (Edlund & Sagarin, 2010) seja por características físicas ou de personalidade.
Carere e Locurto (2011) abordam a personalidade como a expressão de relações
emocionais, comportamentais e fisiológicas. Um dos instrumentos que podem ser
utilizados para a análise dos traços de personalidade de um indivíduo é o Big Five,
conhecido por organizar e dividir a personalidade em cinco principais traços, sendo eles:
neuroticismo, agradabilidade, conscienciosidade, extroversão e abertura (John, 1990).
O speed-dating permite a interação entres indivíduos dentro de um curto espaço de
tempo, de modo que sua dinâmica traz como ponto positivo a obtenção de dados dos
dois indivíduos que estão participando do processo, podendo auxiliar no entendimento
de dinâmicas sociais como tomadas de decisões e as preferências no mercado de
acasalamento (Finkel & Eastwick, 2008). Assim, o speed-dating pode atuar como um
bom método ao conseguir simular o processo de tomada de decisão e escolha real feita
por um indivíduo, sendo possível, inclusive, levar em consideração os competidores em
potencial como também outras variáveis contextuais (Nascimento, 2020).
Este trabalho teve como objetivo investigar a relação entre a autopercepção do valor de
mercado com a personalidade do indivíduo, além disso investigar a relação entre a
autoavaliação e o valor de mercado do parceiro escolhido em parceiros para longoprazo no speed-dating.

Metodologia
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O experimento aconteceu nas dependências do Centro de Biociências, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. O total de voluntários participantes ao final dos
experimentos foi de 54 indivíduos heterossexuais, maiores de 18 anos, sendo 29
homens e 25 mulheres.
Antes do início dos experimentos os indivíduos foram divididos em salas distintas, de
modo que os homens e mulheres ficassem em salas diferentes. Logo após foi solicitado
aos participantes que respondessem a um conjunto de questionários incluído o TCLE
(termo de consentimento livre e esclarecido), um questionário sociodemográfico, um
questionário no Big Five e um questionário de autoavaliação como parceiro romântico.
A estrutura do questionário de autoavaliação como parceiro romântico foi a mesma para
a construção do parceiro ideal, sendo composto por nove características: rosto bonito,
corpo bonito, saúde, sociável, bom-humor, fiel, boa condição financeira, inteligência,
determinado e trabalhador. A cada característica poderia ser atribuído de zero a nove
pontos. Essas características foram organizadas em três domínios: atratividade (rosto
bonito, corpo bonito e saúde), recursos (boa condição financeira, determinado e
trabalhador e inteligência) e sociabilidade (sociável, bom-humor e fiel). Além de servir
como base para autoavaliação, a soma da pontuação dos domínios serviu também
como base para estabelecer o valor de mercado do indivíduo.
Após a conclusão dos questionários, os indivíduos eram encaminhados à sala vestidos
de batas, propés e elásticos para amarrar os cabelos. Nas batas foram inseridos
números os quais serviam como identificação de cada indivíduo no processo. Durante
a sessão do speed-dating cada indivíduo teve um contato frente a frente com cada
indivíduo do sexo oposto por três minutos, até serem efetuadas interações com todos
os participantes do sexo oposto presentes nas sessões. Após a conclusão da sessão,
cada indivíduo recebeu um cartão de escolha, o qual deveria ser preenchido com a
numeração equivalente a um parceiro para curto e longo prazo.
Para análise dos dados foi utilizado o software Past, a partir do qual foram realizados
os testes de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade e homogeneidade dos dados
amostrais. Visando identificar relações entre a percepção de valor de mercado do
indivíduo com os traços de personalidade apresentados, foram feitas correlações para
cada um dos sexos (correlações de Pearson para os dados paramétricos e de
Spearman para os dados não-paramétricos). Além disso, para identificar relações entre
o valor de mercado do indivíduo e o valor de mercado do parceiro escolhido no speeddating foram feitas correlações de Spearman. Para todos os testes foi considerado um
p <0,05.
Todo o procedimento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos/UFRN sob parecer nº 3.078.577.

Resultados e Discussões

Nossos resultados mostram que homens que se consideram mais atrativos pontuaram
mais em conscienciosidade; além disso, homens que se consideraram mais sociais
pontuaram mais em extroversão e agradabilidade, por fim, os homens que se
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autoavaliaram com mais recursos pontuaram mais em conscienciosidade e abertura
(Figura 1). Por outro lado, não ocorreu nenhuma relação significativa entre a
autoavaliação de indivíduos do sexo masculino com o valor de mercado do parceiro
escolhido no speed-dating (Figura 2).
Para as mulheres que se consideraram mais atrativas, houve um aumento na pontuação
em abertura, e mulheres mais sociais pontuaram mais em extroversão (Figura 3).
Entretanto, também não foi possível identificar nenhuma relação significativa entre a
autoavaliação de indivíduos do sexo feminino e o valor de mercado parceiro escolhido
no speed-dating (Figura 4).
Semelhanças e Diferenças entre os sexos
Ao observar os resultados obtidos podem ser identificadas semelhanças e diferenças
entre homens e mulheres. Inicialmente, nota-se que para ambos os sexos ocorreu uma
relação positiva entre o domínio social e extroversão. A extroversão está ligada a fatores
sociais, vitais, ativos, assertivos e dominantes, de modo que uma maior pontuação no
traço pode caracterizar uma maior disposição para um indivíduo investir em serem
sociáveis (Saldanha-Silva et al., 2008).
Quanto às diferenças, ao olharmos para a autoavaliação do domínio de atratividade de
modo vemos que os homens que se autoavaliaram mais atraentes pontuaram mais em
conscienciosidade, e por outro lado as mulheres que se autoavaliaram como mais
atraentes pontuaram mais em abertura. Dion et al. (1972) presumem em um de seus
trabalhos que variações na atratividade podem acarretar implicações para variados
aspectos de interação e influência social. Assim, a influência do fator atratividade pode
atuar de forma distinta dependendo do sexo em questão, de modo a atender suas
necessidades adaptativas comportamentais.
Para os homens que se consideraram mais sociais houve um aumento na pontuação
de traços de agradabilidade, além de que ao se autoavaliarem com mais recursos os
homens também acabaram por pontuar mais em conscienciosidade e abertura,
diferente do sexo feminino.
Por fim, para ambos os sexos não foi encontrada nenhuma relação significativa entre o
valor de mercado do indivíduo com o valor de mercado do parceiro escolhido para longoprazo o que pode estar relacionado com o fato dos indivíduos ajustarem suas
preferências ao mercado de acasalamento em que estão inseridos.
As diferenças encontradas entre os sexos podem, em parte, serem explicada a partir da
teoria das estratégias sexuais (Buss & Schmitt, 1993), em que divergências entre valor
de mercado e traços de personalidade podem ser resultado de mecanismos
psicológicos que atenderam necessidades adaptativas especificas para cada um dos
sexos.

Conclusão

Nossos resultados mostraram principalmente a ausência de correlações significativas
entre a autoavaliação dos indivíduos com o valor de mercado do parceiro escolhido
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durante o speed-dating, de modo que o aumento na pontuação de variáveis
pertencentes ao indivíduo não impactou de forma significativa a escolha do parceiro com
base em seu valor de mercado. Além disso, houve a presença de traços de
personalidade singulares para cada sexo, como também a convergência entre os traços
de extroversão e postura social para ambos. Entretanto, são necessárias mais
abordagens e dinâmicas de estudo, tanto para entender melhor o funcionamento e
dinâmica do mercado de acasalamento e valor de mercado dos indivíduos, quanto para
estabelecer o speed-dating como ferramenta de pesquisa, principalmente no Brasil.
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Anexos

Figura 1: Correlações correspondentes ao sexo masculino, relacionando autoavaliação
organizada em três domínios (Atratividade, Sociabilidade e Recursos) com os cinco
grandes fatores da personalidade.

Figura 2: Correlações correspondentes ao sexo masculino, relacionando autoavaliação
dos indivíduos dividido em três domínios (Atratividade, Sociabilidade e Recursos) com
os valores de mercado dos parceiros escolhidos (D).

Figura 3: Correlações correspondentes ao sexo feminino, relacionando autoavaliação
organizada em três domínios (Atratividade, Sociabilidade e Recursos) com os cinco
grandes fatores da personalidade.

Figura 4: Correlações correspondentes ao sexo feminino, relacionando autoavaliação
dos indivíduos dividido em três domínios (Atratividade, Sociabilidade Recursos) com os
valores de mercado dos parceiros escolhidos (D).
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TÍTULO: Influência do consumo conspícuo na escolha de parceiros
Resumo
A escolha de parceiros pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles
emocionais ou no âmbito da aquisição de bens de valor para capturar a atenção. A área
do consumo conspícuo tem sido abordada por diferentes esferas indicando que diversos
fatores estão envolvidos na prática desse comportamento, principalmente o de
estratégias sexuais de atração de parceiros. O estudo desses fatores foi feito baseado
na perspectiva evolucionista para uma melhor compreensão de suas origens e de como
ele funciona no mundo atual, em quais comportamento eles se traduzem, abordando
também áreas como economia, marketing e psicologia. Por meio de questionários,
participantes participaram de pesquisas a demonstrar a relação entre o consumo de
objetos caros, atração e duração dos relacionamentos. Foi encontrado, dessa forma,
apenas uma pequena diferença entre os sexos, em que os homens tiveram uma
preferência a relacionamentos casuais, ou de curta duração, ao contrário das mulheres.

Palavras-chave: Comportamento; consumidor; estratégias sexuais
TITLE: Influence of conspicuous consumption on the choice of partners
Abstract
The choice of partners can be influenced by several factors, be they emotional or in the
scope of the acquisition of valuable goods to capture attention. The area of conspicuous
consumption has been approached by different spheres indicating that several factors
are involved in the practice of this behavior, mainly that of sexual strategies to attract
partners. The study of these factors was made based on the evolutionary perspective for
a better understanding of its origins and how it works in the current world, in what
behavior they translate, also addressing areas such as economics, marketing and
psychology. Through questionnaires, participants participated in surveys to demonstrate
the relationship between the consumption of expensive objects, attraction and duration
of relationships. Thus, it was found only a small difference between the sexes, in which
men had a preference for casual, or short-term relationships, unlike women.
Keywords: Behavior; consumer; sexual strategies
Introdução
Este relatório é fruto do trabalho desenvolvido enquanto bolsista CNPQ/PIBIC na
modalidade iniciação científica (IC), sob a orientação do professor Dr. Felipe Nalon e
em cooperação com o Laboratório de Evolução do Comportamento Humano-LECH e
busca a relação entre o uso de produtos chamativos podem influenciar na atratividade
dos indivíduos como parceiros românticos. As emoções são conhecidas por
influenciarem em diversos aspectos da vida humana em sociedade, o que reflete em
ações e comportamentos que têm sido estudados para melhor compreensão. Um deles
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é o comportamento do consumidor, uma vez que o consumo é algo inerente do ser
humano e pode ser entendido mais profundamente com estudos que envolvem diversos
âmbitos de conhecimento. Como citado por Holbrook [1] essas áreas envolvem a
economia, psicologia, filosofia, antropologia e mais recentemente o neuromarketing e a
biologia evolutiva. De acordo com a Enciclopédia Britânica[2], marketing significa a
soma de atividades envolvidas em dirigir o fluxo de bens e serviços dos produtores para
os consumidores, o qual tem função de promover e auxiliar a troca de produtos e
serviços. Já o neuro marketing propôs a junção de duas áreas com crescimento
exponencial de interesse na sociedade, o comportamento de consumo e neurociência,
e adjunto ao uso das técnicas de neuroimagem [3] auxiliaram na compreensão das
áreas
cerebrais
envolvidas
com
o
consumo.
A psicologia evolucionista determina que comportamentos atuais são derivados de
ocorrências ancestrais que os moldaram, assim como o consumo de determinados
produtos e serviços podem indicar eventos que auxiliaram a sobrevivência de uma
espécie, nesse caso a humana, e por conseguinte, na passagem adiante dos genes. O
comportamento de consumo pode traduzir necessidades de origem biológica para a
satisfação de necessidades intrínsecas e também, estratégias de cunho reprodutivo
como a sinalização sexual, tendo uma das ações a exibição de ornamentos para atração
do
parceiro.
Assim como outros comportamentos, o de reprodução envolve diversas estratégias que
tiveram sucesso na história evolutiva, como mostrado por Darwin pela seleção sexual[4],
ainda que fossem custosas e pudessem aumentar o risco de predação, e
consequentemente a morte. No entanto, por justamente serem custosas ao indivíduo
que carrega essa característica, foi teorizado que a sobrevivência junto a essa
característica poderia enviar um sinal à fêmea que aquele seria um bom parceiro
reprodutor. O princípio do handicap[5] traz à tona os sinais honestos[6] transmitidos pelo
macho para evidenciar que está melhor adaptado ao ambiente, seja no consumo de
nutrientes ou evitar predadores, esse principio se mostra no clássico caso das penas
dos
pavões,
exuberantes
e
extremamente
chamativas.
Esse comportamento também é visto em humanos, no entanto possui outra
nomenclatura, o de consumo conspícuo. Teoria baseada na obra de Thorstein
Veblen[7], o consumo conspícuo provinha de uma classe baseada no lazer, nos quais
os membros não precisavam trabalhar, mas usufruíam dos excedentes produzidos pela
classe trabalhadora, associado também à propriedade privada e ao status social[8].
Traduzido como o uso da ostentação de bens materiais em associação a estratégias
sexuais e a transmissão de um sinal para a reprodução, em que são aplicadas um
conjunto de teorias, seleção sexual, investimento parental e sinalização custosa. Essas
estratégias incluem a compra de produtos de marcas caras e conhecidas e idas a
lugares
refinados,
usado
como
artificio
para
impressionar.
Ademais, esses fatores indicam que mulheres que escolhem esse tipo de parceiro estão
em busca de um relacionamento de curto prazo, contudo os homens não se mostraram
significativamente influenciados pelo consumo conspícuo para a escolha de parceiras,
em relacionamentos de longa e curta duração[9].
Metodologia
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Participantes
Pessoas de ambos os sexos, entre 18 e 59, participaram da pesquisa, os quais residiam
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Constaram ao todo 120 participantes,
calculado através do software de cálculo de poder estatístico G*Power 3.1.9.2(Faul,
Erdfelder, Lang & Buchner, 2007), em proporções iguais para homens e mulheres, e
foram eles convocados e entrevistados em espaços de livre circulação e salas de aula
nas unidades acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Procedimentos
Para a coleta de dados, as informações referentes à pesquisa foram brevemente
apresentadas e posteriormente foram entregues os termos de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), de caráter individual, anônimo e confidencial. A coleta só poderia
ser feita mediante assinatura e, sendo assim, foi entregue um questionário contendo
questões de caracterização sociodemográfica, a descrição de seis sujeitos, indicados
como empresários locais, estímulos do sexo oposto com os critérios que deverão ser
utilizados para a avaliação dos mesmos e duas escalas. Após a conclusão, o
pesquisador responsável sanou quaisquer dúvidas e pode liberar os entrevistados.
Formulação e avaliação dos sujeitos estímulo
Para a realização do estudo, os participantes avaliaram perfis de sujeitos estímulos do
sexo oposto, descritos como empresários locais, e dos quais alguns haviam comprado
recentemente um automóvel. Essas descrições eram compostas de um pequeno texto,
feito a partir de três atributos: (1) profissão, (2) hobbies, que puderam ser avaliados
previamente para garantir que não afetaria a avaliação geral, e (3) manipulação de
interesse, constituída pela especificação do automóvel adquirido e formas alternativas
de deslocamento. Foram escolhidos 6 tipos de profissões e hobbies para a descrição
do sujeito estímulo, essas não obtiveram diferenças expressivas de prestígio social,
(F(5, 140) < 2,19&#894; P >0,060), diferenças de avaliação entre os sexos (F(1, 28) <
1,75&#894; P > 0,196), ou interação entre essas duas variáveis (F(5, 140) <
1,123&#894; P > 0,351. As profissões e hobbies foram atribuídas aleatoriamente para
que não houvesse efeito de avaliação nos participantes. Para a montagem das
características automobilísticas, foram recolhidas informações dos índices disponíveis
pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE) (2014), as quais foram
determinadas por faixa de preço: para o consumo conspícuo usou-se carros de luxo
com preço de revenda na média de R$70,000, e para o não conspícuo, automóveis
populares com preço de aproximadamente R$35.000; para essa montagem foram
usados 12 modelos, 6 de cada característica, com carroceria do tipo sedan para fins de
padronização. Para essas escolhas também foram feitas avaliações para a seleção dos
automóveis, assim foram selecionados dois modelos de automóveis de luxo com os
maiores valores médios (M=6,73 e M=6,87) e dois modelos de automóveis populares
com os menores valores médios (M=4,30 e M=4,93). Foram avaliados pelos
participantes seis perfis estímulos, contidos em três grupos: (a) dois perfis
acompanhados da fotografia de uma paisagem urbana e com a descrição de uma forma
de deslocamento alternativa à posse de um automóvel (grupo controle)&#894; (b) dois
perfis acompanhados da fotografia de automóveis populares, com a indicação de que
acabaram de comprar automóveis desta categoria e a especificação das características
dos automóveis (primeiro tratamento)&#894; e (c) dois sujeitos estímulos
acompanhados da fotografia de automóveis de luxo, com a informação de que
acabaram de comprar automóveis desta categoria e as especificações das
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características desses veículos (consumo conspícuo) (segundo tratamento). Para
garantir maior controle no experimento foram utilizados pares de sujeitos estímulo com
tipo de consumo e características similares (duplicatas de informação), além disso a
ordem de apresentação dos sujeitos estímulos foi aleatorizada para que não houvesse
influência na avaliação. A pesquisa levou em consideração apenas encontros casuais,
ou seja, relacionamentos românticos de curto prazo (encontros), a partir da mensuração,
através de uma escala que varia de um a nove pontos (1 = nada desejável até 9 = muito
desejável) da atratividade do sujeito estímulo, por meio de questionamentos sobre o
quão desejável ele era de se ter por perto. As informações anteriores foram usadas para
a descrição e caracterização da amostra coletada. As análises foram feitas de forma
mista pelo Teste de Modelo Linear Geral, no entanto, aplicadas independentemente
para comparação das médias de atratividade sexual e social. O escore de cada escala
foi utilizado como medida dependente, já o tipo de sujeito estímulo (controle, primeiro e
segundo tratamento) e o sexo dos participantes (feminino e masculino) foram utilizados
como variáveis dependentes entres os fatores, todas com índice de significância de
5%.[1]

Resultados e Discussões

Estes resultados constam apenas de dados avaliados de participantes heterossexuais
com idade de idade de 18 anos a 35 anos de idade, sendo o total da amostra de 244
participantes.
Foi utilizado para os testes estatísticos o GLM, a partir de medidas repetidas com o sexo
dos participantes (masculino e feminino), faixa etária (18-25 e 26-35) e tratamento
(Controle, popular e luxo) como variáveis independentes e a atratividade dos sujeitosestímulo para um encontro casual como variável dependente. Para esses parâmetros
não foram encontradas diferenças para tratamento, para a faixa etária ou para as
interações. No entanto, a diferença encontrada foi para o sexo, com a variável de
significância de 0,001, o que indica que homens estão mais interessados por parceiras
para relacionamento casual do que as mulheres, independente da faixa etária e do tipo
de consumo que as potenciais parceiras realizaram.

Conclusão

A partir dos resultados obtidos, não foi possível notar grandes variâncias nos valores,
apenas na significância entre os sexos, indicando a preferência dos homens que têm o
comportamento da prática do consumo conspícuo. Tendo em vista o que foi abordado,
é válido que hajam mais estudos nessa área para que sejam melhor comparado os
valores vistos.
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TÍTULO: Pode minha personalidade afetar o meu bem-estar?
Resumo

O avanço tecnológico e de vidas mais urbanas nas últimas décadas podem ter
proporcionado diversos benefícios como a diminuição de doenças, aumento do bemestar e de segurança. Por outro lado, diversos malefícios são associados, como
doenças psicológicas como ansiedade, estresse e depressão. Nosso trabalho buscou
apresentar uma visão evolucionista da percepção de bem-estar subjetivo, associandoa aos diferentes traços de personalidade. O trabalho contou com a participação 105
pessoas (75,23% mulheres), com média de idade de 30,26 anos, todos maiores de 18
anos, sem diagnóstico clínico referente à ansiedade ou depressão e sem estar
participando de algum tipo de tratamento relacionado a essas duas condições. O
trabalho revelou que mulheres apresentam maiores pontuações em afeto negativo e
instabilidade emocional. Ainda, pessoas com educação superior apresentam maior
pontuação em conscienciosidade e afetos positivos quando comparadas com as que
não possuem nível superior e que pessoas com alto e baixo poder aquisitivos
apresentam elevada pontuação em neuroticismo. Quanto à personalidade, tivemos
maior participação de indivíduos com maior pontuação no traço abertura, o que acende
um alerta quanto a possíveis formas de atingir pessoas pontuações elevadas nos
demais traços de personalidade em estudos futuros.

Palavras-chave: Psicologia Evolucionista; Bem-estar; Personalidade.
TITLE: Can my personality affect my well-being?
Abstract

Technological advances and more urban lives in the last decades may have provided
several benefits, such as the reduction of diseases, increased well-being and security.
On the other hand, several harms are associated with psychological diseases such as
anxiety, stress and depression. Our work sought to present an evolutionary view of the
perception of subjective well-being, associating it with different personality traits. The
work was attended by 105 people (75.23% women), with an average age of 30.26 years,
all over 18 years of age, without clinical diagnosis regarding anxiety or depression and
without participating in any type of related treatment for these two conditions. The work
revealed that women have higher scores in negative affect and emotional instability. Still,
people with higher education show higher score on conscientiousness and positive
affects when compared to those who do not have a higher education level and that
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people with high and low purchasing power have high scores in neuroticism. As for
personality, we had a greater participation of individuals with higher scores in the opening
trait, which raises an alert as to possible ways to reach people with high scores in other
personality traits in future studies.

Keywords: Evolutionary Psychology; well-being; Personality.
Introdução
O bem-estar subjetivo (BES) é uma área da psicologia que tem crescido muito
ultimamente, cobrindo estudos que têm utilizado as mais diversas nomeações, tais
como: felicidade, satisfação, estado de espírito e afeto positivo (Giacomoni, 2004).
Existem diversos fatores que podem afetar o bem-estar humano: pode-se dizer que os
avanços subsequentes na tecnologia tornaram a vida mais fácil, segura, prazerosa e
confortável a um nível que não poderia ser imaginado. O sofrimento causado pela fome,
dor, doença, tédio e até mesmo a morte prematura de entes queridos foi amplamente
eliminado das experiências de muitas pessoas (Nesse, 2004). No entanto, a
modernidade acabou gerando também comorbidades associadas e problemas sociais
que reduzem a qualidade de vida, tais como: disputas trabalhistas, problemas étnicos e
terrorismo
político
(Veenhoven,
2010).
O estudo sobre a felicidade tem um olhar no âmbito evolucionista, pois levando em
consideração que a capacidade humana de manifestar emoções positivas e negativas
é moldada pelas forças da evolução, tal abordagem torna-se relevante (Grinde, 2002).
O Homo sapiens é adaptado para viver e processar as experiências, as partes positivas
são processadas separadamente das negativas e dependendo do estímulo, o sistema
de recompensa ou o de punição pode ser ativado, respectivamente. Cabe ressaltar que
a ativação excessiva dos módulos de punição pode levar à um estado de estresse
crônico prejudicial que pode resultar em depressão, dor e ansiedade, que são redutores
de qualidade de vida. Contudo, a despeito da ativação das vias de punição serem mais
rápidas, é possível estimular e exercitar os módulos de recompensa com práticas
apropriadas
(Grinde,
2015;
Sapolsky,
1999).
A gama de fatores que influenciam o bem-estar subjetivo de uma pessoa é
excepcionalmente ampla e inclui personalidade, características sociodemográficas,
condições econômicas individuais e agregadas, situação familiar e de saúde, e direitos
políticos e ideologia de regime. Além desses fatores, os estudiosos descobriram que
diferenças culturais profundas entre as sociedades também são importantes para os
sentimentos de bem-estar (Rice, 2004). No que se refere à personalidade, os estudiosos
da área têm observado que ela consiste em um elemento central para o BES e os seus
5 grandes traços (BIG5) se concentram em um conjunto básico de características
comportamentais: Extroversão, Neuroticismo, Amabilidade, Consciência e Abertura à
experiência, e seus proponentes argumentam que as pessoas podem ser
compreendidas ao saber o quanto elas exibem cada uma dessas cinco características
em suas vidas (Sheldon, 2004). De acordo com Nunes et al. (2009) as associações de
BES com Extroversão, Neuroticismo e Socialização (socialização também pode ser
denominada amabilidade segundo alguns autores) corroboram os principais achados na
literatura internacional. Em geral, o neuroticismo está negativamente relacionado ao
bem-estar subjetivo, enquanto a extroversão, conscienciosidade e agradabilidade estão
positivamente
relacionadas
ao
subjetivo
bem-estar
(Grant,
2009).
Sabe-se que os níveis de bem-estar influenciam direta e indiretamente a qualidade de
vida. O estilo de vida moderno se apresenta como um desafio para manter bons níveis
de bem-estar, pois, as pessoas são diariamente incitadas a planejar o seu dia-a-dia para
vencer os desafios atuais como, por exemplo, conseguir e manter um emprego, proteger
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suas vidas da violência urbana, equilibrar as finanças, esquivar-se de hábitos ou estilos
de vida que comprometem a sua saúde e, ao mesmo tempo, praticar ações que
promovem a sua integridade física, emocional e social (Siqueira, 2008). Em
contrapartida, fazer exercícios físicos, boa alimentação e não fumar, podem ajudar a
elevar o BES, resultando em diversos benefícios ao cotidiano dos que as colocam em
prática.
Nosso trabalho buscou apresentar uma visão evolucionista da percepção de bem-estar
subjetivo, associando-a aos diferentes traços de personlidade.
Metodologia

Amostra
Participaram da pesquisa 105 pessoas, maiores de 18 anos, sem diagnóstico clínico
referente à ansiedade ou depressão e sem estar participando de algum tipo de
tratamento farmacológico ou de outra natureza, relacionado a essas duas condições.
Instrumentos
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE): Documento de caráter obrigatório
e imprescindível para garantir aos participantes da pesquisa que tomem a decisão de
participar ou não do estudo mediante esclarecimentos sobre os objetivos, métodos e
possíveis riscos e benefícios que a pesquisa oferece.
Questionário sociodemográfico: Documento formulado a partir do Critério Brasil 2019 da
ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, registrou informações como
idade, sexo, condição socioeconômica, nível educacional dentre outros aspectos.
Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS - Positive Affect/Negative Affect Scale)
de Watson, Clark e Tellegen (1988): Mede os componentes afetivos dos participantes.
Utilizamos a versão traduzida e validada para o português por Carvalho et al. (2013)
contendo 9 itens para afetos positivos e 10 itens para afetos negativos. Quanto maiores
os valores pontuados, mais o indivíduo considera que está sentindo mais um
determinado tipo de afeto, positivo ou negativo).
A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction With Life Scale - SWLS) de Diener,
Emmons, Larsen e Griffin (1985): Os participantes avaliam cognitivamente a satisfação
com a sua própria vida. A escala foi utilizada em sua versão traduzida por Neto (1993).
The Big Five Inventory (Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade - IGFP5) (Costa & McCrae, 1992) - O modelo dos 5 fatores de personalidade (agradabilidade,
conscienciosidade, abertura, neuroticismo/instabilidade emocional e extroversão).
Procedimento
A pesquisa foi conduzida de modo online, e após verificação do atendimento aos
critérios de inclusão e mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), os participantes responderam aos questionários da pesquisa
Análise de dados
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Os dados foram analisados através do SPSS 20. Para verificar se os dados assumiram
uma distribuição normal, foram realizados testes de Kolmogorov-Smirnov. Como os
dados não tiveram uma distribuição normal, utilizamos um teste de Qui-quadrado para
avaliar se houve diferenças entre homens e mulheres quanto à participação na pesquisa
e para averiguar se existia diferenças quanto à escolaridade, nível socioeconômico e
traço de personalidade predominante em nossa amostra. Para testar a relação entre
sexos e traços de personalidade, afetos positivos, afetos negativos e satisfação com a
vida foram realizados testes de Mann-Whitney. Para todos os testes assumiu-se o valor
de significância p < 0,05.
Aspectos éticos
Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN,
sendo aprovado sob o parecer: 3.078.786.

Resultados e Discussões

Caracterização da amostra
As características sociodemográficas e de traço de personalidade predominante estão
apresentados na Tabela 1. A maioria dos participantes constituiu-se do sexo feminino
(75,23%), com idade média de 30,26 anos (DP= 10,89), variando entre 18 e 63 anos.
Com relação ao nível de escolaridade, a maior parte dos indivíduos (62,85%) possuíam
Ensino Superior Completo e a maioria pertencia à classe econômica B2 (35,23%).
As mulheres nessa amostra possuem mais afetos negativos (EBES: U = 439,500; p =
0,001. PANAS: U = 494,000; p = 0,004) e instabilidade emocional (Neuroticismo: U =
568,500; p = 0,021) quando comparadas aos homens. Tais achados estão em
consonância com os resultados verificados na literatura, a exemplo: Mor e Winquest
(2002), Zuckerman, Li e Diener (2017) e Vera et al. (2008). Afetos negativos e
Neuroticismo estão intrinsecamente relacionados (Gross et al. 1998; Santos, Sisto, &
Rosana, 2003) e pessoas que pontuam muito nesses estados possuem maior tendência
a desenvolverem sofrimento psíquico como transtornos de ansiedade e depressão
(Kelly & Carter, 2012).
Constatou-se que os indivíduos com Ensino Superior apresentaram maior
Conscienciosidade (U = 931,000; gl = 1; p = 0,018), Abertura (U = 913,500; gl = 1; p =
0,013), Afetos positivos (PANAS: U = 881,000; gl = 1; p = 0,007) e Satisfação com a
vida (U = 893,000; gl = 1; p = 0,009) quando comparados aos indivíduos sem Ensino
Superior. Uma explicação possível para tais resultados é que pessoas com educação
formal maior provavelmente possuem mais acesso a oportunidades e condições de vida
positivas, justificando os traços positivos obtidos por nós. Witter, Okun, Stock e Haring
(1984) também encontram uma correlação positiva entre nível de escolaridade e bemestar, na mesma direção que nós observamos.
Foi possível ainda identificar que a renda mais alta e mais baixa estão associadas ao
neuroticismo (H = 9,781; gl = 4; p = 0,044). Pesquisas têm demostrando é que pessoas
que investem pesadamente na importância de dinheiro e bens materiais tendem a se
sentir menos satisfeitas com suas vidas e a ter experiências menos positivas devido a
preocupações relacionadas a manutenção do dinheiro (Kasser & Kanner, 2004) e da
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mesma forma, pessoas com baixa renda podem pontuar alto em Neuroticismo porque
podem não dispor de dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades básicas,
incorrendo em preocupações com seu sustento.
Medidas de bem-estar
A partir dos resultados médios das escalas, pode-se inferir que na amostra há uma
predominância de participantes cujos afetos positivos e satisfação com a vida se
sobressaem aos afetos negativos. Quanto às medidas afetivas avaliadas através da
PANAS, tal instrumento estabelece um intervalo de 1-5 na escala Likert, em que 3 é
considerado o ponto de corte, valores acima de 3 para afetos positivos e satisfação com
a vida demonstram melhor bem-estar subjetivo; seguindo o mesmo raciocínio, quanto
maior o escore de afetos negativos, pior poderá ser considerado o bem-estar. O escore
médio de Afetos Positivos de 3,17, enquanto para afetos Negativos obteve-se média de
2,32. Já a escala de Satisfação com a vida que considera um intervalo de 1-7 gerou
uma média equivalente a 4,58 (Tabela 2).

Conclusão

Todos nós, seres humanos, enfrentamos em nosso dia a dia diversas pressões.
Precisamos lidar com grande quantidade de informações e filtrá-las em termos do que
é mais importante para a nossa sobrevivência e bem-estar. Verificamos que as mulheres
apresentam níveis maiores de neuroticismo e afetos negativos. Esses achados podem
ajudar a lançar luz sobre as decisões de intervenções e políticas voltadas para esse
público que melhor contribuirão para o bem-estar e suscitar mais investigações sobre
as razões associadas a esses achados. Quanto à personalidade, tivemos maior
participação de indivíduos com maior pontuação no traço abertura, o que acende um
alerta quanto a possíveis formas de atingir pessoas pontuações elevadas nos demais
traços de personalidade em estudos futuros, sobretudo a partir de uma abordagem
online.
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TÍTULO: Investigação do efeito do consumo sobre a percepção da atratividade
Resumo
A atratividade de um indivíduo pode se modificar através da alteração do status social,
que pode ocorrer mediante a posse de bens de consumo, como, por exemplo, carros de
luxo. Poucos trabalhos investigaram o efeito do consumo de produtos e serviços na
modulação da atratividade de indivíduos a partir da perspectiva evolutiva. O objetivo do
trabalho foi verificar se o sexo, o status do relacionamento e o tipo de consumo (luxuoso
ou popular) afetam a percepção da atratividade dos participantes com relação aos
sujeitos-estímulo. Para isso, 124 participantes avaliaram modelos que pertencem a duas
condições experimentais: consumo popular ou de luxo. Ao avaliarem os sujeitosestímulo, os participantes deverão indicar o valor de mercado global e atratividade
apresentada por esses sujeitos. Espera-se que este trabalho amplie a compreensão dos
efeitos causados pelo comportamento de consumo humano. Este projeto é importante
na investigação do funcionamento e das consequências de escolhas de consumo, e sua
possível aplicação em práticas mercadológicas e publicitárias.
Palavras-chave: Atratividade; Consumo conspícuo; Valor de mercado; Percepção.
TITLE: Investigation of the effect of consumption on the perception of attractiveness
Abstract
An individual's attractiveness can change through changing social status, which can
occur through possession of consumer goods, such as luxury cars. Few studies have
investigated the effect of consumption of products and services on modulating the
attractiveness of individuals from an evolutionary perspective. The objective of the study
was to verify whether sex, relationship status and type of consumption (luxurious or
popular) affect the perception of the participants' attractiveness in relation to the stimulus
subjects. For this, 124 participants evaluated models that belong to two experimental
conditions: popular or luxury consumption. When evaluating the stimulus subjects, the
participants must indicate the global market value and attractiveness presented by these
subjects. This work is expected to broaden the understanding of the effects caused by
human consumption behavior. This project is important in investigating the functioning
and consequences of consumption choices, and its possible application in marketing and
advertising practices.
Keywords: Attractiveness; Conspicuous consumption; Market value; Perception.
Introdução
O comportamento de escolha de parceiros sexuais opera por intermédio de mecanismos
semelhantes ao nosso mercado econômico: ocorrem trocas de “commodities”, no qual
indivíduos que apresentam caracteres mais desejáveis detêm maior poder de escolha
no tocante a um futuro parceiro em potencial ou estão mais aptos a obter vantagens
competitivas contra adversários. A Teoria das Estratégias Sexuais (Buss e Schmitt,
1993) indica que diferentes táticas para cooptar parceiros surgiram entre os gêneros no
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decorrer do histórico evolutivo humano. De acordo com essa teoria, fêmeas, em média,
tendem a preferir relacionamentos de longo prazo devido os custos acarretados no caso
de fecundação, e valorizam parceiros com maior dominância e status socioeconômico,
além da aptidão física, pois essas características garantem o sustento da prole e sua
qualidade genética. Já para os machos, devido ao baixo custo investido na prole,
estratégias de curto prazo são predominantes e as características mais importantes
estão relacionadas a atratividade física da fêmea - em mulheres, a composição corporal
prevê fertilidade (Jasienska, Ziomkiewicz, Ellison, Lipson, e Thune, 2004) - e certeza de
paternidade. Para que haja sucesso na obtenção parceiros sexuais, machos e fêmeas
necessitam sinalizar seus atributos à terceiros. De maneira similar a produtos expostos
em uma vitrine, o espécime que melhor “se vender” consegue continuar a sua linhagem.
Amotz Zahavi (1997) propôs que animais se comunicam através de sinais. O Princípio
da Sinalização Custosa indica que a confiabilidade de uma sinalização está diretamente
relacionada ao seu custo de emissão: quanto mais custosa, mais confiável e honesta
ela será para quem a interpreta. Mas como o Princípio da Sinalização Custosa aplicase em nossa sociedade? Estudos indicam que indivíduos podem mimetizar o
comportamento de pessoas com elevado status com o objetivo de obter o mesmo
prestígio que elas possuem (Imitação prestigiosa) (Goldenberg, 2011). Assim, nota-se
que a imitação do comportamento e o consumo de produtos e serviços podem funcionar
como sinalização custosa das características de um indivíduo. Veblen (1965) argumenta
que produtos de luxo não são consumidos pelos benefícios físicos que trazem consigo,
mas pelo status que usufruir deles pode proporcionar ao seu detentor (Consumo
Conspícuo). Sabe-se que é possível criar um perfil das características intrínsecas da
personalidade de um indivíduo por meio do seu comportamento de consumo, pois os
bens que são por ele adquiridos, principalmente os de alto valor conspícuo, assumem o
papel de denotar sinais das características do mesmo a serem percebidas por outrem
(Miller, 2012). Aplicando-se esse conceito a um importante objeto de consumo atual, os
automóveis, é de fácil notabilidade os inúmeros paralelos que podem ser observados:
faraônica variabilidade de preços, modelos e estilos que denotam, direta ou
indiretamente, características dos seus donos. Dunn e Searle (2010) investigaram o
consumo de automóveis e encontram como resultado que sujeitos-estímulo masculinos
em contexto de consumo de luxo, em comparação aos de contexto de status neutro,
foram classificados mais atraentes quando apresentados a participantes femininas. Steg
(2003) em suas pesquisas percebeu que o uso do carro particular ao invés do transporte
público é bem mais conspícuo, importante e necessário para maioria dos entrevistados,
com o carro representando valores culturais e psicológicos que vão além do seu real
valor material quando comparado com o transporte público. O presente estudo visa
verificar se o sexo, o status do relacionamento e o tipo de consumo (luxuoso ou popular)
afetam a percepção da atratividade dos participantes com relação aos sujeitos-estímulo.
Investigações relacionadas a temática do consumo, sob a perspectiva evolucionista,
visam compreender como esse comportamento pode influenciar na capacidade de
escolha, modulação de valor de mercado e percepção de um indivíduo.
Metodologia
Participantes Um total de 124 voluntários - 59 homens (M = 20,56, DP = 2,28) e 65
mulheres (M = 20,95, DP = 3,65), apenas pessoas que sentem atração por pessoas do
sexo oposto e residentes na cidade de Natal (RN) e vizinhança participaram do estudo.
Instrumentos Foram aplicados os seguintes instrumentos: (1) Questionário
sociodemográfico, (2) Formulário para avaliação dos sujeitos-estímulo e (3)
sociosexualidade: (1) abordou características como o sexo, idade, cor da pele,
orientação sexual, escolaridade, estado civil, tipo de meio de transporte utilizado e poder
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aquisitivo por meio Critério Brasileiro de Classificação Econômica (ABEP, 2018); (2)
apresentava especificações os modelos e suas variáveis descritivas de empresários
locais como Hobbies, profissão e tipo de consumo (Carro de luxo, popular ou situação
controle); (3) o inventário de orientação sociosexual revisado (SOI-R), desenvolvido por
Penke e Asendorpf (2008), foi utilizado para identificar a estratégia sexual do sujeitoestímulo. Análise estatística Aplicamos um teste ANOVA para medidas repetidas a fim
de comparar o efeito do tratamento (popular e luxo) do sexo (masculino e feminino) e
do status de relacionamento (solteiro e namorando) sobre o valor de mercado dos
sujeitos estímulo. Foi encontrada uma diferença significante para o tratamento e uma
interação significante entre as variáveis tratamento e relacionamento.
Resultados e Discussões
Foi encontrada uma diferença significante para o tratamento e uma interação
significante entre as variáveis tratamento e relacionamento - Namorando popular
(M=4,86; DP=0,87), Namorando luxo (M=4,90; DP=0,89), Solteiro popular (M=4,87;
DP=0,80) e Solteiro Luxo (M=5,27; DP=0,77). De acordo os dados podemos verificar
que os sujeitos com veículo luxuoso foram considerados mais atraentes, e a interação
encontrada revela que esse efeito ocorreu para os indivíduos solteiros. Não verificamos
efeito do sexo nas análises, indicando que homens e mulheres se comportaram de
maneira similar. Este resultado pode ser explicado por meio da Pirâmide de Motivações
de Maslow (Maslow, 1943), mais especificamente pela versão atualizada proposta por
Kenrick, Griskevicius, Neuberg e Schaller (2010), que idealiza um sistema de
motivações que guiam as nossas ações como indivíduos, sendo elas representadas
graficamente por meio de uma pirâmide com níveis que se sobrepõem. Na versão
atualizada essa pirâmide apresenta os seguintes níveis de motivação (da base ao topo,
repectivamente): necessidades fisiológicas imediatas, auto-proteção, afiliação,
status/estima, aquisição de parceiros, retenção de parceiros, cuidado parental. Tendo
em vista o que foi apresentado no parágrafo anterior, é possível inferir, com base nos
dados da análise estatística, que indivíduos com o status “solteiro” - independe do sexo
- apresentaram a interação com o tratamento de luxo porque estariam, no momento de
exposição aos sujeitos-estímulos, com o sistema de motivação para aquisição de
parceiros atuando mais ativamente que os demais devido o seu status de
relacionamento, tornando-os, assim, mais atentos, consciente ou incoscientemete, a
sinalização de status de alto custo que, nesse caso espécifico, diz respeito a
conspícuidade do carro de luxo que estava sendo exposto pelo sujeito-estímulo.
Enquanto isso, indivíduos com o status “em relacionamento sério” por já estarem
comprometidos com um parceiro estariam com o sistema de motivação de retenção de
parceiros em maior atividade do que os demais, tornando-os, dessa forma, menos
sensíveis as pistas de status de terceiros em comparação a indivíduos solteiros.
Conclusão
É importante apontar que, devido a restrição de tamanho da amostra, o estudo pode ter
sido limitado. Fato este que pode ser responsável pela ausência de algum efeito na
análise principal deste trabalho. Ainda assim, pôde-se levantar informações importantes
sobre como os mecanismos que envolvem o comportamento de consumo na nossa
espécie atuam sobre a percepção que terceiros têm sobre um sujeito-estímulo, podendo
ter grande uso, se levados em conta, nas escolhas individuais de consumo e como
informações preciosas para trabalhadores da área de publicidade, propaganda,
marketing e psicologia do consumo. Além disso, essa investigações auxiliaram a
compreender como esse comportamento de consumo pode influenciar na capacidade
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de escolha, modulação de valor de mercado e percepção de um indivíduo sob a
perspectiva evolucionista.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL
INSPIRADO

NOS

OBJETIVOS

DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL:

PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Resumo
O Brasil assumiu a Agenda 2030 da ONU como um plano de ação para construção de
sociedades mais sustentáveis. Este estudo, de caráter qualitativo documental, está
sendo desenvolvido no município de Carnaúba dos Dantas/RN devido a uma parceria
implementada entre UFRN e a gestão atual. O objetivo foi avaliar o planejamento e a
execução de ações que compreendam os objetivos e diretrizes do plano plurianual da
cidade, no que diz respeito, principalmente, à promoção da Educação para a
sustentabilidade local, com foco no que se refere os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 4, 10 11 e 17. Considerando-se a abordagem qualitativa deste estudo, para
a análise do Plano Plurianual de Carnaúba dos Dantas se aplicaram alguns elementos
da metodologia da Análise de Conteúdo. Sete termos, entre eles, Sustentabilidade,
Desenvolvimento Sustentável e ODS, foram destacados do documento e categorizados
de acordo com o contexto nos quais eles foram inseridos. Os resultados demonstraram
que o PPA utiliza, na maioria das vezes, termos referentes ao Desenvolvimento
Sustentável, tais como Sustentabilidade e ODS, mas muitas vezes não se identificam
relações diretas com problemáticas específicas enfrentadas no município de Carnaúba
dos Dantas, o que pode ser melhor explorado pela gestão local.
Palavras-chave: Agenda 2030. EDS. Plano Plurianual Municipal. Semiárido Potiguar.
TITLE: EVALUATION OF A PROPOSAL FOR A MUNICIPAL PLAN INSPIRED BY THE
SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

GOALS:

PERSPECTIVES

FOR

TEACHING

NATURAL SCIENCES
Abstract
Brazil assumed the UN 2030 Agenda as an action plan for building more sustainable
societies. This qualitative documentary study is being developed in the municipality of
Carnaúba dos Dantas / RN due to a partnership implemented between UFRN and the
current management. The objective was to evaluate the planning and execution of
actions that understand the objectives and guidelines of the city's multi-annual plan, with
regard, mainly, to the promotion of Education for local sustainability, with a focus on the
Sustainable Development Goals 4, 10 11 and 17. Considering the qualitative approach
of this study, for the analysis of the Multiannual Plan of Carnaúba dos Dantas, some
elements of the Content Analysis methodology were applied. Seven terms, including
Sustainability, Sustainable Development and SDGs, were highlighted in the document
and categorized according to the context in which they were inserted. The results
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showed that the multiannual local plan uses, in most cases, terms referring to
Sustainable Development, such as Sustainability and SDGs, but often there are no direct
relationships with specific problems faced in the municipality of Carnaúba dos Dantas,
which can be better explored by local management.
Keywords: 2030 Agenda. ESD. Multiannual Local Plan. Semiarid.
Introdução
Ao longo das últimas décadas, a difusão de informações e o debate internacional sobre
as mais diversas problemáticas que atingem a humanidade (pobreza extrema,
desigualdade social, exploração inadequada de recursos etc.) vêm, indiscutivelmente,
crescendo. Como assinala Bybee (1999), as questões ambientais saíram de uma
preocupação pontual e local, para algo mais abrangente e global, ou ainda se
estenderam de preocupações pessoais ao nível de políticas públicas.
Possivelmente, isso está a ocorrer em decorrência de uma tomada de consciência
coletiva sobre as consequências das ações antrópicas que, muitas vezes, causam
impactos ambientais negativos. Assim, questiona-se o modus operandi dos modelos
econômicos vigentes na medida em que se buscam formas alternativas de convivência,
desenvolvendo-se iniciativas e planos de ação globais e locais para o uso racional dos
recursos naturais, no respeito aos princípios cidadãos e de diretos humanos, bem como
na prática de uma administração pública participativa e eficiente.
Muitos encontros internacionais liderados pela Organização das Nações Unidas vêm
ocorrendo nas últimas décadas e têm sido palco de importantes discussões sobre a
problemática global em seus diversos aspectos. Esse movimento ambientalista ganhou
força na década de 1960, quando o livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson foi
publicado, descrevendo as consequências à saúde humana e a outros animais, como
as aves, do uso do inseticida DDT em lavouras norte-americanas.
Outro documento que merece destaque é o relatório Nosso Futuro Comum, publicado
em 1983. Produzido pela organização Clube de Roma em 1972, no relatório o termo
Desenvolvimento Sustentável (DS) aparece pela primeira vez. Desenvolvimento
Sustentável é definido como o “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias necessidades.” (ONU, 1983, p.16, tradução nossa).
Através desta definição é possível perceber como a questão ambiental não se restringe
ao meio ambiente físico (VILCHES; GIL-PÉREZ, 2008), ou seja, vai além do âmbito
puramente ecológico, fazendo referência a todos os aspectos formadores das relações
do ser humano com ele mesmo e com a natureza que o cerca, isto é, relacionando-se
com aspectos ambientais, políticos, econômicos e sociais.
No ano de 2015, como produto de discussões lideradas por representantes dos 193
países signatários da ONU, surgiu o documento da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, “um plano de ação para as pessoas, para o planeta e
para a prosperidade” (ONU, 2015, p.1). O documento, no conjunto dos seus objetivos e
metas, estimula e orienta as nações a buscarem o DS.
Tal proposta é especialmente relevante à realidade do semiárido potiguar brasileiro,
visto que essa região possui características ambientais particulares e problemas

CIÊNCIAS DA VIDA

57

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

decorrentes da ação antrópica sobre o entorno, tendo como exemplo escassez hídrica
e má qualidade da água em reservatórios (ARAÚJO et al. 2012). Essas questões devem
ser discutidas especialmente no contexto educacional e nas escolas, já que ela nos
torna aptos a nos entendermos, a entendermos o próximo e os vínculos que nos unem
ao entorno natural e social (UNESCO, 2005).
Diante do cenário apresentado, surge a pergunta: no contexto do semiárido potiguar e,
considerando as peculiaridades de uma região, bem como o estabelecimento de
diretrizes para planejamento local, haveria possibilidade de um plano plurianual
municipal viabilizar ações voltadas para a promoção da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável? A partir desse questionamento, propõe-se, como
objetivo geral avaliar o planejamento e a execução de ações que compreendam os
objetivos e diretrizes do plano plurianual de uma cidade da região semiárida potiguar,
no que diz respeito, principalmente, à promoção da Educação para a sustentabilidade
local.

Metodologia
Considerando-se a abordagem qualitativa deste estudo, para a análise do Plano
Plurianual de Carnaúba dos Dantas se aplicaram alguns elementos da metodologia da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) mesclados à análise desenvolvida por Medeiros
(2018) para documentos oficiais da educação brasileira a qual também utilizou a técnica
de Análise de Conteúdo. Dessa maneira, seguiram-se as seguintes etapas de análise:
a pré-análise do material, a exploração do material e, por último, o tratamento dos
resultados, a inferência e a interpretação.
O documento selecionado para a análise foi o Plano Plurianual Municipal de Carnaúba
dos Dantas, também definido como a lei municipal nº 947, de 15 de dezembro de 2017
e está disponível no site oficial do município. O documento é de número 947, foi
publicado em 15 de dezembro de 2017, com a ementa “PPA 2018-2021” e com a
seguinte súmula: dispõe sobre plano plurianual do município de Carnaúba dos
Dantas/RN para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.
A leitura flutuante do documento mostrou a frequência dos seguintes termos:
“semiárido”, “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade”, “sustentável”,
“sustentado”, “objetivos de desenvolvimento sustentável” e “ODS”, os quais se tornaram
as expressões escolhidas para análise. Durante a exploração do material, a análise
quantitativa dos termos citados correspondeu ao número de vezes (frequência) em que
cada um foi citado ao longo do documento, isto é, quantas vezes surgiu determinada
palavra ou expressão no corpus do PPA.
As expressões “Desenvolvimento Local Sustentável” (p. 12), “Desenvolvimento Rural
RN Sustentável” (p.21) e “Desenvolvimento Regional Sustentável” (p.25) foram
inseridas na busca da expressão “Desenvolvimento Sustentável” e não do termo
“Sustentável”. A expressão “Desenvolvimento Sustentável” foi considerada quando não
posposta à palavra “Objetivos”. Semelhantemente, o termo “Sustentável” foi
contabilizado apenas quando não posposto à palavra Desenvolvimento.
Para a análise qualitativa dos termos, tornou-se necessário agrupá-los em três
categorias que representassem o contexto nos quais eles foram citados e se eles se
aplicavam ao que foi questionado previamente no objetivo. As três categorias criadas
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foram, então: “Uso aleatório dos termos” (categoria 1), “Uso programático dos termos”
(categoria 2) e “Reprodução da Agenda 2030” (categoria 3). Posteriormente, fez-se uma
análise qualitativa em que se buscou relacionar os termos apresentados no documento
ao modelo desenvolvido pela agenda 2030 e aos ODS.
Foram classificados como “Uso aleatório do termo” as palavras ou expressões que
apareciam sem clareza de ligação a uma temática global ou local nem estava
relacionado diretamente à Agenda 2030. Denominou-se de “Uso programático dos
termos” o conjunto de palavras ou expressões que foram usadas de maneira direta e
intencional no planejamento de alguma ação concreta no município. Por fim, foram
classificadas na categoria “Reprodução da agenda 2030” palavras ou expressões
usadas de maneira similar ao texto da Agenda 2030 e aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Resultados e Discussões

O PPA analisado é um documento com 94 páginas e, por constituir-se como lei, é
composto de título; o nome dado a lei; seguido pela ementa, um breve resumo recuado
à direita no documento; preâmbulo, um pequeno parágrafo introdutório; os capítulos que
são três: capítulo 1 – do planejamento governamental e do plano plurianual; capítulo 2
– da estrutura e organização do plano; capítulo 3 – da integração com os orçamentos
do município.
Quanto à descrição das sessões presentes no documento, inicia-se com a lista dos
nomes que compõem as equipes do gabinete, assessoria; secretarias e departamentos
da gestão municipal do ano de construção do documento. Em seguida há uma breve
descrição do Plano. Após isso, há a apresentação do município. Nessa sessão, é
demonstrada a proposta de se desenvolver uma gestão inovadora, desenvolvida a partir
da:
“proteção das riquezas naturais, compreendendo os recursos naturais e aspectos
culturais da relação homem-natureza; uma plataforma de direitos sociais acessível a
todos os cidadãos e desenvolvimento econômico em bases legais.” (CARNAÚBA DOS
DANTAS, 2017. p. 12).
As sessões seguintes, no documento, fazem referência às diretrizes setoriais, ou seja,
aos setores da administração local. São eles: Finanças, Tributação, Turismo,
Administração, Cultura, Saúde; Assistência Social; Educação; Agricultura, Meio
Ambiente e Pesca; Esporte e Lazer; Obras, Serviços Urbanos e Transportes Públicos.
Para cada uma dessas diretrizes setoriais, há uma breve descrição seguida dos
objetivos prioritários a serem alcançados no quadriênio de vigência do plano. Já a última
sessão do documento é a mais extensa e corresponde aos “Programas finalísticos e de
apoio administrativo” em que, através de tabelas, é mencionada a previsão de gastos
do governo municipal para as ações de cada programa.
O PPA vigente do município de Carnaúba dos Dantas se caracteriza como proposta
ousada e inovadora de gestão, alicerçada, como se justifica o próprio documento, aos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Agenda 2030 da ONU
para o Desenvolvimento Sustentável.
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A citação de uma agenda ambiental global, demonstra um compromisso assumido pelo
Brasil como país membro da ONU no reconhecimento da Agenda 2030 como política
de Estado. Segundo, em âmbito regional, os ODS, no conjunto de seus objetivos e
metas, são adequados a um sistema de governo municipal que deve compartilhar de
princípios semelhantes às demais esferas de governança (estatal e federal).
Além do mais, os ODS, bem como a Agenda 2030 se constituem como “ferramentas de
apoio estratégico, orientado ao Desenvolvimento Sustentável, criando meios
necessários que assegurem a mitigação do sombreamento de ações entre os órgãos
de Administração”. (SILVA, 2019. p. 6).
A análise do documento permitiu destacar sete termos. No gráfico 1 (em anexo) é
possível observar o número de vezes (frequência) que cada termo aparece ao longo do
documento.
O aparecimento de tais termos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável no
documento analisado sugere uma preocupação da prefeitura do município ao recorrer
a uma Agenda ambiental global na discussão de problemáticas locais. Como orienta o
programa Promoção da Sustentabilidade Ambiental do Município, cujo objetivo é:
formular e implementar políticas públicas voltadas a gestão ambiental expressas em
planos, programas e projetos bem como criar as condições de estrutura e organização
necessárias à implementação das ações importantes a melhoria da qualidade de vida
das pessoas (CARNAÚBA DOS DANTAS, 2017, p. 44).
Confrontando-se a tal resultado observado, após utilizar a ferramenta de busca rápida
em outros Planos Plurianuais de municípios do semiárido potiguar para o quadriênio de
2018-2021, foi possível observar que estes mesmos termos raramente apareceram.
Diferentemente do PPA de Carnaúba dos Dantas, na busca de “Desenvolvimento
Sustentável” nos Planos Plurianuais do município de Caicó (CAICÓ, Lei Municipal nº
5.057, 2018) e Santa Cruz (SANTA CRUZ, Lei Municipal nº 480, 2019) não se obteve
nenhum resultado.
Para o município de Guamaré (GUAMARÉ, Lei municipal n° 701, 2017), por exemplo, o
termo aparece uma única vez na descrição do programa Gestão Pública Integrada do
Planejamento, cujo objetivo é: “promover o planejamento e as peças orçamentárias do
município, visando o desenvolvimento Sustentável e a integração dos programas de
governo entre as secretarias.” (p. 33).
No PPA de Carnaúba do Dantas, enquanto os termos “Semiárido” e “Sustentado”
apareceram uma única vez ao longo do documento, as expressões “Desenvolvimento
Sustentável”, “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” e “Sustentabilidade”
surgiram, respectivamente, 6, 10 e 7 vezes. Os termos mais citados foram dois: “ODS”
e “Sustentável”, aparecendo, respectivamente, 21 e 22 vezes.
Durante a análise exploratória, emergiram três categorias, considerando-se, para isso,
todas as vezes em que cada termo ou expressão foi citada a fim de que “os resultados
brutos fossem tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos.”
(BARDIN, 2016. p.131).
O agrupamento nas três categorias criadas, “Uso programático dos termos”, “Uso
aleatório dos termos” e “Reprodução da Agenda 2030”, ocorreu pela associação entre

CIÊNCIAS DA VIDA

60

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

os termos analisados e os significados que eles assumem no contexto do documento.
No gráfico 2 (em anexo) é possível analisar o número de vezes que cada termo aparece
em cada categoria.
A expressão “Semiárido” é encontrada no momento em que são descritas as metas do
PPA, quando se fala na criação do programa de convivência com o semiárido (p.21), o
que caracteriza um objetivo específico do município. Já a única vez em que se faz uso
da expressão “Sustentado” há referência direta ao ODS 8 da Agenda 2030, “Trabalho
Decente e Crescimento Econômico: promover o crescimento econômico sustentado” [...]
(p.13).
Os termos ODS e Desenvolvimento Sustentável são empregados, na maioria dos casos,
de forma vaga ou apenas se referindo diretamente à Agenda 2030, demonstrando quase
nenhuma relação observável com realidades e/ou problemáticas específicas do
município de Carnaúba dos Dantas.
De modo semelhante, o termo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em nenhum
momento aparece no título ou descrição de programa ou ação para cumprimento das
diretrizes setoriais. Tais Objetivos devem estar “adaptados aos contextos específicos de
cada espaço e isto deve servir para que todos possam contribuir com ações locais que
apoiem e alcance o proposto pela agenda 2030.” (CAVALCANTE, 2019. p.10).
O destaque ocorreu para os termos “Sustentabilidade” e “Sustentável” visto que, quando
comparado aos outros termos analisados, foram os únicos em que a categoria 2 se
mostrou mais presente. O programa “Promoção da Sustentabilidade ambiental no
município”, planeja ações com objetivo de:
formular e implementar políticas públicas voltadas a gestão ambiental expressas em
planos, programas e projetos bem como criar as condições de estrutura e de
organização necessárias à implementação das ações importantes a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. (p.45).
Já para o uso do termo “Sustentável” ressalta-se, por exemplo, um objetivo do setor da
Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, que afirma: Incentivar a participação e apoio ao
Conselho de Desenvolvimento Rural RN Sustentável” (p.21). Além disso, no setor da
Cultura, é posto como uma das diretrizes orientadoras:
Apoiar e fomentar movimentos culturais, subsidiando na promoção de qualquer
segmento de atividades e/ou eventos prioritariamente da área cultural, objetivando o
crescimento sustentável e desenvolvimento a meio, longo prazo da arte e cultura local;
(p.23).
De uma forma geral, ao tratamento dos resultados obtidos na análise exploratória do
documento, é detectada uma preocupação em citar termos que se refiram ao DS e à
Agenda 2030, entretanto em muitos momentos não se estabelece ligação entre o
proposto numa agenda global para uma agenda de desenvolvimento local ou quando
isso ocorre é de maneira tímida e superficial como nas definições e objetivos das
diretrizes setoriais ou, ainda, na descrição dos programas nas tabelas financeiras.
Diegues (1992) já comentava a possibilidade do uso exagerado de algum termo
associado à questão ambiental principalmente em discursos governamentais, algo
destacado por Medeiros (2018) em sua análise de documentos oficiais da educação no
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Brasil. Igualmente, Mendes (2015) alerta para o uso viral de expressões como
Sustentável (S) e Desenvolvimento Sustentável (DS), demonstrando que muitas vezes
as pessoas não teriam verdadeiro conhecimento dos significados de tais expressões.
Tal uso por vezes decorrente e descontextualizado dos mesmos termos deve ser
evitado. Pelo contrário, um PPA “precisa explicitar o compromisso com os Objetivos,
demostrando a intenção do governo municipal em aderir a agenda para o alcance das
metas, aderindo, até mesmo, as mesmas métricas dos indicadores das metas dos
ODS.” (OLIVEIRA, 2019, p. 10).
Mesmo com a comprovação do uso recorrente e, muitas vezes, vago dos termos que
fazem referência ao Desenvolvimento para a Sustentabilidade, os objetivos do plano
plurianual municipal de Carnaúba dos Dantas cumprem, em certo grau, o proposto na
Agenda de desenvolvimento global, principalmente no que se refere o ODS 17
(parcerias e meios de implementação), decerto por ser um documento de base
orçamentária. Como esclarece Rezende (2010, p.5), um plano plurianual municipal
deve:
[...] definir, com clareza, as metas e prioridades da administração, bem como os
resultados esperados; organizar, em programas, as ações de que resulte oferta de bens
ou serviços que atendam a demandas da sociedade; [...] integrar ações desenvolvidas
pela União, Estado e governo local; estimular parcerias com entidades privadas, na
busca de fontes alternativas para o financiamento dos programas [...]
No que se refere ao uso dos termos na descrição dos programas do setor educacional,
Semelhantemente, pode ser estabelecida uma relação entre os objetivos definidos na
diretriz educacional e o ODS 4 (educação de qualidade) que planeja “assegurar a
educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos” (ONU, 2015, p.21). No plano, há
correspondência com o programa “Melhoria e Estruturação do Ensino Infantil” e
“Melhoria e estruturação do ensino fundamental”.
Na descrição da diretriz educacional é, ainda, garantida a valorização do profissional da
área, bem como a melhoria na qualidade do ensino e a implementação de políticas
públicas baseadas nos ODS, seja pela criação ou manutenção de ações já
desenvolvidas nos programas. São elas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Construir, reformar ou ampliar todas Unidades Municipais de Ensino;Reformar e
adquirir novas peças para o parque das escolas de educação infantil;
Manter a qualidade de funcionamento do Ensino FundamentalDesenvolver
ações voltadas para o incentivo da Leitura com todos os alunos da rede
municipal;
Desenvolver projetos socioeducativos no ambiente escolar;
Manter a oferta de cursinhos preparatórios para os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental;
Equipar as escolas municipais com aparelhos de informática;
Implantar projetos que valorizem o Esporte Educacional;
Desenvolver nas escolas municipais a criação de viveiros de plantas nativas da
região;
Implantar aulas de música nas escolas de Ensino Fundamental;
Oferecer capacitações para todos os servidores da educação municipal;
Adquirir veículo aberto para uso de serviços da secretaria;
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•
•
•
•
•

Manter a complementação de recursos para o Programa de Alimentação
Escolar-PNAE; 28;
Oferecer atendimento especializado para a manutenção do Programa Dinheiro
Direto na Escola-PDDE;
Garantir o acesso das crianças na escola oferecendo transporte escolar
qualificado;
Realizar Atendimento Educacional Especializado nas escolas;
Apoiar os estudantes de Cursos Profissionalizantes que estudam em cidades
vizinhas. (CARNAÚBA DOS DANTAS, 2018, p. 18).

Conclusão
O planejamento para um desenvolvimento em bases Sustentáveis em Planos de Gestão
de municípios, assim como nas Leis Orçamentárias que definem a destinação dos
recursos financeiros, é algo recente e urgente. Além disso, o Desenvolvimento
Sustentável e os ODS no que define a Agenda 2030 devem ser reconhecidos, na
prática, como cumprimento de política de Estado. Nas leis, como um Plano Plurianual,
mesmo que de vigência temporária, deve transparecer a busca pelo desenvolvimento
sustentável a nível local, estabelecendo ligação entre cada ODS com questões
específicas e recorrentes em cada município.
Embora apontem para uma preocupação importante de alinhamento com os ODS, ao
recorrer a uma agenda global em vigor, para um mundo melhor, este estudo demonstra
que o plano plurianual de Carnaúba dos Dantas ainda não estabelece uma clara ligação
direta entre a Agenda, os ODS e as problemáticas específicas e recorrentes no
município. Em alguns casos, no texto, observa-se uma reprodução textual da Agenda
2030 e de termos associados ao DS, sem deixar explícita a relação entre os ODS e o
cumprimento das ações dos programas de cada diretriz setorial.
Nesse sentido, considerando a educação escolarizada um meio de sensibilização e
conscientização das problemáticas globais e locais, considera-se uma medida
importante, num estudo complementar, futuro, a consulta a agentes educacionais e a
gestores do município para que, de fato, sejam identificados que tipos de ações e
programas vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos e como e se, mesmo
não estando claramente presentes no texto do plano plurianual, tais ações se
relacionam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial ao objetivo 4
(educação de qualidade), 10 (redução das desigualdades), 11 (cidades e comunidades
sustentáveis) e 17 (parcerias e meios de implementação).
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Frequência dos termos no PPA

Frequência dos termos para cada categoria
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TÍTULO: ANÁLISE DA CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM PRAIAS URBANAS
DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar a contaminação por coliformes (na areia e água
servida lançada na praia), em três praias do litoral potiguar, e verificar sua relação com
diferentes períodos do ano e uso das praias. O monitoramento ocorreu nas praias de
Ponta Negra, Pirangi e Redinha, durante as estações-seca e chuvosa, com
periodicidade mensal. As amostras de areia da praia foram coletadas em dois pontos, o
ponto contaminante (P1 - maior fluxo de usuários) e ponto controle (P2 - menor fluxo de
usuários). As amostras de água foram coletadas apenas no ponto contaminante. Os
resultados mostraram um aumento nas concentrações de coliformes totais (CT) e
coliformes termotolerantes (CTT) na estação chuvosa em relação à estação de seca,
registrando maiores índices na praia da Redinha. Durante a estação de seca o P1
apresentou maior CT e CTT do que o P2, destacando-se a praia de Pirangi. A análise
de água expressou médias superiores ao comparar-se com a do sedimento (areia) em
todos os ambientes analisados. Foi constatada em todas as praias a presença de
coliformes na areia, no entanto a concentração foi maior no P1 do que no P2,
evidenciando uma relação ascendente entre o fluxo de pessoas e o aumento da
concentração da densidade dessas bactérias. Houve um diferencial no acúmulo de CT
e CTT na estação chuvosa em relação à estação de seca, em todos os pontos
analisados das praias investigadas.

Palavras-chave: Coliformes totais. Coliformes termotolerantes. Qualidade da praia.
TITLE: ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN URBAN BEACHES
IN RIO GRANDE DO NORTE
Abstract

This work aimed to evaluate the contamination by coliforms (in the sand and wastewater
thrown on the beach), in three beaches on the coast of Rio Grande do Norte, and to
verify their relationship with different periods of the year and use of the beaches.
Monitoring took place on the beaches of Ponta Negra, Pirangi and Redinha, during the
dry and rainy seasons, on a monthly basis. The beach sand samples were collected at
two points, the contaminating point (P1 - the highest flow of users) and the control point
(P2 - the lowest flow of users). The water samples were collected only at the
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contaminating point. The results showed an increase in the concentrations of total
coliforms (CT) and thermotolerant coliforms (CTT) in the rainy season in relation to the
dry season, registering higher rates in Praia da Redinha. During the dry season, P1 had
a higher CT and CTT than P2, with Pirangi beach standing out. The water analysis
expressed higher averages when compared to the sediment (sand) in all environments
analyzed. The presence of coliforms in the sand was found on all beaches, however the
concentration was higher in P1 than in P2, showing an upward relationship between the
flow of people and the increased concentration of the density of these bacteria. There
was a difference in the accumulation of CT and CTT in the rainy season in relation to the
dry season, in all the analyzed points of the investigated beaches.

Keywords: Total coliforms. Thermotolerant coliforms. Beach quality.
Introdução
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o Brasil
concentra cerca de 1/4 da sua população na zona costeira. A praia pode ser considerada
como um playground natural, que oferece de forma gratuita espaços para lazer,
relaxamento, contemplação e atividades físicas, especialmente em países tropicais
como o Brasil (do Sul e Costa, 2007; Araújo et al., 2018).
As belezas naturais associadas às boas condições ambientais são os principais
componentes responsáveis pela escolha de uma praia para visitação (Botero et al.,
2015). No entanto, as praias podem oferecer riscos invisíveis aos seus usuários.
Estudos comprovam que tanto a água como a areia de muitas praias urbanas em várias
partes do mundo abrigam uma quantidade significativa de microrganismos patógenos
(Feng et al., 2010; Yamahara et al., 2012; Mohammed et al., 2012). Nesses ambientes,
a ocorrência de agentes patógenos está normalmente associada ao descarte
inadequado de lixo e esgoto, e à presença de animais como cães e pombos (Rego,
2010; Cui et al., 2013; Velonakis et al., 2014; Staley, 2016).
A utilização de áreas costeiras para fins de recreação pode ser inviabilizada pela
presença de descargas de águas residuais diretamente na orla. Essa prática é muito
frequente em vários locais no Brasil, fato comprovado pelo aparecimento das
conhecidas “línguas negras” em diversas praias do país, caracterizadas pela cor escura
da água e pelo mau cheiro que exalam, que se acumulam no local de descarte,
formando poças insalubres (Ferreira Filho, 2018).
Atualmente, os critérios que regem a balneabilidade das praias brasileiras são
estabelecidos apenas com análise da água da praia, seguindo os critérios determinados
pela legislação vigente (Resolução 274 do CONAMA), usando como indicadores a
presença de coliformes termotolerantes (CTT), Escherichia coli ou enterococos (Brasil,
2000). Não há critérios para análise também dos sedimentos (areia da faixa de praia).
No entanto, os mesmos fatores que causam contaminação da água das praias também
podem promover a contaminação da areia (Bonilla et al., 2006; 2007; Velonakis et al.,
2014; Araújo et al., 2015).
Crescentes evidências sugerem que a areia, além de abrigar microorganismos
patogênicos, pode apresentar concentrações maiores que a água da praia (Mohammed,
et al., 2012). Isso porque na areia os microorganismos encontraram condições
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favoráveis, tais como, umidade, temperatura alta e presença de matéria orgânica
abundante o que favorece a sua reprodução e permanência no solo (Pinto e Oliveira,
2011).
A rapidez extrema dos processos de urbanização das cidades agravou ainda mais a
situação de contaminação ambiental das praias. Nesse contexto, o litoral do Rio Grande
do Norte-RN vem alterando o cenário de suas praias urbanas, principalmente devido à
intensificação dos processos degradantes da paisagem, como a produção de lixo e
processos erosivos.
Muitas praias da orla de Natal, capital do RN, apresentam alto nível de utilização tanto
por usuários locais como por turistase elevada atividade comercial, fatores que
potencializam a geração de lixo do local. Em algumas praias, a exemplo de Ponta Negra,
Redinha e Pirangi ocorre com frequência a presença de “línguas negras” decorrentes
de ligações clandestinas e descarte de águas servidas na praia, sendo perceptível pelos
usuários e comerciantes. (Dantas et al., 2015). Diante do exposto o referido trabalho
teve com objetivo avaliar a contaminação dessas praias por coliformes, e verificar sua
relação com distintos períodos do ano e uso das praias.

Metodologia

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS
A praia de Ponta Negra (Figura 1) é o principal cartão postal da cidade, possui cerca de
3 km de extensão, e fica localizada no bairro que possui o mesmo nome. Apresenta um
mar aberto e sem recifes, sendo muito utilizada pelos banhistas. O ambiente praial
emerso é estreito, diminuindo o espaço de lazer dos usuários. No extremo sul, fica o
Morro do Careca, o ponto turístico mais famoso de Natal. A beira-mar de Ponta Negra
é uma área estritamente comercial, explorada por hotéis e comerciantes informais, que
preenchem grande parte do calçadão. Atualmente, a praia apresenta uma série de
problemas, principalmente relacionados à infraestrutura e erosão.
A praia de Pirangi do Norte (Figura 1) possui cerca de 1,8 km de extensão e localiza-se
ao sul da capital, em Parnamirim. Seu principal ponto turístico é o Maior Cajueiro do
Mundo, uma árvore que cobre uma área de aproximadamente 8.500 m². Outro ponto
turístico são os Recifes de Corais de Pirangi, onde são realizados mergulhos que
chamam muita atenção de apreciadores desse tipo de turismo. Pirangi possui uma faixa
de pós-praia relativamente larga. A parte da praia mais próxima ao pier de acesso aos
barcos que levam usuários aos parrachos, possui bares, barracas e elevada utilização.
São visíveis nessa área inúmeros pontos de saída de água servida que desembocam
diretamente na areia.
A Praia da Redinha (Figura 01) fica bem próxima à Ponte Newton Navarro, que dá
acesso à região norte da cidade, e está localizada no bairro com o mesmo nome, sendo
banhada pelo Rio Potengi. A pós praia é estreita próxima à foz do rio e torna-se
gradativamente mais larga ao norte. O mar é calmo; não ocorrem linhas recifais visíveis,
e o local é tranquilo para o banho. A área mais próxima ao rio é intensamente utilizada
com barracas no calçadão e feira de artesanato.
Amostragem e periodicidade
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Para análise da areia foram utilizados dois pontos amostrais, sendo o ponto 1(P1)
aquele com maior fluxo e concentração de banhistas e comércio, nomeado de ponto
contaminante. O ponto 2 (P2), ambiente com menor movimentação de banhistas e
atividade comercial, nomeado de ponto controle. A coleta das amostras da água residual
lançada na praia ocorreu apenas no ponto contaminante (P1), simultaneamente aos
dias de coleta da areia (Tabela 01).
As análises das areias obtidas em P1 e P2 foram compostas por 9 (nove) sub-amostras
retiradas da camada superficial (0–5 cm). Os pontos P1 e P2 foram demarcados com
auxilio de uma lona de 1,20m x 1,20m, com 9 (nove) furos de15cm de diâmetro cada
(figura 02). Para a análise microbiológica da água foram coletadas 07 (setes) subamostras a uma profundidade de 0 a 15 cm abaixo da superfície em P1. Para cada
ponto de coleta de areia foi utilizado luvas, uma colher e nove potes de falcon de 20ml,
devidamente estéreis. Já para a coleta da água foi utilizado apenas às luvas e os tubos
de falcon. Em seguida, as sub-amostras da areia e da água foram acondicionadas em
caixas térmicas e conduzidas para o laboratório de Microbiologia AquáticaLAMAQ/UFRN, onde foi realizada a análise bacteriológica.
O monitoramento das praias foi realizado sempre pela manhã durante a baixa-mar, em
dois ciclos (estação seca e chuvosa), com periodicidade mensal, de novembro de 2019
a janeiro de 2020 (estação seca) e de abril a junho de 2020 (estação chuvosa),
totalizando doze amostras de areia, sendo seis no ponto contaminante (P1) e seis no
ponto controle (P2) em cada uma das praias estudadas.
Não ocorreu água acumulada em todos os períodos amostrais, impossibilitando sua
coleta em alguns meses. Na estação de seca obteve-se uma amostra de água na praia
de Ponta Negra e durante a estação chuvosa foram coletadas duas amostras de água
na praia de Ponta Negra e três amostras de água na praia de Pirangi. A praia da Redinha
não apresentou acúmulo de água no ponto contaminante.
Análise laboratorial
Para obtenção da amostra de areia de cada ponto em análise, as nove sub-amostras
foram integradas e homogeneizadas em um béquer estéril, posteriormente procedendose à pesagem de 100g de areia em uma balança de precisão, em condições de
assepsia. A areia integrada foi despejada em um erlenmeyer contendo 1L de água
destilada estéril, onde foi agitada vigorosamente à mão por 5 min para suspender
células bacterianas da matriz de areia. A partir deste lavado de areia, transferiu-se, em
condições de assepsia, alíquota de 200ml do líquido sobrenadantepara um frasco âmbar
com auxilio de uma proveta.
As sub-amostras de água da praia foram integradas e homogeneizadas em um
erlenmeyer de 1L seco e estéril. Em seguida, foi retirado 200 ml de água com auxilio de
uma proveta e transferido para um frasco âmbar, ambos devidamente estéreis.
As alíquotas da areia e da água foram submetidas à enumeração bacteriana de
coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT) determinada pelo Número Mais Provável
(NMP), sob a técnica dos tubos múltiplos de03 (três) séries (100;10-1;10-2) com 05
(cinco) tubos cada, utilizou-se o Colilert diluído em 100 mL de água estéril como meio
de cultivo. Após diluição das alíquotas em análise, os tubos foram incubação a 35ºC
durante 24h. Concluído o período de incubação procedeu-se a leitura dos tubos
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positivos e a expressão dos resultados com base na tabela de Número Mais Provável
(NMP) (APHA, 1992).
Análise dos dados
Os resultados encontrados para coliformes totais e termotolerantes estão expressos em
NMP/100ml, sendo analisados através de uma estatística descritiva.

Resultados e Discussões

A análise microbiologia da areia das praias estudadas apresentou maior concentração
de coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT) durante a estação chuvosa. As
densidades de CT e CTT mais expressivas foram identificadas na praia de Redinha,
seguido de Pirangi e Ponta Negra. Nesta estação, o ponto contaminante (P1) registrou
maiores concentrações de CT e CTT ao comparar-se com o ponto controle em todas as
praias investigadas (Tabelas: 02, 03, 04 e 05).
O aumento nas concentrações de coliformes (CT e CTT) no período chuvoso está
provavelmente associado com a precipitação. No Nordeste do Brasil, o período chuvoso
se concentra principalmente nos meses de março a agosto (Figura 03). A existência de
falhas no sistema de esgotamento da cidade e o escoamento da água pluvial através
de corredores naturais, dos quais a população se utiliza indevidamente para descarregar
seus dejetos contribuem para o aumento da contaminação da areia e
consequentemente da água do mar (Cahoon et al., 2016; Passos et al., 2011).
O aumento dos índices de coliformes termotolerantes no período chuvoso no ponto
contaminante e no ponto controle das praias de Ponta Negra e Redinha, é um alerta à
sociedade para o risco de uma contaminação com agentes patogênicos. A presença de
indicadores microbiológicos de origem fecal concentradas nas amostras de areias
dessas praias serve como alerta para os riscos adicionais à saúde da sociedade, uma
vez que os sedimentos podem atuar como reservatórios e fornecem um ambiente
favorável para a sobrevivência de vários microrganismos, entre estes, aqueles
patogênicos ao homem (Oun et al., 2017).
Durante a estação de seca os valores registrados no ponto contaminante (P1) da praia
de Pirangi apresentaram maior concentração de coliformes totais e termotolerantes,
seguida da praia de Ponta Negra e Redinha (Tabela 02 e 03). Na estação chuvosa a
concentração de coliformes totais e termotolerantes foi mais expressiva na praia da
Redinha, seguida da praia de Pirangi e Ponta Negra (Tabela 02 e 03).
Na estação de seca, o ponto controle (P2) mostrou maior concentração de coliformes
totais na praia da Redinha atingindo máxima de 7,8 NMP/100ml (± 3,5 NMP/100ml),
seguidos da praia de Ponta Negra e Pirangi. Em relação à concentração de coliformes
termotolerantes não houve variação na concentração deste indicador ao longo do
período estudado, sendo registrado valor de 1,8 NMP/100ml (± 0,0 NMP/100ml) em
todas as praias. No período chuvoso a praia da Redinha também se destacou na
concentração de coliformes totais atingindo máximas >1600 NMP/100ml (± 0,0
NMP/100ml), em todas as coletas realizadas. Nesta mesma estação de coleta, a
concentração do grupo dos coliformes termotolerantes foi mais elevada na praia de
Ponta Negra, onde obteve concentração máxima >1600 NMP/100ml (± 922,7
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NMP/100ml) ao comparar-se com a praia da Redinha que obteve máxima de 38
NMP/100ml (± 10,9 NMP/100ml) (Tabela 04 e 05).
A detecção e a quantificação de indicadores em praias urbanas são de grande
importância para verificar o risco da presença de microrganismos patogênicos nesse
ambiente. Neste estudo, ao comparar a concentração média de coliformes totais e
termotolerantes no ponto contaminante (P1) e no ponto controle (P2), observou-se em
todas as praias analisadas que o ponto contaminante (P1) expressou maior
concentração dos grupos de coliformes (tabelas: 02, 03, 04 e 05). Independente do
período do ano (seco ou chuvoso), a área contaminante apresenta maior quantidade de
usuários, os quais muitas vezes de forma inadequada despejam os seus resíduos
sólidos na areia. Muitos desses resíduos são de origem orgânica, o que torna a areia
propícia ao desenvolvimento de microorganismos. A areia da praia se comporta como
um elemento passivo e cumulativo de poluição, que pode ter origem em diversas fontes,
sendo as ações antrópicas a mais importante para o aumento da densidade de
microorganismos patogênicos (Pinto e Oliveira, 2011).
Os resultados das concentrações de coliformes fecais e termotolerantes analisadas na
água no ponto contaminante (P1), das praias de Ponta Negra e Pirangi durante o
período chuvoso, expressaram médias superiores ao se comparar com o sedimento
(areia) destes locais (Tabelas: 02, 03 e 06). Neste mesmo ponto de análise,
inesperadamente ocorreu à presença de água na praia de Ponta negra em uma única
campanha investigativa da estação de seca, onde foi registrado concentração máxima
de >1600 NMP/100ml para coliformes totais e termotolerantes. No ponto contaminante
(P1) da praia de Redinha não foi encontrado vestígios de água durante o ciclo
investigativo.
Apesar da concentração de coliformes termotolerantes ter apresentado maior
concentração na água servida do que na areia da praia, ambos no ponto contaminante,
a presença deste grupo de coliformes ressalta a importância da análise da areia da
praia. No Brasil, a Resolução de nº 274 do CONAMA não limita a concentração de
coliformes termotolerantes para areia, mas o Art. 8, da mesma legislação recomenda
aos órgãos ambientais a avaliação das condições parasitológicas e microbiológicas
(BRASIL, 2000).
Pesquisa realizada por Hartz et al., (2008) constata que a areia úmida pode servir como
um reservatório de bactérias indicadoras de fezes, o autor destaca maior sobrevivência
de bactérias como, E.coli e Enterococci, na areia da praia em relação à água do mar,
sendo essa uma fonte importante de inóculo de microorganismos fecais
metabolicamente ativos. Neste estudo, a presença de coliformes termotolerantes no
ponto controle e principalmente no ponto contaminante das praias estudadas, reforça a
necessidade de ser estabelecer padrões de qualidade e políticas públicas para
monitoramento e controle da qualidade sanitária da areia das praias, visando proteger
a saúde pública e conservação do meio ambiente (Andraus et al., 2013; Weiskerger et
al., 2019).

Conclusão

Pôde-se constatar que a areia das praias de Ponta Negra, Redinha e Pirangi
apresentam concentrações da bactéria indicadora de contaminação de origem fecal,
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estando em maior concentração no ponto contaminante do que no ponto controle, o que
acentua a relação ascendente entre o fluxo de pessoas e o aumento da concentração
da densidade dessas bactérias. Houve um diferencial no acúmulo de coliformes totais e
termotolerantes na estação chuvosa em relação a estação de seca, em todos os pontos
analisados das praias investigadas.
Conclui-se que as praias de Ponta Negra e Pirangi necessitam de medidas preventivas
para evitar a contaminação das galerias de coleta de águas pluviais com a água servida
(esgoto), melhorando assim as condições sanitárias das praias urbanas mais populosas
da capital do Rio Grande do Norte. Contudo, a presença de coliformes termotolerantes
na areia das praias investigadas, fortalece a necessidade da inclusão da análise da areia
nos programas de monitoramento, como parâmetro de qualidade ambiental assim
aumentando eficácia dos protocolos de balneabilidade das praias brasileiras.
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Anexos

Figura 01: Mapa das áreas de estudo

Tabela 01: Localização dos pontos de monitoramentos

Figura 02: Lona de coleta.

Tabela 02: Concentração de Coliformes Totais (NMP/100ml) da areia obtida no ponto
contaminante (P1) durante a estação seca e chuvosa no período de novembro de 2019
à junho de 2020
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Tabela 03: Concentração de Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) da areia obtida
no ponto contaminante (P1) durante a estação seca e chuvosa no período de novembro
de 2019 à junho de 2020

Tabela 04: Concentração de Coliformes totais (NMP/100ml) da areia obtida no ponto
controle (P2) durante a estação seca e chuvosa no período de novembro de 2019 à
junho de 2020.

Tabela 05: Concentração de Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) da areia obtida
no ponto controle (P2) durante a estação seca e chuvosa no período de novembro de
2019 à junho de 2020.

Figura 03: Valores de temperatura e precipitação para a cidade de Natal (RN) calculados
a partir de uma série de dados de 30 anos.

Tabela 06: Concentração de Coliformes Totais e Termotolerantes (NMP/100ml) na água
obtida no ponto contaminante (P1) durante a estação chuvosa no período de abril à
junho de 2020.
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TÍTULO: Análise morfológica, caracterização e identificação das espécies de serpentes
do gênero Micrurus Wagler 1824 (Squamata: Elapidae) ocorrentes em diferentes
fitofisionomias do Rio Grande do Norte
Resumo
O Rio Grande do Norte (RN) é coberto majoritariamente por florestas e bosques
sazonalmente secos associados ao bioma Caatinga, mas em sua região litorânea, se
encontram remanescentes florestais e restingas associadas ao bioma Mata Atlântica.
Esse cenário possibilita a ocorrência de diferentes espécies de serpentes coraisverdadeiras (gênero Micrurus) no RN e, portanto, este trabalho teve como objetivo traçar
o perfil de ocorrência de possíveis diferentes espécies de Micrurus. Para isso, foram
utilizados os espécimes da Coleção Herpetológica da UFRN, procedentes de diferentes
municípios deste Estado. Foram efetuadas análises de caracteres morfológicos, tais
como, número de escamas ventrais, de subcaudais, de tríades ao longo do corpo e da
cauda, além do padrão de coloração das escamas da cabeça. Foram identificadas três
espécies do gênero Micrurus: M. corallinus e M. lemniscatus carvalhoi, ocorrentes
apenas no Domínio da Mata Atlântica, e M. ibiboboca, que aparenta ocorrer tanto na
Caatinga quanto na Mata Atlântica. Apesar de não registrada nessa amostra, também
possui registro para o RN, M. potyguara, em mata de tabuleiro. Embora tenha sido
possível identificar três espécies, tanto entre estas como com M. potyguara há uma
grande sobreposição de caracteres entre essas espécies de corais-verdadeiras com
tríades, dificultando sua caracterização e identificação. A ampliação deste estudo
incluindo mais localidades e análises moleculares, possibilitará resultados mais
robustos.
Palavras-chave: Micrurus; distribuição geográfica; taxonomia.
TITLE: Morphological analysis, characterization and identification of snakes of the genus
Micrurus Wagler 1824 (Squamata: Elapidae) occurring in different phytophysiognomies
in the state of Rio Grande do Nor
Abstract
Rio Grande do Norte (RN) is mostly covered by seasonally dry forests and woodlands
associated with the Caatinga biome, but in its coastal region, there are forest remnants
and sandbanks associated with the Atlantic Forest biome. This scenario allows the
occurrence of different species of true coral snakes (genus Micrurus) in RN and,
therefore, this study aimed to trace the profile of occurrence of possible different species
of Micrurus. For this, specimens from the Herpetological Collection of UFRN, from
different municipalities of this State, were used. Analyzes of morphological characters
were performed, such as number of ventral scales, subcaudals, triads along the body
and tail, in addition to the color pattern of the head scales. Three species of the genus
Micrurus were identified: M. corallinus and M. lemniscatus carvalhoi, occurring only in
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the Atlantic Forest Domain, and M. ibiboboca, which appears to occur both in the
Caatinga and in the Atlantic Forest. Although not registered in this sample, it is also
registered for the RN, M. potyguara, in board forest. Although it was possible to identify
three species, both among them and with M. potyguara, there is a great overlap of
characters between these species of true coral with triads, making their characterization
and identification difficult. The expansion of this study, including more locations and
molecular analyzes, will enable more robust results.
Keywords: Micrurus; geographic distribution; taxonomy.
Introdução
O nordeste brasileiro é contemplado por diversas fitofisionomias, incluindo desde
regiões semiáridas a porções de florestas úmidas do Domínio Atlântico (COUTINHO,
2006). No Estado do Rio Grande do Norte (RN), especificamente, o bioma predominante
é a Caatinga semiárida, com florestas e bosques sazonalmente secos que abrange
cerca de 95% do território potiguar, composta por duas ecorregiões com diferentes
compartimentos regionais (VELLOSO et al., 2002). Por outro lado, as áreas litorâneas
na porção leste do RN são ocupadas por florestas e restingas associadas ao bioma
Mata Atlântica, constituindo o limite setentrional deste bioma (FREIRE, 1996;
COUTINHO, 2006).
A fauna do RN ainda é considerada uma das menos conhecidas do nordeste brasileiro
devido à ausência histórica de expedições científicas no Estado, embora esta carência
não signifique pouca importância da fauna local (FREIRE et al., 2018). Quanto à
herpetofauna, por exemplo, apesar da extensa redução e fragmentação da Mata
Atlântica potiguar, estudo pioneiro sobre a fauna de lagartos do Parque Estadual das
Dunas do Natal efetuado por Freire (1996), registrou 17 espécies, dentre as quais, uma
nova e endêmica de fragmentos florestais da Mata Atlântica do RN (Coleodactylus
natalensis; Freire, 1999), outra com um evidente padrão de diferenciação geográfica
(Gymnodactylus aff darwinii; Freire, 1998), além de gênero e espécie recentemente
descritos (Dryadosaura nordestina; Rodrigues et al., 2005). Em adição, nas últimas
décadas esses ambientes vêm sendo foco de importantes estudos herpetológicos
considerados relevantes para a construção do conhecimento acerca de diversos táxons
representantes da herpetofauna brasileira (e.g. FREIRE, 1996; FREIRE et al., 2009;
ANDRADE et al., 2013; CALDAS et al., 2016; FREIRE et al., 2018).
Nesse contexto, a composição da herpetofauna terrestre do RN abriga pelo menos 82
espécies de Squamata, sendo 6 de anfisbenas, 33 de lagartos e 43 de serpentes. Dentre
as serpentes, encontram-se as corais-verdadeiras pertencentes à família Elapidae,
gênero Micrurus, o qual abriga 36 espécies (COSTA & BÉRNILS, 2018). Este gênero é
considerado taxonomicamente problemático, uma vez que boa parte das espécies são
descritas com base em padrões de coloração únicos (ROZE, 1996; SILVA JR. & SITES,
2001).
Em relação às representantes do gênero Micrurus no RN, segundo Costa & Bérnils
(2018), ocorrem três espécies: Micrurus corallinus Merrem 1820, Micrurus lemniscatus
carvalhoi Roze 1967 e Micrurus potyguara[EF1] Pires et al., 2014. Micrurus[EF2]
lemniscatus carvalhoi, tem ampla distribuição no nordeste do Brasil, enquanto M.
potyguara tem ocorrência para os estados da Paraíba (PB), Pernambuco (PE) e RN
(PIRES et al., 2014; COSTA & BÉRNILS, 2018); já M. corallinus, tem apenas um único
registro para o RN (FREIRE, 2001). Apesar de alguns autores terem registrado a
ocorrência de Micrurus ibiboboca Merrem 1820 para o RN (LIRA-DA-SILVA et. al., 2009;
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FREIRE et al., 2009; CALDAS et. al., 2016), e para Estados adjacentes ao RN com
fitofisionomias semelhantes (RODRIGUES & PRUDENTE, 2011; MARQUES et. al.,
2016; SAMPAIO et. al., 2018), a ocorrência de M. ibiboboca para o RN e adjacências
não consta na Lista Oficial da Sociedade Brasileira de Herpetologia (COSTA &
BÉRNILS, 2018)
Diante deste cenário de divergências quanto a caracteres morfológicos, ocorrências e
distribuição geográfica das espécies de Micrurus, que possuem importância médica,
este trabalho visa elucidar dúvidas quanto à identificação das espécies de Micrurus e
respectivas distribuições geográficas em diferentes fitofisionomias do nordeste
brasileiro.

Metodologia

Foram analisados 31 espécimes de serpentes do gênero Micrurus depositados na
Coleção Herpetológica da UFRN. O livro de tombo da referida Coleção também foi
consultado para a coleta dos dados biogeográficos dos espécimes.
Foram efetuadas análises de caracteres morfológicos e de coloração nos espécimes
que continham tríades coloridas ao longo do corpo, tais como, contagem do número de
escamas ventrais (V) e subcaudais (SC), verificação da coloração das escamas da
cabeça e número de tríades no corpo (TriB) e na cauda (TriC), conforme Silva Jr. & Sites
(1999) e Pires et. al. (2014). Os dados de folidose e coloração foram aferidos com o
auxílio de lupa. A chave de identificação proposta por Pires et. al. (2014) também foi
utilizada para a identificação das espécies.
O geoprocessamento dos dados biogeográficos dos espécimes foi realizado por meio
do software QGis. As análises estatísticas descritivas das medidas de tendência central
foram realizadas por meio do software Microsoft Excel.

Resultados e Discussões

Dentre os 31 exemplares de serpentes do gênero Micrurus depositados na Coleção
Herpetológica da UFRN, foram identificadas três espécies: Micrurus corallinus, Micrurus
lemniscatus carvalhoi e Micrurus ibiboboca. A maioria dos espécimes foi identificado
como M. ibiboboca (N = 28), seguido por M. lemniscatus carvalhoi (N = 2) e M. corallinus
(N = 1).
Os exemplares de M. ibiboboca apresentaram em média 235 escamas ventrais,
variando de 225 a 253 escamas. O número de escamas subcaudais variou de 23 a 28,
constituindo uma média de 25 escamas. A quantidade de tríades no corpo variou de 8
a 10, sendo mais comum a presença de 8 ou 9 tríades, e na cauda a variação foi de
uma tríade completa a uma tríade completa mais dois terços (Tabela 1). Dados obtidos
por Pires et. al. (2014) mostram um intervalo mais amplo no número de escamas
ventrais, subcaudais e para a quantidade de tríades ao longo do corpo e da cauda, os
quais apresentam valores mínimos inferiores para todas as variáveis. Essa diferença
pode ser atribuída a menor quantidade de exemplares analisados neste trabalho em
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relação à amostra analisada por Pires et. al. (2014), porém existe ainda a hipótese de
haver diferenças entre os espécimes identificados como M. ibiboboca nas diferentes
fitofisionomias nordestinas.
Para os dois exemplares de M. lemniscatus carvalhoi foram contadas 230 escamas
ventrais, enquanto para as escamas subcaudais conferiu-se um intervalo de 27-30
escamas. O número de tríades ao longo do corpo variou de 8 a 9 tríades e na cauda o
número foi de uma tríade completa mais um terço (Tabela 1). Os resultados encontrados
estão em conformidade com os que foram obtidos por Pires et. al. (2014), porém, o
número reduzido de espécimes analisados neste estudo impossibilita uma análise mais
robusta e comparação com a literatura.
Com relação à coloração da cabeça, M. ibiboboca apresenta o conjunto de escamas do
focinho (Rostral, Internasais e Nasais) de coloração branca, mas com manchas pretas
bastante variáveis entre os espécimes, sem apresentar um padrão bem definido. A
região gular é coral, podendo existir manchas pretas nas escamas Infralabiais e Mental.
As escamas supracefálicas também possuem diversas variações na coloração, sendo
comum a esse conjunto de escamas possuir parte da sua superfície preta e parte
vermelha. De forma semelhante, M. lemniscatus carvalhoi apresenta coloração similar
a das escamas da cabeça de M. ibiboboca, com exceção do focinho que, em M.
lemniscatus carvalhoi é totalmente preto, consistindo na principal diferença de coloração
entre essas duas espécies.
Diante dos fatos expostos, é possível afirmar que há uma grande sobreposição de
caracteres entre M. lemniscatus carvalhoi e M. ibiboboca, e também entre elas e M.
potyguara (Tabela 1; PIRES et. al., 2014). Tal sobreposição, aliada ao fato da grande
área de ocorrência dessas espécies em simpatria, dificulta a identificação segura dessas
espécies com base apenas em caracteres morfológicos e de coloração. É fundamental,
portanto, dar continuidade a este estudo por meio da ampliação do número de
espécimes e área geográfica de amostragem, bem como de análises moleculares das
populações.
No que se refere à distribuição geográfica das espécies de serpentes do gênero
Micrurus no RN, M. ibiboboca ocorre tanto em remanescentes da Mata Atlântica quanto
em áreas de Caatinga, e inclusive em ambientes urbanos próximos a fragmentos de
mata dentro das cidades (Figura 1). Trabalhos como os de Lira-Da-Silva et. al. (2009),
Freire et al. (2009) e Caldas et. al. (2016) confirmam esse perfil de ocorrência de M.
ibiboboca, além da ocorrência dessa espécie para o RN, conflitando com o que está
posto por Costa & Bérnils (2018). Já M. lemniscatus carvalhoi foi encontrada em
ambientes pertencentes à Mata Atlântica (Figura 1), embora seja comum encontrar essa
espécie habitando formações de Caatinga e Cerrado também (PIRES et. al., 2014;
TERRIBILE et. al., 2018). Apesar de não ter sido encontrado nenhum espécime de M.
potyguara na nossa amostra, Pires et. al. (2014) evidenciam a ocorrência dessa espécie
no RN; a ausência desta espécie em nossa amostra pode ser reflexo tanto do pequeno
tamanho da amostragem como do pouco conhecimento sobre a herpetofauna potiguar
de matas de tabuleiro, hábitat tipo de M. potyguara (PIRES et. al., 2014; FREIRE et. al.,
2018). O exemplar de M. corallinus registrado por Freire (2001), foi coletado dentro de
uma área de Mata Atlântica (Figura 1), habitat típico da espécie que se diferencia das
demais serpentes corais-verdadeiras ocorrentes no RN por não apresentar tríades ao
longo do corpo e da cauda.
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Conclusão
Diante dos nossos resultados, podemos concluir que permanecem dúvidas quanto às
espécies de Micrurus que ocorrem no RN, devido à grande sobreposição de caracteres
entre as espécies, dificultando a identificação dessas serpentes e por conseguinte a sua
distribuição geográfica. Logo, se fazem necessários estudos adicionais que contemplem
maior número de espécimes de mais ampla distribuição geográfica, além de análises
moleculares complementares às morfológicas.
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TÍTULO: Monitoramento de populações do lagarto Gymnodactylus aff. darwinii
(Squamata, Phyllodactylidae) em remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do
Norte
Resumo
A Mata Atlântica brasileira perdeu cerca de 93% de sua área original e, embora
atualmente esteja reduzida a fragmentos desconectados, ainda constitui um dos
maiores hotspots em biodiversidade do mundo, abrigando grande riqueza e alto número
de endemismo de espécies. Dentre estas espécies, destaca-se Gymnodactylus aff.
darwinii que é endêmica da Mata Atlântica e, para o Nordeste, já foi confirmada se tratar
de uma espécie nova. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi monitorar as
populações deste lagarto em três áreas de Mata Atlântica do RN, o Parque Estadual
Mata da Pipa, a Floresta Nacional de Nísia Floresta e o Parque Estadual Dunas do
Natal, onde não foi possível ocorrer o trabalho de campo devido à pandemia. Em ambas
as áreas houve um esforço amostral de 64 horas.homem. Para o PEMP, durante o mês
de Dezembro, foram registrados apenas três espécimes de G. aff. darwinii, enquanto na
FLONA de Nísia Floresta, entre Março e Abril, não houve nenhum registro. Esses
resultados podem estar relacionados ao alto nível de fragmentação da Mata Atlântica,
o qual pode resultar em baixa densidade populacional devido à perda de hábitat.
Palavras-chave: Densidade populacional; lagartos
TITLE: Monitoring of populations of the lizard Gymnodactylus aff. darwinii (Squamata,
Phyllodactylidae) in remnants of Atlantic Forest of Rio Grande do Norte
Abstract

The Brazilian Atlantic Forest has lost about 93% of its original area and, although it is
currently reduced to disconnected fragments, it still constitutes one of the largest
biodiversity hotspots in the world, harboring great wealth and a high number of species
endemism. Among these species, Gymnodactylus aff. darwinii which is endemic to the
Atlantic Forest and, for the Northeast, it has been confirmed that it is a new species. In
this context, the objective of this work was to monitor the populations of this lizard in
three areas of the Atlantic Forest of RN, the “Parque Estadual Mata da Pipa”, “Floresta
Nacional de Nísia Floresta” and the “Parque Estadual Dunas do Natal”, where the work
was not possible due to the pandemic. In both areas there was a sampling effort of 64
hours.man. For PEMP, during December, only three specimens of G. aff. darwinii, while
in FLONA de Nísia Floresta, between March and April, there was no record. These
results may be related to the high level of fragmentation of the Atlantic Forest, which can
result in low population density due to loss of habitat.
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Introdução
A Mata Atlântica brasileira, em sua formação original, ocupava uma área de
aproximadamente 1.400.000km², e se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio
Grande do Sul (RIZZINI, 1997; SILVA & TABARELLI, 2001). Atualmente, essa formação
mantém apenas cerca de 8% da sua cobertura original, mas ainda é considerada um
dos maiores hotspots em biodiversidade do mundo por abrigar grande riqueza de
espécies, alto número de endemismos e ser uma das mais ameaçadas (MYERS et al,
2000). No Nordeste brasileiro o status de conservação da Mata Atlântica é ainda mais
crítico, devido ao processo de perda e fragmentação de habitat (RODRIGUES, 2005),
uma vez que resta cerca de 2% da cobertura remanescente, composta por fragmentos
isolados entre si (SILVA & TABARELLI, 2001).
Nesse contexto de grande fragmentação e em seu limite mais setentrional, a Mata
Atlântica do Rio Grande do Norte abriga 17 espécies de lagartos (FREIRE, 1996;
FREIRE et al., 2010), dentre as quais, a maior riqueza de espécies foi registrada para
as famílias Teiidae e Gekkonidae. Esta última, após estudos morfológicos e
moleculares, foi reestruturada e algumas espécies inseridas em uma nova família,
Phyllodactylidae (GAMBLE et al., 2008). Dentre os gêneros que compõem a família
Phyllodactylidae, destaca-se Gymnodactylus, endêmico do Brasil e composto
atualmente por cinco espécies distribuídas nas diferentes formações abertas brasileiras
e na Mata Atlântica. Dentre estas, duas espécies ocorrem no Estado do Rio Grande do
Norte, Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 e Gymnodactylus darwinii (Gray, 1845), a
primeira distribuída tanto em formações abertas quanto em áreas florestadas, enquanto
a segunda habita somente áreas florestadas associadas ao bioma Mata Atlântica
(VANZOLINI 1968a, 1968b; FREIRE, 1996, 1998).
Originalmente, G. darwinii encontrava-se distribuído ao longo da Mata Atlântica, desde
o litoral norte de São Paulo até a Paraíba (Vanzolini 1968a, 1968b; FREIRE 1996).
Entretanto, Freire (1998) detectou diferenciação geográfica clinal entre as populações
ao longo da distribuição desta espécie na Mata Atlântica e postulou, com base apenas
em caracteres morfológicos, provável especiação nas populações mais setentrionais.
Posteriormente, por meio de estudos moleculares, Pellegrino et al. (2005) constataram
que os espécimes da Região Nordeste apresentavam cariótipo diferente dos espécimes
do Sudeste, caracterizando-os como espécies distintas. Estes autores sugeriram ainda
que a diferenciação clinal sugerida por Freire (1998) coincidiam com os rios distribuídos
ao longo da Mata Atlântica, e que estes constituem barreira vicariante que atuou no
processo de diferenciação desses clados. Mais recentemente, durante revisão do
gênero Gymnodactylus, utilizando análises morfológicas e moleculares, Cassimiro Jr
(2010) concordou com as postulações de Freire (1998) e Pellegrino et al. (2005), e
confirmou a existência de um novo táxon até então atribuído a G. darwinii, endêmico da
Mata Atlântica, com distribuição entre a Baía de Todos os Santos no Estado da Bahia,
até o Rio Grande do Norte.
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo monitorar as populações do lagarto
Gymnodactylus aff. darwinii em duas áreas remanescentes da Mata Atlântica potiguar
para estimar a densidade populacional dessa nova espécie ainda não formalmente
descrita nestes remanescentes, assim como analisar seu nicho espacial e a influência
de variáveis ambientais na escolha desse nicho.
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Metodologia

Áreas de Estudo
Duas áreas remanescentes da Mata Atlântica potiguar foram estudadas:
1. Parque Estadual Dunas de Natal
O Parque Estadual Dunas de Natal (PEDN), ou Parque das Dunas, está localizado no
município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte (05º. 48’ S a 05º. 53’ S; 35º. 09’
O a 35º. 12’O), onde se distribui ao longo de 1.172 hectares (LISBOA & FREIRE, 2012).
O PEDN possui cobertura vegetal constituída de elementos da Mata Atlântica, Caatinga
e Tabuleiro Litorâneo (FREIRE, 1996).
2. Floresta Nacional de Nísia Floresta
A Unidade de Conservação Floresta Nacional de Nísia Floresta, localizada no município
de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte (06°05’12,4” S 035°11’04,0”O), possui
vegetação característica da Mata Atlântica, com área de 168,84 hectares (ICMBIO,
2020). Estudos acerca da composição faunística da FLONA de Nísia Floresta têm sido
superficiais, demonstrando a necessidade de estudos mais substanciados nesta UC
(ICMBIO, 2012).
2. Parque Estadual Mata da Pipa
O Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP; 06º14'55"S, 35º03'27"O) possui área de
290,88 hectares de Mata Atlântica, sendo considerado um dos maiores remanescentes
de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte e está localizado no município de Tibau do
Sul/RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). O PEMP passa por graves dificuldades em
relação a sua regularização e consolidação como Unidade de Conservação, sendo
necessário trazer uma priorização para a visão de desenvolvimento sustentável
(RODRIGUES et al., 2018).
Procedimentos metodológicos
Para estimar a densidade populacional de Gymnodactylus aff. darwinii, houveram
excursões no período de Março-Abril para a Floresta Nacional de Nísia Floresta e em
Dezembro no Parque Estadual Mata da Pipa, onde foi utilizado o Método de
Amostragem Estratificada descrito em Sutherland (1996), por meio do qual as áreas
estudadas foram divididas em quatro subáreas, com oito quadrantes de 150m² (50 x 3
m) distribuídos em cada uma dessas subáreas, buscando cobrir diferentes
fitofisionomias, especialmente a mata sombreada. A seleção da ordem de amostragem
foi feita de forma aleatória e cada transecto foi examinado por dois pesquisadores
através de busca ativa durante uma hora, priorizando a busca em troncos em
decomposição, entre raízes tabulares e no folhiço do solo, hábitats onde Freire (1996)
detectou a presença de G. aff. darwinii. Dados sobre temperatura, umidade e incidência
de luz foram coletados, a fim de detectar possíveis influências na escolha de hábitats.
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Resultados e Discussões

Durante o período de amostragem, que ocorreu entre Março e Abril na FLONA de Nísia
Floresta e Dezembro no PEMP, foram realizadas excursões na Floresta Nacional de
Nísia Floresta e no Parque Estadual Mata da Pipa, sempre na estação chuvosa. Não foi
possível realizar o trabalho de campo no Parque Estadual Dunas de Natal devido à
pandemia de COVID-19.
Levando em consideração os pontos aleatórios onde foram feitas as coletas de dados
abióticos, para o Parque Estadual Mata da Pipa registrou-se temperatura média do ar
de 29.4 ± 2.8°C, para o substrato essa média foi de 28.3 ± 0.6°C, e a umidade relativa
do ar de 73.8 ± 14.1; na Floresta Nacional de Nísia Floresta os dados mostraram uma
temperatura média do ar de 28.0 ± 1.8 °C, temperatura do substrato 27.9 ± 1.3°C e
umidade do ar de 87.1 ± 4.9. Constatou-se, portanto, que a FLONA de Nísia Floresta
apresentou temperatura média menor e umidade maior que o PEMP.
No Parque Estadual Mata da Pipa, somente três indivíduos de Gymnodactylus aff.
darwinii foram registrados, dois deles apenas visualizados. Todos os espécimes foram
primeiramente avistados em troncos em decomposição, semelhante aos registros por
Freire (1996); a incidência de luz solar no local foi sempre filtrada. A temperatura média
do ar nos pontos de registros foi de 29.3 ± 1.9°C e para o substrato foi de 30.2 ± 3.7°C.
Já a média da umidade relativa do ar foi de 72.6 ± 12.9%.
Para a Flona de Nísia Floresta não foi visualizado nenhum espécime de Gymnodactylus
aff. darwinii, apesar de condições favoráveis de umidade e temperatura terem sido
registradas para a área. A ausência de registro da espécie neste remanescente florestal
pode estar relacionada ao tamanho da área, uma vez que esta FLONA é reconhecida
como a menor Unidade de Conservação do RN, com 168,84 hectares de área de Mata
Atlântica (ICMBIO, 2020), além do alto nível de fragmentação, quando comparada ao
PEMP.
Por ser uma espécie endêmica da Mata Atlântica nordestina, Gymnodactylus aff.
darwinii sofre com o alto nível e agressivo processo de fragmentação das áreas em que
ocorre. Assim sendo, a baixa densidade de sua população constatada neste estudo,
muito provavelmente está diretamente associada aos processos de perda e
fragmentação de hábitat, conforme previsto por Rodrigues (1990) e Brooks e Balmford
(1996).
A continuidade deste monitoramento é fundamental para a espécie Gymnodactylus aff.
darwinii, por possibilitar obtenção de dados mais consistentes sobre sua história natural,
tais como dieta, preferência de temperatura e umidade, e assim subsidiar estimativa
populacional consistente sobre esta possível nova espécie. Consequentemente, estes
dados possibilitarão avaliar o status de conservação desta espécie.

Conclusão

Sendo assim, podemos concluir que o alto nível de fragmentação da Mata Atlântica do
Rio Grande do Norte pode ter afetado diretamente a população do Gymnodactylus aff.
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darwinii que, por ser uma espécie endêmica desse bioma, se torna mais vulnerável a
alterações de seu nicho ecológico. Mais estudos são necessários para confirmar as
preferências de hábitat assim como seu status de conservação.
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TÍTULO: Herpetofauna da Área de Proteção Ambiental Jenipabu/RN: Inventário,
aspectos ecológicos, sistemáticos e biogeográficos, como subsídios à Conservação
Resumo
As dunas são formações recentes e dependem de variações climáticas e ação dos
ventos para serem edificadas. Alguns estudos sobre Herpetofauna de áreas dunares do
RN já foram efetuados, mas, apesar de constituir uma relevante Unidade de
Conservação, esta informação não existe para a APAJ, embora já tenha sido registrada
ocorrência de espécie endêmica do RN e ameaçada de extinção. Para inventariar a
Herpetofauna da APAJ foram demarcados 3 quadrantes com 2 transectos cada, e em
cada transecto foi instalada uma estação de pitfall. Foram registradas 33 espécies (17
de Squamata, 1 de Crocodylia, 1 de Testudines e 14 espécies de anfíbios). Os maiores
registros de Squamata ocorreram em folhiços de áreas abertas, o Crocodylia estava
imerso na lagoa de Jenipabu, enquanto os Anfíbios anuros habitaram, em sua maioria,
a vegetação rasteira da mesma lagoa. O único Testudinidae registrado estava em
ambiente antrópico. O conjunto de dados coletados demonstra a relevância da
Herpetofauna da APAJ, mas a continuidade deste estudo com expedições
complementares na estação seca, possibilitará melhor amostragem e base de dados
comparativa com outros estudos sobre Herpetofauna de dunas e restingas do RN.

Palavras-chave: inventário; herpetofauna; Jenipabu
TITLE: Herpetofauna of the "Área de Proteção Ambiental Jenipabu/RN": Inventory,
ecological, systematic and biogeographic aspects, as subsidies to Conservation
Abstract
The dunes are recent formations and depend on climatic variations and the action of the
winds to be built. Some studies on Herpetofauna in dune areas of RN have already been
carried out, but, despite constituting a relevant Conservation Unit, this information does
not exist for APAJ, although the occurrence of an endemic species of RN and threatened
with extinction has already been recorded. To inventory the APAJ Herpetofauna, 3
quadrants were marked with 2 transects each, and a pitfall station was installed in each
transect. 33 species were recorded (17 from Squamata, 1 from Crocodylia, 1 from
Testudines and 14 species of amphibians). The largest records of Squamata occurred
in open areas, the Crocodylia was immersed in the Jenipabu lagoon, while the anuran
amphibians inhabited, in their majority, the undergrowth of the same lagoon. The only
Testudinidae recorded was in an anthropogenic environment. The set of data collected
demonstrates the relevance of APAJ's Herpetofauna, but the continuity of this study with
complementary expeditions in the dry season, will enable a better sampling and
comparative database with other studies on Herpetofauna of dunes and restingas of RN.
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Introdução
As dunas são formações recentes do ponto de vista geológico, e estão submetidas a
interações morfológicas com a linha de costa, apresentando áreas com erosão e outras
com progradação (ROCHA et al., 2018). Além disso, as dunas dependem de mudanças
climáticas que causem transgressões marinhas e de condições ambientais específicas
para ocorrerem, tais como, existência de planície de deflação, disponibilidade de
sedimentos arenosos, e incidência direta e marcante de ventos frequentes (FREIRE
1996;
FERNANDEZ
et
al.,
2017).
No Estado do Rio Grande do Norte (RN), limite setentrional da Mata Atlântica e onde a
Caatinga atinge a região costeira, as dunas se destacam especialmente ao longo do
litoral e abrigam biodiversidade originária tanto da Mata Atlântica como da Caatinga,
conforme destacado no estudo sobre Herpetofauna efetuado por Freire (1996). Neste
estudo, parcialmente realizado no Parque Estadual das Dunas de Natal-RN, mais da
metade das espécies de lagartos registradas são típicas de Caatinga, enquanto, ao
mesmo tempo, em restinga de Ponta de Campina, Cabedelo-PB, área mais distante da
Caatinga, apenas 35,3 % das espécies registradas são típicas dessa região (FREIRE
1996). Cabe destacar que durante este estudo pioneiro sobre a herpetofauna do Parque
das Dunas (FREIRE 1996), foram descobertas duas novas espécies de lagartos, uma
delas já descrita e até então endêmica do RN, Coleodactylus natalensis (FREIRE 1999)
e outra com diferenciação morfológica marcante (FREIRE 1998), já confirmada como
espécie nova (CASSIMIRO Jr 2010; PELLEGRINO et al., 2005), em vias de descrição
pela
orientadora
deste
trabalho
(EMXF).
Mais recentemente, foi efetuado estudo diagnóstico da fauna de répteis das dunas da
ZPA1, Natal-RN (FREIRE et al., 2010), que corresponde atualmente ao Parque
Municipal Dom Nivaldo Monte, área de grande relevância por conter remanescente de
Floresta Estacional (Mata Atlântica), abrigar espécies típicas da Caatinga e da Mata
Atlântica, além de 70,6% das espécies do Parque das Dunas (FREIRE, 1996), inclusive
C. natalensis, endêmica do Rio Grande do Norte e ameaçada de extinção (ICMBio
2018).
Apesar de estes estudos em algumas áreas de dunas no Rio Grande do Norte (FREIRE
1996; FREIRE et al., 2010; LISBOA & FREIRE, 2012) terem constituído a base do
conhecimento acerca da composição e aspectos ecológicos da fauna de lagartos
desses ecossistemas, também provocou questionamentos acerca de possíveis padrões
no conjunto das dunas do RN. Nessa perspectiva, constatou-se carência de
conhecimento sobre a herpetofauna das dunas e restingas da Área de Proteção
Ambiental Jenipabu - APAJ, cujo inventário pioneiro efetuado por Neto, Sales e Hagi
(2017) nesta Unidade de Conservação, tratou da fauna em geral, fato que resultou em
análise
superficial
sobre
a
herpetofauna.
Em adição, Torres (2009) destaca que, embora a APAJ tenha sido uma das primeiras
Unidades de Conservação criadas no Rio Grande do Norte, ainda carece de trabalhos
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científicos na área sobre fauna/herpetofauna. Nazário (2003) reconhece que estudos
semelhantes a este também são fundamentais para o redirecionamento de ações de
políticas públicas a serem adotadas. Em adição, a falta de conhecimento dos moradores
das comunidades do entorno da APAJ, que subjugam a fauna para caça e uso medicinal
(TORRES 2009), pode gerar insustentabilidade dos recursos desse ecossistema.
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivos inventariar a herpetofauna da APAJ,
identificar a composição de espécies e distribuição por habitats e microhabitats, de
forma a possibilitar comparações com os resultados de outras áreas de dunas já
estudadas no RN. Cabe destacar ainda que a carência de estudos substanciados sobre
a Herpetofauna das Dunas e Restingas (ecossistemas associados do limite setentrional
da Mata Atlântica) da APAJ, impossibilita testar a hipótese de existência de padrão na
composição e distribuição geográfica das espécies de Squamata das Dunas do RN.
Metodologia

Área de estudo:
A Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APAJ), onde este estudo será realizado,
localiza-se entre os municípios de Natal e Extremoz, Rio Grande do Norte, (5º40’40”S e
35º12’56”W), foi criada através do Decreto Estadual N° 12.620 de 17 de Maio de 1995
e conta com uma área de 1.881 hectares no domínio da Mata Atlântica. Compreende
os ecossistemas de praias, restingas, manguezais, lagoas, e rios, além de tabuleiros e
dunas; esta última, sob intensa atividade turística (SECOM/IDEMA 2017).
O clima da área é do tipo As, de acordo com a classificação de Köppen, por ser tropical
chuvoso, com estação chuvosa próxima do outono e verão seco. As chuvas nessa
região são mais frequentes nos meses iniciais do ano, de janeiro a junho, com uma
média anual de pluviosidade de 1200 mm; já o período mais seco é predominante nos
meses finais do ano, de setembro a dezembro (NUNES 2006, LIMA 2011).
A vegetação predominante é a de Mata Atlântica (remanescentes) e seus ecossistemas
associados, tais como, manguezal, restinga, tabuleiros litorâneos e matas ciliares.

Procedimentos metodológicos
O trabalho em campo para observações e coleta de dados e de animais foi realizado no
primeiro semestre de 2020, o que gerou resultados para a estação chuvosa. Apesar
desse período também coincidir com a Pandemia do COVID-19, três excursões de cinco
dias cada foram possíveis.
Para possibilitar uma amostragem da maioria de habitats e microhabitats utilizados
pelas espécies de lagartos e serpentes da área, foram demarcados três retângulos de
100 m de extensão e 300 m de largura, e em cada retângulo foram distribuídos dois
transectos de 300 metros de extensão, totalizando seis transectos em toda a área . Os
três retângulos foram demarcados aleatoriamente ao longo da área.
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Para aumentar o sucesso de captura e amostragem dos diferentes habitats e
microhabitats, foram utilizados dois métodos de amostragem: 1- Busca ativa e 2armadilhas de interceptação e queda (pitfalls). Em adição, foram incluídas à lista de
espécies os espécimes obtidos durante encontros ocasionais, conforme Barros et al.
(2017), além de registros fotográficos de funcionários e gestores. As buscas ativas foram
efetuadas ao longo dos quadrantes laterais e os pitfalls instalados no central.
A busca ativa pelos animais foi realizada inspecionando-se todos os microhabitats
disponíveis para a herpetofauna em cada retângulo, tais como, folhiço no solo, no subbosque de moitas de vegetação, em rochas e galhos de árvores, conforme Freire (1996).
Em caderno de campo e/ou em Planilhas gravadas em Laptop, foram registrados os
habitats e microhabitats onde cada espécime foi primeiramente avistado, data e hora do
registro, estação do ano, temperatura do ar e do substrato, e outras informações que
possibilitem analisar possível estruturação das comunidade herpetológica.
As armadilhas de interceptação e queda foram disponibilizadas em Y, conforme Cechin
& Martins (2000); em cada transecto foi instalada uma estação composta por baldes de
15L e 40L conectados por cercas-guia de 3m de comprimento e 60 cm de altura. Os
pitfalls foram instalados e deixados abertos durante os dias de expedição, quando foram
revisados uma vez por dia; estas armadilhas ficaram fechadas nos intervalos de dias
entre expedições.
As coletas baseadas em encontros ocasionais consistiram dos registros de espécimes
vivos ou mortos, fora das áreas dos quadrantes e armadilhas. Este método evidencia a
possibilidade de registros por moradores, gestores e guias da região, aumentando a
chance de se obter maior riqueza e diversidade de espécies (BARROS et al., 2017).
Animais coletados de fácil identificação foram registrados por fotografia e liberados onde
foram encontrados; já os animais que não foi possível e/ou confiável a identificação em
campo, foram coletados, acondicionados em sacos plásticos com respectivos números
de campo, mortos e mantidos sob resfriamento, conforme Shine et al., 2015, até
chegada ao Laboratório. No Laboratório de Herpetologia da UFRN foram fixados com
formol a 10% e, após fixação, mantidos em álcool a 70%. Na sequência, ocorreu a
identificação das espécies por meio de literatura especializada e/ou por comparação
com espécimes de Coleção científica. Após identificados, os exemplares foram
tombados na Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(CH-UFRN).
O número de observações visuais e os registros ecológicos sobre cada espécie obtida
(uso de habitats/microhabitats e horário de atividade) serão utilizados para avaliar a
diversidade, largura e sobreposição das espécies nas diferentes dimensões de nicho.
Contudo, com a Pandemia do COVID-19 as coletas e análise foram prejudicadas e,
portanto, no resultado deste trabalho entrou apenas estatísticas descritivas.
Para avaliar os possíveis padrões quanto à composição e distribuição das espécie em
áreas de Dunas, serão realizadas análises de similaridade faunística entre a fauna de
lagarto da área estudada e de outras áreas dunares já estudadas no RN.

Resultados e Discussões

CIÊNCIAS DA VIDA

92

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Após 136,5 horas.homem de esforço amostral e utilizando os métodos de busca ativa,
armadilhas de interceptação e queda, além de encontros ocasionais, as espécies
registradas para a APAJ estão listadas na Tabela 1. Foram registradas 30 espécies, 14
de anfíbios anuros e 16 espécies de répteis (14 Squamata, 1 Testudinidae e 1
Crocodylia). Foram adicionadas mais 3 espécies de Serpentes registradas por
fotografias efetuadas por funcionários e gestores: Epicrates assisi, Boa constrictor
constrictor (solturas feitas pela Polícia Ambiental na APAJ) e Oxybelis aeneus.
A Busca Ativa proporcionou para a curva do coletor o número acumulado de 16 espécies
em um total de 10 dias amostrais (Figura 1). Quanto à abundância absoluta, as espécies
mais frequentes foram Coleodactylus natalensis (12), seguido por Hemidactylus
mabouia (9), Ameivula ocellifera (7) e Tropidurus hispidus (6) (Figura 3).
Tais resultados valem como maior abundância tanto para Répteis e Herpetofauna em
geral (Figura 2). Já para a abundância em Anfíbios (Figura 4) temos as espécies Boana
raniceps e Scinax x-signatus com três registros em Busca Ativa, seguidos de
Pseudopaludicola mystacalis, Pseudopaludicola pocoto e Dendropsophus nanus com 1
registro.
Já no uso de habitats e microhabitats, para Squamata (Tabela 2), Área aberta e folhiço
tiveram 23 registros, seguidos por 15 registros para folhiço em Mata fechada e 14
registros para galhos e troncos de árvore na Mata fechada.
Os Crocodylia (Tabela 2) utilizaram com maior frequência os habitats lagoa, seguido por
borda de lagoa; os microhabitats foram corpo d’água e, os de borda de lagoa, vegetação
rasteira, com 14 e 1 registro respectivamente.
O único Testudinidae foi registrado sobre vegetação rasteira, em área aberta.
Para Anfíbios só foram registrados Anura e, em Busca Ativa, Boana raniceps e Scinax
x-signatus tiveram maior frequência; tais espécies possuem ampla distribuição
geográfica, fácil identificação visual e acústica (FROST 2014), o que conferem às
espécies o topo da abundância para Anfíbios. Os Anuros (Tabela 3) utilizaram com
maior frequência o habitat Lagoa e Vegetação rasteira como microhabitat, seguido por
Corpo d’água (poças) em Área aberta.
Para os Répteis Squamata a espécie com maior número de registros foi Coleodactylus
natalensis;se trata de um alerta, já que esta espécie está classificada como
“Endangered” (ameaçada) na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção
(Portaria MMA n° 444/2014, BRASIL, 2014), estando também Em Perigo Livro Vermelho
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2018). Um dos métodos mais
frequentes durante este estudo foi a Busca Ativa no folhiço, que é muito comum em
estudos herpetológicos, especialmente na Mata Atlântica. Este fato deve ter favorecido
o maior registro desta espécie, uma vez que estar no topo da mais frequente, tanto para
Répteis quanto para as espécies em geral.
Cabe destacar que a segunda espécie mais abundante para o fragmento de Mata
Atlântica da APAJ foi Hemidactylus mabouia, uma espécie exótica que, apesar de ter
sido encontrada em ambiente natural está categorizada como “baixo risco de invasão”
na lista de espécies exóticas e invasoras (LEÃO et al. 2011, ROCHA et al. 2011) e que
há hipótese de que esta pode estar interferindo na população de espécie nativa (obs.
pess.).
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Quanto ao uso de habitats e microhabitats, os mais utilizados pelos Squamata foram
Área aberta/microhabitat folhiço, seguido por Folhiço de Mata fechada/galhos ou troncos
de árvore da Mata Fechada, resultados que corroboram com trabalhos semelhantes
realizados para a herpetofauna de dunas do RN (FREIRE 1996; FREIRE et al. 2012).
Para as visualizações de Crocodylia, representada pela espécie Caiman latirostris,
única que ocorre na área e que possui distribuição do Rio Grande do Norte ao Rio
Grande do Sul (VERDADE e PIÑA 2006), os animais foram registrados majoritariamente
no habitat lagoa e no microhabitat corpo d’água. Contudo, alguns espécimes foram
encontrados em Borda de Lagoa sobre a vegetação rasteira. Isso se dá pelo
comportamento da espécie e por preferência de usar locais mais lentos e alagado
(FILOGÔNIO et al. 2010).
Para o uso de habitats e microhabitats de anfíbios, os maiores registros para lagoa e
vegetação rasteira, respectivamente, conferem à maioria das espécies encontradas
uma tendência a registros em áreas com maior umidade e/ou alagadas. Contudo,
espécies como Dermatonotus muelleri e Elachistocleis cesarii, foram registradas tanto
em áreas alagadas, quanto em estações de pitfalls no interior da mata fechada e
afastado de áreas alagadas, fato que é comum para espécies da família Microhylidae
na Mata Atlântica (CRUZ, CARAMASCHI & FREIRE, 1999).
O único registro do Testudinidae Chelonoidis carbonaria foi oriundo de soltura realizada
na área, em ambiente antrópico.

Conclusão

A riqueza de espécies obtidas na APAJ durante curto período de amostragem pode ser
resultante do fato de as excursões terem ocorrido na estação chuvosa.
O conjunto de dados relevantes obtidos demonstra a relevância da Herpetofauna da
APAJ, mas a continuidade deste estudo com expedições complementares na estação
seca, possibilitará melhor amostragem e base de dados comparativa com outros
estudos sobre Herpetofauna de dunas e restingas do RN.
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Anexos

Tabela 1. Espécies de Anfíbios e Répteis registradas na Área de Proteção Ambiental
Jenipabu (APAJ), no período de Março à Agosto de 2020.
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Tabela 2: Uso de habitats e microhabitats por Espécies de Répteis na APAJ, de Março
à Agosto de 2020.

Tabela 3: Uso de habitats e microhabitats por espécies de Anfíbios na APAJ, de Março
à Agosto de 2020.

Figura 1: Curva do coletor/ número acumulado de espécies por dias de coleta.

Figura 2: Abundância absoluta de espécies de Répteis Squamata na APAJ, de Março à
Agosto de 2020.

Figura 3 – Abundância absoluta da Herpetofauna da APAJ, de Março a Agosto de 2020.

Figura 4: Abundância absoluta de Anfíbios na APAJ, de Março à Agosto de 2020.
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TÍTULO: Identificação das variações morfométricas de nematoides gastrintestinais
obtidos de caprinos naturalmente infectados
Resumo
A caprinocultura é uma grande fonte de renda no nordeste brasileiro, mas que vem
sendo acometida pelas helmintoses gastrintestinais, que causam diminuição da
produção, gerando impactos financeiros negativos. Identificar as espécies que
acometem o rebanho é necessário para melhor manejar e tratá-la. Partindo disso,
objetivou-se identificar, quantificar e mensurar variações morfométricas de nematoides
gastrintestinais de caprinos. Para isso foram avaliados 24 caprinos machos,
alimentados com bagaço de cana de açúcar ou feno de capim elefante e em duas
condições sexuais, animais inteiros ou castrados. Durante o período experimental os
animais foram acompanhados através de exames parasitológicos e uma amostragem
de 12 animais foi necropsiada e recuperados os parasitos gastrintestinais, totalizando.
1.262 parasitos, dos quais 289 foram alocados em lâminas contendo goma de Hoyer,
para identificação dos gêneros e caracterização das estruturas sexuais. Os gêneros
Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Trichuris foram identificados e a
observação das variações morfológicas possibilitaram diferenciação entre machos e
fêmeas. Entretanto, não foi possível a observação e consequentemente, a realização
da morfometria das estruturas sexuais. Os animais castrados e inteiros alimentados com
palma e capim elefante apresentaram maior carga parasitária. O gênero
Oesophagostomum foi prevalente, independente do tratamento.
Palavras-chave: Caprinos, Nematoides Gastrintestinais, Morfometria.
TITLE: Identification of morphometric variations of gastrointestinal nematodes derived
from naturally infected goats
Abstract
Goat farming is a major source of income in northeastern Brazil, but infections by
helminths are leading to production decrease and generating negative financial impacts.
Identifying the species that affect the herd is necessary to better manage and treat it.
Based on this, the aim of this study was to identify, quantify and measure morphometric
and morphological variations of gastrointestinal nematodes in goat animals. For this, 24
male were evaluated, submitted to two kinds of diet (sugar cane bagasse or elephant
grass hay) and two sexual conditions (hole animal and neuter). During the experimental
period, the animals were evaluated by parasitological exams and after 120 days, 12
animals were death and necropsied, being recovered 1,262 parasites, of which 289 were
stored in slides containing Hoyer gum to identify the genus and characterize the sexual
structures. Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus and Trichuris were
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identified and the morphological variations allowed differentiation between males and
females. However, it was not possible observe, and consequently, get the measures
from the sexual structures. The hole and neuter animals fed with elephant grass hay
showed higher parasitic load. The Oesophagostomum genus was prevalent,
independently of the treatment.
Keywords: Gastrointestinal Nematodes, Goats, Morphometry.
Introdução
O Brasil tem produção de caprinos eminente quando comparado com outros países,
com destaque principalmente para a região nordeste, onde se encontram 90% dos
rebanhos do país. A importância da caprinocultura no Nordeste é incontestável, contudo,
o governo dispõe de poucas políticas de incentivo, mesmo sendo este um segmento
bastante influente para a economia regional, onde várias famílias dependem
diretamente da carne e couro para subsistência, consumo ou fonte de renda e também
para economia de todo país. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA, 2017). Além da falta de incentivo governamental, outros fatores
podem impactar negativamente a produção de caprinos, dentre eles, as
enteroparasitoses intestinais. Vieira (2008) afirma que o acometimento por essas
parasitoses pode impactar diretamente na produção desses animais e que fatores
ambientais e nutricionais influenciam no grau de parasitismo apresentado em cada
animal. Os principais nematoides que acometem os pequenos ruminantes de maior
importância econômica para exploração de caprinos e ovinos são da Família
Trichostrongylidae e Strongyloididae. Os diversos parasitos do sistema gastrintestinal
de ruminantes tendem a se desenvolver de forma mais eficaz em determinados órgãos.
Parasitando o abomaso, têm-se os gêneros Haemonchus e Trichostrongylus;
parasitando o intestino delgado, os gêneros Trichostrongylus, Strongyloides, Cooperia
e Bunostomum; parasitando o intestino grosso, os gêneros Trichuris,
Oesophagostomum e Skrjabinema (AMARANTE, 2014; AQUINO et al., 2016). Na região
nordeste do Brasil, os nematoides gastrintestinais que apresentam maior prevalência e
intensidade são do gênero Haemonchus, Strongyloides, Trichostrongylus e
Oesophagostomum, tendo as espécies H. contortus, S. papillousus, T. colubriformis e
O. colubianum maior relevância por estarem associadas a perda de peso e quadros
anêmicos nos ruminantes (AMARANTE, 2014), impactando negativamente na produção
animal. Dentre as metodologias utilizadas para identificar as espécies de nematoides
gastrintestinais de pequenos ruminantes, a morfometria é considerada de extrema
relevância para o diagnóstico específico, uma vez que permite avaliar a variação intra e
interespecífica (VICENTE et al., 1993; MINHO et al., 2014). Diferenças no tamanho de
estruturas internas auxiliam a identificação das espécies que acometem os animais
domésticos e selvagens, permitindo avaliar infecções cruzadas entre espécies
(COUTINHO et al., 2015). Diferenças nas medidas e nos caracteres morfológicos vêm
sendo citadas como uma possível adaptação às diferentes regiões geográficas,
principalmente àquelas de clima com estação seca prolongada (JACQUIET et al., 1997).
Por outro lado, recentes estudos apontam a eficácia de metodologias espectroscópicas
e eletroquímicas para a classificação de compostos biológicos (LIMA, 2018), que podem
auxiliar na identificação de espécies de interesse. Metodologias como o NIR (do inglês
"near infrared") podem ser utilizadas para essa finalidade, possibilitando a contagem e
a diferenciação de forma mais rápida do que o convencional. Essa metodologia consiste
na emissão de ondas infravermelho de uma distância de 2mm do composto biológico
estudado, gerando uma reflexão ou refração do composto, que é captada e interpretada
por um sistema que, com base em um banco de dados que contém informações
bioquímicas sobre os sistemas biológicos estudados, reconhece tal composto e o
diferencia de outros. (LIMA, 2014; LIMA, 2018) Sendo assim, este trabalho objetivou-se
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em quantificar e identificar as variações morfométricas de nematoides gastrintestinais
obtidos de caprinos naturalmente infectados a fim de identificar as espécies de
nematoides presentes.
Metodologia
O experimento de campo foi conduzido no período de setembro a dezembro de 2018,
no Setor de Caprinovinocultura da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências
Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba. O processamento das amostras, bem
como a contagem e identificação das espécies de parasitos gastrintestinais foram
realizados no Laboratório de Helmintologia do Centro de Biociências da UFRN. Foram
avaliados 24 caprinos sem padrão racial definido (SPRD), todos machos, sendo 12
inteiros e 12 castrados, com peso inicial médio de 14,5 ± 1,5 kg, distribuídos em
delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo
duas condições sexuais (castrados e inteiros) e duas fontes de fibra dietéticas (feno de
capim elefante com palma forrageira e bagaço de cana-de-açúcar com palma
forrageira), totalizando quatro tratamentos e seis repetições. Durante o período
experimental, os animais foram confinados em baias individuais (Figura 1a) providas de
comedouro e bebedouro (Figura 1b). Antes do início das avaliações os animais
receberam tratamento anti-helmíntico (ivermectina a 2,5 ml/10 Kg de peso vivo) para
eliminar infecções prévias. A avaliação da infecção dos animais foi realizada
semanalmente, por um período 120 dias, através de análises parasitológicas,
hematológicas, avaliação clínica da anemia pelo Método FAMACHA© e análises de
desempenho, segundo Zaros et al., (2014). Ao final do período experimental, 12 animais
foram abatidos de acordo com o Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização
para o Abate Humanitário de Animais (IN Nº 3 - MAPA, 2000) do Conselho Nacional de
Controle da Experimentação Animal (CONCEA) e de acordo com a autorização do
Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA-UFRN 054/2017). Durante a necrópsia, o
abomaso e os intestinos delgado e grosso foram removidos, abertos e seus conteúdos
transferidos para recipientes graduados. Uma alíquota de 20% de cada órgão foi
preservada em solução de Railliet e foram processadas nesse plano de trabalho (Figura
2). O conteúdo obtido e conservado durante a necropsia foi colocado em pequenas
quantidades em uma placa de Petri e adicionado água. Com o auxílio de microscópio
estereoscópio, os parasitos presentes no material foram capturados, contados e
conservados em solução AFA (2 ml de ácido acético glacial, 5 ml de formaldeído 3740%, e 93 ml de álcool etílico 70%) para posterior identificação, segundo procedimento
descrito por Ueno e Gonçalves (1998) (Figura 3). Após a separação dos parasitos, eles
foram quantificados e identificados, levando-se em consideração os caracteres
morfológicos. Para a identificação das espécies, foram medidas as seguintes estruturas:
nas fêmeas foram analisados o comprimento total do corpo, comprimento do ovojetor e
comprimento do apêndice vulvar; no gênero Haemonchus o tipo do apêndice vulvar
também foi usado como parâmetro de análise. Nos machos foram observados o
comprimento total do corpo e comprimento dos ganchos e espículos. Essas medidas
foram obtidas em microscópio óptico com o auxílio de uma ocular micrométrica. Os
resultados da contagem e identificação dos parasitos foram processados em planilhas
do software Microsoft Excel® e apresentados como médias aritméticas.
Resultados e Discussões
Foram recuperados 1.262 parasitos (Tabela 1), obtidos do abomaso e intestino grosso.
Nenhum parasito foi encontrado no intestino delgado. Dos parasitos recuperados, 289
foram acondicionados em lâminas contendo goma de Hoyer, totalizando 7 exemplares
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do abomaso, 282 do intestino grosso. O total de parasitos recuperados na necropsia foi
maior no tratamento com animais inteiros e alimentados com palma e feno de capim
elefante, representando 62% dos parasitos recuperados, seguido pelo tratamento de
animais castrados e alimentados com palma e feno de capim elefante (25%). Esse fato
se mostra importante, pois os dois tratamentos que apresentaram maior incidência de
helmintos, têm em comum a mesma dieta, isto é, alimentação a base de palma e feno
de capim elefante. Esse impacto não foi gerado por aspectos nutricionais (uma vez que
as duas dietas apresentam valores nutricionais equivalentes), mas muito provável pela
origem do feno de capim elefante que foi utilizado. O capim foi cultivado na própria
Escola Agrícola de Jundiaí e nessa área larvas em estádios L2 e L3 (infectantes) já
foram encontradas (ANDRADE JUNIOR, 2013; SILVA, 2016 e ROBERTO, 2018). A
contaminação se dá pelo fato de caprinos e ovinos naturalmente infectados por
helmintos pastejarem nessa área e ocasionalmente defecarem ali. Os tratamentos com
animais inteiros e alimentados com palma e bagaço de cana-de-açúcar e animais
castrados e alimentados com palma e bagaço de cana-de-açúcar tiveram menor
prevalência de nematoides, apresentando os dois, 13% dos helmintos recuperados.
Essa baixa incidência, em comparação aos demais tratamentos não tem relação direta
com a dieta imposta, visto que tanto o feno de capim elefante como o bagaço de canade-açúcar apresentam grande teor energético e baixo teor protéico, tendo o feno de
capim elefante 752,60g de proteína para cada 1kg de matéria seca e o bagaço de canade-açúcar com 852,30g de proteínas por 1kg de matéria seca (LIMA, 2019). No que se
diz respeito às análises morfológicas e morfométricas, foi possível identificar quatro
gêneros: Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Trichuris. Nos gêneros
Oesophagostomum e Trichuris foi possível diferenciar os nematoides em macho e
fêmea; no gênero Trichostrongylus só foram encontrados machos. Isso pode ser
observado nas Tabelas 2 e 3. Como mencionado anteriormente, a morfometria
apresenta grande eficácia para identificar gêneros de nematoides gastrintestinais, onde
medidas de estruturas específicas determinam o gênero do parasito. Nesse presente
estudo, foram obtidas medidas que variaram entre 12,1mm a 74,2mm de comprimento
e 0,97mm a 1,28mm de largura. Dentre essas medidas foi possível identificar que os
parasitos pertencem ao gênero Oesophagostomum e Trichuris. Concentrando os
exemplares que mediam entre 12,1mm à 20,9mm de comprimento do gênero
Oesophagostomum os exemplares de 62mm à 74,2mm de comprimento no gênero
Trichuris. Estudos revelam que o gênero Trichuris tem grande variação morfométrica
entre as espécies circunscritas no gênero. No estudo de Cutillas et al., (1995) o
comprimento do corpo dos parasitos variaram entre 32mm e 75mm. Pelo pequeno
número amostral de exemplares do gênero Trichuris neste presente trabalho, as
variações de medidas foram menores, mas ainda assim, se encontrando dentro do
alcance posto por Cutillas et al (1995). Houve variações de tamanho entre os machos e
fêmeas (Tabelas 2 e 3), evidenciando o maior comprimento de fêmeas. Pela baixa
visibilidade dos órgãos reprodutores, não foi possível identificar os representantes em
nível de espécie. Entretanto, Ueno e Gonçalves (1998) afirmam que o gênero Trichuris
tem seus machos medindo entre 35 e 70 mm e as fêmeas entre 50 e 80 mm de
comprimento, medidas obtidas nos exemplares analisados neste trabalho. No gênero
Trichostrongylus a dinâmica populacional se mostrou atípica, onde todos os exemplares
recolhidos eram machos. Isso vai de frente com os resultados de (NIEZEN, 1998) que
em alguns estudos constatou a quantidade de machos em uma população de
Trichostrongylus, podendo variar de 43% a 47%. Contudo, vale ressaltar que a
quantidade de exemplares de Trichostrongylus recuperados nesta presente pesquisa
foi muito baixa, não podendo assim, ser usada como parâmetro comparativo.
Conclusão
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Os animais castrados e inteiros alimentados com palma e capim elefante apresentaram
maior carga parasitária. O gênero Oesophagostomum foi encontrado em maior número
em todos os tratamentos, o que implica dizer que os caprinos estudados apresentam
baixa resistência a esse gênero. Apesar de seguir protocolos propostos por outros
estudos, a identificação dos parasitos em nível de espécie foi inviabilizada, uma vez que
os exemplares se apresentavam muito escuros nas lâminas, impedindo a medição de
estruturas internas.
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Anexos

Figura 1 – a: Animais experimentais e sistema de manejo; b: Baias com bebedouros e
comedouros.

Figura 2 – Etapas do procedimento de necropsia dos animais experimentais.

Figura 3 – Contagem dos nematoides gastrintestinais recuperados através da
necropsia.

Tabela 1 – Total de parasitos gastrintestinais recuperados dos animais experimentais
de acordo com o gênero e tratamento.

Tabela 2 – Comprimento e largura (mm) total média (menor medida – maior medida)
dos exemplares fêmea e macho de Oesophagostomum recuperados do intestino
grosso.

Tabela 3 – Comprimento e largura (mm) total média (maior medida – menor medida)
dos exemplares fêmea e macho de Trichuris recuperados do intestino grosso.
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TÍTULO: Identificação e quantificação de células do sistema imune da mucosa de
caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais
Resumo
Animais mais resistentes às parasitoses gastrintestinais são capazes de debelar os
parasitos a partir da sua resposta imune e seus mecanismos efetores mais eficientes.
Assim, é importante avaliar o tipo de resposta imune e quantificar as principais células
efetoras da mucosa desses animais durante essa resposta. Por esses motivos, o
objetivo desse trabalho foi identificar e quantificar células imunes da mucosa
gastrintestinal de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais.
Para isso foram avaliados 24 caprinos machos, alimentados com bagaço de cana de
açúcar ou feno de capim elefante e em duas condições sexuais, animais inteiros ou
castrados. Durante o período experimental os animais foram acompanhados através de
exames parasitológicos e uma amostragem de 12 animais foi necropsiada e obtidas
amostras da mucosa do abomaso, intestinos delgado e grosso para confecção das
lâminas histológicas para contagem dos mastócitos, leucócitos globulares e eosinófilos.
Foram contados 30 campos aleatórios de cada lâmina e os dados obtidos submetidos
à análise de variância. Não houve diferença significativa na contagem de todos os tipos
celulares em relação ao tratamento do animal. Observou-se neutrófilos na mucosa do
abomaso somente dos animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar
apresentaram. Todavia, foi possível constatar uma resposta imune de fase primária com
a presença de eosinófilos, mastócitos e leucócitos globulares.
Palavras-chave: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS, CÉLULAS
IMUNES
TITLE: IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF CELLS OF THE MUCOUS
IMMUNE SYSTEM OF CAPRINE NATURALLY INFECTED BY GASTRINTESTINAL
NEMATOIDS
Abstract
Animals more resistant to gastrointestinal parasites are able to fight off parasites from
their immune response and their most efficient effector mechanisms. Thus, it is important
to evaluate the type of immune response and quantify the main mucosal effector cells of
these animals during this response. For these reasons, the objective of this study was to
identify and quantify immune cells of the gastrointestinal mucosa of goats naturally
infected by gastrointestinal nematodes. For this, 24 male goats were evaluated, fed with
sugarcane bagasse or elephant grass hay and in two sexual conditions, whole or
castrated animals. During the experimental period the animals were followed by
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parasitological examinations and a sampling of 12 animals was necropsied and samples
were obtained from the abomasum mucosa, small and large intestines to make the
histological slides for mast cell count, globular leukocytes and eosinophils. Thirty random
fields of each slide were counted and the data obtained were subjected to variance
analysis. There was no significant difference in the count of all cell types in relation to
the treatment of the animal. It was observed neutrophils in the abomaso mucosa only of
the castrated animals and fed with sugarcane bagasse presented. However, it was
possible to observe a primary phase immune response with the presence of eosinophils,
mast cells and globular leukocytes.
Keywords: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS , IMMUNE
CELLS
Introdução
Sendo uma atividade de grande valor socioeconômico, a caprinocultura vem ganhando
destaque, principalmente na região semiárida do Nordeste brasileiro (AHID et al., 2007).
Porem, infecções parasitárias têm sido um dos entraves na produção do rebanho,
geralmente relacionado aos aspectos sanitários (VIEIRA, 2008). Essa queda na
produção caprina se dá pelo acometimento causado por nematoides gastrintestinais,
que causam perda de peso, má eficiência produtiva de leite, reduzindo a resistência
imunológica do animal, podendo levá-lo a óbito (SCZESNY-MORAES et al., 2010). Os
principais nematoides gastrintestinais que acometem caprinos e ovinos
são Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Strongyloides sp.
(BARBOSA et al., 2011).
Dependendo do estado nutricional e da resposta imunológica do animal, esses
helmintos causam sintomas graves como anemia, diminuição da resistência
imunológica e perda de peso (TAYLOR et al., 2016). A medida mais usada para
controlar infecções causadas por nematoides gastrintestinais é o uso de fármacos antihelmínticos. Todavia, o uso indiscriminado e excessivo torna-se preocupante, tendo em
vista um aumento da resistência parasitaria a essas drogas e a contaminação química
dos solos (SCZESNY-MORAES et al., 2010). O microclima das pastagens pode
favorecer o desenvolvimento de larvas no solo onde os caprinos pastejam (SILVA,
2016). Assim, a escolha do sistema de produção pode ser uma estratégia no combate
do aumento dessas infecções, como sistema de confinamento que vem sendo utilizado
principalmente nos períodos de seca onde a alimentação é oferecida pelo criador
excluindo atividade de pastejo. Alguns ruminantes têm a capacidade de debelar as
infecções causadas por endoparasitos através da eficiência de sua resposta
imunológica, assim, classificar e selecionar rebanhos resistentes torna-se uma medida
eficiente contra parasitos. Essa resposta imunológica, quando eficiente, evita o uso de
anti-helmintos, como diminui a disseminação larval do pasto, favorecendo todo o
rebanho (ZAROS et al., 2007). É necessário para uma resposta imunológica eficiente
contra parasitos a participação de mecanismos celulares e humorais modulados por
reguladores químicos, tais como as citocinas. A primeira barreira contra patógenos é
formada pelo epitélio do trato gastrintestinal e, em seguida, o sistema imunológico,
constituído de resposta inata primaria e adaptativa secundaria (BALIC et al., 2000;
MEEUSEN et al., 2005).
As respostas mais eficientes contra parasitos são relacionadas à resposta Th2,
reguladas por interleucinas que tem a principal função recrutar células efetoras como
eosinófilos, mastócitos, neutrófilos e leucócitos globulares, essenciais no ataque aos
helmintos, secreção de muco e funções regulatórias da resposta imune (URBAN et al.,
1991; LACROUX et al.,2006). Vários estudos mostram ao longo do tempo a importância
dos granulócitos no combate a infecções causadas por nematoides. Os eosinófilos são
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células efetoras contra infecções parasitárias, recrutadas em uma resposta imunológica
inicial do hospedeiro, de forma que sua ação principal é a imobilização do parasito. Os
eosinofilos causam danos aos parasitos pelo conteúdo dos seus granulócitos, que
desregulam a permeabilidade da membrana parasitaria através do sistema
complemento (HERNÁNDEZ et al., 2019). Mastócitos e leucócitos também tem papel
efetor na resposta imune, acionados pelas imunoglobulinas IgE, mastócitos liberam
histamina e quimiocinas que participam na eliminação parasitaria. As principais funções
a partir da sua degranulação é o aumento peristáltico do órgão parasitado, que gera
uma maior produção de muco, resultando a expulsão parasitaria (BERTAGNON et al.,
2019). Muitos estudos vêm utilizando ovinos como modelo experimental para avaliar a
resposta imune de pequenos ruminantes contra infecções gastrintestinais, todavia é
necessário conhecer a resposta imune de caprinos, tendo em vista o aumento da sua
produção.
Metodologia
O experimento de campo foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em
Ciências Agrárias – UAECIA – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, localizada na cidade de Macaíba/RN, no setor do Grupo de Estudo em
Forragicultura – GEFOR. As amostras parasitológicas e hematológicas foram
processadas e analisadas a cada 7 dias no laboratório de parasitologia animal da
UAECA/EAJ/UFRN. As amostras teciduais foram encaminhadas para o Laboratório de
Técnicas Histológicas no Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, onde foi confeccionado as lâminas histológicas para
contagem das células imunológicas. Foram avaliados 24 caprinos machos sem padrão
de raça definida (SPRD), divididos em dois grupos de acordo com o estado sexual do
animal, Esses animais foram subdivididos em tratamentos (Figura 1), de acordo com a
alimentação oferecida. Assim, 12 animais foram alimentados com feno capim elefante
e palma gigante; 12 animais foram alimentados com bagaço de cana de açúcar e palma
gigante intercalando entre castrados e inteiros. Os caprinos utilizados nesse estudo
foram provenientes de um trabalho realizado por Lima (2019). Antes do início das
avaliações, foi administrado anti-helmíntico (ivermectina a 2,5 ml/10 Kg de peso vivo)
para eliminar possíveis infecções prévias. Durante o experimento, os caprinos se
mantiveram em baias individuais providas de comedouro e bebedouro sob confinamento
intensivo, sem a prática de pastagem (VOLTOLINI, 2011) (Figura 2). Durante o período
experimental, com duração de 98 dias, foram coletadas amostras de fezes diretamente
da ampola retal dos animais para avaliações parasitológicas e hematológicas. Ao fim do
período experimental, 12 animais foram abatidos, considerando a técnica de métodos
de insensibilidade para o abate de animais (IN Nº 3 - MAPA, 2000), do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética para o Uso de Animais da UFRN (CEUA-UFRN, protocolo nº 054/2017).
Durante a necropsia, o abomaso, intestino delgado e intestino grosso foram limpos em
água corrente para serem coletados fragmentos, que posteriormente foram lavados em
solução salina 0,5% e fixados em formalina a 4%, por pelo menos 6h (BRICARELLO et
al., 2008). Após a fixação, as amostras foram levadas para o Laboratório de Técnicas
Histológicas no Departamento de Morfologia da UFRN. Com o auxílio da técnica
responsável pelo laboratório, o passo seguinte foi seccionar os tecidos em uma
espessura média de 5mm. Logo após a clivagem, os tecidos foram colocados em
cassetes identificados com o tipo de tecido e o número correspondente ao animal
(Figura 3). Os cassetes foram mergulhados em recipiente contendo álcool 70% por 48h
para assim iniciar o processo de desidratação progressiva. A cada 1 hora os mesmos
foram embebidos em álcool 80% e 90% e três vezes mergulhados em álcool absoluto.
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Em seguida foi feito a inclusão do material em parafina, e para isso, foi necessário
substituir o álcool do tecido por xilol. Após a diafanização, o tecido foi emblocado com
parafina a 60º C, processo chamado impregnação (CAPUTO; GITIRANA; MANSO,
2010).(Figura 4). O material impregnado na parafina, procedeu-se a microtomia para a
secção do tecido, com espessura de aproximada de 4 a 6 micrômetros. Por fim, os finos
cortes de tecido impregnado com parafina foram alocados em um recipiente com água
e álcool e em seguida em banho maria com temperatura média de 47º C(Figura 5). Com
as lâminas limpas, as finas camadas que se encontravam no banho maria foram fixadas
nas lâminas. Nessa fase, as células das amostras teciduais ainda estavam incolores,
havendo necessidade de coloração. Foi realizado dois tipos de coloração: hematoxilina
e eosina (H&E) para a pesquisa de eosinófilos e leucócitos e azul de toluidina a 1%,
para amastócitos (BRICARELLO et al., 2008). Antes disso, as lâminas passaram por
recipientes contendo xilol para a desparafinização, em seguida de reposição da água.
O material foi emerso em álcool absoluto, álcool 90%, 80%, 70% de forma decrescente,
e logo colocada em água para a coloração. Após a hidratação do tecido, as lâminas
passaram por processos, de modo que, inicialmente, foram imersas por 20 minutos em
corante de hematoxilina, alocadas em água por 25 minutos e em seguida imersas em
álcool 70% por 1 minuto. Em seguida colocar o corante de eosina e deixar agir por 1
minuto e logo adicionar álcool 95% (Figura 6). Por fim as lâminas seguiram para o álcool
absoluto e posteriormente xilol, finalizando com a fixação das lamínulas (CAPUTO;
GITIRANA; MANSO, 2010). A coloração do azul de toluidina foi realizada a
desparafinização, emergindo as lâminas em xilol por 10 minutos e repetindo o
procedimento duas vezes. Logo, foi feita a hidratação decrescente nos volumes de
álcool absoluto, 90%, 80% e 70% durante 1 minuto em cada imersão. Seguindo a
hidratação, as lâminas foram colocadas em água durante 5 minutos e logo emergidas
no corante azul de toluidina a 1% por 1 minuto e logo em seguida, o processo de
lavagem em água corrente, e montagem das lâminas com a fixação das lamínulas
através de Entellan, um selante que tem a capacidade de colar a lamínula na lamina
(Figura 7). Foram feitas 72 lâminas, sendo 36 lâminas coradas com azul de toluidina e
36 lâminas com coloração de hematoxilina e eosina. A contagem das células imunes foi
feita de acordo com o método de Bricarello et al., (2008), usando a objetiva de 100. Foi
escolhido 30 campos aleatorios de observação, cada campo com 0,01mm² de área. A
contagem das células foram transformadas em Log(x+1) e os resultados expressos
como médias aritméticas (± desvio-padrão) do número de células/mm2 da mucosa.
Diferenças significativas entre os tratamentos foram avaliadas através do Teste t de
Student com significância de 5%.
Resultados e Discussões
As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados da contagem de células imunes encontradas
na mucosa de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais. Cada
tabela apresentada pertence a um órgão, com a contagem de eosinófilos, neutrófilos,
leucócitos globulares e mastócitos, divididos de acordo com o tratamento que o caprino
foi submetido. Na Tabela 1 observa-se a contagem das células referentes ao abomaso,
sem haver, entretanto, diferença significativa entre as médias (P>0,05) calculadas de
acordo om o tratamento. Porém, observou-se que apenas os animais castrados e
alimentados com bagaço de cana de açúcar apresentaram neutrófilos. Eosinófilos e
mastócitos apresentaram uma menor contagem no grupo de animais castrados e
alimentados com feno capim-elefante, diferindo da contagem de leucócitos globulares,
menor número no grupo de animais inteiros e alimentados com feno capim-elefante.
A Tabela 2, apresenta a contagem das células do intestino delgado sendo possível
observar que, assim como no abomaso, não houve diferença significativa entre as
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médias (P>0,05), considerando os tratamentos. Contudo, foi observada uma menor
contagem de eosinófilos, leucócitos globulares e mastócitos nos animais inteiros e
alimentados com feno capim-elefante.
Na Tabela 3, também não foi visualizado diferença significativa entre as médias
(P>0,05) da contagem das células do intestino grosso. Observou-se que a contagem de
eosinófilos e leucócitos globulares foi menor nos animais castrados e alimentados com
bagaço de cana de açúcar. Já a menor contagem de mastócitos foi observada nos
animais inteiros e alimentados com bagaço de cana de açúcar.
Sabe-se que hospedeiros nutridos e com dietas ricas de fontes proteicas tendem a
produzir uma resposta imunológica mais eficiente contra helmintos (TOSCAN et al.,
2017). Desse modo, pode-se avaliar que os tratamentos foram constituídos por uma
dieta isoproteica, mudando a fibra dietética oferecida e o estado sexual do animal.
Assim, uma dieta isoproteica entre os tratamentos pode indicar a ausência da diferença
significativa entre a contagem das células imunes como também o fato do animal ser
castrado ou não, não interferiu na resposta imune (LIMA, 2019). A contagem de
eosinófilos e mastócitos foi predominante em alguns tecidos de mucosa gastrintestinal,
direcionando assim a inferir que os animais tiveram uma resposta mais Th2 com células
efetoras atuando na fase primária da infecção (BERTAGNON et al., 2019; HERNÁNDEZ
et al., 2019).
Conclusão
Os tratamentos nutricionais com o tipo de fibra, associados ao estado sexual do animal
não mostrou uma interferência significativa na avaliação da contagem de células
efetoras da resposta imune de caprinos infectados naturalmente por nematoides
gastrintestinais. Todavia, foi possível visualizar uma resposta imune de fase primaria
com a contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos globulares. É necessário a
realização de mais estudos para avaliar a possível existência de relação da resposta
imune com a dieta, utilizando outras fontes alimentares.
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Anexos

FIGURA 1 -Esquema com a distribuição dos animais divididos de acordo com o estado
sexual e tratamento nutricional.

Figura 2- Sistema de confinamento, com baias individuais.

Figura 3- Clivagem e identificação de tecidos acondicionados em cassetes.

Figura 4 --A: Blocos de parafina com tecido incluso e identificado. B-Processo de
impregnação.
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Figura 5 -A: Micrótomo e cortes de tecido em banho maria. B- Recipiente contendo
álcool e água com os tecidos em cortes finos.

Figura 6 -A: Processo de coloração com hematoxilina e eosina. B- Lâminas coradas com
hematoxilina e eosina prontas para leitura.

Figura 7 -A: Processo de coloração das lâminas coradas com azul de toluidina 1%. As
fotos estão invertidas. -B: Lâminas prontas para leitura coradas com azul de toluidina
1%.

Tabela 1. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, neutrófilos, leucócitos
globulares e mastócitos na mucosa do abomaso dos animais castrados e inteiros
separados por tratamento nutricional, infectados naturalmente por nematoides
gastrintestina

Tabela 2. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos
globulares por campo (0,01mm2) na mucosa do intestino delgado dos animais castrados
e inteiros separados de acordo com o tratamento nutricional, infectados naturalmente

Tabela 3. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos
globulares por campo (0,01mm2) na mucosa do intestino grosso dos animais castrados
e inteiros separados de acordo com tratamento nutricional, infectados naturalmente por
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TÍTULO: Pesquisa de Arbovírus no Município de Natal (2019-2020)
Resumo
Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes hematófagos, como os vírus Dengue
(DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV), os quais possuem como principais vetores
os mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti e o vetor secundário o
Aedes albopictus. As arboviroses causadas por esses vírus são responsáveis por
grandes surtos e epidemias ao longo dos anos, resultando em um grave problema de
saúde pública. Sendo assim, esse trabalho teve como principal objetivo realizar a
pesquisa dos vírus DENV, ZIKV e CHIKV em amostras de humanos que residem no
município de Natal e no Rio Grande do Norte, contribuindo no norteamento das ações
de combate ao vetor. Para isso, foram utilizadas amostras de sangue total, soro, líquor
e urina, onde o RNA viral foi extraído utilizando o kit comercial QIAmp® Viral Mini Kit
(QIAGEN, Inc., Valencia, EUA) e em seguida foi feita a transcrição reversa seguida da
reação em cadeia da polimerase convencional e em tempo real (RT-PCR e qRT-PCR).
Durante o período de julho de 2019 a junho de 2020 foram analisadas um total de 370
amostras, em que 1,6% (6/370) dos casos foram positivos para DENV de sorotipo 1
(DENV-1) e 11,0% (41/370) para CHIKV. É de extrema importância que a população e
os órgãos de vigilância epidemiológica intensifiquem as medidas de conscientização,
envolvendo a prevenção e controle do vetor Aedes sp. no Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Arboviroses; Biologia Molecular; Saúde;
TITLE: Arbovirus Research in the city of Natal (2019-2020)
Abstract
Arboviruses are viruses transmitted by hematophagous arthropods, such as the Dengue
(DENV), Zika (ZIKV) and Chikungunya (CHIKV) viruses, which have mosquitoes of the
genus Aedes as their main vectors, mainly Aedes aegypti and the secondary vector
Aedes albopictus . Arboviruses caused by these viruses are responsible for major
outbreaks and epidemics over the years, resulting in a serious public health problem.
Thus, this work had as main objective to carry out the research of the DENV, ZIKV and
CHIKV viruses in samples of humans residing in the city of Natal and in Rio Grande do
Norte, contributing to guide the actions to combat the vector. For this, samples of whole
blood, serum, cerebrospinal fluid and urine were used, where the viral RNA was
extracted using the commercial kit QIAmp® Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, USA)
and then the reverse transcription followed of the real-time and conventional polymerase
chain reaction (RT-PCR and qRT-PCR). During the period from July 2019 to June 2020,
a total of 370 samples were analyzed, in which 1.6% (6/370) of the cases were positive
for serotype 1 DENV (DENV-1) and 11.0% (41/370) for CHIKV. It is extremely important
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that the population and the epidemiological surveillance agencies intensify awareness
measures, involving the prevention and control of the Aedes sp. in Rio Grande do Norte.
Keywords: Arboviroses; Molecular biology; Health;
Introdução
Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes hematófagos com uma variedade de
hospedeiros vertebrados (BITTAR et al., 2018). Dentro desse grupo, existem os vírus
Dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Febre Amarela (VFA) pertencentes ao gênero Flavivirus,
como também o vírus Chikungunya (CHIKV) que pertence ao gênero Alphavirus, os
quais possuem como principais vetores os mosquitos do gênero Aedes, principalmente
o Aedes aegypti e o vetor secundário o Aedes albopictus (KRAEMER et al., 2015). As
arboviroses causadas por esses vírus são responsáveis por grandes surtos e epidemias
ao longo dos anos, resultando em um grave problema de saúde pública.
Apesar de pertencerem a gêneros distintos, DENV, CHIKV e ZIKV possuem RNA de fita
simples com polaridade positiva, e enquanto um possui 4 sorotipos descritos (DENV 1,
2, 3 e 4), os outros dois possuem apenas um único sorotipo. Com relação às
manifestações clínicas, a infecção ocasionada pelo DENV resulta em febre, cefaleia,
dor retro-orbital, artralgia e mialgia, além de quadros que podem evoluir para hemorragia
e choque (BRICKS, 2004). Já a infecção por CHIKV pode provocar grave artralgia que
persiste por semanas a meses (QUEYRIAUX et. al., 2008). Enquanto a doença
provocada pelo ZIKV pode desenvolver complicações como microcefalia e síndrome de
Guillain Barré (REYES et al., 2019). Porém, as três infecções virais compartilham
aspectos clínicos semelhantes, sendo crucial o diagnóstico diferencial por meio de
testes sorológicos ou moleculares (CASTRO et al., 2016).
Devido a grande densidade populacional e por ser um país tropical, o Brasil possui
ótimas condições para a circulação desses arbovírus, representando um risco eminente
de surgimento e reemergência das doenças relacionadas (FIGUEIREDO, 2007). Além
dos aspectos geográficos, deve-se levar em consideração outras questões que vão
além dos órgãos de saúde, as quais impossibilitam a eficiência nas ações de controle e
prevenção (BARBOSA et al., 2017). Sendo assim, entre os anos de 1998 e 2007, o
Brasil representou 61% de todos os casos de Dengue referidos pela Organização
Mundial da Saúde, o tornando um dos países com maiores taxas de incidência da
doença (BARBOSA et al., 2012). Enquanto o CHIKV foi introduzido no Brasil em 2014,
no estado do Amapá (CUNHA, 2017) e o ZIKV foi registrado pela primeira vez em
meados de 2015, onde o Ministério da Saúde confirmou a circulação na Bahia e do Rio
Grande do Norte (RN) (MONTEIRO et al., 2016).
O município de Natal, capital do RN, registrou sucessivas epidemias desde a
reemergência de dengue no país, enfatizando o ano de 2008 em que houve incidência
de 1.952/casos/100 mil habitantes (BARBOSA et al., 2017). Em conjunto com esse
vírus, o CHIKV e ZIKV em Natal foram responsáveis por 50% da morbidade de todo o
estado do RN e por 30% dos casos de microcefalia entre os anos de 2015 a 2016
(BARBOSA et al., 2017). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do
Rio Grande do Norte (SESAP/RN), o município de Natal registrou 5.693 casos de
Dengue, 4.691 casos de Chikungunya e 25 casos de Zika, apenas no ano de 2019.
Esses dados demonstram a necessidade de ações mais intensas no controle e
prevenção dessas doenças no município, assim como a ampliação da vigilância
epidemiológica e do diagnóstico diferencial.

CIÊNCIAS DA VIDA

112

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

O Laboratório de Doenças Infecciosas e do Câncer da UFRN (LADIC-UFRN) e o
Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte
(LAVIMI-IMT) vem contribuindo na pesquisa do vírus dengue desde 2009 e a partir de
julho de 2015 passou também a pesquisar os vírus Zika e Chikungunya no RN. Sendo
assim, este trabalho teve como principal objetivo realizar a pesquisa dos vírus Dengue,
Zika e Chikungunya em amostras de humanos que residem no município de Natal e no
Rio Grande do Norte, compartilhando esses dados com as Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde e contribuindo no norteamento das ações de combate ao vetor.

Metodologia

a) Amostras clínicas
As amostras de sangue total, soro, líquor e urina foram oriundas do Laboratório Central
do Rio Grande do Norte (LACEN-RN), da Secretaria de Saúde de Natal, da Maternidade
Escola Januário Cicco (UFRN) e do Hospital Universitário Giselda Trigueiro (UFRN).
Todas elas tinham sinais e sintomas compatíveis com infecção por arbovírus, além de
obedecerem ao critério de serem coletadas em até 5 dias após o início dos sintomas
devido ao período virêmico. As amostras classificadas nesses critérios dentro do
período de julho de 2019 a junho de 2020, foram encaminhadas para o LADIC-UFRN
para identificação viral através de métodos moleculares (RT-PCR convencional e qRTPCR).
b) Controles virais
Os controles utilizados foram dos vírus Dengue, Zika e Chikungunya identificados de
pacientes no Estado do Rio Grande do Norte, pelo LADIC-UFRN. Enquanto para o
protocolo de identificação do vírus da Febre Amarela foi utilizada a cepa atenuada
vacinal 17D, gentilmente fornecida pela SESAP/RN.
c) Extração do RNA viral
O RNA viral das amostras foi extraído utilizando o kit comercial QIAmp® Viral Mini Kit
(QIAGEN, Inc., Valencia, EUA) com o protocolo descrito pelo fabricante. O RNA viral
extraído foi armazenado no freezer -70°C até o momento de realização da técnica de
RT-PCR e qRT-PCR.
d) Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase convencional e em
tempo real (RT-PCR e qRT-PCR)
A detecção e tipagem de DENV foi feita através da técnica de RT-PCR descrita por
Lanciotti et al. (1992). Este protocolo detecta os quatro sorotipos simultaneamente em
um procedimento semi-nested, gerando produtos amplificados (amplicons) com
tamanhos específicos (em pares de base) para cada sorotipo dos DENV. Na primeira
etapa, foram utilizados iniciadores consensuais (D1 e D2) para os quatro sorotipos.
Enquanto no procedimento semi-nested, foram utilizados iniciadores específicos TS1,
TS2, TS3 e TS4 para detecção dos DENV-1 a 4, respectivamente. A análise do produto
amplificado foi através da eletroforese em gel de agarose.
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A detecção de CHIKV foi feita utilizando a técnica de qRT-PCR com o protocolo descrito
por Lanciotti et al. (2007). Foram usados a sonda VCHICK 6919P (Applied
Biosystems™), primer iniciador direto VCHIKV 6856F e um inverso VCHIK6981R
(Invitrogen). Enquanto a detecção do ZIKV foi feita utilizando a técnica de qRT-PCR com
o protocolo descrito por Faye et al. (2013). Para isso, foram usados a sonda Zika_qRT_P
(Applied Byossistems™) marcada com corante fluorescente específico, o primer
iniciador inverso à sequência genômica estudada Zika_qRT_R e um direto Zika_qRT_F
(Invitrogen). Ambas as técnicas foram realizadas com o equipamento 7500 Fast da
AppliedBiosystems (ThermoScientific), localizado no Laboratório de Biologia Molecular
de Doenças Infecciosas e do Câncer da UFRN.
e) Análise de dados
Os dados desse estudo foram analisados de forma articulada e complementar com os
dados das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde para a identificação das áreas de
circulação viral. Os gráficos e tabelas foram construídos utilizando o Microsoft Office
Excel® 2013, enquanto os mapas de situação epidemiológica foram construídos com o
auxílio do programa QGIS versão 2.18.28.

Resultados e Discussões

Durante o período de julho de 2019 a junho de 2020 foram analisadas um total de 370
amostras (93 no segundo semestre de 2019 e 277 no primeiro semestre de 2020)
provenientes de pacientes de todo o estado com suspeita de infecção por DENV, CHIKV
e ZIKV. Dentro dessas amostras estudadas, 6 casos foram positivos para DENV de
sorotipo 1 (DENV-1), o que representa 1,6% (6/370). Para CHIKV, 41 amostras foram
positivas no total, representando 11,0% (41/370).
A distribuição dos casos positivos nos municípios do RN (Figura 1) demonstrou o
município de Natal como o maior afetado por CHIKV, o qual teve 25 casos positivos,
representando 6,7% (25/370) de todo o estado. Em seguida, aparece: Guamaré com
1,1% (4/370); Nova Cruz com 0,8% (3/370); Jandaíra com 0,5% (2/370); São Fernando
com 0,5% (2/370); Acari com 0,3% (1/370); Caicó com 0,3% (1/370); Mossoró com 0,3%
(1/370); Parnamirim com 0,3% (1/370); e Santa Cruz com 0,3% (1/370). Já com relação
a DENV, o município do RN com maior números de casos positivos no período desse
estudo foi Tibau do Sul com prevalência de 1,1% (4/370). Concomitantemente, vieram
os municípios de Natal e Nova Cruz com 0,3% (1/370) de prevalência em cada, ambos
apresentando circulação de ambos os vírus DENV-1 e CHIKV[JA2] . Os municípios de
Afonso Bezerra, Apodi, Baia Formosa, Brejinho, Caiçara do Rio do Vento, Fernando
Pedrosa, Goianinha, João Câmara, Jucurutu, Lajes, Parelhas, Parazinho, Pureza,
Riachuelo, Rio do Fogo, São José de Mipibu, São Paulo do Potengi, Taipu, Tenente
Laurentino e Touros, também foram analisados, entretanto obtiveram resultados
negativos.
Na Figura 2, estão representados alguns aspectos clínicos como febre, cefaleia, mialgia
e dor nas costas que foram comuns em pacientes com resultado positivo para DENV-1
ou CHIKV. Porém, a dor retro-orbitral foi uma característica clínica relatada apenas em
pacientes com DENV-1. Enquanto exantema, vômitos, náuseas, conjuntivite, artrite,
artralgia intensa e petéquias foram sintomas e sinais apresentados por pacientes
infectados com CHIKV.
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A partir dos dados obtidos nesse estudo, é possível correlacioná-los com o boletim
epidemiológico (semana epidemiológica 1 a 22 de 2020) da SESAP/RN, o qual registrou
um menor número de notificações de DENV, CHIKV e ZIKV no ano de 2020 em relação
ao ano de 2019., o que poderia ser justificado pelo cenário epidemiológico causado pela
pandemia do COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) nos serviços de saúde onde
possivelmente existe uma subnotificação dos casos de arboviroses no ano de 2020,
devido a ocupação generalizada dos sistemas de saúde do RN com a pandemia. Além
disso, é importante mencionar a dificuldade existente na distinção de Dengue,
Chikungunya e a COVID-19, tendo em vista as características laboratoriais e clínicas
semelhantes (RIBEIRO et. al, 2020). Como também, foram observados resultados falsopositivos em testes sorológicos para dengue, que mais tarde foram confirmados como
COVID-19 (RIBEIRO et. al, 2020).
A problemática da pandemia também contribuiu para o aumento da negligência nas
ações de prevenção e controle do vetor Aedes aegypti no RN, tanto pelos serviços de
vigilância epidemiológica, como também pela população no geral. Associado a isso, é
importante ressaltar a maior proliferação do vetor no primeiro semestre do ano, visto
que há o aumento no nível de chuvas do RN (MONTEIRO, 2016). Essa situação pode
ser observada pela insistente prevalência dos casos positivos de CHIKV distribuídos em
todas mesorregiões do estado, especialmente no município de Natal, capital do estado
onde também houve circulação de DENV-1, a qual possui um diversificado e intenso
movimento de pessoas, facilitando a dispersão de vetores e consequentemente a
propagação de doenças transmissíveis (BARBOSA, 2017).
Apesar do ZIKV não ter sido detectado nesse estudo, o boletim epidemiológico (semana
epidemiológica 1 a 22 de 2020) da SESAP/RN notificou 17 casos positivos no 1º
semestre de 2020. Sendo assim, uma outra justificativa para a circulação desses
arbovírus no RN, seria devido a extensa urbanização tropical e a colonização dos
municípios por mosquitos Aedes aegypti, o qual é altamente antropofílico, o que
ocasionou no surgimento de um ciclo endêmico permanente de DENV, CHIKV e ZIKV
no meio urbano (WEAVER, 2009).

Conclusão

Em suma, esse trabalho constatou uma diminuição nos casos de Dengue, Chikungunya
e Zika no Rio Grande do Norte, quando comparado aos períodos passados, o que pode
ser consequência da atual pandemia instalada pela COVID-19 onde possivelmente
existe uma subnotificação dos casos de arboviroses no ano de 2020, devido a ocupação
generalizada dos sistemas de saúde do RN com a pandemia por COVID-19.. Apesar
disso, identificamos DENV-1 em 1,6% e CHIKV em 11,0%, destacando Tibau do Sul e
Natal, como municípios com maiores números de casos positivos para cada um desses
vírus, respectivamente. Também é importante ressaltar que Natal e Nova Cruz
apresentaram circulação concomitante de ambos os vírus.
Logo, é de extrema importância que a população intensifique as medidas de
conscientização, envolvendo a prevenção do vetor Aedes aegypti no Rio Grande do
Norte, já que esses arbovírus estão circulando de forma abrangente pelos municípios.
Assim como os órgãos de vigilância epidemiológica continuem atuando de forma
interrupta no monitoramento, no controle do vetor e na disseminação da doença,
contribuindo para a detecção precoce do agente viral.
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Anexos

Figura 1 - Mapa do Estado do Rio Grande do Norte demonstrando os municípios
incidentes por DENV-1 e CHIKV no período de julho de 2019 a junho de 2020.

Figura 2 - Aspectos clínicos apresentados por pacientes positivos para DENV-1 e CHIKV
no Rio Grande do Norte no período de julho de 2019 a junho de 2020.
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TÍTULO: Análise Estrutural de Pequenos Peptídeos de Alanina: Um Estudo de Métodos
DFT
Resumo
A alanina é um dos aminoácidos mais importantes, estando presente em grande
quantidade nas proteínas, e cuja geometria pode influenciar na estrutura destas. O DFT
surgiu como uma forma de solucionar a equação de Schrödinger e prever, in silico, a
estrutura de materiais, moléculas, proteínas, fármacos, entre outros. Tendo isso em
mente, foram analisadas quatro estruturas formadas exclusivamente por alanina, sendo
elas compostas por uma, duas, três e quatro alaninas (Ala1, Ala2, Ala3 e Ala4,
respectivamente). Estas estruturas foram submetidas a cálculos de DFT, usando os
funcionais m062x, b3lyp, b97d e wb97xd e o basis set 6-31+g(d), para otimização de
sua geometria, a fim de comparar como o aumento da cadeia influenciou na geometria
e na estrutura dos resíduos de alanina e qual o efeito de cada funcional DFT nestes
parâmetros. Encontramos que os resultados relacionados à geometria e estrutura das
moléculas são influenciados pela formação de ligação de hidrogênio e que cada
parâmetro estudado apresenta diferença de resultado de acordo com o funcional, com
b97d sendo o que apresentou a menor quantidade de ciclos para a otimização, b3lyp
apresentando menor energia e m062x representando melhor os orbitais de fronteira.
Quanto aos parâmetros geométricos, todos os métodos apresentam resultados
semelhantes.
Palavras-chave: Alanina; geometria de aminoácidos; DFT; peptídeos
TITLE: Structural analysis of small Alanine peptides: a DFT methods assessment
Abstract
Alanine is one of the most important amino acids, being vastly present in proteins, and
which geometry can influence on their structure. DFT appeared as a form to solve the
Schrödinger equation and predict, in silico, the structure of materials, molecules,
proteins, drugs and others. With that in mind, four structures formed exclusively by
alanine were analysed, containing one, two, three and four alanines (Ala1, Ala2, Ala3
and Ala4, respectively). Those structures were submitted to DFT calculus, using the
functionals m062x, b3lyp, b97d and wb97xd and the basis set 6-31+g(d) for geometry
optimization, to compare how the growth of the peptide chain influenced in the geometry
and structure of the alanine residues and what was the effect of each DFT functional in
these parameters. We found that the results related to the molecule's geometry and
structure are influenced by the formation of hydrogen bonds and that each parameter
studied presents differences according to the functional that was used, with b97d being
the one with the smallest number of cycles for optimization, b3lyp presenting the smallest
energy and m062x best representing the frontier orbitals. As for the geometrical
parameters, all methods presented similar results.
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Introdução
Existem, na natureza, 20 aminoácidos, que são as moléculas constituintes das
proteínas. Sua estrutura é composta por um carbono alfa ao qual se ligam um grupo
amino, um grupo carboxila e uma cadeia lateral. Este carbono alfa é quiral, exceto na
glicina, cuja cadeia lateral é um hidrogênio[1]. Os 20 aminoácidos parecem insuficientes
para formar as mais de 20 mil proteínas que possuímos[2], mas isto é possível pela
diversidade de características apresentadas por suas cadeias laterais, que os
diferenciam, além da possibilidade de combiná-los em diferentes ordens e proporções.
Quanto às características de cadeia lateral, existem cadeias polares, apolares,
carregadas positivamente, carregadas negativamente e cadeias laterais aromáticas[1].
Devido à sua característica apolar, por ser o aminoácido com a segunda menor cadeia
lateral, um grupo metil (-CH3)[3], e o aminoácido do qual os outros derivam, pela
inserção de substituintes ao seu radical[4], a alanina foi escolhida como o aminoácido a
ser trabalhado. Ela pode ser usada para observar alterações funcionais e estruturais
causadas na proteína pela mudança de um aminoácido, como no trabalho de
Morrison[5], onde é montada uma biblioteca que acumula estruturas proteicas em que
um aminoácido é substituído pela alanina, gerando diferença em suas conformações e
funções. Além disso, é à d-alanina, seu estereoisômero, que a penicilina se liga para
realizar a ação antibiótica, uma vez que é componente da parede celular de bactérias[6].
Um dos meios de estudar a estrutura de aminoácidos e proteínas é a partir da simulação
computacional, principalmente através de cálculos de DFT. A teoria dos funcionais da
densidade (DFT) surge para resolver a equação de Schrödinger, que determina a função
de onda quântica em um sistema. A partir desta função, obtemos toda a informação
necessária para determinar o estado do sistema, mas ela se torna mais complexa com
o aumento deste, sendo poucos os sistemas para os quais é possível encontrar uma
solução exata[7]. Desta forma, surge o DFT, em que os cálculos se baseiam na
densidade eletrônica, tornando possível determinar tudo sobre o sistema com uma
precisão não encontrada em outros métodos[7].
Ao longo do tempo, os funcionais de DFT foram evoluindo e absorvendo características
de outros métodos para melhor descrever alguns parâmetros e se tornar mais precisos.
Tornou-se então necessário saber quais os melhores funcionais, e, para isso, Perdew
propôs a Escada de Jacob dos Funcionais da Densidade[8], que os classifica pela
substituição do potencial de troca e correlação em sua equação de resolução. Os
degraus mais baixos apresentam menor precisão na descrição das estruturas e de suas
particularidades, estando no primeiro os funcionais que usam a aproximação da
densidade local (LDA), seguidos pelos que usam a aproximação do gradiente
generalizado (GGA), meta-GGA, híbridos e duplo-híbridos[9].
Neste trabalho, utilizaremos os funcionais m062x, b3lyp, b97d e wb97xd. Eles são,
respectivamente, híbrido global com meta-GGA, híbrido global com GGA, GGA com
função de correção da dispersão e híbrido de GGA com separação de faixas[10]. Isso
coloca m062x, b3lyp e wb97xd no 4º degrau da Escada de Jacob e b97d no 2º[9].
Considerando sua importância biológica e computacional, realizamos cálculos de
simulação computacional usando 4 métodos diferentes e estudamos a geometria da
alanina em pequenos peptídeos formados exclusivamente por ela, contendo 1, 2, 3 e 4
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resíduos, como mostrado na figura 1. O objetivo é comparar os métodos de cálculo, e,
apesar de já existirem trabalhos que analisam isso individualmente, como os trabalhos
de Vargas[11] e Kang[12], nos quais avaliam-se os métodos para obter as melhores
conformações da dialanina e tetraalanina, respectivamente, não existem trabalhos que
comparem as quatro estruturas e avaliem quais os melhores métodos para elas, além
de não compararem como a adição de aminoácidos pode alterar a geometria da
molécula.

Metodologia

A estrutura da alanina e de seus peptídeos (com dois, três e quatro resíduos de alanina)
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. Adicionou-se 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 em cada uma das
quatro estruturas obtidas a partir do Discovery Studio, 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 e com 20 ciclos de aquecimento em
cada um dos 100 ciclos. Nos 20 subciclos são realizados 100 passos de dinâmica e
ocorre a otimização da geometria ao final. O algoritmo utilizado foi o Smart, com
qualidade ultra fine e número máximo de interações de 50000, combinado ao campo de
força COMPASS. Com o anneal completo, foram escolhidos 20 pontos para cada
estrutura, os 10 pontos de menor energia, 5 pontos médios e os 5 de maior energia.
Destas estruturas escolhidas, foram removidas as moléculas de água.
Em seguida, os arquivos gerados foram abertos no GaussView 5.0.9 (GaussView
versão 5.0.9), onde foram configurados os parâmetros de cálculo. Este foi definido como
otimização e o método como DFT default spin, e foram utilizados 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).
Com o término do método m062x, o processo foi repetido, alterando apenas o funcional,
a quantidade de memória para 8960 MB e a quantidade de núcleos para 7. Os funcionais
utilizados para os cálculos depois de m062x foram b3lyp, b97d e wb97xd,
respectivamente.
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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[13]. Com o fim do processo de
annealing no Materials Studio, foram obtidos gráficos como o da figura 2, que relacionam
os ciclos realizados (1-100) com as energias obtidas em cada um deles. Dentre estes
ciclos, foram selecionadas 20 conformações para cada molécula, sendo 10 de menor
energia, 5 de energia média e 5 de maior energia.
Essas 20 conformações foram submetidas a otimização de geometria baseada em
mecânica quântica, por meio dos quatro funcionais DFT citados na metodologia,
nomeadamente m062x, b3lyp, b97d e wb97xd, sendo avaliadas as suas características
estruturais e energéticas após este processo.
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,
estando relacionado com o custo computacional. Na tabela 1, são representadas a
média, o desvio padrão e os valores mínimos e máximos relacionados ao número de
ciclos, avaliados no geral, a cada estrutura e por método de cálculo. Observamos que
este valor cresce de acordo com o aumento da molécula, ou seja, a quantidade de ciclos
necessários para a otimização de uma estrutura cresce de acordo com o tamanho da
molécula.
Desta forma, a quantidade média de ciclos necessária segue a ordem ALA < DIALA <
TRIALA < TETRAALA, o que se deve ao aumento da quantidade de elementos (átomos)
a considerar para poder chegar a uma geometria realmente otimizada. Entretanto, há
algumas exceções a essa regra. Para b3lyp, a quantidade máxima de ciclos necessários
foi maior para a alanina do que para a dialanina, assim como a média de número de
ciclos. Para m062x e b97d, a estrutura que precisou de uma maior quantidade de ciclos
para ser otimizada foi um dos pontos da trialanina, sendo a mesma estrutura em ambos,
o ponto 90. Para wb97xd, apesar da quantidade média de ciclos necessários para
otimizar a trialanina ser menor do que para a tetraalanina (TRI < TETRA), a média do
número de ciclos para a trialanina é maior do que a necessária para otimizar a
tetraalanina com os métodos b3lyp e b97d, além do máximo de ciclos necessários ser
maior do que o máximo dos outros três funcionais para a tetraalanina.
Quando comparamos a quantidade de ciclos necessária para cada um dos métodos,
observamos que o funcional b97d possui a menor média de número de ciclos para a
alanina, trialanina e no geral, além de ter a menor variação na alanina, tetraalanina e no
geral, o que indica que seu tempo computacional vai ser mais constante. Depois do
b97d, o funcional que apresenta as menores médias de quantidade de ciclos
necessários para a otimização é o b3lyp, que apresenta a menor média para dialanina
e tetraalanina. O funcional wb97xd, por outro lado, apresenta a maior média de ciclos
em todas as estruturas, exceto na tetraalanina, na qual a maior média é do m062x, mas
para a qual apresenta o maior número máximo de ciclos. Portanto, dentre os métodos

CIÊNCIAS DA VIDA

121

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

estudados até agora, o mais dispendioso computacionalmente é o wb97xd e o menos é
o b97d. Esse aumento no custo computacional se justifica ao pensarmos na Escada de
Jacob, uma vez que ele cresce à medida que subimos os degraus da escada[9], e,
enquanto b97d está no segundo degrau, wb97xd está no quarto.
ORBITAIS DE FRONTEIRA
HOMO e LUMO são os chamados orbitais de fronteira, sendo eles, respectivamente o
Highest Occupied Molecular Orbital (Orbital Molecular Ocupado de maior energia) e
Lowest Unoccupied Molecular Orbital (Orbital Molecular desocupado de menor energia).
Eles são indicadores da reatividade dos compostos[14], além de poderem ser aplicados
para verificar outros fatores, como no trabalho de Kaya[15], em que HOMO, LUMO e o
gap foram usados para verificar quais eram os aminoácidos mais capazes de inibir a
corrosão de metais, e no trabalho de Vieira et. al[16], em que o gap entre HOMO e
LUMO foi considerado como uma das melhores características para selecionar os
compostos baseados em artemisinina mais capazes de inibir o câncer hepatocelular.
Ao observar a tabela 2, é possível perceber, em todos os métodos, que a variação dentro
de cada parâmetro é pequena, e, também, que o gap HOMO-LUMO diminui
gradativamente com o crescimento da molécula, ainda que seja pouco, uma vez que
mesmo o desvio entre todas as estruturas é pequeno. Entretanto, a variação entre um
método e outro é bastante considerável, e isso se deve ao fato de que cada método tem
uma porcentagem diferente de substituição por Hartree-Fock (HF)[10; 17]. Os métodos
puros de DFT, como b97d, resultam em valores de HOMO mais distantes do
experimental, enquanto os que possuem uma alta porcentagem de Hartree-Fock vão
apresentar valores de LUMO mais distantes do experimental[17]. Portanto, funcionais
híbridos com uma porcentagem média de substituição por HF possuem melhor
desempenho nestes parâmetros. Desta forma, dentre os funcionais aqui vistos, m062x
é o que melhor os descreve, possuindo 54% de substituição por HF, enquanto b3lyp
possui apenas 20% e wb97xd varia entre 22 e 100% de substituição[10]. Já b97d, por
ser um funcional puro GGA, não tem nenhuma porcentagem de substituição por HF,
portanto, apesar de descrever bem o LUMO, não descreve bem o HOMO.
ENERGIA
A média dos valores de energia, representados na figura 3a, cresceu negativamente à
medida que a molécula cresceu, ou seja, a média das energias, segue ALA > DIALA >
TRIALA > TETRAALA. Isto já era esperado, uma vez que há aumento da quantidade de
átomos e, consequentemente, de elétrons no sistema. A partir desta mesma figura, é
possível observar que b3lyp é o método que apresenta a menor energia média para
todas as estruturas, enquanto b97d é o que apresenta a maior energia. O funcional que
apresenta a menor variação média é wb97xd e o que apresenta a maior é b3lyp. Além
disso, também podemos perceber que há uma grande variação da energia média
quando mudamos o método.
Para a alanina, encontramos que tanto as estruturas de maior quanto as de menor
energia não apresentam formação de ligações de hidrogênio entre HN e O, átomos
representados na figura 5, e, nos quatro métodos, as duas conformações que
apresentaram menor energia foram as mesmas. Em todos os métodos, essas duas
conformações foram as únicas que apresentaram uma distância de ligação acima de
4,0 Å para HN e O. A formação dessas ligações de hidrogênio intramoleculares é
importante porque vai ajudar a estabilizar a molécula[18]. Desta forma, teoricamente as

CIÊNCIAS DA VIDA

122

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

estruturas que formam estas ligações seriam as de menor energia, mas isso não
necessariamente ocorre.
A dialanina apresenta maiores desvios do que a alanina, o que se deve ao ponto de
maior energia, o ponto 007 (em todos os métodos de cálculo), cuja energia é bem maior
que a das outras conformações, que se mantém próximas da média. Para m062x, b3lyp
e b97d, este é o único ponto em que não ocorre formação da ligação HN-O no resíduo
N-terminal, enquanto que para wb97xd houve um outro ponto (045) em que não houve
formação desta ligação. Na figura 5, é possível verificar de quais átomos estamos
falando.
A trialanina é a estrutura que possui a maior variação de energia para todos os métodos.
Nos quatro, ela ocorre devido à grande discrepância entre os pontos de energia máxima
e mínima, como é possível ver na figura 3b. Para todos os funcionais, a estrutura de
maior energia foi a 049, enquanto a de menor foi a 003. As médias foram influenciadas
pelos valores de energia de oito pontos principais, que incluem os 5 pontos médios (035,
040, 043, 046 e 049) e 3 pontos máximos (004, 005 e 007) de energia do annealing.
Eles possuem em comum a não formação da ligação de hidrogênio entre o oxigênio (O)
e o hidrogênio ligado a nitrogênio (HN) no resíduo N-terminal (ligação H8-O16) e a
formação de ligação de hidrogênio entre o oxigênio deste resíduo e o primeiro
hidrogênio do segundo resíduo (ligação O16-H18), representada na figura 4, o que faz
com que ele apresente uma conformação cis, que é rara para ligações peptídicas,
ocorrendo apenas em 0,4% dos casos[1].
A tetraalanina teve um padrão diferente em cada método. Para b3lyp e wb97xd, nos
valores de maior energia, não ocorreu formação de ligação de hidrogênio no resíduo Nterminal ou no C-terminal, apenas nos dois resíduos entre eles, enquanto que os valores
de menor energia não apresentaram formação de ligação de hidrogênio apenas no
resíduo N-terminal, com exceção da conformação de menor estrutura em b3lyp, que
apresentou a formação desta ligação em todos os resíduos, como podemos ver na
tabela 5. M062x foi o método que apresentou o menor desvio, com o valor mínimo
estando muito próximo do máximo, mas, ainda assim, foi possível observar que os
valores mínimos de energia seguem o padrão que ocorre nos valores máximos de b3lyp
e wb97xd, ou seja, não formação da ligação de hidrogênio nos resíduos das
extremidades. Inclusive, os mesmos pontos que apresentam maior energia em b3lyp e
wb97xd são os de menor energia em m062x, que estavam inclusos entre os de maior
energia dentre os que foram selecionados no annealing. Desta forma, podemos
observar que, por um ponto ser de maior energia durante o annealing, não quer dizer
que não poderá se tornar um dos pontos de menor energia após a otimização por DFT,
o que ressalta a importância de selecionar mais de um ponto de annealing, uma vez que
aquela conformação pode não apresentar a menor energia após o cálculo de
otimização. Para b97d, observamos que as estruturas de menor energia só não
apresentavam formação de ligação de hidrogênio no resíduo C-terminal, enquanto as
de maior energia não apresentavam formação no resíduo N-terminal.
Não foi possível encontrar uma relação entre a energia e o número de ciclos, ou seja,
as estruturas de menor energia não apresentam a menor ou a maior quantidade de
ciclos.
DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO
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Foram obtidas as distâncias de ligação entre os átomos adjacentes da molécula, cuja
nomenclatura está demonstrada na figura 5, sendo obtidas as médias e desvios padrões
das ligações correspondentes, como demonstrado na tabela 3 e cuja nomenclatura dos
átomos está determinada a partir da figura 5. Não foram observadas diferenças
significativas no comprimento de ligação entre os átomos avaliados quando os valores
em um mesmo método são analisados, e o mesmo ocorre ao comparar os resultados
obtidos para os quatro funcionais utilizados neste trabalho, apresentando diferença
apenas a partir da segunda ou terceira casa decimal.
ÂNGULOS
Foram obtidos os valores dos ângulos formados em cada molécula, sendo encontrados
14 ângulos para cada resíduo, observando-se um maior desvio padrão nos ângulos que
estão ligados à formação de ligações de hidrogênio entre o hidrogênio ligado a
nitrogênio (HN) e o oxigênio (O) ligado ao carbono beta, demonstrados na figura 5. No
gráfico da figura 6 estão representadas as médias e desvios dos ângulos no geral, ou
seja, comparando todas as conformações dos quatro métodos nas quatro estruturas. É
possível perceber que os ângulos que apresentam maior variação são N-CA-CB, HCACA-CB e CR-CA-CB, que estão relacionados com o carbono principal e o carbono
secundário, além de estarem indiretamente relacionados com a formação da ligação de
hidrogênio, que envolve átomos ligados a N e CB, e que vai apresentar uma grande
influência nesses ângulos. Junto com os ângulos HN-N-CA e CA-CB-O, estes três serão
os ângulos que vão apresentar as maiores variações em todas as análises.
Os desvios encontrados são semelhantes aos apresentados em cada um dos métodos
de cálculo, como é possível ver na figura 7, que mostra gráficos semelhantes ao que
compara todos os dados, mas para cada um dos métodos. A partir da observação
destes gráficos, podemos perceber que os resultados são muito semelhantes para todos
os funcionais e que os ângulos que mais variam são N-CA-CB, HCA-CA-CB e CR-CACB.
Quando analisamos os dados a cada resíduo, como na figura 8, observamos que o
resíduo N-terminal (representado como I resíduo) é o que apresenta a maior variação,
uma vez que está presente em todas as estruturas, incluindo mais dados do que os
outros resíduos e, portanto, estando mais propenso à grandes variações. O segundo
resíduo também apresenta bastante variação, sendo o segundo com mais variação,
seguido pelo quarto resíduo, que apresenta uma variação moderada, pois metade deles
forma ligações de hidrogênio enquanto a outra metade não forma. O terceiro resíduo é
o que apresenta menos variações pois a maioria deles forma ligações de hidrogênio, ou
seja, os valores dos ângulos se mantém mais parecidos, havendo menor desvio. Na
seção sobre ligações de hidrogênio, há a tabela 4, que compara a formação destas
ligações em cada resíduo, por método.
Ao observarmos a variação entre cada uma das estruturas, podemos logo perceber que
a trialanina é a estrutura que apresenta maior variação, seguida pela dialanina e alanina,
sendo a tetraalanina a estrutura que apresenta as menores variações. Mais uma vez,
como podemos observar na figura 9, os ângulos que tiveram maior em todas as
estruturas foram N-CA-CB, HCA-CA-CB e CR-CA-CB, além de CA-CB-O. O principal
fator que influencia para os grandes desvios da trialanina são as mesmas 8
conformações já citadas quando falamos da energia, justamente pelas suas
características, principalmente as ligações de hidrogênio. A tetraalanina é a estrutura
que apresenta menor variação pois é a que se mostra mais constante em todos os
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métodos, uma vez que seus resíduos seguem um padrão parecido, havendo formação
da ligação de hidrogênio nos resíduos 2 e 3 de todas as estruturas. No caso da alanina
e dialanina, as variações também são decorrentes das inconsistências na formação de
ligação de hidrogênio entre um método e outro, como demonstrado na tabela 5.
LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO
Como visto, a formação de ligações de hidrogênio foi o fator que mais influenciou no
valor de alguns ângulos, causando variações nestes de acordo com a sua formação ou
não, e também ajudou a determinar padrões para as conformações de menor e maior
energia. Como já mencionado, acredita-se que a formação de ligações de hidrogênio
ajuda na estabilização da conformação da molécula[18], sendo a estrutura que forma
mais ligações de hidrogênio a de menor energia e mais estável, mas, como apresentado
na seção sobre energia, esse não é o caso.
A formação dessas ligações em cada estrutura varia de acordo com o método de
cálculo, o que se deve a especificidades de cada funcional sobre como as ligações de
hidrogênio são enxergadas. Na tabela 4, podemos ver como elas se formam a cada
resíduo, algo que influencia no valor dos ângulos, como já citado na seção sobre eles.
A partir da observação, percebemos que o resíduo em que houve maior variação foi o
primeiro e o que teve menos foi o quarto.
Na tabela 5, vemos a formação das ligações de hidrogênio em cada estrutura, por
resíduo. É possível observar que a estrutura com menor variação nesse quesito foi a
tetraalanina, que, em todas as 20 conformações nos 4 métodos aqui estudados, teve
formação da ligação de hidrogênio nos resíduos 2 e 3 e formou 10 ligações no 4º
resíduo.
PERSPECTIVAS
Continuando o estudo aqui apresentado, repetiremos os cálculos realizados com os 20
pontos de annealing utilizando outros métodos de cálculo e outros meios de solvatação,
a fim de verificar qual a influência destes nos resultados e, também, se há semelhança
entre os resultados obtidos. Além disso, espera-se realizar um novo annealing, desta
vez com outro campo de força, gerando novos resultados, a partir dos quais serão
escolhidas outras conformações e repetidos os experimentos realizados com os
diferentes métodos de cálculo e meios de solvatação. Espera-se ainda realizar
comparações com métodos de cálculo que se aproximem mais do real, a fim de verificar
qual dos métodos estudados mais se aproxima do que é encontrado nos estudos
experimentais.

Conclusão

A alanina é um dos aminoácidos mais importantes para as proteínas, estando presente
em grande quantidade nelas, e sendo muito utilizado em simulações computacionais.
Desta forma, torna-se necessário descobrir qual método de cálculo pode melhor
descrever sua estrutura e suas características, com o melhor custo-benefício
computacional (resultados apropriados x rapidez). Para isto, foram geradas quatro
estruturas formadas exclusivamente por alanina, com 1, 2, 3 e 4 resíduos, sendo
chamadas de alanina, dialanina, trialanina e tetraalanina, respectivamente. As quatro
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estruturas passaram pelo processo de annealing, a partir do qual foram escolhidas 20
conformações para cada. Em seguida, as conformações foram otimizadas com cálculos
DFT, utilizando quatro funcionais diferentes (m062x, b3lyp, b97d e wb97xd) e o basis
set 6-31+G(d).
A energia e o número de ciclos foram os fatores que mais variaram entre os métodos, e
podemos observar que b3lyp é o funcional que apresenta a menor média de energia e
que b97d é o que apresenta menor número médio de ciclos, ou seja, b97d é o que teria
um menor custo computacional. Ambos os fatores crescem de acordo com a adição de
resíduos à estrutura, ou seja, seguem ALA < DIALA < TRIALA < TETRAALA, mas a
energia cresce negativamente e o número de ciclos cresce positivamente. É
pressuposto que a maior formação de ligações de hidrogênio intramoleculares vai levar
a estruturas mais estáveis e de menor energia, mas não é isso que acontece.
Os orbitais de fronteira são outro parâmetro que varia bastante, desta vez devido às
diferentes formas como os cálculos dos funcionais são formados. O funcional cujo
resultado mais se aproxima da realidade é o m062x, com os resultados dos outros
funcionais sendo insatisfatórios.
Observamos que o principal fator que altera e interfere na geometria e energia dos
compostos de alanina é a formação de ligações de hidrogênio. Os ângulos mais
afetados por esta interferência são N-CA-CB, HCA-CA-CB e CR-CA-CB, para todas as
análises feitas, não havendo variações significativas para as distâncias de ligação entre
os átomos das estruturas. A estrutura que apresentou mais variação na geometria e
energia foi a trialanina, o que se deve a 8 pontos que apresentaram formação de ligação
entre o O de um resíduo e o HN de outro resíduo, o que levou à formação de uma
ligação cis onde deveria haver uma trans. A mudança de funcional não acarretou
grandes variações para estes parâmetros (ligações de hidrogênio, ângulos e distâncias
de ligação).
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Figura 1: Imagem representando a alanina e seus peptídeos, com 2, 3 e 4 resíduos de
alanina, que aqui chamaremos, respectivamente, dialanina, trialanina e tetraalanina.

Figura 2: Gráfico de annealing obtido para a dialanina. As regiões de onde os
conformeros foram retirados estão destacadas na imagem. No aro vermelho estão os
pontos de maior energia, no laranja os de energia média e no azul os de menor energia.

Tabela 1. Média, desvio padrão e valores mínimos e máximos de número de ciclos
necessários para a otimização em cada uma das estruturas e no geral, observando cada
um dos métodos e a média de todos eles juntos.

Tabela 2. Tabela representando a média e desvios padrões dos valores de HOMO,
LUMO e do gap HOMO-LUMO, em eletron/volt, de acordo com a estrutura e método.

Figura 3a: Gráfico representando a média (ponto verde) e variação de energia (em
vermelho) para cada uma das estruturas e comparando todas, por método.

Figura 3b: Gráfico representando os pontos mínimos (em azul) e máximos (em
vermelho) de energia para cada estrutura, por método de cálculo.

Figura 4: Ponto 005 do annealing da trialanina. Em rosa, está destacada a formação da
ligação cis entre dois resíduos e, em verde, a formação de uma trans, que é mais
comum. Em preto, destacam-se os dois átomos que poderiam formar a ligação de
hidrogênio.
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Tabela 3. Representação das ligações, as médias de suas distâncias em ångströns (Å)
e desvios padrões, por método.

Figura 5: 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.

Figura 6: Representação das médias em ångströns (Å) e desvios padrões dos ângulos
de todas as conformações dos quatro métodos, estando as médias representadas em
verde e os desvios em vermelho. Os outros gráficos vão seguir esse padrão de cor e
unidade.

Figura 7: Gráficos representando as médias e desvios padrões para os ângulos, de
acordo com o método.

Figura 8: Gráficos representando a média e desvio padrão dos ângulos em cada resíduo
das estruturas.

Figura 9: Gráficos mostrando a média e desvio padrão dos ângulos em cada uma das
estruturas.

Tabela 4. Tabela representando a formação das ligações de hidrogênio no geral e em
cada resíduo, por método. Além disso, também estão representadas a média e o desvio
padrão entre todos os métodos para o geral e os resíduos.

Tabela 5. Tabela representando a formação das ligações de hidrogênio em cada resíduo
das estruturas, por método. Além disso, também estão representadas a média e o
desvio padrão entre todos os métodos para cada um dos resíduos representados.
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TÍTULO: Caracterização Genética dos Arbovírus Circulantes no Município de Natal
Resumo
Um dos representantes do gênero Alphavirus, o vírus da Chikungunya é responsável
por causar diversos sintomas, algumas mais comuns entre eles cefaleia, febre e até
mesmo manifestações neurológicas em casos atípicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015)
(SANTOS, 2015). Neste projeto foi possível identificar o vírus, através extração do RNA
viral utilizando QIAmp® Viral Mini Kit, de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante
e técnica de transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em tempo
real (qRT-PCR) seguindo o protocolo de Lanciotti et. al (2007), tendo como resultado 41
casos positivos de 181 amostras analisadas. Ademais teve como objetivo identificar por
meio da caracterização genética a(s) linhagem(ns) dos vírus Chikungya circulante(s) no
Município do Rio Grande do Norte (RN), mediante sequenciamento do genoma viral, o
qual indicou a circulação da linhagem Leste Central Sul Africano (ECSA).
Palavras-chave: Arboviroses. Chikungunya. Rio Grande do Norte. Natal.
TITLE: Genetic Characterization of Circulating Arboviruses in the Municipality of Natal
Abstract
One of the representatives of the Alphavirus genus, the Chikungunya virus is responsible
for causing several symptoms, some more common among them headache, fever and
even neurological manifestations in atypical cases (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015)
(SANTOS, 2015). In this project it was possible to identify the virus, through viral RNA
extraction using QIAmp® Viral Mini Kit, according to the protocol described by the
manufacturer and reverse transcription technique followed by the polymerase chain
reaction in real time (qRT-PCR) following the Lanciotti et. al (2007), resulting in 41
positive cases from 181 samples analyzed. In addition, it aimed to identify, through
genetic characterization, the strain (s) of the circulating Chikungya virus (s) in the
municipality of Rio Grande do Norte (RN), by sequencing the viral genome, which
indicated the circulation of the Eastern strain Central African Republic (ECSA).
Keywords: Arboviroses. Chikungunya. Rio Grande do Norte. Natal,
Introdução
O vírus Chikungunya (CHIK), é um membro do gênero Alphavirus da família Togaviridae
(PIALOUX, et. al. 2007). Este vírus é o agente etiológico da febre Chikungunya,
responsável por causar febre, cefaleia, dor retro-orbital; dores nas articulações;
exantema e mialgia, além de casos atípicos que podem haver manifestações
neurológicas, como Síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite, encefalopatia e
convulsões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) (SANTOS, 2015). O primeiro caso no
Brasil foi detectado em Oiapoque, no Norte do país, em 2014 (NUNES et al., 2015). O
período de incubação é de 3 a 4 dias em média, podendo variar entre 1 e 12 dias
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Os principais vetores do vírus CHIKV são o Aedes
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aegypti e Aedes albopictus (VEGA-RÚA et. al., 2015), sendo o primeiro o principal vetor
em zona urbana (AKINER et. al., 2016). Existem quatro linhagens do vírus Chikungunya
(CHIKV) distritos: Oeste africano, Leste Central Sul Africano (ECSA), Asiático e a
linhagem Oceânica Indiana (IOL) (Powers et al., 2000; 2011; Schuffenecker et al., 2006).
As variações e evoluções dos vírus precisam ser analisadas quando há o surgimento
de novos casos da doença ou quando ocorre o reaparecimento, pois são fatores que
estão associados à emergência de uma nova doença viral ou sua reemergência.
As variações que podem ocorrer no material genético viral podem ser responsável pelo
aumento da patogenicidade dos vírus já conhecidos ou alterações antigênicas sofridas
por um determinado vírus que o permitam infectar populações já imunes a cepas
progenitoras do mesmo vírus (Murphy & Nathanson, 1994). As variações genéticas
podem ocorrer em organismos de mesmas cepas virais, neste caso é possível
exemplificar o ocorrido na Tailândia.
Durante e epidemia na Tailândia, observou-se que amostras de pacientes com Dengue
clássica (DC) comparando-se com casos de febre hemorrágica da dengue (FHD)
apresentavam substituição do aminoácido de I (isoleucina) para R (arginina) na proteína
prM (pré-membrana), enquanto que nos isolados de pacientes com síndrome de choque
(SCD) houve a substituição do aminoácido D (ácido aspártico) para G (glicina) na
proteína não-estrutural 1 (NS1) do DENV-2 (Igarashi, 1997).

Metodologia

1. Foram utilizadas amostras de soro e/ou sangue total oriundas de pacientes com
suspeita clínica de febre Chikungunya, provenientes de diferentes centros de saúde e
hospitais da rede pública e privada do estado do Rio Grande do Norte. As alíquotas
dessas amostras, foram enviadas ao Laboratório de Doenças Infecciosas e do Câncer
da UFRN, acompanhadas com suas respectivas fichas de notificação compulsória.
2. A extração do RNA viral foi realizada utilizando o kit comercial QIAMP Viral Mini Kit
(QIAGEN, Inc., Valencia, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante.
3. O RNA viral extraído foi utilizado na técnica de transcrição reversa seguida da reação
em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) seguindo o protocolo de Lanciotti
et. al (2007).
4. Foi realizado o sequenciamento de 1588 nt, tendo como alvo a região dos genes que
codificam a poliproteína estrutural do genoma do vírus Chikungunya (Pereira, 2018).
Foram utilizados oligonucleotídeos iniciadores a partir da estratégia de "primer walking",
capazes de amplificar cerca de 700 parede de bases (pb) por região, sendo 300 pb de
sobreposição entre as regiões,de acordo com o protocolo descrito por Pereira (2018). O
sequenciador utilizado foi o Applied Biosystems ABI 3500 - Hitachi (Applied Biosystems,
Foster City, CA) disponível no Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG),
localizado no Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
5. Os resultados do sequenciamento foram analisados no programa Chromas versão
2.6.4 (Technelysium Pty Ltd.) e editadas manualmente por meio de alinhamentos
múltiplos feitos no software Jalview (Waterhouse et. al., 2009); MEGA versão 7.0
(http://www.megasoftware.net/) e Clustal W (Thompson et.al., 1994) com sequências
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referências coletadas no NCBI. Foram coletadas do GenBank sequências completas do
gene da poliproteína estrutural do CHIKV, com o objetivo da identificação do genótipo.
Cada sequência foi nomeada de forma padrão, nas quais continham o local de
isolamento (utilizando a sigla internacional de duas letras dos países, e nos casos de
sequências brasileiras, foram adicionadas as siglas referentes aos Estados); número de
acesso no GenBank e ano de identificação.
6. A árvore filogenética foi construída utilizando o método de Máxima Verossimilhança
(likelihood), modelo Tamura-Nei + Gama, com auxílio do software MEGA versão 7
(http://www.megasoftware.net/).

Resultados e Discussões
Para caracterização molecular e monitoramento do vírus Chikungunya no estado do Rio
Grande do Norte, foram analisadas amostras de pacientes com suspeita de infecção por
arbovírus no período de junho de 2019 a junho de 2020. Foram estudados 181 casos.
As amostras foram submetidas a extração do RNA viral através do QIAmp® Viral Mini
Kit e posteriormente a análise por qRT-PCR. Um total de 41 apresentaram positividade
para o vírus Chikungunya, sendo 25 casos referentes ao segundo semestre de 2019, e
16 casos referente ao primeiro semestre de 2020. Todas as amostras são oriundas do
Rio Grande doNorte, dos seguintes municípios: 49,76 % (90/181) Natal; 11,6 % (21/181)
Nova Cruz; 4,42 % (8/181) Guamaré; 4,42% (8/181) Pureza; 4,42% (8/181) Tibau do
Sul; 3,87% (7/181) Jandaíra; 3,87% (7/181) Parazinho; 2,76% (5/181) Lajes; 2,21%
(4/181) São Fernando; 1,66% (3/181) Caiçara do Rio do Vento; 1,66% (3/181) Santa
Cruz; 1,1% (2/181) Acarí; 1,1% (2/181) Mossoró; 1,1,% (2/181) Parnamirim; 1,1%
(2/181) São José de Mipibu; 0,55% (1/181) Apodi; 0,55% (1/181) Baía Formosa; 0,55%
(1/181) Caicó; 0,55% (1/181) Fernando Pedroza; 0,55% (1/181) João Câmara; 0,55%
(1/181) Jucurutu; 0,55%% (1/181) Riachuelo; 0,55% (1/181) São Fernando e 0,55%
(1/181) Touros. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico, até a semana
epidemiológica de número 22 de 2020, foram notificados 2.398 casos de febre pelo vírus
Chikungunya no Rio Grande do Norte. Uma amostra foi selecionada para o
sequenciamento do genoma viral para este estudo. A análise filogenética permitiu a
identificação dos quatro genótipos do vírus Chikungunya e revelou que o vírus
identificado na amostra BR_RN_JF01_2019 pertence ao genótipo ECSA, agrupando
com outras sequências de CHIKV identificadas na Bahia, Pernambuco e Alagoas. Esses
resultados indicam a circulação da linhagem Leste Central Sul Africano (ECSA) do vírus
Chikungunya no estado do Rio Grande do Norte. Estudos adicionais com o
sequenciamento de mais amostras devem ser realizados para investigar possíveis
novas linhagens do vírus Chikungunya no estado.
Conclusão
A partir da pesquisa foi possível encontrar a presença do vírus Chikungunya em várias
cidades do Estado do Rio Grande do Norte. O vírus Chikungunya, que apresentou
aproximadamente 22,6% de positividade dentre os 181 casos estudados, continua
sendo um arbovírus preocupante no nosso estado, inclusive Natal. Sendo assim, a
pesquisa é necessária para o monitoramento dos desses vírus e de outros arbovírus,
visando identificar o início da curva epidêmica e organizar ações locais de combate ao
vetor. Além disso a análise filogenética indicou que o genótipo circulante investigado em
uma das amostras foi o Leste Central Sul Africano (ECSA) no Rio Grande do Norte, o
mesmo encontrado em outros estados do nordeste do Brasil.
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Anexos

Figura 1: Árvore filogenética agrupando a amostra BR_RN_JF01_2019 com genótipo
ECSA.
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TÍTULO: Investigação do alfa-tocoferol sérico em puérperas para determinação do
estado nutricional de vitamina E após suplementação com diferentes doses de RRRalfa-tocoferol
Resumo
Introdução: O objetivo foi estabelecer o estado nutricional em vitamina E, após avaliar a
concentração de alfa-tocoferol sérico em puérperas suplementadas com RRR-alfatocoferol. Metodologia: Este estudo é do tipo clínico randomizado longitudinal e duplocego, desenvolvido com 36 puérperas, assistidas em maternidade pública de Natal/RN,
divididas em três grupos: Grupo A (grupo controle) Grupo B (suplementadas com dose
de 400UI de RRR-alfa-tocoferol) e Grupo C (suplementadas com 800UI de RRR-alfatocoferol). Foram coletados 5mL de sangue, no 1°, 20°, 30º e 60° dias pós-parto. O alfatocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para avaliação do
estado nutricional em vitamina E considerou-se os valores abaixo de 516µg/dL como
indicativo de deficiência. As diferenças foram consideradas significativas quando
(p<0,05). Resultados e Discussão: Analisando a concentração média de alfa-tocoferol
característica de cada grupo, houve diferença significativa no momento 20 dias entre os
grupos A e B (p<0,001), entre A e C (p=0,001) e entre B e C (p=0,001). Nos momentos
30 e 60 dias, respectivamente, as diferenças foram entre os grupos A e C (p<0,001,
p<0,001, respectivamente) e entre B e C (p<0,001, p<0,001, respectivamente).
Conclusão: A suplementação foi eficaz para manter o estado nutricional bioquímico da
vitamina E em puérperas nos protocolos utilizados, com melhores resultados para o
grupo que foi suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol.
Palavras-chave: Vitamina E. Pós-parto. Suplementação.
TITLE: INVESTIGATION OF SERUM ALPHA-TOCOPHEROL IN PUERPERAS TO
DETERMINE

THE

NUTRITIONAL

STATE

OF

VITAMIN

E

AFTER

SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT DOSES OF RRR-ALPHA-TOCOPHERO
Abstract
Introduction:The objective was to establish the nutritional status in vitamin E, after
evaluating the concentration of serum alpha-tocopherol in postpartum women
supplemented with RRR-alpha-tocopherol. Methodology:This study is a randomized,
longitudinal and double-blind clinical study, developed with 36 puerperal women,
assisted in a public maternity hospital in Natal / RN, divided three groups: Group
A(control group) Group B(supplemented 400UI dose of RRR -alpha-tocopherol) and
Group C(supplemented 800UI RRR-alpha-tocopherol). 5mL of blood were collected on
the 1st, 20th, 30th and 60th days postpartum. Alpha-tocopherol was analyzed by High
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Performance Liquid Chromatography. Values below 516µg / dL were used to assess
nutritional status in vitamin E as an indicator of deficiency. The differences were
considered significant when (p<0.05). Results and Discussion:Analyzing the average
concentration of alpha-tocopherol each group, there was a significant difference at the
time 20 days between groups A and B (p<0.001), between A and C (p=0.001) and
between B and C (p=0.001). At moments 30 and 60 days, respectively, the differences
were between groups A and C (p<0.001,p<0.001,respectively) and between B and C
(p<0.001,p<0.001,respectively). Conclusion:Supplementation was effective in
maintaining the biochemical nutritional status of vitamin E in postpartum women in the
protocols used, with better results for the group that was supplemented with 800IU RRRalpha-tocopherol.
Keywords: Vitamin E. Postpartum. Supplementation.
Introdução
A vitamina E é o nome coletivo para moléculas que exibem a atividade antioxidante de
alfa-tocoferol e refere-se à família de isômeros de tocoferol e tocotrienol descoberta
como fatores anti-infertilidade (SEN; KHANNA; ROY, 2006). As formas de vitamina E de
ocorrência natural são oito moléculas lipófilas que incluem α, β, γ e δ-tocoferol e α-, β-,
γ- e δ-tocotrienol (JIANG, 2014). O alfa-tocoferol, é sua forma mais ativa (TRABER;
NIKI, 2012). Entre as principais fontes alimentares, se destacam os óleos vegetais como
de girassol, amendoim e milho, como também as oleaginosas como 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). Se
caracteriza uma vitamina lipossolúvel de extrema importância nos estágios iniciais da
vida até o desenvolvimento pós-natal da criança, tendo a participação no
desenvolvimento inicial do embrião, implantação, maturação placentária e na proteção
do feto contra o estresse oxidativo (DEBIER; LARONDELLE, 2005). Desse modo, a
necessidade de alfa-tocoferol sérico, eleva-se em dois períodos, o primeiro é o período
gestacional, provavelmente devido ao aumento da atividade lipofílica materna para
garantir a transferência de ácidos graxos poli-insaturados essenciais ao crescimento do
feto (MEDEIROS et al., 2016; HORTON et al., 2013). O segundo, é no período da
lactação, por ter que suprir as necessidades do binômio mãe e filho. Além disto, após o
nascimento, a transferência de vitaminas lipossolúveis pela placenta é limitada,
deixando o neonato com reservas corpóreas de vitamina E reduzidas, onde esta
demanda encontra-se naturalmente aumentada devido ao alto risco de formação de
espécies reativas de oxigênio, após o nascimento (DEBIER, 2007). Fundamentado
nisto, o leite materno se torna responsável por suprir a demanda dessa vitamina para o
neonato no período da lactação (DEBIER, 2007), considerados assim, como grupo de
risco, por serem mais sensíveis à deficiência de vitamina E (DVE), que 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 e por necessitarem de uma maior oferta de nutrientes
antioxidantes (BEL, et al., 2013; AZZI; STOCKER, 2000; DEBIER, 2007; ROMEUNADAL et al., 2006). A suplementação de neonatos com vitamina E tem sido sugerida
(TRINDADE; RUGOLO, 2013), mas ainda existem dificuldades na administração de
vitaminas e micronutrientes, por não se ter bem definido as necessidades básicas e a
recomendação de dosagem, forma e momento de administrar, variando conforme a
literatura (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008; WESTERGREN; KALIKSTAD, 2010;
BELL et al., 2013). 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). Tornando assim a
suplementação materna uma excelente alternativa para atender as necessidades de
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alfa-tocoferol do recém-nascido de forma menos invasiva, tentando manter os níveis de
alfa-tocoferol elevado por mais tempo no leite materno (CLEMENTE et al., 2015). A
recomendação desta vitamina, de acordo com a Dietary Reference Intakes (DRI) para
mulheres grávidas e lactantes são de 15 e 19 mg/dia de alfa-tocoferol, respectivamente
(IOM, 2000). 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 puérperas, o presente estudo tem
como objetivo estabelecer o estado nutricional em vitamina E, após avaliar a
concentração de alfa-tocoferol sérico em puérperas suplementadas com RRR-alfatocoferol.
Metodologia
Este estudo é do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com
as mães assistidas em maternidade pública da cidade de Natal/RN. Universo Amostral
que fazem parte da pesquisa são lactantes voluntárias com idade entre 18 e 40 anos,
de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional igual ou maior a 37
semanas). A amostragem obedeceu aos seguintes critérios de exclusão: existência de
complicações maternas como a diabetes, hipertensão, neoplasias, doenças hepáticas,
infecciosas e do trato gastrintestinal, cardiopatias, sífilis, HIV positivo, dentre outras;
existência de má-formação fetal e conceptos múltiplos. As lactantes foram divididas em
três grupos: Grupo A: As que receberam cápsula de excipiente padrão no primeiro dia
pós-parto, caracterizando o grupo controle do estudo ou placebo. Grupo B: As que foram
suplementadas com uma cápsula de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pósparto; Grupo C: As que foram suplementadas com duas cápsulas de 400UI de RRRalfa-tocoferol cada no primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI.
As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo são
encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando assim, um
padrão usual típico. O cálculo amostral levou em consideração mãe e recém-nascido,
as variáveis de suplementação (com três níveis: grupo placebo, grupo de
suplementação de 400UI no primeiro dia pós-parto; e grupo de suplementação de 800UI
no primeiro dia pós-parto) e a variável soro. Sendo assim, o tamanho total da amostra
para investigar a interação entre a variável suplementação e soro será no total foram de
36 participantes, ou seja, 12 puérperas para cada grupo. O Cálculo foi realizado
utilizando o pacote estatístico G*Power V.3.1.9 (FAUL et al., 2007), considerando a
aplicação do teste (ANOVA para medidas repetidas entre fatores) e os seguintes
parâmetros: α= 0,05, poder de teste (β) de 0,8 e valor da medida de efeito d=0,40. Para
a coleta de dados, as lactantes foram identificadas na admissão hospitalar como
participantes da pesquisam, foram todas esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa 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, sob
o parecer nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. Os integrantes auxiliares da
equipe foram treinados e orientados sobre os procedimentos e a rotina de
desenvolvimento da pesquisa, sendo feitos de maneira padronizada na transcrição dos
dados para o questionário. Foi utilizado formulário padronizados para coleta de
informações socioeconômicas e demográficas, dados do pré-natal e do parto, história
clínica, exames bioquímicos, além de dados sobre o consumo alimentar de vitamina E,
por meio da aplicação de Recordatório 24 horas. Algumas informações foram transcritas
do cartão de acompanhamento do pré-natal e prontuário hospitalar. Em seguida foram
realizadas as coletas de sangue das puérperas, no primeiro dia pós-parto, onde foram
coletados 5 mL de sangue, entre 08 à 12 horas de jejum noturno. Imediatamente após
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a coleta, realizou-se a suplementação de acordo com o esquema de cada grupo (A, B,
C) (Apêndice – Figura 1). No vigésimo dia ocorreu a coleta de 5 mL de sangue e estas
coletas também foram realizadas nos momentos 30 e 60 dias pós-parto. A equipe de
pesquisa realizou visitas as lactantes em seus locais de residência, para a realização
das coletas de 20, 30 e 60 dias, tais encontro possibilitou a orientação sobre as
vantagens do aleitamento materno, bem como técnicas de amamentação para evitar o
desmame precoce. As amostras de material biológico foram coletadas e armazenadas
em tubos de polipropileno protegidos da luz e imediatamente transportadas, sob
refrigeração, ao Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição, localizado na
UFRN. Após a coleta, as amostras foram armazenadas à -20ºC para posterior extração
e análise bioquímica do alfa-tocoferol. As análises bioquímicas do material biológico do
alfa-tocoferol no soro foram extraídas segundo adaptação do método proposto por
Ortega et al (1998). Em alíquota de 1 mL de soro foi adicionado álcool etílico 95%
(Vetec®) em igual volume ao da amostra, para desnaturação das proteínas. Em
seguida, foram adicionados 3 mL de hexano (Merck®) como reagente extrativo,
agitando-se durante 1 minuto para posterior centrifugação a 4000 rpm por 10 minutos.
A camada hexânica foi removida para outro tubo e no precipitado foram adicionados
mais 3 mL de hexano, repetindo-se o processo extrativo por duas vezes. Após
evaporação de 3 mL da fase hexânica em banhomaria a 37ºC, o extrato foi diluído em
250 µL de etanol (Merck®) em grau de pureza para cromatografia liquida de alta
eficiência (CLAE) e 20 µL foram aplicados no aparelho de CLAE. A concentração de
alfa-tocoferol na amostra biológica será determinada em cromatógrafo da marca
Shimadzu. A identificação e a quantificação do retinol na amostra foram realizadas por
comparação do tempo de retenção e da área obtida no perfil cromatográfico com a área
do padrão de retinol (Sigma®). A concentração do padrão foi confirmada pelo coeficiente
de extinção específico em etanol absoluto para alfa-tocoferol (ɛ 1%, 1cm = 75,8 a
292nm) em etanol absoluto (Merck®) (NIERENBERG; NANN, 1992). (Apêndice – Figura
2). Para avaliação do estado nutricional em vitamina E considerou-se os valores abaixo
de 516µg/dL como indicativo de deficiência (IOM, 2000). Em relação as análises
estatísticas, foi utilizado o software apropriado. O resultado da concentração de alfatocoferol no soro materno foi expresso como média ± desvio padrão. O teste ANOVA
one-way com post-hoc de Tukey mensurou a diferença entre as médias da concentração
do alfa-tocoferol no soro nos diferentes momentos. As diferenças foram consideradas
significativas quando p < 0,05.
Resultados e Discussões
A deficiência de vitamina E (DVE) em puérperas vem sendo relatada na literatura a
pouco tempo, e foi encontrada em cerca de 16% das puérperas nordestinas (LIRA et
al., 2013; RIBEIRO et al., 2016), isso ocorre quando as concentrações plasmáticas de
alfa-tocoferol estão abaixo de 516 µg/dL (IOM, 2000), podendo estar relacionadas com
complicações maternas e/ou fetais (DEBIER, 2007). Nas coletas do pós-parto imediato
(0 horas), as concentrações séricas maternas de alfa-tocoferol foram semelhantes entre
o grupo A, B e C, apresentando 1167,65 g/dL, 1246,29 g/dL, 1234,03 g/dL
respectivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). Nosso
achado está em concordância com alguns estudos em população com características
semelhantes, (LIRA et al., 2012; CLEMENTE et al., 2014; GURGEL et al., 2014; GRILO,
2015; RIBEIRO et al., 2016; REBOUÇAS et al., 2019). A vitamina E aumentou no soro,
sendo esse aumento percebido nos grupos que receberam a suplementação quando
comparados ao grupo que não foi suplementado (Apêndice - Figura 3). Analisando a
vitamina E intergrupos, as diferenças significativas foram no momento 20 dias entre os
grupos A (865,13 g/dL) e B (997,23 g/dL) (p < 0,001), entre A (865,13 g/dL) e C
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(1254,95 g/dL) (p = 0,001) e entre B (997,23 g/dL) e C (1254,95 g/dL) (p = 0,001).
No momento 30 dias as diferenças significativas foram entre os grupos A (729,71 g/dL)
e B (775,65 g/dL) (p < 0,001) e entre B (775,65 g/dL) e C (967,12 g/dL) (p < 0,001).
E no momento 60 dias as diferenças significativas foram entre os grupos A (679,71
g/dL) e B (765,12 g/dL) (p < 0,001) e entre B (765,12 g/dL) e C (925,45 g/dL) (p <
0,001). No presente estudo, pode-se observar que nenhum grupo apresentou
deficiência de vitamina E, pois todos apresentaram concentrações séricas acima do
ponto de corte estabelecido para deficiência, ou seja, acima de 516µg/dL (IOM, 2000).
Houve uma maior concentração de alfa-tocoferol sérico no grupo das puérperas que
recebam suplementação, com um maior aumento para as que receberam a dosagem
de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. Esse aumento no suprimento da vitamina também foi
observado em alguns estudos (GAUR et al., 2017; LIRA, 2017; MELO et al., 2017;
CLEMENTE et al., 2015). Houve um declínio gradual na concentração do alfa-tocoferol
no soro nos três grupos do estudo, o que é uma característica fisiológica desse nutriente.
Isso pode ser explicado por que existe uma restrição na capacidade das concentrações
plasmáticas se manterem elevas, pois as concentrações plasmáticas dessa vitamina
são limitantes (LODGE et al., 2005). No entanto, esse declínio foi menor nos grupos que
foram suplementados demonstrando que a suplementação melhorou o estado
nutricional das puérperas em relação a vitamina E, tendo em vista os protocolos de
suplementação utilizados.
Conclusão
A suplementação foi eficaz para manter o estado nutricional bioquímico da vitamina E
em puérperas nos protocolos utilizados, com melhores resultados para o grupo que foi
suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol.
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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 B e b800 UI de RRRalfa-tocoferol ao grupo C. O grupo A não recebeu nenhuma suplementação.

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

Figura 3 - Análise do alfa-tocoferol no soro materno.
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Resumo
Conhecer os efeitos da radiação ionizante gerada pelo gás radônio nos indivíduos de
Lajes Pintadas estabelecendo uma relação entre o polimorfismo dos genes GSTT1 e
GSTM1 nos permite avaliar o quadro de ação desse fenômeno na população avaliada
e determinar possíveis cenários genéticos clínicos que possam ser apresentados pela
metilação dos genes responsáveis pela produção de enzimas envolvidas na
desintoxicação de xenobióticos.
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Abstract
Knowing the effects of ionizing radiation generated by radon gas in individuals from Lajes
Pintadas establishing a relationship between the polymorphism of the GSTT1 and
GSTM1 genes allows us to evaluate the action of this phenomenon in the evaluated
population and to determine possible clinical genetic scenarios that may be presented
by methylation of the genes responsible for the production of enzymes involved in the
detoxification of xenobiotics.
Keywords: Epigenetics. Polymorphism. Lages Pintadas. Ionizing Radiation. Câncer.
Introdução
A radiação é um fenômeno natural, ela ocorre nos elementos químicos, e pode ser
definida física e quimicamente como uma difusão de energia no meio. Existem diversos
tipos de radiação, dentre elas podemos destacar a ionizante, cuja energia liberada é
resultante da perda de elétrons pela estrutura atômica(NOUAILHETAS, YANNICK et al,
2005). Essa radiação pode emitir diferentes frequẽncias de ondas que podem ser
classificadas em: Alfa, Beta e Gama, onde a frequência mais relevante para efeitos em
biomoléculas é a Beta, pois é a frequẽncia capaz de liberar maior nível de energia
podendo afetar a estrutura das biomoléculas de forma mais intensa.(VER AZAN, NRHE,
2012, 2020). A emissão de energia através da mudança de estabilidade na estrutura
atômica pode provocar mudanças dessas substâncias e atualmente já existem estudos
que relacionam esse fenômeno natural a processos de metilação de DNA(Ácido
Desoxirribonucléico) e também na radiólise da água com formação de espécies reativas,
ou seja, respectivamente, já temos relação entre esse fenômeno com a inibição da
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expressão gênica e a formação de espécies reativas através de sua ação sobre o
principal componente inorgânico celular. O município de Lajes Pintadas, localizado no
Semiárido Nordestino, está presente numa região geológica formada por rochas
metagraníticas e pegmatíticas, rochas que possuem em sua composição o elemento
Urânio, conhecida como Província Pegmatítica da Borborema(PPB). Esse elemento
possui uma instabilidade atômica que é responsável pelo seu decaimento radioativo,
liberando os três tipos de radiação(Alfa, Beta e Gama), formando assim novas espécies
reativas, dando origem a outros elementos como Rádio 238, Rádio 236, Tório 232 e
também ao gás Radônio(CAMPOS, T. F. C. et al, 2014). Estudos da Organização
Mundial da Saúde(OMS) já demonstraram que a exposição contínua ao gás Radônio
provoca um aumento no risco de desenvolver câncer de pulmão. Atualmente considerase normal o valor de 100 Bq/m3 desse gás para ambientes urbanos( WHO, ZEEB II &
SHANNOUN III , 2009). Em Lajes Pintadas as medições desse gás alertou
pesquisadores, visto que “Todas as habitações estudadas excederam o Nível de Ação
para Radônio Interior sugerido pela Organização Mundial da Saúde…”(CAMPOS, T. F.
C. et al, 2014). Os genes relacionados a produção das Glutationas S-transferases,
enzimas relacionadas a desintoxicação de xenobióticos, são estudados, principalmente
na área da Oncogênese. A complexidade dessas enzimas nos permite também dividilas em glutationas ligadas a membrana microssomal e as dispersas no citosol. Temos
sobre interesse de estudos essas últimas, pois já reconhecemos que todas apresentam
polimorfismo, alteração em nucleotídeos dentro da mesma fita de DNA ou em pares
cromossômicos entre diferentes grupos humanos e já identificamos os genes GSTM1
localizado no cromossomo 1.p13.3 e o GSTT1 no 22q11.23. A apresentação de
polimorfismos nulos são considerados resultantes de deleções gênicas, sendo possível
traçar três quadros homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos.
(GOLONI-BERTOLLO, ENY MARIA ET ALL, 2006). Os primeiros apresentam ambos os
alelos funcionais, o segundo apresenta apenas um e o último não possuem alelos
funcionais. Os mais estudados são então os homozigotos recessivos, pois:
“...Homozigotos recessivos, com genótipo nulo para GST, não são capazes de produzir
a variação proteica da GST anulada por delação, e, por isso, comumente, são
classificados como grupos de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer,
especialmente quando expostos a agentes carcinogênicos”(GOLONI-BERTOLLO, ENY
MARIA ET ALL, p1, v 52 2006). Portanto, o polimorfismo dos genes GSTT1 e GSTM1
deve ser considerado para objeto de estudo na comunidade de Lages, pois podemos
estabelecer relação entre a radiação ionizante e o polimorfismo neste grupo,
compreendendo os mecanismos relacionados a não expressividade e sua relação com
o câncer.
Metodologia
A análise de efeitos da radiação ionizante sobre o polimorfismo dos genes GSTT1 e
GSTM1 foram realizadas através de três ações: entendimento teórico dos fenômenos
observados, técnicas de Biologia Molecular e análise estatística dos resultados através
de software computacional. Inicialmente realizamos uma ampla pesquisa bibliográfica
de livros, artigos e outras comunicações científicas recentes, que tratassem do
polimorfismo, da radiação ionizante e da correlação entre esses fenômenos. Através
desse levantamento, conseguimos entender como efeitos de radiação estão
relacionados a fenômenos epigenéticos como o polimorfismo. As técnicas de Biologia
Celular utilizadas foram a PCR(Reação em Cadeia da Polimerase, em português) e a
Eletroforese em Gel. A primeira permitiu amplificar as amostras de DNA(Ácido
Desoxirribonucléico) dos indivíduos de Lages Pintadas e reconstruir as sequências dos
genes GSTT1 e GSTM1 através dos primers específicos para esses. A segunda técnica
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aplicada realizou a separação das amostras de DNA permitindo identificar as positivas
para o polimorfismo, indivíduos que apresentam os genes ativos, e os nulos, para os
indivíduos com a metilação desses genes. Ambos os testes basearam-se nos protocolos
presentes no estudo de LORENZ, 2012. Assim, após essa coleta de dados(indivíduos
positivos e nulos) realizamos o tratamento através da análise estatística, utilizando o
software SPSS, para obtermos uma visão mais detalhada desse fenômeno na cidade.
Resultados e Discussões
Devido a pandemia do COVID 19 as atividades presenciais na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte(UFRN) foram suspensas, impedindo o desenvolvimento completo
do projeto. Entretanto, ainda foi possível determinar o quadro polimórfico de 72
indivíduos do município, sendo 38 nulos e 36 positivos, e 58 indivíduos do grupo
controle, 27 nulos e 29 positivos, em ambos os grupos apenas para o gene GSTT1. A
frequência de expressividade(positivo) e inexpressividade(nulidade) do gene GSTT1
nos indivíduos testados foi praticamente a mesma, entretanto, devemos considerar
nesse sentido, que para mostrarmos efeitos polimórficos na população seria preciso
testar um número bem maior de amostras, já que o polimorfismo é um fenômeno
genético amplo e diversificado com quadros variantes para diferentes populações. Seu
detalhamento exige grupos testes e controles amplos ao ponto de representarem uma
fração significativa em comparação com o tamanho da população estudada(quantidade
de indivíduos totais).
Conclusão
Portanto, mesmo com as amostras diagnosticadas para o GSTT1, não foi possível
estabelecer uma relação entre o fenômeno da radiação ionizante com o polimorfismo
desse gene nos indivíduos do município devido ao baixo número de amostras testadas
e também não foi possível analisar o quadro desse fenômeno para o GSTM1 devido a
pandemia do COVID 19.
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Figura 1- Gráfico da Probabilidade de Desenvolvimento de Câncer em Alguns
municípios do Rio Grande do Norte.(Fonte: CAMPOS, T. F. C. etal, 2013).

Figura 2: Imagem do gel de eletroforese indicando os casos de expressividade(listras
brancas) e nulidade(ausência de listras) nas amostras testadas.
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TÍTULO: ATIVIDADE LEISHMANICIDA DE LECTINAS DO FUNGO Langermannia
bicolor
Resumo
A procura por estratégias terapêuticas no tratamento profilático e terapêutico de
infecções é de extrema importância, pois muitos desses microrganismos ainda possuem
previsões de controle reservadas, além de causarem moléstias debilitantes, a exemplo
dos protozoários do complexo Leishmania, endêmicos em regiões do Brasil. O
tratamento farmacêutico das leishmanioses ainda utiliza drogas de alta toxicidade, que
além dos danos orgânicos em potencial, estão em constante falta nos serviços de
saúde. As lectinas, biomoléculas capazes de se ligar reversivelmente e de forma
específica a carboidratos, são promissoras para atuar tanto na sobrevida desses
protozoários, como na aglutinação deles, auxiliando a caracterização molecular desses
microrganismos em seus diferentes estágios de vida. Além disso, são descritas como
moléculas imunomoduladoras, que podem ajudar na indução de respostas inflamatórias
efetivas contra esses patógenos, bem como atuarem diretamente na sobrevida e
caracterização dos microrganismos. Ao longo dos anos, os fungos têm sido promissoras
fontes dessas potentes biomoléculas. A possibilidade de estudos com uma lectina
inédita, extraída do fungo Langermannia bicolor, contribui de forma vantajosa para a
descoberta e descrição de compostos com atividades biológicas, com destaque para
atividade antileishmanicida, como proposto nesse trabalho.
Palavras-chave: Leishmania, Lectina, Atividade leishmanicida, Langermannia bicolor
TITLE: Partial purification and characterization of an isolated lectin from the
Langermannia bicolor fungus and evaluation of its antileishmanicidal activity
Abstract
The search for therapeutic strategies in prophylactic and therapeutic treatment of
infections is extremely important, since many of these microorganisms still have reserved
control forecasts, in addition to causing debilitating diseases, such as the Leishmania
complex protozoa, endemic in regions of Brazil. The pharmacologic treatment of
leishmaniasis still uses highly toxic drugs, which in addition to the potential organic
damage, are constantly lacking in health services. Lectins, biomolecules able to bind
reversibly and in specific way to carbohydrates, are promising to act both in the survival
of these protozoa and in their agglutination, helping the molecular characterization of
these microorganisms in their different stages of life. In addition, they are described as
immunomodulatory molecules, which can help induce effective inflammatory responses
against these pathogens, as well as act directly on the survival and characterization of
microorganisms. Over the years, fungi have been promising sources of these potent
biomolecules. The possibility of studies with an unprecedented lectin, extracted from the
fungus Langermannia bicolor, contributes in an advantageous way to the discovery and
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description of compounds with biological activities, with emphasis on antileishmanicidal
activity, as proposed in this work.
Keywords: Leishmania, Lectin, antileishmanicidal activity, Langermannia bicolor
Introdução
Por muitos anos os cogumelos foram fontes de propriedades medicinais na cultura
asiática, o que sempre desperta o interesse dos pesquisadores na intensa procura por
novos fármacos e/ou aplicações biotecnológicas (XU et al., 2011). Alguns estudos com
espécies pertencentes ao filo Basidiomycota já documentam atividades como
imunoestimulatório, anti-inflamatório, antioxidante, antiviral e antitumoral por exemplo
(VIEIRA GOMES et al., 2019). Dentre as inúmeras biomoléculas presentes nos corpos
de frutificação estão as proteínas ligadoras de carboidratos conhecidas como lectinas
que exercem um papel crucial na proteção do fungo (SINGH; KAUR; KANWAR, 2016)
e também no crescimento, morfogênese e reconhecimento molecular do cogumelo
(ZHANG et al., 2019). Somente nos últimos 15 anos, um grande número de lectinas de
fungos foram isoladas e caracterizadas, sendo 82% dessas de fungos do tipo
cogumelos, revelando potenciais biológicos na aplicabilidade dessas proteínas, como
atividade de biomarcação, antitumorais e imunomodulatórias (HASSAN et al., 2015;
VARROT; BASHEER; IMBERTY, 2013). As lectinas possuem alta diversidade e
especificidade a diferentes carboidratos o que possibilita o estudo dessa proteína nos
mais diferentes organismos potencializando a busca por novos atividades biológicas
(FERNÁNDEZ-ALONSO et al., 2012). O padrão de expressão de carboidratos presente
nas superfícies dos diversos tipos de células podem ser investigados com o uso de
lectinas, contribuindo para o avanço de tecnologias de biorreconhecimento e
biomarcação (HENDRICKSON; ZHERDEV, 2018). Um exemplo de célula que possa ser
usada para biorreconhecimento, ação tóxica, inibição e/ou aglutinação é o parasita
intracelular Leishmania amazonenses que possui glicoconjugados em sua superfície
celular com função de reconhecimento pela célula hospedeira como também na
virulência do parasita (JECNA et al., 2013). Responsável pela leishmaniose cutânea
localizada (LCL) ou ainda, em casos mais graves, lesões cutâneas difusas (DCL) a
Leishmania amazonenses é um dos principais agentes epidemiológicos da ‘American
Tegumentary Leishmaniasis’ (ATL) (ARANDA-SOUZA et al., 2018). A ATL afeta cerca
de 0,7 a 1,2 milhões de pessoas por ano em cerca de 18 países em que sua ocorrência
é endêmica, incluindo o Brasil (CHRISTENSEN et al., 2019). Visando o alto impacto
gerado pelo parasita L. amazonenses em nosso país e as possibilidades em se estudar
a ação de lectinas já relatado na literatura(ARANDA-SOUZA et al., 2018), este projeto
está voltado para a purificação e caracterização de uma nova lectina do fungo
Langermannia bicolor, de ocorrência no estado do Rio Grande do Norte, e do estudo de
sua atividade antileishmanicida.
Metodologia
Extração Proteica e Fracionamento Proteico O fungo Langermannia sp. foi triturado até
aspecto de farinha, solubilizado em água destilada 1:10 (p/v) em processo de agitação
em banho de gelo por 4 h e, em seguida, centrifugado a 8000 x g por 30 minutos à 4˚C.
O sobrenadante obtido desse processo foi designado Extrato Bruto. Este foi submetido
a fracionamentos sequenciais por precipitação com acetona nas proporções de 1:0,5,
1:1 e 1:2 (v/v). De modo que a cada etapa foi adicionada acetona em baixa temperatura
e a solução permaneceu overnight em banho de gelo. As frações acetônicas foram
denominadas F0,5, F1,0 e F2,0. Dosagem de Proteínas A concentração de proteínas
foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) adaptado para leitura em
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microplacas, em leitura à 595 nm. A concentração de proteína das amostras foi
determinada através do cálculo da equação da curva para Albumina Serica Bovina –
BSA. Ensaios de Hemaglutinação Os eritrócitos dos diferentes tipos de sangues do
sistema ABO foram submetidos a tratamentos enzimáticos com papaína e tripsina e
posteriormente lavados com solução salina para a retirada das enzimas. Os testes de
hemaglutinação foram realizados por meio de diluição seriada das amostras extrato
bruto e frações em placas de ELISA com fundo em “V” em contato com a suspensão de
eritrócitos a 4%, tratados enzimaticamente e os não-tratados. Após 1 h à temperatura
ambiente, o grau de aglutinação foi observado visualmente e o título expresso em
unidades de hemaglutinação (U.H.), inverso da maior diluição da amostra que tenha
apresentado nítida aglutinação (MOREIRA; PERRONE, 1977). Controle negativo foi
determinado apenas com a suspensão de eritrócitos com a solução salina.
Cromatografia de Troca Iônica A cromatografia de troca iônica em coluna de CM –
Sepharose ® Fast Flow (SIGMA) foi equilibrada e lavada com tampão Acetato de Sódio
50 mM (pH 4,3) e recebeu 4 mg da fração F1, fração com melhor atividade no teste de
hemaglutinação. Em um fluxo de 1 mL/min com o tampão de equilíbrio, o não retido foi
retirado e iniciou-se a eluição com faixas crescentes de NaCl – 0,2 M, 0,4 M, 0,6 M, 0,8
M e 1M. Frações de 0,5 mL foram coletadas e monitoradas à absorbância de 280 nm e
214 nm. Os conteúdos proteicos eluídos que obtiveram melhor leitura foram separados,
dialisados contra água, liofilizados e submetidos a ensaios de hemaglutinação,
eletroforese e aos próximos passos cromatográficos para isolamento da proteína.
Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS As amostras foram
submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% em presença de SDS, de
acordo com a metodologia descrita por LAEMMLI, (1970). O gel era composto por gel
de separação e gel de corrida feitos com mix acrilamida-bisacrilamida 30%; Tampão
Tris-HCl 0,5 M; Água destilada; SDS 10%; Persulfato de amônio e TEMED. A corrida
das amostras diluídas em tampão de amostra pelo sistema ocorreu sob corrente
constante de 20 mA por 2h. O gel foi corado com Coomasie Blue R 250 e sua massa
molecular aproximada foi estimada com o auxílio do marcador de massa molecular
Spectra Multicolor Broad Range (Thermo Scientific, EUA). Ensaio de Inibição da
Hemaglutinação por Carboidratos Os ensaios de inibição da hemaglutinação foram
realizados como anteriormente descrito, no entanto, após a diluição seriada de 0,2M foi
adicionado o carboidrato inibidor 200mM, deixado em contato por 1h junto a amostra,
antes da adição dos eritrócitos. A inibição foi testada com os seguintes carboidratos: Dglucurônico, D-glicose, D-xilose, D-galactose, D-glucosamina, D-frutose, D-melibiose,
D-ribose, D-arabinose, D-fucose, D-maltose, D-manose, D-galactosamina, sacarose, Dfrutose, D-lactose e N-acetil-D-glucosamina. Determinação da Dependência de íons
Bivalentes Para a determinação da dependência da atividade hemaglutinante a íons
bivalentes, a fração 0,2M foi dialisada em solução contendo Tris-HCl 50mM com EDTA
20mM, pH 7,5 à 4°C por 24 h e depois em tampão Tris-HCl 50Mm, pH 7,5 (sem EDTA)
contendo os íons bivalentes Ca+2, Mg+2 e Mn+2 em 100mM separadamente. Após
esse tratamento, quantificou-se a atividade hemaglutinante pelo ensaio de
hemaglutinação. Ensaio de Hemólise Foi realizada uma suspensão de hemácias
humanas de 1% (v/v) com NaCl 150 mM. Em microtubos de 1,5 mL, 100 µL da
suspensão de hemácias foram incubados com 100 µL de 0,2M por 1 h à temperatura
ambiente. A suspensão de hemácias também foi incubada com Triton X-100 1% e
tampão PBS (v/v), constituindo a referência de 100% e 0% de hemólise,
respectivamente. Após a incubação, os tubos foram centrifugados e alíquotas de 100
µL dos sobrenadantes foram transferidos para placas de microtitulação de 96 poços,
analisados à 405 nm. Atividade Leshmanicida Os parasitas L. amazonenses foram
cultivados em meio RPMI suplementados com 10% de Soro Fetal Bovino e 100 Ui/mL
de Streptopen a 27 ºC. Então, foram plaqueados em placas de 96 poços (10⁶
parasitas/mL) e aplicado as amostras (100 µg/ml), permanecendo em repouso por 24 h
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à 27°C. Para determinar a viabilidade parasitária foi realizado contagem em câmara de
Neubauer, método adaptado de Aranda-Souza et al. (2018). O método de redução da
rezasurina também foi utilizado: rezasurina 3mM foi aplicada e após 24 h foi realizado a
leitura em 570 nm e 600 nm (DE PAULA et al., 2019). Teste de Aglutinação de L.
amazonenses As formas promastigotas de L. amazonenses em sua fase logarítmica de
crescimento foram lavadas 3x com NaCl 150 mM. Em microplacas de 96 poços de fundo
“V” foi realizada diluição seriada da fração 0,2 M (100 µg/ml) solubilizada em NaCl 150
mM, onde foi adicionado igualmente 25 µL da L. amazonenses (10⁶ parasitas/mL).
Poços apenas com o parasita e salina foram tratados como controle negativo de
aglutinação e como controle positivo foi utilizado a L. amazonenses na presença da
ConA. Após um período de incubação de 24 h à 5 °C, os poços foram observados em
microscópio óptico e fotografados.
Resultados e Discussões
Dosagem Proteica e Hemaglutinação Do Extrato e Frações As etapas de isolamento da
lectina do fungo se iniciam com a extração dos corpos de frutificação em solução aquosa
seguida de seu fracionamento com acetona, sendo as frações denominadas F0,5, F1,0
e F2,0, de acordo com a proporção de acetona. Tanto o extrato bruto como as frações
foram submetidas a ensaios de dosagem proteica, para determinação do seus
rendimentos. O extrato bruto teve um altíssimo valor total de proteína, já a fração F1,0
(19,28 mg/mL) se destacou, apresentando uma concentração de proteína 4 vezes maior
que F0,5 (4,57 mg/mL) e aproximadamente 3 vezes o valor de F2,0 (6,83 mg/mL). O
extrato aquoso e suas respectivas frações por precipitação de acetona foram
submetidos a ensaios de hemaglutinação com eritrócitos humanos ABO tratados e não
tratados enzimaticamente. Tanto o extrato como as frações acetônicas obtiveram
resultados de hemaglutinação com sangue tratados e não-tratados, exceto F0,5 que
não demonstrou hemaglutinação com sangue não-tratado. Com sangues tratados
enzimaticamente as amostras tiveram unidades de hemaglutinação mais expressivas,
principalmente a fração F1,0. As atividades específicas foram baseadas no tratamento
que obtive melhores resultados, no caso sangue A papainizado em que ocorreu a maior
unidade de hemaglutinação (Tratado com Tripsina e Papaína, respectivamente: 26214,
524288). A fração F1,0 se destacou por possuir a maior atividade específica dentre as
amostras testadas (421792,4) e melhor rendimento de extração, sendo assim escolhida
para o processo de isolamento iniciando por cromatografia de troca iônica.
Cromatografia de Troca Iônica CM – Sepharose Fast Flow O perfil cromatográfico da
cromatografia trocadora de cátions demostrou picos de leitura em ambas as
absorbâncias testadas, sendo mais intenso em 280 nm. Os tubos com maiores leituras
foram submetidos ao ensaio de hemaglutinação após dialise e liofilização. Os eluídos
com 0,6 M, 0,8 M e 1 M não apresentaram atividade hemaglutinante, já os eluídos de
Não – Retido e 0,4 M aglutinaram os eritrócitos do tipo sanguíneo sangue A papainizado,
porém de forma menos intensa do que o eluído em 0,2 M, que teve 32.778 UH, com
atividade específica de 100.886,43 UH/mg. O uso de cromatografia de troca iônica já é
documentado para a purificação de lectinas de fungos Agaricales, sendo bastante
comum o uso da cromatografia de troca aniônica (DEAE – Sepharose® ou SP Sepharose®) seguida de uma cromatografia catiônica (CM – Sepharose® ou Q Sepharose®). Alguns exemplos de lectinas puras, originadas de Agaricales, que foram
obtidas por essa metodologia são: Agaricus bitorquis (ZHANG et al., 2019), Inocybe
umbrinella (ZHAO; WANG; NG, 2009), Schizophyllum commune (HAN et al., 2005),
Pleurotus citrinopileatus (LI et al., 2008), Pholiota adiposa (ZHANG et al., 2009),
Armillaria luteo-virens (FENG et al., 2006). Como etapa seguinte, todos estes trabalhos
citam cromatografia de gel filtração em sistema FPLC (Superdex 75 ou Sephadex
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G100), totalizando 3 etapas cromatográficas. SDS - PAGE No intuito de acompanhar o
perfil proteico das amostras após a cromatografia de troca iônica foi realizado a técnica
de eletroforese desnaturante com SDS. O que se observou foi enriquecimento proteico
através das etapas e uma banda predominante de 100kDa e bandas menores de 50kDa.
As massas moleculares de lectinas fúngicas variam de 10 a 190 kDa (HASSAN et al.,
2015). Pertencente à mesma classe de Langermannia bicolor, a lectina hexamérica
purificada de Ganoderma capense possui um peso molecular de 114 kDa (SINGH;
BHARI; KAUR, 2010). Duas lectinas encontradas no fungo Cerrena unicolor possuíam
pesos moleculares de 160 kDa e 105 kDa (DAVITASHVILI et al., 2015). Contendo 6
subunidades, a lectina do fungo Lactarius lignyotus também se destaca pelo alto peso
molecular, com 98 kDa (SINGH et al., 2015). Inibição da Hemaglutinação por
Carboidratos Um dos principais passos iniciais para caracterização lectiníca está na
elucidação de seu carboidrato ligante. O ensaio é realizado através da inibição da
atividade hemaglutinante da lectina na presença de carboidratos distintos
(monossacarídeos e dissacarídeos) em concentrações crescentes de 100 mM. A
atividade de inibição com os carboidratos testados é dada como a concentração mínima
de carboidrato para inibir 100% da atividade hemaglutinante. E, o único carboidrato
testado que apresentou completa inibição da atividade hemaglutinante da fração 0,2M,
foi o dissacarídeo lactose com a concentração mínima de 6,25 mM. A lactose é um
dissacarídeo formado por glicose e galactose, contudo a lectina não foi inibida por esses
monossacarídeos separadamente, sugerindo que possivelmente que seu domínio
reconhecedor de carboidratos requer os dois resíduos de monossacarídeos unidos
glicosidicamente, para que a lectina se ligue. Mas não qualquer tipo de ligação
glicosídica entre esses dois carboidratos, especificadamente a ligação β-1→4
encontrada na lactose, uma vez que o dissacarídeo melibiose apresenta os mesmos
resíduos em ligação β-1→6, e o mesmo não promoveu inibição na hemaglutinação
gerada na presença da lectina. A mesma concentração de lactose (6,25 mM) foi
necessária para inibir a hemaglutinação da lectina do cogumelo Omphalotus nidiformis
(ROUF et al., 2011). Determinação da Dependência de íons Bivalentes Outra etapa
importante para a caracterização é a avaliação da dependência por cátions bivalentes
para a atividade lectínica. Dialisando previamente a fração 0,2M com uma solução
EDTA – agente quelante capaz de complexar e inativar íons, foi realizado a incubação
da amostra com os íons dissociados das soluções de CaCl2, MnCl2 e MgCl2. Após o
tratamento com EDTA não foi visto efeito hemaglutinante quando comparada a amostra
sem nenhum tratamento. O mesmo ocorreu quando 0,2M, após tratamento com EDTA,
entrou em contato com os íons de Mg+2 e Mn+2. Mas na presença do Ca+2 o percentual
da atividade hemaglutinante relativa foi recuperada representando 100% de sua
atividade hemaglutinante anterior aos tratamentos. Teste de Hemólise O isolado
encontrado na fração proveniente da CM – Sepharose eluído com 0,2 M de NaCl foi
submetido ao ensaio citotóxico com hemácia. As concentrações testadas (1.3 µg/µL, 0.8
µg/µL, 0.4 µg/µL, 0.2 µg/µL, 0.1 µg/µL) comparadas com o TRITON X – 100 1% (controle
positivo) tiveram diferenças significativas (p < 0,0001). Em todas as concentrações
testadas, incluindo a mais alta, não foi observada toxicidade para as células vermelhas
sanguíneas – diferentemente da lectina do cogumelo Laetiporus sulphureus que possui
alta atividade hemolítica associada a hemaglutinação (TATENO; GOLDSTEIN, 2003).
Na última década estudos com as hemolisinas fúngicas têm-se destacado,
principalmente devido à sua diversidade proteica e seu papel desempenhado no
crescimento e regulação dos corpos de frutificação (NAYAK; GREEN; BEEZHOLD,
2016). Atividade Leshmanicida A atividade Leshmanicida do extrato bruto, das frações
acetônicas F0,5, F1,0 e F2,0 e frações cromatográficas 0,2M e 0,4M foi dada na forma
de porcentagem. Interessantemente, todas as amostras testadas mostraram, em
alguma grau, atividade contra L. amazonensis. Extrato bruto e a fração F1,0 se
destacaram das demais, apresentando atividade de cerca de 40%. 0,2M demonstrou
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atividade de cerca de 30% e as demais amostras (F0,5, F2,0 e 0,4M), demonstraram
um pouco menos de 20% de atividade leishmanicida. Outras lectinas demonstraram
efeitos in vitro e in vivo contra Leishmania amazonensis (MOURA et al., 2006; TEIXEIRA
et al., 2006; SOUZA et al., 2013; COELHO et al., 2017; COELHO et al., 2018; ARANDASOUZA et al., 2018). Teste de Aglutinação de L. amazonensis O ensaio de aglutinação
das formas promastigotas de L. amazonensis pela fração 0,2M mostrou aglutinação
positiva, demonstrado pela fotografia do que o microscópio óptico foi capaz de captar
após incubação de 24 horas à 5 ºC. A aglutinação por 0,2M assemelhou-se, inclusive,
à aglutinação demonstrada pelo controle positivo usado (lectina ConA). A aglutinação
de formas promastigotas de L. amazonensis, assim como de amastigotas, também
foram demonstradas por outras lectinas (DAWIDOWICZ et al., 1975; KALININ et al.,
1993). Estes mostraram que lectinas com diferentes especificidades a carboidratos,
como ConA e RCA, aglutinaram Leishmanias, inclusive L. amazonensis, sugerindo
presença de carboidratos distintos na superfície do microrganismo, indicando que as
superfícies das cepas e espécies de Leishmania são heterogêneas quanto sua
composição molecular, possibilitando o teste com lectinas de diferentes especificidades
na perspectiva de promoverem aglutinação ou morte dos parasitas por meio da ligação
a porções glicídicas em sua superfície. As reações de aglutinação de microrganismos
promovidas pela ligação das lectinas aos carboidratos de superfície celular é de especial
importância biotecnológica, pois é usada, por exemplo, na caracterização molecular dos
componentes de superfícies celulares, relacionando biomoléculas com determinados
estágios do ciclo de vida, infecciosos ou não (SACKS et al., 1985, DAWIDOWICZ et al.,
1975; WILSON & PEARSON, 1984; JACOBSON et al, 1982), assim como grau de
infectividade do patógeno (ALCOLEA et al., 2014). Assim, testes como este são
indicativos do potencial de aplicação tecnológica das lectinas como diagnóstico de
protozoários patogênicos.
Conclusão
A procura por novas estratégias terapêuticas capazes de agir em infecções associadas
a protozoários é de extrema importância, tendo em vista a que os parasitas causadores
das leishmanioses ainda possuem limitadas previsões de controle e são responsáveis
por moléstias muito debilitantes, muitas de caráter endêmico, inclusive no Brasil. Além
disso, o tratamento farmacêutico das leishmanioses utiliza drogas tóxicas, mal toleradas
ao organismo animal e que, frequentemente estão em falta nos serviços de saúde
(MUÑOZ; FERNANDES, 2015). Esses são fatores suficientemente demonstram a
necessidade de novos fármacos. Diante desses fatos e das bons resultados utilizando
lectinas, foi demonstrado que essas se apresentam como excelente potencial
terapêutico antiparasitário. Dessa forma, neste trabalho as etapas iniciais de purificação
de lectina da Langermannia sp. foram iniciadas, mediante aplicação da amostra na
coluna de troca catiônica, obtedndo-se um pico cromatográfico com intensa atividade
hemaglutinante específica, o eluído com 0,2M. Testes antiparasitários iniciais contra
Leishmania amazonensis foram realizados, tanto com o extrato bruto e suas frações
acetônicas como com as frações cromatográficas 0,2M e 0,4M, demonstrando potencial
anti-leishmania e aglutinante de formas promastigotas, que podem e devem ser
aprimorado por testes futuros a respeito da estrutura e mecanismo de ação
antileishmanicida para seu uso como protótipo no desenvolvimento de fármacos
sintéticos.
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TÍTULO: Estudos da evolução da sequência e da estrutura das enzimas Isocitrato liase
e malato sintase e relações com a sua diversidade funcional
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 as modificações estruturais
e nas sequências de aminoácidos dessas duas enzimas em diversos organismos e
associá-las ao surgimento de módulos funcionais. Para isso, foram usadas abordagens
in-silico para obtenção de modelos estruturais de ambas as enzimas. Os resultados
apontam para um padrão de conservação relativamente elevado entre domínios
funcionais e sítios críticos de interação com os ligantes da MLS e ICL.

Palavras-chave: Malato Sintase. Isocitrato Liase. Viridiplantae. Modelagem de proteína
TITLE: Studies of the evolution of the sequence and structure of the enzymes Isocitrate
lyase and malate synthase and relationships with their functional diversity
Abstract

The glyoxylate cycle is an important pathway during the germination and initial
development of oilseeds, allowing the use of carbons from fatty acid molecules for the
synthesis of carbohydrates. This cycle is a variation of the Tricarboxylic Acid Cycle,
without the decarboxylation steps, which are 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 in that cycle. In this sense, we
intend to investigate the structural changes and the amino acid sequences of these two
enzymes in different organisms and associate them with the emergence of functional
modules. For this, in-silico approaches were used to obtain structural models of both
enzymes. The results point to a relatively high conservation pattern between functional
domains and critical sites of interaction with the MLS and ICL ligands.

Keywords: Malate Synthase. Liase isocitrate. Viridiplantae. Protein modeling.
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Introdução
A fase de germinação e desenvolvimento inicial em espécies oleaginosas é marcada
pela mobilização das reservas lipídicas presentes nos corpos oleaginosos (Graham,
2008) e o encaminhamento dos ácidos graxos resultantes na forma de radicais acila
(ligados a Coenzima A) para os glioxissomos. Nestas organelas, estes ácidos graxos
serão oxidados na via de beta-oxidação (Hielscher et al. 2017), gerando Acetil-CoA, que
então será direcionado ao ciclo do Glioxilato (Kelly et al. 2011). Este ciclo é restrito
apenas a alguns grupos de procariontes e eucariontes, sendo basicamente uma
variação do Ciclo do Ácido Cítrico (TCA), sem as etapas de descarboxilação (Ahn et al.
2016), permitindo assim o aproveitamento dos átomos de carbono provenientes da
oxidação de gorduras para a síntese de carboidratos (via gluconeogênese),
especialmente sacarose, até o estabelecimento do processo de fotossíntese na plântula
(Torres et al. 2014).
A manutenção dos carbonos pelo ciclo do glioxilato é garantida por duas enzimas: a
isocitrato liase (ICL) e a malato sintase (MLS). Tais enzimas têm uma ocorrência nos
seres vivos muito mais ampla do que o próprio ciclo, sendo encontradas em uma grande
diversidade de organismos, desde procariontes até mesmo em animais (Eprintsev et al.
2014). Adicionalmente, elas estão também relacionadas à patogenicidade de fungos e
bactérias que atacam plantas e animais (Pham et al. 2017). Embora existam estruturas
resolvidas destas duas enzimas no Protein Data Bank (rcsb.org), apenas sequências
nucleotídicas e de aminoácidos estão disponíveis para representantes de organismos
vegetais. Uma certa similaridade estrutural entre representantes de diferentes grupos é
reconhecida, no entanto, existe uma grande diversidade ao nível de sequências
biológicas conhecidas. Baseado no que foi descrito acima, a presente proposta
pretendeu estudar, In silico, as modificações nas sequências dessas duas enzimas em
diversos organismos e associá-las ao surgimento de módulos funcionais tanto na
estrutura dessas proteínas como na estrutura de seus genes codificantes. Tais módulos
permitem uma regulação diferenciada da enzima em um determinado contexto
metabólico, que pode ser desencadeada por processos de regulação da expressão dos
seus genes ou da atividade enzimática. A principal hipótese de trabalho é que esses
prováveis módulos podem estar diretamente relacionados aos diferentes processos que
essas enzimas estão envolvidas nos organismos vivos. A sua identificação permitirá um
melhor entendimento da evolução destas enzimas, assim como servirá como base para
estudos posteriores para a sua utilização biotecnológica. Para isso, foram utilizadas
abordagens da bioinformática estrutural (modelagem de proteínas).

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). Foram buscadas sequências de
espécies do táxon Viridiplantae (Amborella trichopoda, Arabidopsis thaliana, Pinus
taeda e Selaginella moellendorffii) e das algas verdes (Chlamydomonas reinhardtii), com
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.
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2.2. Modelagem estrutural das proteínas.
A predição da estrutura das proteínas ICL e MLS foi realizada por uma abordagem
múltipla, envolvendo modelagem por homologia, por threading e Ab Initio. Para executar
os dois primeiros métodos foi necessário obter, em bancos de dados, estruturas de
proteínas determinadas experimentalmente por Cristalografia de Raio-X e Ressonância
Nuclear Magnética (moldes) no banco pdb (Protein Data Bank - rcsb.org) que possuam
sequência similar a proteína que pretendeu-se determinar a estrutura. O Programa
MODELLER (Eswar et al., 2007; Yang et al. 2012) foi utilizado para realizar a busca
pelos moldes e a predição da estrutura das proteínas de interesse, utilizando a
ferramenta MDA (Multidomain assembler - Hertig et al. 2015). Para a construção destes
modelos foram utilizados pelo menos 2 templates com resolução inferior a 3,5 Å, dos
quais foram gerados 30 modelos, para cada proteína. Foram também realizadas
análises utilizando os preditores: I-TASSER (Roy; Kucukural; Zhang, 2010) e o Phyre2
(Kelley; Sternberg, 2009). Ambos aplicam algoritmos múltiplos para realizar a predição
da estrutura proteica, e utilizam um vasto banco de dados de estruturas determinadas
experimentalmente para garantir a reprodutibilidade da predição estrutural. Os modelos
gerados para cada proteína foram submetidos ao servidor Swiss-Model (Biasini et al.
2014) para verificar a qualidade global e local da estrutura, a partir de parâmetros como
gráfico de Ramachandran, cálculo dos rotâmeros e ligações ruins, Z-score, QMEAN
score, superfície de solvatação e torções no corpo peptídico.

Resultados e Discussões
3.1. Modelagem estrutural de proteínas e identificação de regiões funcionais
conservadas
As proteínas ICL e MLS foram modeladas a partir de suas sequências de aminoácidos,
utilizando a abordagem de modelagem por homologia. Os modelos gerados para as
duas proteínas mostraram a presença de estruturas e resíduos de sítios ativos
conservados. As duas enzimas possuem a região de domínio barril TIM como uma
estrutura crítica para a atividade catalítica enzimática (BRITTON et al., 2000; SMITH et
al., 2003). Essa estrutura foi observada em todos os modelos obtidos.
Entre os modelos gerados para a Isocitrato liase os aminoácidos mais conservados
foram os sítios: Gly58, Ala65, Ser79, Gly80, Ala85, Thr93, Asp96, Ile112, Asp140,
Glu142, Arg168, Glu169, Arg215, Asp217, Arg258 e Gly327 (Figuras 1 e 3). Enquanto
para a Malato sintase, os sítios mais conservados foram: Arg89, Gly95, Asp116, Glu118,
Asp119, Gly276, Asp279, Gly362, His370, Pro371, Leu373, Asn427, Ala455, Met451,
Asp453, Ser460 e Thr531 (Figuras 2 e 4). Nos modelos da Isocitrato liase, o sítio de
interação ao succinato (composto pelos aminoácidos His167, Asn306, Ser312, Ser325
e Thr378 em Chlamydomonas reinhardtii) está conservado (Figura 3), assim como os
sítios de ligação ao Mg2+ e interação ao Glioxilato (composto pelos aminoácidos
Glu251, Arg323, Glu421, Leu488 e Phe505 em Chlamydomonas reinhardtii) nos
modelos obtidos da Malato sintase (Figura 4). Esses resultados demonstram a
conservação dos aminoácidos críticos para a atividade enzimática e presença de
atividade funcional em todos os modelos teóricos propostos.

Conclusão
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Com base nas análises comparativas entre modelos in silico das enzimas Isocitrato liase
e Malato sintase, ambas apresentam um padrão de conservação relativamente elevado
entre domínios funcionais e sítios críticos de interação com seus ligantes. Esses
resultados apontam para a manutenção de da conformação estrutural das enzimas o
longo da evolução do gene, bem como de sua atividade catalítica.
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Anexos

Figura 1. Análise do grau de conservação dos sítios da Isocitrato liase nos modelos
obtidos para os representantes de Viridiplantae. (A) Amborella trichopoda; (B)
Arabidopsis thaliana; (C) Pinus taeda; e (D) Selaginella moellendorffii.

Figura 2. Análise do grau de conservação dos sítios da Malato Sintase nos modelos
obtidos para os representantes de Viridiplantae. (A) Amborella trichopoda; (B)
Arabidopsis thaliana; (C) Pinus taeda; e (D) Selaginella moellendorffii.

Figura 3. Análise da conservação entre os resíduos de aminoácidos no modelo da
Isocitrato liase proposto para Chlamydomonas reinhardtii.

Figura 4. Análise da conservação entre os resíduos de aminoácidos no modelo da
Malato sintase proposto para Chlamydomonas reinhardtii.
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TÍTULO: Inibição da atividade de reparo de APE1/Ref-1 reduz a expressão de
oncogenes alvos de RARG sob estimulação inflamatória
Resumo
A endonuclease apurínica/apirimidínica 1 (APE1/Ref-1) é uma enzima de mamíferos
que atua na via de reparo por excisão de bases através de sua porção C-terminal.
Devido a sua porção N-terminal, APE1 exerce sua função redox, reduzindo fatores de
transcrição e afetando suas atividades. Em estudos anteriores, observou-se que genes
alvo do receptor de ácido retinóico gama (RARG) foram regulados negativamente após
o tratamento de monócitos U937 com lipopolissacarídeo e metoxiamina, um inibidor da
atividade de endonuclease de APE1, entretanto, pouco se a respeito. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi analisar detalhadamente as relações entre a atividade
transcricional de RARG e as funções de APE1. Os processos biológicos e vias
metabólicas mais afetadas pela redução da expressão dos alvos do receptor foram
avaliadas por análises de bioinformática. Processos associados à transcrição e ao
metabolismo de RNA e proteínas foram significativamente relacionados aos alvos de
RARG, sendo os genes HSPA8 e KRAS importantes reguladores. Vias referentes a
câncer, como leucemia mieloide crônica e câncer pancreático, foram significativamente
associadas aos alvos do receptor. Os principais genes envolvidos nessas vias são
oncogenes, tendo AKT3 e KRAS um destaque maior. Diminuir a expressão dos genes
alvos de RARG inibindo o reparo de sítios abásicos por APE1 sob condições
inflamatórias pode ser uma alternativa para o tratamento de câncer, porém, mais
estudos são necessários.

Palavras-chave: Regulação transcricional. Interação proteína-proteína. APE1. RARG.
TITLE: Inhibition of APE1/Ref-1 repair activity reduces the expression of RARG target
oncogenes under inflammatory stimulation
Abstract
The apurine/apyrimidine endonuclease 1 (APE1/Ref-1) is a mammalian enzyme that
acts on base excision repair pathway through its C-terminal portion. Due to its N-terminal
portion, APE1 exerts its redox function, reducing transcription factors and affecting your
activities. In previous studies, it was observed that retinoic acid receptor gamma (RARG)
target genes were down-regulated after treatment of U937 monocytes with
lipopolysaccharide and methoxyamine, an inhibitor of APE1 endonuclease activity,
however, little is known about that. Therefore, the aim of this work was to analyze in
more detail the relationships between RARG transcriptional activity and APE1 functions.
The biological processes and metabolic pathways most affected by the reduced
expression of the receptor targets were assessed by bioinformatics analysis. Processes
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associated with transcription and RNA and protein metabolism were significantly related
to the RARG targets, with HSPA8 and KRAS genes being important regulators. Cancerrelated pathways, such as chronic myeloid leukemia and pancreatic cancer, were
significantly associated with the receptor targets. The main genes involved in these
pathways are oncogenes, with AKT3 and KRAS standing out more. Decreasing the
expression of the RARG target genes by inhibiting the repair of abasic sites by APE1
under inflammatory conditions may be an alternative for cancer treatment, however,
further studies are needed.
Keywords: Transcriptional regulation. Protein-protein interaction. APE1. RARG.
Introdução
A endonuclease apurínica/apirimidínica 1 (APE1/Ref-1) é uma proteína multifuncional
encontrada principalmente no núcleo celular com grande atuação na via de reparo de
DNA por excisão de bases (BER) como uma endonuclease de sítios abásicos (AP),
sendo a principal responsável por essa atividade enzimática em células de mamíferos
(KROKAN e BJØRÅS, 2013). APE1 também desempenha um importante papel na
regulação redox contra o estresse oxidativo, contribuindo para a homeostase celular e
manutenção da estabilidade do genoma (THAKUR et al, 2014).
As funções de APE1/Ref-1 são determinadas em duas regiões diferentes. A região Nterminal exerce a função redox da proteína, também chamada de Ref-1, que permite
sua atuação como co-ativador transcricional reduzindo fatores de transcrição e
regulando a expressão gênica (TELL et al., 2009; BHAKAT, MANTHA e MITRA, 2009)
A região N-terminal também possui uma porção diretamente ligada às interações
proteína-proteína (VASCOTTO et al., 2009). Já a região C-terminal é bem delimitada e
determina a função enzimática nos sítios abásicos do DNA, o que caracteriza sua função
de reparo (MOL et al., 2000). A função de reparo também participa da regulação da
expressão gênica através do recrutamento de APE1 para reparar lesões oxidativas
(FLEMING et al., 2017; AMENTE et al, 2010). Tal multifuncionalidade é vista em muitos
estudos como reflexo de sua capacidade de interagir com outras proteínas dentro e fora
da via BER (THAKUR et al., 2015). Devido às suas funções, APE1 é vista como um
potencial alvo terapêutico, principalmente em pesquisas para tratamentos oncológicos
(ZOU e MITRA, 2008; FISHEL et al., 2011; SHAH et al., 2017).
Em estudos anteriores de nosso grupo, ao analisar um transcriptoma de monócitos
U937 sob estimulação inflamatória por lipopolissacarídeo (LPS), foi observado que
genes potencialmente alvos do receptor de ácido retinóico gama (RARG) foram
regulados negativamente após o tratamento com metoxiamina (MTX), um inibidor da
função de endonuclease de APE1. Isso mostra que o reparo dos sítios AP por APE1
pode estar relacionado a ligação do RARG aos elementos responsivos ao ácido
retinóico (RARE, retinoic acid responsive elements) e expressão de seus alvos. Sabese que RARG faz parte de uma família de receptores nucleares capazes de agirem
como reguladores transcricionais que são ativados em resposta ao ácido retinóico (AR),
induzindo diversos processos biológicos. Recentemente foi comprovado que RARG
possui potencial terapêutico para o tratamento de câncer, visto que ao tratar células
derivadas de condrossarcoma humano de baixo grau com palavoroteno, um agonista
sintético e seletivo do receptor, houve uma redução significante no crescimento da
linhagem in vitro e in vivo (SHIELD III et al., 2020).
Em adição, Fishel et al. (2010) em seu trabalho evidenciou que o receptor de ácido
retinóico alfa (RARA) se liga aos RARE de forma dependente da função redox de APE1,
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visto que ao inibir essa função usando E3330 as interações RAR-RARE não ocorrem, o
que interfere na atividade transcricional de RARA. O estudo mostrou também que o
tratamento combinado de E3330 + AR resultou em uma hipersensibilidade de células
de leucemia mieloide à diferenciação celular e apoptose, o que implica dizer que as
interações APE1-RARs possuem alto potencial terapêutico.
Tendo isso em vista, é de grande interesse analisar as relações entre as funções de
APE1 e a atividade transcricional do RARG para melhor compreender como esses dois
compostos interagem entre si, visto que ainda há várias lacunas existentes na literatura
a respeito disso. Sendo assim, partindo da hipótese de que essa interação ocorre
principalmente por meio da função de endonuclease, o trabalho em questão teve por
objetivo avaliar os efeitos da inibição das funções reparo e redox de APE1/Ref-1 sobre
a expressão de genes alvos do RARG e identificar por meio de qual dessas funções
APE1 interage de forma mais significante com o receptor.

Metodologia

Obtenção dos genes alvos de RARG
Os alvos de RARG foram obtidos a partir de um transcriptoma de 4231 genes regulados
negativamente após o tratamento de monócitos U937, derivados de linfoma humano,
com 1 µg/ml de LPS por 24 h + 6 mM de MTX realizado em um estudo anterior de nosso
grupo de pesquisa. MTX é um reagente sintético que se liga aos sítios abásicos do DNA
e impede que APE1 exerça sua atividade de endonuclease. Ademais, os monócitos
foram cultivados em meio RPMI (Gibco) suplementado com 44 mM de bicarbonato de
sódio (NaHCO3), 10% de soro fetal bovino (Gibco) e 1% de penicilina/estreptomicina
(Sigma), e incubados a 37° C e 5% de CO2.
A lista de genes totais do transcriptoma foi submetida ao STRING 10,5 para obtenção
de uma rede de interações entre suas proteínas. A rede foi analisada via Cytoscape
3.5.0. e, através do plugin MCODE (Molecular detection complex), sub-redes (clusters)
foram construídas. Em razão das análises do plugin iRegulon, RARG foi indicado como
um dos principais fatores de transcrição dentro dos clusters com os maiores valores de
score, além disso, 456 genes alvos do receptor foram destacados e utilizados como
base para as análises in silico do presente trabalho. Os 15 alvos de RARG mais
negativamente regulados foram evidenciados de acordo com seus valores de fold
change (FC), que indica o quanto a expressão de um gene foi afetada após determinado
tratamento, com base na quantidade de seu produto de RNA presente na amostra em
comparação com o controle.
Análise de enriquecimento dos processos biológicos e vias metabólicas
A lista dos genes alvos de RARG com FC ≤ -2,00 foi submetida a ferramenta online
PANTHER classification system 14.1 (http://www.pantherdb.org/) (THOMAS et al.,
2003) para a análise de GO (gene ontology) biological process complete com o objetivo
de identificar quais os processos biológicos são mais enriquecidos por esses genes.
Somente os processos considerados significantes (P < 0,05) através do teste exato de
Fischer com correção da taxa de detecção falsa (FDR) foram evidenciados. Os genes
que apresentaram resultados ambíguos foram excluídos da lista e a análise foi refeita.
Os processos mais enriquecidos foram ordenados de acordo com os valores de fold
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enrichment (FE). O FE indica o quanto um processo ou via metabólica está associada
a um determinado grupo de genes.
As vias metabólicas mais enriquecidas pelos alvos de RARG segundo a análise de
KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) pathways também foram
identificadas. A análise foi feita através da ferramenta online DAVID Bioinformatics
Resources 6.8 (https://david.ncifcrf.gov/) (HUANG; SHERMAN; LEMPICKI, 2009)
utilizando uma lista dos IDs ensembl obtidos via DAVID através da conversão dos
símbolos de cada gene em seus respectivos IDs. As vias mais enriquecidas e com os
valores de P < 0,05 foram evidenciadas e ordenadas de acordo com seus valores de
FE.
Construção e análise da rede de interação proteína-proteína dos alvos de RARG
A lista dos genes alvos de RARG foi submetida a ferramenta online STRING 11.0
(https://string-db.org/) para a obtenção de uma rede de interação proteína-proteína (IPP)
(SZKLARCZYK, et al., 2019). As fontes de interação ativadas para a formação da rede
foram: textmining, neighborhood, experiments, databases, co-expression, gene fusion e
co-occurrence. O score de interação mínima selecionado foi de confidência média
(0.400). A rede gerada foi analisada via Cytoscape 3.7.2. (https://cytoscape.org/) e foi
obtida uma rede geral (SHANNON, 2003). Os parâmetros de centralidade dos nós da
rede total (node degree e betweenness) foram obtidos através do plugin CytoHubba
(CHIN et al., 2014). O node degree está associado ao quanto um nó está diretamente
conectado a outros. Já o betweenness se refere a quantidade de “caminhos” mais curtos
que passam por determinado nó, ou seja, o quanto ele está mais próximo dos outros.
Valores altos desses parâmetros indicam um grau elevado de interações de uma
proteína com as outras, tendo ela um papel regulatório importante e central dentro da
rede (POLONI et al., 2014).
Utilizando o plugin MCODE, foram gerados clusters a partir da rede geral de acordo com
os seguintes parâmetros: degree cutoff igual a 2; loops inclusos; fluff e haircut ativados;
node density cutoff igual a 0,1; node score cutoff igual a 0.2; k-core igual a 2 e maximum
depth de 100 (BADER; HOGUE, 2003). Os 3 clusters com os maiores valores de score
foram selecionados e seus respectivos processos biológicos com os quais estão
envolvidos foram preditos pelo plugin BiNGO (Biological Network Gene Ontology). Os
dois processos mais específicos e significativos, com valores de P < 0,005, foram
considerados como os representativos de cada cluster.

Resultados e Discussões

Principais alvos de RARG regulados negativamente
Os 15 genes alvos de RARG mais negativamente regulados após o tratamento com LPS
e MTX foram evidenciados, dentre eles, destacou-se principalmente o gene que codifica
a enzima pantotenato quinase 2 (PANK2) (Gráfico 1, ver em anexos). A expressão de
tipos mutantes desse gene está relacionada a distúrbios como a neurodegeneração
associada a pantotenato quinase (PKAN), que se manifesta como uma disfunção
extrapiramidal progressiva relacionada com o acúmulo de ferro no cérebro (ZHOU et al.,
2001; ANGURAL et al., 2017). Ademais, essa enzima se localiza e é ativa
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principalmente na mitocôndria e está associada a biossíntese de coenzima A (CoA)
(HÖRTNAGEL; PROKISCH; MEITINGER, 2003; LEONARDI et al., 2005).
Sendo assim, a diminuição da transcrição de PANK2 por inibição da função de reparo
de APE1 sob estimulação inflamatória pode potencialmente afetar o metabolismo
energético mitocondrial e outras vias relacionadas a CoA. Por outro lado, o tratamento
com MTX+LPS pode potencialmente contribuir para uma redução na expressão de
espécies mutantes de PANK2 que estão associadas a PKAN. Além disso, a regulação
negativa desse gene pode ser uma alternativa para controlar a proliferação de células
tumorais, visto que isso reduz o crescimento das linhagens HeLa, HepG2 e U373 (POLI
et al., 2010).
Dentre os principais alvos de RARG regulados negativamente, destacaram-se também
o gene que codifica a subunidade B da RNA polimerase I (POLR1B) e o da subunidade
5 do complexo Arp2/3 (ARPC5L) (Gráfico 1). Yang et al. (2019) mostrou em seu trabalho
que a diminuição da expressão de POLR1B reduziu a proliferação de células de câncer
de pulmão da linhagem A549 e as induziu à apoptose, reforçando a ideia de que o
tratamento com MTX pode contribuir para controlar o crescimento de células tumorais.
Em relação a ARPC5L, Abella et al. (2016) evidenciou que complexos Arp2/3 que são
constituídos pela subunidade codificada por esse gene são significativamente melhores
na produção de actina em células HeLa, dentre outras. Dessa forma, o tratamento com
MTX e LPS pode afetar negativamente a produção dos filamentos de actina e interferir
nas funções do citoesqueleto.
Processos biológicos e vias metabólicas mais afetadas
Os principais processos biológicos nos quais os alvos de RARG estão envolvidos foram
evidenciados via submissão da lista dos genes no PANTHER. Dentre os mais
enriquecidos, destacaram-se os processos de metabolismo de RNA mitocondrial
(GO:0000959) e terminação da transcrição pela RNA polimerase II (GO:0006369), com
valores de FE 8,58 e 8,37, respectivamente (Gráfico 2). Dentre os alvos de RARG
envolvidos no metabolismo de RNA mitocondrial estavam inclusos: PDE12 (2’,5’fosfodiesterase 12), SUPV3L1 (helicase de RNA dependente de ATP) e FASTKD5
(proteína 5 que contém o domínio quinase FAST) (Tabela 1). Já no processo de
terminação da transcrição da RNA polimerase II, foram inclusos: PABPN1 (proteína
nuclear 1 de ligação ao poliadenilato), CPSF7 (Fator específico de clivagem e
poliadenilação 7) e SLBP (Proteína de Ligação Stem-Loop) (Tabela 1). No entanto,
nenhum dos genes envolvidos nesses processos estavam entre os 15 mais regulados
negativamente.
As vias metabólicas mais afetadas pelos alvos de RARG foram analisadas segundo a
análise de KEGG pathways via DAVID. Leucemia mieloide crônica e câncer pancreático
foram as principais vias enriquecidas, ambas com FE igual a 5,8 (Gráfico 3) e valores
de P < 0,00005. Dentre os principais genes envolvidos nessas vias, destacaram-se:
AKT3 (Serina/treonina-proteína quinase RAC-gama), E2F3 (Fator de Transcrição E2F
3) e KRAS (GTPase homóloga do oncogene viral do sarcoma de rato Kirsten), tendo
AKT3 e KRAS um destaque maior (Tabela 2). Esses genes também estavam entre os
principais envolvidos em outras vias da análise mostradas no gráfico 3 relacionadas a
distúrbios oncológicos, como: leucemia mieloide aguda e câncer colorretal (Tabela 2).
Ademais, apenas AKT3 estava entre os 15 alvos de RARG mais negativamente
regulados (Gráfico 1).
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Os principais genes envolvidos nas vias metabólicas citadas anteriormente são
oncogenes e estão associados a progressão tumoral. Pesquisas envolvendo o
silenciamento desses genes e redução de seus produtos têm se mostrado promissoras
na diminuição do crescimento de células tumorais. Algumas delas fazem uso de micro
RNA e alvejam o gene AKT3, onde ocorre redução do aumento de tumores associados
a câncer de mama (HU et al., 2018), colorretal (FANG et al., 2018), e tireoide (LIN et al.,
2017; YOU et al., 2020). Portanto, a diminuição da expressão desses oncogenes após
o tratamento com MTX sob estimulação inflamatória por LPS pode ser uma estratégia
terapêutica para diminuir a progressão de diversos tipos de câncer, entretanto, isso
ainda precisa ser mais bem estudado, visto que as análises do presente projeto foram
feitas in silico. No entanto, alguns estudos clínicos relatam o uso de MTX combinado
com agentes quimioterápicos no tratamento de distúrbios oncológicos (EADS et al.,
2020; CAIMI et al., 2017; GORDON et al., 2013), porém, nenhum está relacionado ao
uso de LPS.
Rede IPP e clusters dos genes alvos de RARG
A lista com os genes alvos de RARG foi submetida à ferramenta STRING 11.0 para a
construção de uma rede IPP e foi analisada via Cytoscape 3.7.2., com o intuito de
observar como as suas proteínas estão relacionadas entre si. A rede gerada possui 423
nós e 1360 interações (Figura 1). A rede foi submetida a uma análise de centralidade
via plugin CytoHubba para identificar os principais nós de acordo com os parâmetros
node degree e betweenness. Os nós com os maiores valores de node degree foram:
HSPA8 (proteína cognitiva de choque térmico de 71 kD), KRAS e POLR1B (Figura 2).
Em relação aos valores de betweenness, destacaram-se: HSPA8, PPP2CA
(subunidade catalítica alfa da proteína fosfatase 2) e KRAS (Figura 3). Isso mostra que
HSPA8 e KRAS são centrais dentro da rede e seus produtos são importantes
reguladores dos processos biológicos aos quais os alvos de RARG estão envolvidos.
De todos esses genes, apenas HSPA8 e POLR1B estavam entre os 15 mais
negativamente regulados (Gráfico 1).
A rede geral foi submetida ao MCODE para a obtenção de clusters. Os 3 clusters com
os maiores valores de score foram analisados via BiNGO para identificação de seus
processos biológicos mais específicos e significantes de acordo com os valores de P
corrigidos (P < 0,005). O cluster 1 foi associado ao metabolismo de proteínas (GO:
19538) e catálise proteica dependente de ubiquitina (GO: 6511). O cluster 2 foi
relacionado a expressão gênica (GO: 10467), e o cluster 3 com o metabolismo de ácidos
nucleicos (GO: 90304), e ambos foram associados ao metabolismo de RNA (GO: 16070)
(Figura 4-6). No geral, os processos evidenciados pelo BiNGO foram condizentes com
os obtidos pela análise no PANTHER.
Apesar de não haver relatos de uma interação direta entre RARG e APE1 na literatura,
Le May et al. (2010) evidenciou que XPC (xeroderma pigmentosum C) e XPA
(xeroderma pigmentosum A), proteínas da via de reparo por excisão de nucleotídeos
(NER), são recrutadas junto com a RNA polimerase II e receptores do tipo RAR e RXR
(receptor retinóide X) para realizar a transcrição dos genes RARB2 (receptor de ácido
retinóico beta 2) e RARA2 (receptor de ácido retinóico alfa 2). Em adição, sabe-se que
APE1 é capaz de interagir fisicamente com XPC (MELO et al., 2016) e XPA (LEAL et
al., 2020). Dessa forma, APE1 pode estar envolvida em complexos proteicos junto com
XPC e XPA que promovem a transcrição de receptores de AR e, consequentemente,
afetam a expressão de seus alvos, entretanto, isso ainda precisar ser investigado.
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Fishel et al. (2010) evidenciou que RARA depende da atividade redox de APE1 para
interagir com seus alvos, e inibir essa função usando E3330 reduz a atividade
transcricional do receptor, o que consequentemente implica na diminuição da expressão
de alguns de seus alvos. Esses resultados, junto com os do presente trabalho, mostram
uma possível relação direta de APE1 com RARA e RARG. Em ambos os casos,
potenciais alternativas para o controle do crescimento de células tumorais foram
elucidadas, portanto, avaliar melhor as relações entre APE1 e os receptores de AR é
necessário.

Conclusão

Genes alvos de RARG estão associados a processos biológicos envolvidos na
transcrição e metabolismo de RNA e proteínas, e a diminuição da expressão desses
genes após inibição da atividade de endonuclease de APE1 pode afetar negativamente
esses processos. Ademais, dentre os alvos mais negativamente regulados, estão
inclusos genes associados ao metabolismo energético mitocondrial, integridade do
citoesqueleto e distúrbios neurodegenerativos, e o tratamento com MTX+LPS pode
afetar esses fenômenos. Porém, a diminuição da transcrição desses genes pode
também contribuir para novas terapias de controle de crescimento tumoral.
Em adição, alguns dos alvos de RARG regulados negativamente são oncogenes e estão
associados à progressão tumoral, estando envolvidos principalmente em vias
metabólicas relacionadas à leucemia mieloide crônica e câncer pancreático. Portanto, a
diminuição da expressão desses genes devido a inibição do reparo de sítios abásicos
por APE1 usando MTX sob estimulação inflamatória por LPS pode ser uma potencial
alternativa para o tratamento de distúrbios oncológicos, entretanto, é preciso que mais
estudos in vitro e in vivo sejam realizados para melhor avaliar isso, visto que as análises
do presente projeto foram feitas in silico.
Não há dúvidas de que proteínas e outras substâncias de interesse terapêutico, como
são os casos de APE1 e RARG, merecem ser devidamente estudadas. Porém, devido
ao fato de o discente ter assumido o projeto em março e ao seu pouco tempo no
ambiente laboratorial, em razão da paralisação das atividades presenciais causada pela
pandemia de COVID-19, não foi possível a realização de mais experimentos.
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Anexos

Gráfico 1. Top 15 genes alvos de RARG regulados negativamente em razão dos valores
de fold change após o tratamento com LPS+MTX.

Gráfico 2. Processos biológicos mais afetados pelos alvos de RARG segundo o
PANTHER, de acordo com os valores de fold enrichment. Valores de P < 0,05 pelo teste
exato de Fischer com correção da taxa de detecção falsa.

Tabela 1. Lista dos genes alvos de RARG envolvidos nos principais processos
biológicos de acordo com a análise de gene ontology do PANTHER.

Gráfico 3. Vias metabólicas mais afetadas em relação aos valores de fold enrichment
de acordo com a análise de KEGG pathways pela ferramenta DAVID. Valores de P <
0,05.
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Tabela 2. Lista dos genes alvos de RARG envolvidos nas principais vias metabólicas de
acordo com a análise de KEGG pathways pela ferramenta DAVID.

Figura 1. Rede de interação proteína-proteína dos alvos de RARG com 423 nós e 1360
interações, gerada pela ferramenta STRING e analisada via Cytoscape.

Figura 2. Top 9 dos genes com maior grau de interação (node degree) dentro da rede
total destacados pelo plugin CytoHubba.

Figura 3. Top 9 dos genes com maior centralidade (betweness) dentro da rede total
destacados pelo plugin CytoHubba.

Figura 4. Cluster 1 com valor de score = 6,857 construído pelo plugin MCODE. Os
processos biológicos mais significativos foram analisados via BiNGO e estão descritos
abaixo da rede. Os nós em amarelo indicam os genes envolvidos nos processos.

Figura 5. Cluster 2 com valor de score = 6,416 construído pelo plugin MCODE. Os
processos biológicos mais significativos foram analisados via BiNGO e estão descritos
abaixo da rede. Os nós em amarelo indicam os genes envolvidos nos processos.

Figura 6. Cluster 3 com valor de score = 5,705 construído pelo plugin MCODE. Os
processos biológicos mais significativos foram analisados via BiNGO e estão descritos
abaixo da rede. Os nós em amarelo indicam os genes envolvidos nos processos.
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TÍTULO: Preditores clínicos e diagnóstico da Doença Trofoblástica Gestacional: uma
revisão sistemática
Resumo
A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é uma complicação da gravidez em que há
proliferação anormal do tecido trofoblástico, podendo ser de natureza benigna ou
maligna, quando se torna uma Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG). Apesar da
sua influência na saúde materno-fetal, não se tem estabelecido os fatores associados à
evolução de uma DTG para uma NTG. Objetivou-se, portanto, realizar uma revisão
sistemática da literatura, visando estabelecer quais os preditores clínicos indicativos da
evolução da DTG para uma NTG. Para a produção da revisão sistemática, serão
incluídos estudos primários que abordem a temática, sem restrição de idioma ou ano, a
partir da seguinte pergunta focada: “Quais os preditores clínicos indicativos da evolução
da DTG para uma NTG?”. Com a análise preliminar de 50 títulos e abstracts, percebeuse que o fator de transcrição SALL4 em células tumorais circulantes derivadas de NTG
e molas hidatiformes pode ser utilizado como um marcador para o diagnóstico da NTG.
Ainda, a obesidade materna é um fator externo que provoca alteração do
desenvolvimento placentário, podendo estar relacionada, inclusive, ao aparecimento de
NTG. A maioria dos estudos apresenta a modulação e replicação de proteínas e genes
como os fatores preponderantes para o desenvolvimento da DTG e sua evolução para
uma NTG. Novos estudos são necessários para se conhecer melhor estas proteínas e
de que forma a transcrição gênica, a partir delas, tem levado a incidência da NTG.
Palavras-chave: Trofoblasto. Mola hidatiforme. Neoplasia Trofoblástica Gestacional.
TITLE: Clinical predictors and diagnosis of Gestational Trophoblastic Disease: a
systematic review
Abstract
Gestational Trophoblastic Disease (GTD) is a complication of pregnancy in which there
is abnormal proliferation of trophoblastic tissue, which can be benign or malignant in
nature, when it becomes a Gestational Trophoblastic Neoplasm (GTN). Despite its
influence on maternal and fetal health, the factors associated with the evolution from a
GTD to a GTN have not been established. The objective, therefore, was to carry out a
systematic review of the literature, in order to establish which clinical predictors are
indicative of the evolution of the GTD to a GTN. For the production of the systematic
review, primary studies that address the theme, without language or year restriction, will
be included, based on the following focused question: “What are the clinical predictors
of the evolution of GTD to a GTN?”. With the preliminary analysis of 50 titles and
abstracts, it was realized that the transcription factor SALL4 in circulating tumor cells
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derived from GTN and hydatidiform springs can be used as a marker for the diagnosis
of GTN. In addition, maternal obesity is an external factor that causes changes in
placental development, which may even be related to the appearance of GTN. Most
studies present the modulation and replication of proteins and genes as the
preponderant factors for the development of GTD and its evolution to an GTN. Further
studies are needed to better understand these proteins and how gene transcription from
them has led to the incidence of GTN.
Keywords: Trophoblast. Hydatidiform mole. Gestational Trophoblastic Neoplasia.
Introdução
De etiologia exata desconhecida, a Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) engloba
um grupo de desordens caracterizadas por proliferação anormal do tecido trofoblástico
placentário, sendo uma das mais comuns formas de tumores relacionados à gestação.
A DTG pode ser de caráter benigno, nos casos de mola hidatiforme completa e parcial,
ou maligno, tornando-se uma Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG), com exemplo
da mola invasora, do coriocarcinoma, do tumor trofoblástico do sítio placentário e do
tumor trofoblástico epitelioide. Sua forma mais comum, a mola hidatiforme, acomete
1:200 grávidas brasileiras (Braga et al., 2014). Além do risco de malignização, a DTG é
causa de sofrimento psíquico, uma vez que envolve perda gestacional, medo da
quimioterapia e incertezas quanto à gravidez futura (Di Mattei et al., 2015). Após o
diagnóstico da Doença Trofoblástica Gestacional, é realizada uma conduta inicial que,
usualmente, consiste em esvaziamento uterino por meio da aspiração manual
intrauterina (AMIU) para que o tecido placentário seja removido. É essencial que seja
feito, também, o acompanhamento pós-molar, com o monitoramento dos sinais clínicos
apresentados pela paciente, visando a detecção precoce caso haja evolução para
formas malignas da doença. Todos os subtipos de DTG possuem como marcador
biológico hormonal a Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG). Assim, o seguimento
pós-molar fundamenta-se na interpretação adequada da curva de regressão da fração
Beta da gonadotrofina coriônica humana (Beta-hCG) e na conduta imediata em caso de
diminuição anômala dos níveis de Beta-hCG (Maestá e Braga, 2012; Ferraz et al., 2016).
Diante da gravidade dessa enfermidade, diversos estudos têm sido conduzidos no
sentido de compreender a sua etiologia. Sabe-se que os quadros clínicos mais,
comumente, relacionados à DTG incluem sangramento vaginal, útero aumentado para
a idade gestacional, dor ou incômodo pélvico, cistos ovarianos tecaluteínicos, anemia,
hipertireoidismo, liberação vaginal de vesículas hidrópicas (nos casos de mola) e préeclâmpsia antes de 20 semanas (Maestá et al., 2000; Siqueira et al., 2010). Além disso,
tem sido rastreados achados clínicos e histopatológicos indicativos da evolução da mola
hidatiforme para uma forma maligna, visando tanto a melhor compreensão acerca da
etiologia das neoplasias trofoblásticas gestacionais quanto ao diagnóstico precoce e
aumento das chances de sobrevivência materna e fetal. No entanto, apesar de sua
importância, o modo de seguimento pós-molar não é consenso entre os especialistas
(Maestá e Braga, 2012), o que dificulta a normatização das condutas. Por esse motivo,
em muitos casos, tem-se uma dificuldade de identificar, precocemente, a evolução da
Doença Trofoblástica Gestacional para uma Neoplasia Trofoblástica Gestacional, sendo
necessárias intervenções mais agressivas, como a quimioterapia, maior desgaste físico
e emocional da paciente, associado a uma perda gestacional, além de maior chance de
mortalidade materna, no caso do tratamento não ser realizado adequadamente. Assim
sendo, devido ao impacto que esse agravo possui na saúde materno-fetal, a não
normatização do acompanhamento pós molar e ao pouco conhecimento disponível
acerca dos fatores associados a malignização dessa doença, faz-se necessário a
elaboração de uma revisão sistemática da literatura sobre o assunto, a fim de se obter
dados mais precisos para o rastreamento, diagnóstico, monitoramento e recuperação
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de gestantes que apresentem a DTG e/ou a NTG, com melhores prognósticos para a
saúde da mãe e do feto. Dessa maneira, este estudo tem o objetivo de estabelecer, em
mulheres grávidas, quais os preditores clínicos indicativos da evolução da Doença
Trofoblástica Gestacional para uma Neoplasia Trofoblástica Gestacional.
Metodologia
Esta revisão sistemática está sendo conduzida conforme a metodologia Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), e será
registrada no banco de dados International Prospective Register of Systematic Reviews
(Prospero). Foram adotados como critérios de inclusão para a seleção dos artigos:
estudos primários; que citam o tipo de DTG apresentada pela paciente; que abordam
aspectos clínicos de órgãos do sistema genital da paciente, como os cistos ovarianos,
tamanho uterino e integridade da mucosa vaginal; e que apresentem a dosagem de hCG
encontrada. Não há restrição quanto à data de publicação ou idioma. Foram adotados
como critérios de exclusão da análise: estudos feitos em animais; estudos que não citam
nenhum aspecto clínico de órgãos genitais da paciente; revisões de literatura, resumos,
livros, capítulos de livros, cartas, artigo de opinião, artigos técnicos e diretrizes. Além
disso, a pesquisa bibliográfica será realizada em cinco bases de dados: PubMed, Lilacs
(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Cinahl, Scopus e Web
of Science; e dois bancos de dados de literatura cinzenta (Google Acadêmico e
OpenGrey). A primeira fase da pesquisa consistiu na elaboração da pergunta norteadora
da revisão sistemática, que é: “Em mulheres grávidas, quais os preditores clínicos
indicativos da evolução da Doença Trofoblástica Gestacional para uma Neoplasia
Trofoblástica Gestacional?”. Ainda, foi realizada uma busca no banco de dados
Prospero para se certificar se já não havia produzida uma revisão sistemática com essa
temática. Na segunda fase, foram pesquisados os Medical Subject Headings (MeSH
terms) na base de dados PubMed, motor de busca de livre acesso a plataforma Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) para a elaboração da
estratégia de busca do estudo. Os principais MeSH terms relacionados ao tema
investigado foram cruzados, de forma combinada, por meio dos operadores booleanos
“AND” e “OR”. Assim, foi executada, no PubMed, uma busca preliminar com a estratégia
produzida e três revisores independentes analisaram os títulos e os resumos dos artigos
encontrados. Essa busca teve o objetivo de identificar se havia estudos suficientes para
a realização de uma revisão sistemática. Percebeu-se, nesse período, que a estratégia
de busca precisaria ser reavaliada, uma vez que abrangeu artigos que fugiam ao tema
pensado para a revisão. Devido à pandemia do novo coronavírus e a suspensão das
aulas em prol do isolamento social, a terceira e quarta fases da revisão ainda não foram
realizadas, devido a necessidade de reuniões presenciais da equipe dentro do ambiente
da UFRN, uma vez que não é possível utilizar as bases de dados de acesso restrito de
forma remota, estando disponíveis apenas em espaço institucional (intranet). Na terceira
fase, será realizada a prospecção dos estudos, no mesmo dia, em todas as bases de
dados utilizadas para a elaboração da revisão sistemática, utilizando a estratégia de
busca realizada. Após, os três revisores, de modo independente, irão fazer a triagem
dos estudos encontrados de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos. Os
artigos que geraram dúvidas e que forem potencialmente elegíveis, serão retidos para
posterior análise do texto completo. Na quarta fase, proceder-se-á a leitura na íntegra
de todos os estudos selecionados, por cada um dos três revisores independentes. Nesta
fase é possível que outros textos venham a ser excluídos, por não atenderem à proposta
da revisão. Por fim, será feita a extração das principais informações dos artigos, que
serão sintetizadas em tabelas-resumos para orientar as análises críticas dos estudos e
redação da revisão. As discordâncias quanto à entrada ou não de um estudo no texto
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da revisão serão resolvidas por meio de discussão entre os revisores e por consulta e
orientação de um quarto revisor, que será a professora orientadora.
Resultados e Discussões
A priori, o objetivo desta revisão sistemática era de identificar os achados clínicos, bem
como os fatores de risco associados ao desenvolvimento da doença trofoblástica
gestacional. No entanto, com os resultados encontrados nas buscas realizadas,
percebeu-se que era mais urgente a busca pelas condições associadas à malignização
da DTG e consequente aparecimento da NTG. Dessa forma, a posteriori, o objeto de
estudo desta revisão sistemática passou a ter como foco a busca pelos preditores
clínicos indicativos da evolução da DTG para uma neoplasia. Deste modo, a pergunta
inicial da revisão, que era “Quais os preditores clínicos indicativos da Doença
Trofoblástica Gestacional”, passou a ser “Quais os preditores clínicos indicativos da
evolução da Doença Trofoblástica Gestacional para uma Neoplasia Trofoblástica
Gestacional?”. Mesmo com a revisão sendo executada apenas até a fase da busca
preliminar, com a leitura dos títulos e resumos dos primeiros 50 estudos encontrados,
devido aos motivos citados anteriormente, foi possível realizar uma análise dos
resultados e ampliar o entendimento acerca do desenvolvimento da DTG e aos fatores
associados à evolução para uma NTG. Os 50 estudos encontrados passaram por um
processo de triagem, de acordo com os critérios de elegibilidade e, ao final, 4 foram
incluídos na análise. Na figura 1, encontra-se detalhada a forma com que a população
de artigos foi refinada para que, ao fim, restasse a amostra do estudo. Uma pesquisa
realizada por Xu et al. (2020), investigou o fenótipo de transição epitélio-mesenquimal e
a expressão do fator de transcrição SALL4 de células tumorais circulantes (CTCs) em
pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional, concluindo que há uma correlação
positiva entre o número de CTCs e a concentração sérica do hCG. Além disso, CTCs
com alta expressão de SALL4 foram detectadas em 66,67% dos casos analisados de
DTG maligno. Assim, conclui-se que ocorre uma expressão aumentada do fator de
transcrição SALL4 em CTCs derivadas de NTG e molas hidatiformes, podendo ser
desenvolvido, de acordo com o perfil dessas células tumorais circulantes, um marcador
auxiliar para o diagnóstico da NTG. Em um outro estudo, realizado por Ibeto et al. (2020),
foi descrito que a hiperglicosilação, ou seja, alterações na estrutura do hCG estão
relacionadas ao desenvolvimento de malignidade gestacional. Com isso, a expressão
de glicoformas específicas de hCG durante distúrbios da gravidez e câncer pode
oferecer alvos para o diagnóstico clínico. Outro dado importante é que a alta expressão
de sialiltransferases, enzimas reguladoras do ácido siálico, foi relatada em diferentes
tipos de câncer e mostrou se correlacionar com o aumento da motilidade, invasão e
potencial metastático das células tumorais, sendo importante a análise destas em
pacientes com DTG. Além disso, sabe-se que fatores externos exercem influência na
formação da placenta. Hoch e colaboradores (2020) buscaram investigar a relação entre
a obesidade materna e alterações placentárias no primeiro trimestre de gravidez. Estes
autores caracterizaram a obesidade materna como um fator pró-inflamatório de baixo
grau, metabolicamente alterado, e que acarreta prejuízos para mãe e o filho. A sua
influência sobre a proliferação, fusão e invasão do trofoblasto foi observada, já que esse
distúrbio metabólico altera o transcriptoma trofoblástico, isto é, a fração do código
genético (DNA) que é transcrita pela RNA polimerase em moléculas de RNA. Assim, a
progressão adequada do desenvolvimento placentário torna-se fragilizada, com maior
probabilidade de mutações celulares. No entanto, não está esclarecida a influência que
esse fator externo pode exercer na DTG/NTG. Já o estudo de Nurseta e Ponthy (2019),
aborda a relação existente entre o ácido trans retinóico (ATRA) e a expressão da
telomerase em coriocarcinomas, tipo de tumor proveniente, também, da malignização
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da DTG. A telomerase é uma enzima envolvida na divisão celular e, em especial, na
recuperação de sequências específicas do DNA, evitando o encurtamento progressivo
dos telômeros. Em geral, essa enzima possui atividade aumentada em células
cancerígenas, sendo relacionada ao mau prognóstico de tumores. Assim, a sua atuação
configura um marcador importante nos casos de cânceres. O ATRA, por outro lado, tem
a capacidade de estimular a parada do ciclo celular e a apoptose, interferindo no
processo cancerígeno. Até então, não se havia uma elucidação acerca da atuação da
telomerase em DTGs, mas, no estudo comparativo, realizado por Nurseta e Ponthy
(2019), foi demonstrado que essa enzima possui, também, relevância significativa para
a proliferação dessas células tumorais. Além disso, o ATRA, no estudo in vitro,
conseguiu inibir a replicação das células do coriocarcinoma, representando uma
possível alternativa menos invasiva para o tratamento desse agravo.
Conclusão
Com a realização da busca preliminar e consequente análise dos resultados
encontrados, foi possível depreender que, a maioria dos estudos apresentam a
modulação e replicação de proteínas, além da expressão gênica, como os fatores
preponderantes para o desenvolvimento das doenças trofoblásticas gestacionais e para
a evolução destas em uma neoplasia trofoblástica gestacional. É notória a falta de dados
epidemiológicos e história clínica das pacientes que possam justificar o porquê algumas
sofrem com a malignização da doença e outras não. Além disso, a dosagem sérica da
gonadotrofina coriônica humana persiste como um dos principais marcadores das
doenças trofoblásticas, sendo o seu monitoramento e estabilização essenciais para a
melhora clínica da paciente. Fatores externos, como a obesidade materna, no entanto,
precisam ser melhor estudados, para que se tenha uma correlação clara com a
incidência de NTG. Assim sendo, considerando a influência que as doenças e
neoplasias gestacionais possuem na saúde materna e fetal, faz-se necessária a
realização de mais estudos acerca do assunto, bem como a produção de revisão
sistemática da literatura, uma vez que esse estudo impactaria diretamente na qualidade
da assistência prestada a pacientes com DTG, por meio de evidências rigorosas que
embasam a tomada de decisão dos profissionais da saúde para a viabilização de um
diagnóstico precoce e tratamento adequado.
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Anexos

Figura 1 - Seleção de estudos para a realização da revisão, após pesquisa na base de
dados PubMed.
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TÍTULO: Estudo analítico dos preditores clínicos indicativos de Neoplasia Trofoblástica
Gestacional pós Mola Hidatiforme
Resumo
A doença trofoblástica gestacional (DTG) corresponde a um grupo de doenças que
estão diretamente ligados á proliferação celular desordenada do tecido trofoblástico,
tendo formas variadas de evolução e etiologia desconhecida. De acordo com esta
evolução e invasão das camadas uterinas, pode haver um avanço para neoplasia
trofoblástica gestacional (NTG), a forma maligna da DTG. Neste sentido, este estudo
tem por objetivo o rastreamento dos preditores clínicos indicativos da evolução da DTG
para NTG. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, baseado na coleta de dados
terciários dos prontuários das pacientes atendidas, entre o período referente a 1999 até
o ano de 2020, no Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG) localizado
na Maternidade Januário Cicco no Município (MEJC), Natal-RN. Após aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, iniciou-se a coleta dos contatos das
pacientes para apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
As atividades foram suspensas nesta fase, devido à necessidade de isolamento social
trazida pela pandemia da COVID-19. Para se conhecer os riscos que a DTG e sua
evolução para NTG podem trazer à saúde materno-fetal, torna-se necessário o
rastreamento dos preditores clínicos indicativos do avanço desta doença. Sendo o
ADTG/MEJC o único centro de referência no Estado do RN para o tratamento desta
doença, o desenvolvimento desta pesquisa trará grandes contribuições para o
diagnóstico precoce da NTG.
Palavras-chave: Gestação. Placenta. Doença trofoblástica gestacional.
TITLE: Analytical study of clinical predictors of gestational trophoblastic neoplasia after
hydatidiform mole
Abstract

Gestational trophoblastic disease (GDT) corresponds to a group of diseases that are
directly linked to the disordered cell proliferation of trophoblastic tissue, with varied forms
of evolution and unknown etiology. According to this evolution and invasion of the uterine
layers, there may be an advance towards gestational trophoblastic neoplasia (NTG), a
malignant form of DTG. In this sense, this study aims to track the clinical predictors
indicative of the evolution of DTG to NTG. This is a retrospective cross-sectional study,
based on the collection of tertiary data from the medical records of patients attended,
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between the period from 1999 to the year 2020, at the Gestational Trophoblastic Disease
Outpatient Clinic (ADTG) located at Maternidade Januário Cicco in the Municipality (
MEJC), Natal-RN. After approval by the Research Ethics Committee (CEP) at UFRN,
the collection of patients' contacts began to present the Informed Consent Form (ICF).
As activities were suspended at this stage, due to the need for social isolation brought
about by the pandemic of COVID-19. In order to know the risks that a DTG and its
evolution to NTG can bring to maternal-fetal health, it is necessary to track the clinical
predictors indicative of the progress of this disease. As the ADTG / MEJC is the only
reference center in the State of RN for the treatment of this disease, the development of
this research will bring great contributions to the early diagnosis of NTG.

Keywords: Gestation. Placenta. Gestational trophoblastic disease.
Introdução
A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é uma doença rara que possui sua origem
no córion fetal a partir de desordens decorrentes de uma anomalia proliferativa nas
células do tecido trofoblástico (LAWRIE et al., 2016). Constitui um grupo de doenças
que se relacionam tanto à ocorrência de abortos espontâneos quanto ao
desenvolvimento de tumores maternos; o que está diretamente ligado ao fato de
existirem diversos tipos de evolução. De acordo com os dados epidemiológicos, estimase que a mola hidatiforme (MH), a forma mais comum de DTG, ocorra em 1:200-400
gestações no Brasil, número este cerca de 5 a 10 vezes mais frequente que na América
do Norte e Europa.
A mola hidatiforme (MH) é a forma mais comum de DTG, sendo diferenciada em
completa (MHC) e parcial (MHP), com base em sua morfologia, histologia e aspectos
genéticos. Nesses casos, o feto apresenta desenvolvimento anormal, com múltiplas
malformações e restrição de crescimento intra-uterino, sendo abortado logo no início da
gestação devido a esses defeitos de fertilização (SOARES, 2009; SIQUEIRA et al.,
2010).
Por outro lado, as neoplasias trofoblásticas gestacionais (NTG) correspondem a uma
evolução das DTG com alto risco de mortalidade devido à sua gravidade, e são
representadas pela Mola Invasora (MI), Coriocarcinoma (CC), Tumor Trofoblástico do
Sítio Placentário (TTSP) e Tumor Trofoblástico Epitelioide (TTE). As diferenças entre
estas neoplasias residem na existência de uma maior ou menor invasão uterina pelo
trofoblasto, podendo estar limitada ao endométrio ou estender-se ao miométrio (BRAGA
et al., 2019). É importante destacar que qualquer tipo de gravidez pode evoluir para um
CC, o qual representa a forma mais agressiva de NTG. Ademais, em relação à
manifestação clínica, o sintoma mais comum das mulheres com NTG é o sangramento
transvaginal, enquanto que o exame físico, em geral, revela útero aumentado de volume
e cistos ovarianos bilaterais.
Outrossim, é importante ressaltar que o diagnóstico da NTG tem como base o
marcador biológico hCG (gonadotrofina coriônica humana) o qual, sendo produzido pelo
sinciciotrofoblasto, mostra elevações ou níveis persistentes durante o acompanhamento
da doença (HASANZADE, et al., 2019). Já em relação aos fatores de risco, as mulheres
mais velhas também têm risco aumentado de desenvolver NTG pós-molar, com
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probabilidade de 37% e 56% nas que possuem mais de 40 e de 50 anos de idade,
respectivamente.
Apesar desses fatos, é difícil estabelecer a verdadeira incidência da DTG, assim como
as suas causas, visto que a mesma pode resultar de múltiplos fatores, tais como etnia,
localização geográfica, fatores alimentares, anormalidade cromossômica, idade
materna e antecedente de gravidez molar (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017).
Deste modo, por se tratar de uma doença pouco frequente e trazer muitos prejuízos
para as mulheres em idade fértil, podendo impactar na sua morbimortalidade e potencial
reprodutivo (SOMBRA, I. C. N. et al., 2020), é necessário compreender os fatores
relacionados à MH para se avaliar o risco de sua evolução para uma NTG. Sendo assim,
torna-se fundamental a importância da detecção precoce dessa forma maligna, seguida
de tratamento apropriado e de qualidade. Dessa forma, a atuação em conjunto com o
centro de referência do Estado do Rio Grande do Norte nomeado Ambulatório de
Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG), localizado na Maternidade Januário Cicco
(MEJC), Natal-RN, é essencial para a efetivação deste estudo. Este estudo objetiva,
portanto, a investigação dos preditores clínicos relacionados à evolução da DTG para
NTG e compreensão de sua etiologia, visando assim o diagnóstico precoce e aumento
das chances de sobrevivência materna e fetal.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, o qual prevê a coleta de dados
secundários a partir dos prontuários das pacientes atendidas no ADTG/MEJC,
localizado no Município de Natal- RN. Dessa forma, a coleta dos dados desse grupo de
mulheres foi norteada entre o intervalo de 1999 até o ano de 2020.
A pesquisa estruturou-se tendo como base a investigação dos preditores clínicos
indicativos da Neoplasia Trofoblástica Gestacional pós Mola Hidatiforme e foi divida em
algumas etapas: Inicialmente, ocorreu o cadastramento do projeto de pesquisa na
Plataforma Brasil para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN. A
mesma foi aprovada em novembro de 2019, e a segunda etapa consistiu no acesso ao
setor de arquivos da MEJC, onde obteve-se inicialmente os prontuários dos anos de
2015 a 2019, e nestes foram coletados os telefones das pacientes para contato. Seguiuse o contato com estas pacientes para que houvesse a apresentação do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde lhes foram explicadas os
procedimentos envolvidos na pesquisa em seus prontuários de atendimento no
ADTG/MEJC, e foi solicitada autorização para este acesso, resguardando-se sempre a
ética na pesquisa e confidencialidade da paciente. A quarta etapa seria o recebimento
dos TCLE de cada paciente para então se iniciar a coleta dos dados clínicos de seus
prontuários para a realização das análises necessárias; contudo, devido à necessidade
de isolamento social trazida pela pandemia da COVID-19, as atividades foram
suspensas em março de 2020. A equipe aguarda autorização da MEJC para retorno às
atividades, em momento oportuno que garanta a segurança mínima dos pesquisadores.
Assim, quando for possível a retomada das atividades, serão coletados nos prontuários
informações como o tipo de DTG diagnosticada; identificação de preditores clínicos da
evolução da MHC para a NTG, tais como a presença e o tamanho de cistos ovarianos,
o tamanho uterino, perfil hormonal de hCG, quadro de anemia, pré-eclâmpsia precoce,
e o tempo médio de regressão uterina, diminuição do sangramento vaginal e
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normalização dos níveis de hCG, após submissão da gestante ao tratamento da MHC;
e evolução do tratamento (Ex.: óbito, aborto, alta).
De posse destes dados, procuraremos determinar a frequência da ocorrência de cada
subtipo de DTG e NTG e a existência de relação entre os achados morfológicos e o tipo
de DTG, a partir de um estudo analítico, visando correlacionar a existência de
associação entre o tipo de NTG e os preditores clínicos supracitados. Pretende-se deste
modo rastrear a evolução deste quadro clínico e prevenir a mortalidade materna devido
a NTG. Será determinada ainda a taxa de letalidade materna, em cada ano de estudo.

Resultados e Discussões

Todas as pesquisas envolvendo seres humanos, mesmo que envolvam a utilização
anônima de dados disponíveis em prontuários, precisam ser autorizadas por um comitê
de ética em pesquisa. Deste modo, durante a etapa inicial de cadastramento desta
pesquisa na Plataforma Brasil, foi possível conhecer os aspectos éticos que devem ser
considerados para o desenvolvimento de um estudo epidemiológico. Todas estas
pesquisas devem estar de acordo com o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), órgão vinculado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ministério da Saúde.
O desenvolvimento de estudos epidemiológicos são fundamentais para o combate e
prevenção de determinadas patologias por meio do estudo e investigação dos fatores
determinantes para o risco e agravo de doenças, tendo como objetivo a promoção da
saúde e qualidade de vida da população. Consequentemente, através do rastreamento
de fatores de risco, desenvolvimento de programas de controle de doenças,
acompanhamento da evolução de certos casos clínicos, dentre outros atributos; é
possível o desenvolvimento de tratamentos, prevenção e diagnóstico precoce das
doenças. Um estudo epidemiológico envolve diversas formas e modalidades, como
estudos observacionais e experimentais. No caso do estudo observacional, como na
presente proposta, há a análise da evolução natural dos quadros clínicos sem que o
investigador intervenha na pesquisa. Nesse tipo de estudo, são incluídos os estudos
transversais retrospectivos, que analisam a exposição de uma doença em uma
população mediante ao longo de um determinado período de tempo, o que é importante
para a identificação de fatores de risco, prevalência da enfermidade no grupo observado
e etiologia da patologia, por exemplo. Em se tratando a DTG e a NTG de doenças raras,
e ainda de etiologia pouco conhecida, percebe-se ainda uma escassez de estudos
epidemiológicos abordando esta temática.
Com o início das atividades na MEJC foi possível o estreitamento do diálogo com as
médicas Juliana Queiroga e Maria do Carmo, responsáveis pelo ADTG, o único centro
de referência terciária para tratamento da DTG no Estado do Rio grande do Norte. Um
centro de referência terciária consiste em um local que presta serviço especializado
constituído de profissionais capacitados para o cuidado de alta e média complexidade
onde são realizadas ações, práticas e técnicas envolvidas no processo de trabalho
qualificado. É válido ressaltar ainda que, o fato da existência de apenas um ambulatório
como este em todo o Estado do RN traz uma dualidade, onde ao mesmo tempo em que
se torna um centro de referência para o Estado, expõe a dificuldade que é, para
mulheres que moram em regiões distantes e vivem sob condições precárias, o acesso
a esse serviço e o acompanhamento efetivo ao longo do tratamento da doença. Esta
dificuldade pode favorecer inclusive o avanço do quadro nessas pacientes.
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Antes da suspensão das atividades foi possível o recebimento de alguns TCLE e
contato com pacientes que ainda encontravam-se em atendimento no ADTG, o que
propiciou ouvir o relato de algumas destas pacientes, que reconheceram e elogiaram a
importância do estudo. Estas relataram um pouco como foi a experiência de ser
diagnosticada com a DTG e, em alguns casos, com a NTG, bem como em relação à
experiência singular de passar pelo tratamento no ADTG. Esta foi ainda uma rica e
gratificante experiência pra equipe, em especial para uma estudante de enfermagem no
início do seu curso, em poder vivenciar um pouco dessa rotina de cuidados com os
pacientes.

Conclusão

De acordo com o conhecimento teórico obtido acerca da Doença Trofoblástica
Gestacional e os seus desdobramentos, principalmente em relação a uma possível
evolução para Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) e seus subtipos, conclui-se
que é fundamental o desenvolvimento de estudos epidemiológicos em torno dessa
doença, o que contribuirá não só com o rastreamento dos preditores clínicos que
permitam seu diagnóstico e tratamento precoce, mas sobretudo a promoção da saúde
materno-fetal no Estado do Rio Grande do Norte.
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TÍTULO: Efeitos da oxigenoterapia hiperbárica em alterações morfológicas resultantes
de nefropatia em ratos diabéticos.
Resumo
Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa, endócrina e difusa que se caracteriza
por problemas na produção, secreção e/ou utilização da insulina. A Oxigeno terapia
hiperbárica (OTH) envolve uma administração intermitente de 100% de O² sob alta
pressão, a qual possivelmente diminui danos oriundos de hipoxemia e hipóxia tecidual.
Este trabalho teve como objetivo investigar os aspectos morfológicos relacionados a
nefropatia decorrente do DM em ratos diabéticos submetidos à OTH. Ratos Wistar
(Rattus norvegicus), com 60 dias de idade, pesando entre 220 e 280g, foram divididos
nos seguintes grupos: C (animais normoglicêmicos), n= 12; C+OTH (animais
normoglicêmicos submetidos à OTH), n= 12; DM (animais diabéticos) n= 12; DM+OTH
(animais diabéticos submetidos à OTH), n=12. Os grupos C+OTH e DM+OTH foram
tratados com OHB por 60 min, durante 5 dias na semana, por 2 semanas por 1 semana.
Após a eutanásia, os rins foram coletados para análise histológica para ser mensurado
alterações estruturais no seu arcabouço tecidual. Nossos resultados revelaram que o
grupo diabético apresentou hiperglicemia quando comparado ao grupo controle, assim
como alterações no consumo de água e ração, redução de peso. Este trabalho poderá
evidencias dados iniciais quanto a utilização da oxigenoterapia hiperbárica na
prevenção de danos teciduais evidenciados na nefropatia diabética.
Palavras-chave: Diabetes mellitus, estresse oxidativo, oxigenoterapia hiperbárica.
TITLE: EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGENOTHERAPY ON MORPHOLOGICAL
CHANGES RESULTING FROM NEPHROPATHY IN DIABETIC RATS
Abstract
Diabetes Mellitus (DM) is a complex, endocrine and diffuse disease that is characterized
by problems in the production, secretion and / or use of insulin. Oxygen hyperbaric
therapy (OTH) involves intermittent administration of 100% O² under high pressure,
which possibly decreases damage from hypoxemia and tissue hypoxia. This study aimed
to investigate the morphological aspects related to nephropathy resulting from DM in
diabetic rats submitted to OTH. Wistar rats (Rattus norvegicus), 60 days old, weighing
between 220 and 280g, were divided into the following groups: C (normoglycemic
animals), n = 12; C + OTH (normoglycemic animals submitted to OTH), n = 12; DM
(diabetic animals) n = 12; DM + OTH (diabetic animals submitted to OTH), n = 12. Groups
C + OTH and DM + OTH were treated with OHB for 60 min, for 5 days a week, for 2
weeks for 1 week. After euthanasia, the kidneys were collected for histological analysis
to measure structural changes in their tissue framework. Our results revealed that the
diabetic group presented hyperglycemia when compared to the control group, as well as
changes in water and food consumption, weight reduction. This work will be able to
evidence initial data regarding the use of hyperbaric oxygen therapy in the prevention of
tissue damage evidenced in diabetic nephropathy.
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Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) é um complexo distúrbio metabólico crônico, endócrino e
difuso, sendo caracterizado por problemas na produção, secreção e/ou utilização da
insulina, onde é necessário um controle glicêmico por meio da prática de exercícios, de
uma alimentação saudável, e, muitas vezes, uso contínuo de medicamentos (American
Diabetes Association, 2015). Estima-se que em 2035, 591,9 milhões de indivíduos serão
acometidos por esse distúrbio, principalmente quando se percebe um aumento dos
fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes, tais como sedentarismo e
obesidade (SHAW et al., 2014; IDF, 2014). A nefropatia diabética (ND) é elucidada como
uma das complicações mais significantes quando associadas a DM e sendo esta
responsável pelo surgimento da cronicidade terminal da doença renal (GAO et al., 2014;
JAFARI et al., 2017). Este agravo é caracterizado pela perda de podócitos, expansão
da matriz mesangial e acúmulo de matriz extracelular (MEC), com proteinúria acentuada
e alterações no arcabouço glomerular com hipertrofia da sua membrana basal, atrofia
tubular e fibrose intersticial e vascular (HILLS; SQUIRES 2011). Os principais
constituintes do acúmulo de matriz mesangial em pacientes com longa história de
diabetes são colágeno tipo IV, Fibronectina e, em estágios avançados, o Colágeno Tipo
I (SHARMA; MCGOWAN 2000). Atualmente, a oxigenoterapia hiperbárica (OTH) tem
sido considerada uma técnica promissora no tratamento de diversas doenças, dentre as
quais podemos ressaltar isquemia cerebral, dores inflamatórias, neuropatias e a
cicatrização de feridas. O oxigênio serve como nutriente no metabolismo oxidativo e
possui funções reguladoras no processo de reparo, sendo o elemento central de todas
as sinalizações redox (STANFORD; TURNER 2012. Nessa perspectiva, a OTH envolve
uma administração intermitente de 100% de O² sob alta pressão, a qual possivelmente
atua diminuindo os danos oriundos de hipoxemia e hipóxia tecidual em lesões teciduais,
podendo gerar a atenuação dos processos inflamatórios teciduais (ANDRÉ-LÉVIGNE
et al., 2016; BEGIC; DILIC, 2019). Apesar disso, seus mecanismos de ação não são
totalmente compreendidos, como sua ação específica nos diferentes tecidos, traumas e
lesões potencialmente danosas e de difícil recuperação (TEGUH et al., 2015).
Entretanto essa terapia demonstra uma reação promissora quanto a redução de edema,
ativação da fagocitose e também efeito anti-inflamatório. Nesse sentido, esta pesquisa
objetivou verificar, analisar e quantificar a morfologia glomerular de ratos diabéticos
submetidos a oxigenoterapia hiperbárica, como também analisar a ação da
oxigenoterapia hiperbárica em infiltrado inflamatório presente em ratos com nefropatia
diabética.
Metodologia
O experimento realizado contou com a utilização de 48 ratos (Rattus norvegicus) da
linhagem Wistar com 60 dias de idade, pesando entre 220 e 280g, provenientes do
Biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (CCS-UFRN). Esse quantitativo amostral foi estimado para assegurar o mínimo
necessário em caso de eventuais perdas de animais. Os animais foram divididos em
quatro grupos: C (animais normoglicêmicos), n= 12; C+OTH (animais normoglicêmicos
submetidos à OTH), n= 12; DM (animais diabéticos) n= 12; DM+OTH (animais diabéticos
submetidos à OTH), n=12. Todos os animais foram alojados em caixas de polipropileno
(dimensões 41 x 34 x 16 cm) providas de bebedouro e comedouro durante todo o
período de experimento, sendo alocados quatro animais por caixa, mantidas em
condições controladas de temperatura (22±2°C) e iluminação (ciclo de 12/12h claro e
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escuro), além de ração e água ad libitum. Os procedimentos experimentais foram
realizados após a aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN) sob o número 066.068/2017. 2. Indução
da Diabetes Mellitus do tipo 1 por Estreptozotocina Após o jejum de 12 horas, ao animais
do grupo DM e DM+OTH foram contidos 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) (45
mg/Kg de peso corporal) dissolvida em tampão citrato 0,1M, pH 4,5, via intraperitonial).
Os animais dos demais grupos (C e C+OTH) receberam a mesma dosagem de veículo
(tampão citrato 0,1M) sem estreptozotocina. Dessa forma, o estresse sofrido pelos
animais normoglicêmicos foi igual ao dos demais grupos manipulados para a indução
da diabetes. Após o período de 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) e considerados diabéticos os
animais que apresentarem glicemia > 250 mg/dL. Protocolo da Oxigenoterapia
Hiperbárica Os animais dos grupos que foram submetidos à OTH (C+OTH e DM+OTH)
receberam tratamento durante uma semana para adaptação à câmara hiperbárica, bem
como nas cinco semanas posteriores, totalizando seis semanas de experimento. Os
animais diabéticos iniciaram a adaptação uma semana após confirmação da DM. A
adaptação ocorreu da seguinte forma: os animais foram alocados em câmara
hiperbárica (Ecotec Equipamentos e Sistemas Ltda/SP) por 60 min, durante cinco dias
na semana, por uma semana, de acordo com adaptação do protocolo de Perng et al.
(2004). Foi utilizado pressão no interior da câmara de 2,5 atmosferas absolutas (ATA)
no índice de 2 ATA/min e mantidos nessa condição atmosférica por 60 min. A câmara
foi ventilada com 100% de O2 a um fluxo de 15 L/min a fim de minimizar acúmulo de
CO2. Ao final, a câmara foi lentamente descomprimida a um índice de 1 ATA/min. Em
cada sessão foram colocados oito animais por vez na câmara e os demais animais
mantidos em temperatura ambiente. Eutanásia dos animais e coleta de amostras Após
48 horas da última sessão de OHB, os animais de todos os grupos foram anestesiados
por meio de inalação de isoflurano com 100% de oxigênio com fluxo de 5% para indução
e de 2% para manutenção. Após verificação da glicemia de jejum de 12 horas, do estado
de sedação e anestesia profunda dos animais, foi realizada a tricotomia na região ventral
do tórax e abdômen, seguida de corte longitudinal em direção ao processo xifoide dos
animais para retirada dos rins direito e esquerdos de cada animal. Os rins de todos os
animais foram pesados em balança analítica (precisão de 0,0001g) para avaliação da
relação massa úmida/massa seca. Os órgãos foram destinados à técnica histológica de
rotina, e, posteriormente, armazenados em recipientes com fixador paraformoldeído na
concentração de 4%. Técnicas Histológicas/morfometria Os tecidos renais dos
diferentes grupos foram fixados em solução de paraformaldeído na concentração de
4%. Após 24h de fixação, os fragmentos renais foram submetidos a técnicas histológicas
de rotina, e, em seguida, à microtomia para obtenção de secções de 4 μm de espessura.
As lâminas histológicas obtidas foram coradas em hematoxilina-eosina (HE) e Ácido
Periódico-Schiff (PAS) e analisadas por microscopia óptica. A coloração em HE foi
utilizada para avaliar o parênquima renal, observando a presença de glomérulos renais
na região cortical do rim, bem como o aspecto glomerular e tubular, além de outros
achados como degeneração celular e algum tipo de infiltrado inflamatório. O PAS foi
utilizado para se determinar o número total de glomérulos que apresentaram esclerose,
caracterizada pela expansão da matriz mesangial, obstrução da luz capilar e sinéquias
junto a cápsula de Bowman (LUIZ et al., 2013). A avaliação morfométrica, que inclui
medida da área e volume glomerular, densidade de podócitos e expansão da extensão
do dano glomerular através da espessura da membrana basal; foi realizada com o
auxílio do software Image J (ABRAMOFF, MAGALHÃES; RAM 2004).
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Resultados e Discussões
Glicemia e consumo de insumos Foi possível evidenciar que a glicemia circulante nos
grupos diabéticos, apresentaram a glicemia superior quando comparados com os
grupos saudáveis (Figura 1), onde houve aumento da glicemia após a indução da DM
nos animais, sem redução dessa quando os animais foram tratados com a OTH. A
glicose no sangue aumentou na mesma proporção nos dois grupos diabéticos. Assim
esses resultados podem indicar que possivelmente o uso da OTH como terapia não
conseguiu diminuir os níveis de glicose no sangue em ratos diabéticos. Ratos diabéticos
induzidos por STZ apresentaram níveis plasmáticos de glicose elevados, sendo este um
indicativo de hiperglicemia e, consequentemente, esta possui relação como precursora
para o desenvolvimento da doença renal associada a diabetes (BROWNLEE,2001) de
forma que este fator pode desencadear o surgimento da doença renal crônica, podendo
isto gerar danos teciduais e vasculares associados a mediadores pró-inflamatórios e
pró-fibróticos, principalmente nas células epiteliais do glomérulo, células intersticiais e
tubulares, o que poderá gerar a apoptose das células epiteliais renais que está
associado a lesão renal (GALLAGHER; SUCKLING, 2016; TOTH-MANIKOWSKI; ATTA;
2015). Verma et al. (2005) utilizou camundongos db/db em seu estudo experimental com
OTH, onde a alteração genética db/db nesses animais proporciona características que
são compartilhadas com a diabetes, como polifagia, obesidade e níveis descontrolados
da concentração de glicose no sangue. Dessa maneira a OTH proporcionou o controle
de uma variedade de biomarcadores urinários, sendo esses marcadores característicos
para o surgimento da doença renal crônica. Entretanto, no trabalho desenvolvido por
Venna et al (2005) também não foi observado melhora significativa nos níveis de glicose
no sangue destes animais., A redução de marcadores, envolvidos com doença renal,
foram evidenciados por proporcionar uma melhora da função mitocondrial através da
oxigenação tecidual. A OTH possivelmente permitiu que o oxigênio penetrasse nos
tecidos comprometidos e doentes, possibilitando uma regeneração tecidual (ZHOU et
al., 2018). Devido ao alto índice glicêmico dos animais diabéticos, espera-se observar
nas lâminas renais uma vacuolização citoplasmática, assim como a expansão do epitélio
tubular renal e uma hiperplasia tecidual glomerular, associada ao espessamento do
epitélio com a deposição de hialina glomerular constituída por colágeno do tipo IV
fibronectina ou colágeno do tipo I que pode acarretar a uma excessiva cicatriz renal e
consequentemente uma redução na função excretora. Ainda pode ser observado
hiperplasia circundando o túbulo renal e espessamento da capsula de Bowman (JUNG
et al., 2016; OMODANISI; ABOUA; OGUNTIBEJU, 2017). O peso corporal dos ratos
diabéticos (não tratados e tratados com OTH) diminuiu quando comparados com os
grupos controle (tratados e não tratados com OTH). Os rins dos animais diabéticos não
apresentaram alterações em seu peso quando comparados aos dos animais saudáveis.
Dessa forma, pode-se inferir que a OTH não impediu a perda de peso em animais
diabéticos, uma vez que o peso destes animais permaneceu constante ao longo do
experimento (Figura 2). A redução de peso dos animais diabéticos pode ser
caracterizada por diversas alterações no metabolismo dos carboidratos e lipídeos, junto
com o aumento do catabolismo proteico, que pode estar relacionado com a diminuição
do ganho de peso dos animais diabéticos submetidos a OTH (RAJAEI et al., 2015). O
consumo hídrico se manteve semelhante em todos os grupos. No entanto, quando
comparado o grupo diabético tratado com OTH, percebe-se que este possui o consumo
de água similar ao dos animais do grupo controle (Figura 3). A DM apresenta, entre as
características clássicas, a polidipsia, muitas vezes associada a outros sintomas, como
a perda de peso e a polifagia (American Diabetes Association, 2015). Nesse sentido, o
aumento da ingestão hídrica está relacionada com a desidratação celular, de forma que
a glicose passa a não possuir a capacidade de se difundir facilmente entre os poros da
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membrana celular e consequentemente, por pressão osmótica, os líquidos
intracelulares seguem para o meio extracelular a fim de manter um equilíbrio osmótico,
sendo isso responsável pelo surgimento da polidipsia (GUYTON, 2017). O alto consumo
hídrico foi observado nos animais diabéticos (Figura 4), caracterizando a polidipsia
(Melo et al., 2012). O grupo de animais que foram submetidos a OTH apresentaram
taxas de ingestão hídrica mais similares às do grupo controle. Dessa maneira, existe a
possibilidade de que a terapia empregada favoreceu na melhora desse quadro. O
consumo de ração foi elevado nos grupos diabéticos (tratado e não tratado com OTH)
quando comparados ao grupo controle não-diabético e ao grupo controle tratado com
OTH. O tratamento não foi capaz de conter o consumo de ração dos animais diabéticos.
Diante do resultado obtido, foi possível verificar que a polifagia ocorreu em animais
diabéticos, uma manifestação clínica da DM (American Diabetes Association, 2015).
Outras características foram evidenciadas, tais como a poliúria, marcada pela produção
excessiva de urina, constatada nas limpezas periódicas das caixas onde os animais
foram acondicionados (OLIVEIRA et al., 2012).
Conclusão
Em decorrência da pandemia mundial de Coronavírus 19 (COVID-19), não foi possível
realizar as microfotografias e, consequentemente, as análises das lâminas histológicas
dos rins dos animais. As lâminas encontram-se preparadas e organizadas para a
realização dessa etapa metodológica. Ainda assim, com os resultados parciais
coletados, foi evidenciado que a diabetes desencadeou o quadro de nefropatia
diabética, evidenciado por características clínicas já pré-estabelecidas na literatura
mundial, como polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso. É interessante ressaltar
que conclusões mais elucidativas para a pesquisa requerem continuidade nas análises
de microscopia óptica dos dados morfológicos, possibilitando compreender, em maior
abrangência, os efeitos e limitações da OTH na nefropatia diabética.
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Anexos

Figura 1. Relação de glicose (mg/dL) de sangue de Rattus norvegicus sob condições
experimentais. Controle: animais normoglicêmicos (n= 12); C+OTH: animais
normoglicêmicos submetidos à OTH (n= 12); D+OTH: animais diabéticos submetidos à
OTH (n=12).

Figura 2. Relação de peso (g) de Rattus norvegicus sob condições experimentais.
Controle: animais normoglicêmicos (n= 12); C+OTH: animais normoglicêmicos
submetidos à OTH (n= 12); D+OTH: animais diabéticos submetidos à OTH (n=12).
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Figura 3. Relação do volume de água (ml) consumido por Rattus norvegicus sob
condições experimentais. Controle: animais normoglicêmicos (n= 12); C+OTH: animais
normoglicêmicos submetidos à OTH (n= 12); D+OTH: animais diabéticos submetidos à
OTH (n=12).

Figura 1. Relação do consumo de ração (g) do Rattus norvegicus sob condições
experimentais. Controle: animais normoglicêmicos (n= 12); C+OTH: animais
normoglicêmicos submetidos à OTH (n= 12); D+OTH: animais diabéticos submetidos à
OTH (n=12).
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TÍTULO: Estudo epidemiológico da Doença Trofoblástica Gestacional no Ambulatório
de Doença Trofoblástica Gestacional da Maternidade Escola Januário Cicco
Resumo

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) constitui um grupo de tumores e desordens
histológicas derivados do tecido trofoblástico placentário, podendo incluir lesões
benignas e malignas. Pouco se sabe a respeito dos seus aspectos epidemiológicos.
Deste modo, objetivou-se caracterizar o perfil epidemiológico das gestantes atendidas
no Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG) da Maternidade Escola
Januário Cicco (MEJC), visando contribuir com o entendimento acerca dos fatores
relacionados a esta patologia e suas implicações sobre a saúde materno-fetal no estado
do Rio Grande do Norte. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo
transversal, a partir da análise dos prontuários das pacientes atendidas no ADTG/MEJC
no período de junho de 2019 a maio de 2020. Após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN, iniciou-se a coleta das informações de contato das pacientes para
que lhes fosse apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Iniciou-se também um acompanhamento dos atendimentos realizados no ADTG,
vivenciando a rotina médica no atendimento das pacientes com DTG. A pesquisa foi
interrompida nesta etapa devido à necessidade de isolamento social trazida pela
pandemia da COVID-19, e a equipe aguarda autorização da MEJC para retomar as
atividades. São necessários maior quantidade de estudos epidemiológicos relacionados
à DTG, de forma que possam ajudar a minimizar a taxa de incidência e viabilizar uma
gravidez saudável.

Palavras-chave: Epidemiologia. Gestação. Mola hidatiforme. Gravidez molar.
TITLE: Epidemiological study of Gestational Trophoblastic Disease at the Gestational
Trophoblastic Disease Clinic of Maternidade Escola Januário Cicco
Abstract

Gestational Trophoblastic Disease (DTG) is a group of tumors and histological disorders
derived from placental trophoblastic tissue, which may include benign and malignant
lesions. Little is known about its epidemiological aspects. Thus, the objective was to
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characterize the epidemiological profile of pregnant women attended at the Gestational
Trophoblastic Disease Outpatient Clinic (ADTG) of Maternidade Escola Januário Cicco
(MEJC), aiming to contribute to the understanding of the factors related to this pathology
and its implications for maternal health in the state of Rio Grande do Norte. This is a
retrospective cross-sectional epidemiological study, based on the analysis of the medical
records of patients treated at the ADTG / MEJC from June 2019 to May 2020. After
approval by the UFRN Research Ethics Committee, collection began contact information
for patients to be presented with the Free and Informed Consent Form (ICF). A followup of the care provided at the ADTG was also initiated, experiencing the medical routine
in the care of patients with DTG. The research was interrupted at this stage due to the
need for social isolation brought about by the COVID-19 pandemic, and the team is
awaiting authorization from MEJC to resume activities. A greater number of
epidemiological studies related to GDT are needed, so that they can help to minimize
the incidence rate and enable a healthy pregnancy.

Keywords: Epidemiology. Gestation. Hydatiform spring. Molar pregnancy.
Introdução
A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) constitui um grupo de tumores e desordens
histológicas derivados do tecido trofoblástico placentário, podendo incluir lesões
benignas, representadas pela mola hidatiforme completa e parcial, e lesões malignas,
com diferentes graus de invasão de disseminação, denominadas de Neoplasia
Trofoblástica Gestacional (NTG) (LIMA et al., 2017). Embora sua etiopatogenia não
esteja clara, há indícios de que sua origem seja através de uma gametogênese
imperfeita e de fertilizações anormais. Somado isso, são considerados fatores de risco
a idade materna avançada, histórico de infertilidade e abortamento. Ademais, destacase ainda um risco aumentado de desenvolvimento de DTG em mulheres que já tiveram
a doença previamente (FERRAZ et al., 2017).
Apesar da DTG ser uma doença conhecida desde a antiguidade, existem poucos
estudos epidemiológicos acerca dessa patologia. As pesquisas relacionadas às
diferenças epidemiológicas das pacientes diagnosticadas com DTG incluem diversos
fatores, entre eles a idade, a localização geográfica, diferenças étnicas, nutricionais,
genética e diferenças imunológicas (FERRAZ et al., 2017). Nesse contexto, pode-se
observar diferentes porcentagens de incidência com relação aos países e regiões,
devido à variabilidade metodológica entre os relatos de dados provenientes dos centros
de referência.
O Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG) da Maternidade Escola
Januário Cicco (MEJC), criado em 1999, é o único centro de referência terciária voltada
a esta temática no estado do Rio Grande do Norte (RN). Este ambulatório vem
desenvolvendo um papel fundamental na assistência às mulheres portadoras da DTG,
empenhando-se em contribuir com o diagnóstico precoce, tratamento e promoção da
saúde das gestantes afetadas, com o grande objetivo de contribuir com a redução na
morbimortalidade materna e fetal. Neste sentido, o desenvolvimento deste estudo
epidemiológico abordando os aspectos relacionados à ocorrência da DTG no RN
representa uma grande contribuição para a compreensão da doença, cuja etiologia não
é claramente elucidada. Estes conhecimentos são primordiais para o diagnóstico
precoce e embasar a tomada de decisões, visando fornecer sempre o melhor tratamento
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possível, com vistas na promoção da saúde materna e fetal (FEBRASGO, 2017;
FUNDASE, 2017).
Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das
gestantes atendidas no Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional da
Maternidade Escola Januário Cicco, visando contribuir com o entendimento acerca dos
fatores relacionados a esta patologia e suas implicações sobre a saúde materno-fetal
no estado do Rio Grande do Norte.

Metodologia

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, a partir da coleta de dados secundários
no Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG) da Maternidade Escola
Januário Cicco (MEJC), centro de referência terciária localizado no município de Natal
– RN. A população de estudo é representada pelos prontuários das pacientes que foram
atendidas no ADTG/MEJC, desde a sua implementação, no ano de 1999, até o ano de
2019. Este projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil, avaliado e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o
protocolo número 3.728.573, em novembro de 2019.
Iniciou-se a coleta das informações de contato das pacientes, no setor de arquivo da
MEJC, para que lhes fosse apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). No entanto, a pesquisa foi interrompida nesta etapa devido à necessidade de
isolamento social trazida pela pandemia da COVID-19. Alguns TCLE chegaram a ser
recebidos antes da suspensão das atividades, e a equipe aguarda autorização da MEJC
para retomar as atividades.
Mediante autorização de cada paciente, com a assinatura do TCLE, os prontuários
serão analisados com a finalidade de coletar dados relacionados ao perfil
socioeconômico das mesmas (Ex.: raça, idade, escolaridade, renda familiar, local de
residência, hábito alimentar ou fumante); à ocorrência de gestações anteriores com
quadro de DTG, aborto ou outra patologia; e ao tipo de DTG diagnosticada. A partir da
obtenção destes dados, serão realizados cálculos estatísticos para estimativa dos tipos
de DTG mais frequentes, contrastando-se estas informações com os dados nacionais e
mundiais; estimativa da frequência de ocorrência da DTG no estado do Rio Grande do
Norte; relação do tipo de DTG com o perfil socioeconômico e o histórico obstétrico das
pacientes.

Resultados e Discussões

De acordo com o aumento das pesquisas científicas envolvendo seres humanos nos
últimos anos, pode-se perceber, principalmente no século XX, a importância da ética e
da bioética para preservar a integridade dos indivíduos que participam dos estudos
científicos. Com base nisso, faz-se necessário a avaliação e a aprovação de qualquer
projeto de pesquisa envolvendo direta ou indiretamente seres humanos, por um Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP). Assim, o CEP torna-se responsável por assegurar
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proteção tanto aos pesquisadores, quanto às pessoas que aceitaram participar da
pesquisa (FREITAS et al., 2016).
A priori, para iniciar as atividades previstas no estudo, foi necessário realizar o
cadastramento do plano do projeto e de todos os colaboradores/pesquisadores
envolvidos na pesquisa dentro da Plataforma Brasil, que consiste em um site nacional
responsável por registrar todas as pesquisas envolvendo seres humanos para todo o
sistema CEP/Conep, além de proporcionar o acesso aos dados públicos de todas as
pesquisas aprovadas. Desse modo, ao realizar o cadastramento, foi necessário anexar
no site os documentos a seguir: a Folha de Rosto, a descrição completa do projeto, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a Declaração de Compromisso
Ético de Não Início de Pesquisa, o Termo de Concessão, o Termo de Confidencialidade,
o formulário do CEP preenchido, a Carta de Anuência e, por fim, a folha de identificação
dos pesquisadores.
Após o recebimento do Parecer Consubstanciado, o projeto foi classificado como
aprovado pelo Comitê de Ética e, em seguida, foi necessário buscar autorização da
MEJC para ter acesso ao setor de arquivos e, assim, ter acesso aos prontuários das
pacientes. Posteriormente à liberação de acesso ao setor de arquivos, foi possível
utilizar os prontuários das mulheres atendidas no período entre 2015 até fevereiro de
2020 para obter informações relacionadas ao número de telefone para apresentar o
TCLE e solicitar a participação das mesmas na pesquisa, de forma clara e objetiva, para
que não houvesse dúvidas sobre o objetivo do projeto. Começou-se a busca dos
prontuários destes anos por já estarem disponíveis em formato digital.
Por fim, para as participantes que aceitaram contribuir com a pesquisa após estarem
cientes da importância, dos riscos e do que seria realizado no estudo, foi enviado o
TCLE para que pudessem assinar. Foram encontrados alguns entraves nesta etapa, em
virtude de situações como informações de contato das pacientes desatualizadas e
cancelamento do custeio do serviço de correios pela UFRN, inviabilizando o envio do
TCLE devido ao alto número da amostra. Deste modo, foi enviada emenda ao CEP
solicitando dispensa do TCLE, a qual foi autorizada em abril de 2020 para as situações
em que obter o TCLE fosse inviável, resguardando-se a privacidade e anonimato dos
pacientes e dos dados de seus prontuários.
A convite da médica responsável pelo ADTG/MEJC, foi dada a oportunidade de
acompanhar o atendimento às pacientes, onde foi possível presenciar a rotina dos
médicos envolvidos no atendimento às gestantes portadoras de DTG. No entanto, todas
as atividades foram interrompidas em março de 2020, como consequência da pandemia
do Covid-19, e a equipe aguarda autorização da MEJC para retomar as atividades.

Conclusão

Pôde-se observar, por meio das pesquisas e vivências realizadas através deste estudo,
que apesar das Doenças Trofoblásticas Gestacionais estarem presentes na sociedade
desde os tempos mais remotos, são escassos os dados na literatura no que diz respeito
à sua epidemiologia e etiopatogenia. Apesar da abrupta interrupção das atividades
devido à pandemia da COVID-19, foi possível perceber na prática a importância que o
ADTG/MEJC representa para o tratamento da DTG no estado do Rio Grande do Norte,
e da importância na realização deste estudo epidemiológico para contribuir com o
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entendimento acerca dos fatores relacionados a esta patologia e suas implicações sobre
a saúde materno-fetal. Os resultados a serem obtidos neste estudo poderão contribuir
ainda com a busca de preditores clínicos que ajudem na prevenção da DTG.
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TÍTULO: Monitoramento acústico das interações entre lobos-guará (Chrysocyon
brachyurus) e cães domésticos no Parque Nacional da Serra da Canastra - MG
Resumo
Cães podem transmitir diversos parasitas e patógenos aos lobos-guará, agem como
competidores e podem perseguir e matá-los. Lobos-guará são difíceis de estudar em
natureza por serem evasivos, noturnos, possuírem grandes áreas de vida e viverem em
terrenos difíceis de acompanhar. A acústica passiva é uma solução viável e eficiente
para seu monitoramento e poderia ser utilizada para avaliar o impacto de cães no
comportamento e presença dos lobos-guará. Para tanto, um detector automático de
latidos foi desenvolvido, reajustado várias vezes e avaliado numa amostra teste de 100
horas de gravações passivas feitas no Parque Nacional da Serra da Canastra – MG.
Obteve-se uma correlação de R² = 0,86 com a validação dos dados feita manualmente,
indicando uma alta eficiência na detecção dos cães domésticos/ferais. Contudo, a
segunda etapa do projeto, que visava a aplicação em uma amostra maior para
correlação com a presença acústica de lobos-guará, foi prejudicada pelo isolamento
social, gerado pela pandemia da COVID-19. Logo, sugerimos que a segunda etapa da
pesquisa seja retomada em trabalhos futuros, a fim de gerar contribuições para a
conservação dessa espécie vulnerável.
Palavras-chave: Monitoramento acústico passivo, Canidae, Bioacústica, Cães ferais.
TITLE: Acoustic monitoring of interactions between maned wolves (Chrysocyon
brachyurus) and domestic dogs in the Serra da Canastra National Park - MG
Abstract
Dogs can transmit several parasites and pathogens to maned wolves, act as
competitors, hunt down and kill them. Maned wolves are difficult to study in nature
because they are evasive, nocturnal, have large home ranges and live in difficult to follow
terrain. Passive acoustics is a feasible and efficient solution for their monitoring and could
be used to evaluate the impact of dogs in the behaviour and presence of maned wolves.
To that end an automatic bark detector was developed, readjusted several times and
evaluated in a sample test of 100 hours of passive recordings done at the Serra da
Canastra National Park – MG. We obtained a R² = 0,86 correlation with the data validated
manually, indicating a high efficiency in detecting domestic/feral dogs. However, the
second stage of work that aimed the application in a larger sample to correlate with the
acoustic presence of maned wolves was hampered by the social isolation generated by
the COVID-19 pandemic. Therefore, we suggest that the second stage of research be
resumed in future works in order to generate contributions to the conservation of this
vulnerable species.
Keywords: Passive acoustic monitoring, Canidae, Bioacoustic, Feral dogs.
Introdução
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O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus, Illiger, 1815) se encontra na categoria
“vulnerável” na lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção
(MMA, 2014) e “quase ameaçado” na lista vermelha da IUCN (2015). Acredita-se que
sua população esteja em declínio, sendo a perda de habitat e atropelamentos as
maiores ameaças (IBAMA, 2008). A espécie é de difícil estudo em natureza por ser
evasiva, noturna, de grande área de vida e normalmente ocupa terrenos de difícil acesso
humano (Melo et al., 2007). Tendo em vista esses aspectos, dados básicos de
densidade populacional, comportamento e outros fatores de risco à espécie, como
interação com cães, são pouco compreendidos (IBAMA, 2008). Cães (Canis lupus
familiaris, Linnaeus, 1758) podem transmitir diversos parasitas e doenças aos lobosguará, como o verme-gigante-do-rim e a raiva, e estas são grandes causas de morte
em cativeiro (Maia e Gouveia, 2002). Cães podem também atuar como competidores,
gerando uma limitação de recursos para o lobo-guará e, quando ferais, podem formar
coalizões (matilhas) em que já se foi observado a perseguição e matança de lobosguarás (Rodden et al., 2004). No Parque Nacional de Brasília, observou-se a evitação
de áreas com pegadas e marcas de cachorros (Lacerda et al., 2009). No estudo em
questão, isso foi considerado um comportamento induzido por efeito de borda.
Entretanto, se a presença desses animais for comprovada no interior de parques e áreas
protegidas, o problema pode ser ainda mais grave. O monitoramento acústico passivo
(MAP) é uma solução viável e eficiente para o estudo de animais de difícil
acompanhamento (Hatch et al., 2012). Os lobos-guarás, tanto machos como fêmeas,
produzem vocalizações de longo alcance chamadas de “aulido”, as quais se acredita
que sejam usadas para a defesa territorial e manutenção do par (Sábato, 2011). Dessa
forma, os “aulidos” podem ser usados como marcadores biológicos de alta relevância,
para a indicação de presença e ausência da espécie. O MAP ainda permite o estudo
simultâneo de outras espécies e suas interações, como no caso a detecção de cães por
seus latidos. O MAP é capaz de gerar muitas horas de gravação, e cada hora leva o
mesmo período de tempo ou mais para ser analisada manualmente, portanto é
imprescindível que parte do processo seja automatizado. Como exemplo, os dados
acústicos usados no desenvolvimento deste trabalho consistem em mais de 32 mil horas
gravadas apenas em 2016. Tendo o detector automático para lobos já sido elaborado
em trabalhos anteriores, uma etapa de grande importância para esse trabalho é o
desenvolvimento de uma detector para cães. A área de estudo proposta foi o Parque
Nacional da Serra da Canastra (MG), devido aos altos níveis de abundância local de
lobos-guará (Consorte-McCrea & Santos, 2014) e o monitoramento acústico da área,
que vem ocorrendo desde 2013 pelo Laboratório de Bioacústica da UFRN. Tendo em
vista esses aspectos, o objetivo geral do trabalho consistiu na elaboração de um
detector automáticos para sinais acústicos emitidos por cães domésticos e
caracterização da interação entre cães domésticos e lobos-guará no Parque Nacional
da Serra da Canastra – MG através de suas vocalizações.
Metodologia
O aluno foi incluído à participação em discussões sobre artigos e processos
fundamentais do método científico. Foi feita uma revisão bibliográfica do tema em
questão, através do qual foi adquirido a fundamentação teórica necessária e experiência
para a construção de um trabalho científico. Foram utilizados dados acústicos já
coletados no Parque Nacional da Serra da Canastra – MG, através de um conjunto de
13 gravadores autônomos (Song Meter SM2+, Wildlife acoustics®, U.S.A.), que foram
homogeneamente distribuídos na área protegida do parque, permanecendo ativos entre
março de 2016 e março de 2017. Desta forma, ao início do estágio, todos os dados para
análise já estavam disponíveis. Foi também familiarizado com a ferramenta de análise
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XBAT (Extensible Bioacoustic Tool; Figueroa, 2007), uma extensão para o ambiente
Matlab, a qual permite a criação de detectores automáticos de sons alvo através da
busca de padrões espectrográficos. O aluno, acompanhado de tutores experientes,
desenvolveu e testou a eficiência de vários detectores automáticos iniciais para o latido
de cães, que seriam usados para processar a grande quantidade de dados acústicos do
trabalho. A rotina para a detecção automática dos aulidos, já desenvolvida pelo
laboratório (Rocha et al., 2015), serviu de base para que o aluno pudesse se familiarizar
com o processo de detecção dos lobos, do qual foi coletado parte dos dados do trabalho.
Dessa forma, os inúmeros detectores para cães foram desenvolvidos e selecionados,
resultando em 6 detectores razoáveis, os quais foram sendo testados e reajustados até
se chegar num mais eficiente. Esse processo durou até o mês de março, em que houve
a paralisação e consequente estagnação das análises do trabalho, uma vez que os
programas e dados necessários estão sediados nos aparelhos do laboratório. Partindo
desse ponto, foram feitas análises manuais para atestar a eficiência dos detectores
iniciais já desenvolvidos nas amostras teste. E uma vez que fosse possível a detecção
automática de vocalizações dos cães domésticos, a análise dos dados consistiria em
detectar os sons alvo em áreas de borda mais antropomorfizadas, como a portaria do
parque, e áreas do interior do parque com pouco ou nenhum acesso a visitantes. As
detecções nessas áreas seriam comparadas temporal e espacialmente a fim de verificar
a existência ou não de interações entre as espécies e diferenças entre as áreas de borda
e do interior do parque.
Resultados e Discussões
Um primeiro conjunto de testes, incluindo 6,5 horas de gravações oriundas de bancos
de dados online com vocalizações de cães domésticos e arquivos selecionados do
Parque Nacional da Serra da Canastra, foi usado para atestar a qualidade dos
detectores desenvolvidos. Logo após, foram feitas duas análises manuais dos arquivos
com cada latido marcado para contabilizar os sinais detectados pelos detectores. Foram
encontrados manualmente 1861 latidos nessa amostra. Depois de vários testes, se
chegou a 6 detectores razoáveis, aos quais passaram por novos conjuntos de testes
para que fosse escolhido o mais eficiente. O detector selecionado obteve uma marcação
de 806 latidos, resultando num R² = 0,87 com a detecção manual. Posteriormente, numa
segunda amostra teste composta de 103,5 horas de gravações exclusivamente do
parque, foi obtido um total de 1589 detecções de latidos com esse detector automático
para cães. Cada arquivo de 30 min em que houve alguma detecção (145 de 207 totais)
foi inteiramente verificado manualmente a fim de averiguar se as detecções foram
positivos verdadeiros (latido de cachorro) ou falsos positivos (qualquer outro som). A
eficiência do detector foi examinada correlacionando as detecções automáticas com os
positivos verdadeiros. Os achados empíricos desta pesquisa apresentaram um R² =
0,87, mesmo valor obtido na primeira amostra teste. Alguns arquivos evidenciaram altas
taxas de detecção com positivos verdadeiros. Como por exemplo, em arquivos com 18
positivos verdadeiros de 19 detecções realizadas automaticamente, ou seja, apenas 1
falso positivo. O valor da correlação indicou uma alta eficiência na utilização do detector
automático usado nas amostras testes para análise dos dados do trabalho.
Conclusão
O detector final apresentou uma taxa de detecção satisfatória (R² = 0,87), indicando
uma alta eficiência para o processamento automatizado dos dados acústicos de cães
(Canis lupus familiaris, Linnaeus, 1758), o qual foi averiguado pelas análises manuais.
Portanto, conclui-se que o detector desenvolvido permitirá futuras análises, tendo a
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primeira etapa do trabalho sido bem sucedida. Entretanto, a análise de uma amostra
maior dos dados para a segunda etapa do trabalho foi impossibilitada, em decorrência
do isolamento social causado pela COVID-19. Desta maneira, propõe-se a continuidade
do trabalho para que a segunda parte do projeto seja finalizada, culminando em
resultados que auxiliarão a entender os padrões ecológicos e comportamentais
resultantes da interação entre as duas espécies, como também, na elaboração de novas
estratégias para a conservação do lobo-guará.
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TÍTULO: Avaliação de instabilidade do genoma através da metodologia de teste citoma
de micronúcleo em células da mucosa bucal (BMCyt) em crianças com microcefalia
Resumo
A microcefalia é uma malformação congênita associada à anomalia do desenvolvimento
cerebral, advinda de causas ambientais e genéticas. Estudos recentes têm associado
os fatores epigenéticos, como a metilação do DNA, à herdabilidade dessa malformação
complexa. Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar o padrão de metilação do
DNA de crianças com microcefalia atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, no
estado do Rio Grande do Norte. Será utilizado células já coletadas da mucosa oral de
crianças com microcefalia, e haverá a coleta do grupo controle, para a extração do DNA
e determinação da metilação específica. Para isso, será aplicada a técnica de análise
de restrição combinada por bissulfito (COBRA) às 5-metilcitosinas (5-mC) das regiões
LINE-1, gene com papel importante na estabilidade do genoma. A partir desse estudo,
visamos corroborar com as especulações de que marcas epigenéticas da metilação do
DNA podem ser fruto de uma herança epigenética transgeracional e ter efeitos na
etiologia dessa malformação.
Palavras-chave: Microcefalia; epigenética; metilação do DNA; MCPH1; bissulfito.
TITLE: Assessment of genome instability using the micronucleus cytoma test
methodology in oral mucosa cells (BMCyt) in children with microcephaly
Abstract
Microcephaly is a congenital malformation associated to anomaly brain formation,
related to environmental and genetic causes. Recent studies have associated epigenetic
factors, such as DNA methylation, with the heritability of this complex malformation.
Thus, the objective of this work is analyze the DNA methylation pattern of at children with
microcephaly treated at Maternidade Escola Januário Cicco, in Rio Grande do Norte,
Brazil. Cells already collected from children's oral mucosa with microcephaly will be
used, and the control group will be collected for DNA extraction and determination of
specific methylation. For that, the bisulfite combined restriction analysis technique
(COBRA) will be applied to the 5-methylcytosines (5-mC) of the LINE-1 regions, a gene
with an important role in the stability of the genome. From this study, we aim to
corroborate speculation that epigenetic marks of DNA methylation may be the result of
a transgenerational epigenetic inheritance and have effects on the etiology of this
malformation.
Keywords: Microcephaly; epigenetics; DNA methylation; MCPH1; bisulfite.
Introdução
A microcefalia é uma malformação congênita associada à anomalia do desenvolvimento
cerebral, definida pelo desvio padrão da circunferência occipitofrontal (OFC) da cabeça
de 2-3 (DP) abaixo da média (sexo, idade e etnia) além do crescimento mais lento que
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a média após o nascimento (Barbelanne M, Tsang WY, 2014). Ela pode ser classificada
como: microcefalia congênita/primária, em que é possível diagnosticá-la em período
pré-natal; microcefalia adquirida/secundária, em que nasce com o tamanho cerebral
dentro dos padrões e com o tempo é possível observar a diminuição do seu crescimento
(Delan Devakumar, et al., 2018; Hugo A. Arroyo, 2018). Ambas consistem em um
desequilíbrio entre a produção de células progenitoras e a morte celular, tendo mais
células morrendo do que sendo geradas. Qualquer condição que afete importantes
processos de crescimento cerebral, como proliferação celular progenitora, diferenciação
celular e morte celular, pode induzir a microcefalia (Barkovich et al., 2005; Francis et al.,
2006; Hugo A. Arroyo, 2018). A falha do gene MCPH1, responsável na produção da
Microcefalina, envolvido na condensação cromossômica e checkpoint celular, está
intimamente relacionado à microcefalia, uma vez que é caracterizado pela determinação
do tamanho cerebral, especialmente o córtex cerebral (Faheem et al., 2015). À luz
desses fatos, é tentador especular que deve haver uma sobreposição considerável entre
os mecanismos epigenéticos e os distúrbios relacionados à microcefalia. A partir disso,
há muita ênfase na epigenética para explicar as potenciais variabilidades fenotípicas,
risco de doenças e como intervir terapeuticamente (Steven H, John M. G., 2016). Os
mecanismos epigenéticos medeiam alterações hereditárias da expressão gênica em
uma variedade de células e tecidos em organismos multicelulares sem a modificação
na sequência de DNA, através da regulação da transcrição de DNA por metilação,
modificação de histonas e expressão de RNAs não codificantes (Lu H et al., 2013; Moore
LD et al., 2013). A metilação do DNA ocorre quase que exclusivamente nos
dinucleotídeos CpG, a partir da adição do grupo metil ao átomo de carbono da citosina,
tornando-se 5-metilcitosina. Esses dinucleotídeos são distribuídos em todo o genoma
de forma não uniforme, geralmente agrupados nas chamadas ilhas CpG, podendo estar
hipometilados ou hipermetilados. Em geral, a metilação da CpG está associada - em
muito casos - à repressão da transcrição. (Jeltsch, A., & Jurkowska, R. Z., 2014). Ela
pode ser estudada de modo a analisar padrões de modificações fenotípicas e suas
alterações epigenéticas a partir da sua comparação em indivíduos do grupo controle e
do grupo teste. Isso é realizado através do estudo das mesmas células entre os dois
grupos, analisando a mesma região gênica, supondo que essa metilação irá sim alterar
a expressão dos genes (Michels K. B. et al., 2013). Essa análise pode ser feita através
por um método considerado padrão ouro, a conversão bissulfito. O método converte
fragmentos com citosina não metilados em resíduos de uracil, as quais são substituídas
por timinas quando submetidos à PCR, criando uma sequência de DNA que pode ser
comparada com uma sequência controle para determinar se citosinas foram metiladas
ou não na amostra original (Singer, B. D. 2019). Considerando-se que a microcefalia
apresenta uma etiologia extremamente complexa que envolve desde influências
ambientais até alterações em genes específicos com funções relacionadas com a
instabilidade genômica, o estudo das alterações epigenéticas (metilação) nos pacientes
portadores dessa malformação se torna relevante a fim de que se possa contribuir na
explanação dos fatores de riscos associados com a microcefalia. Desse modo, o
presente estudo objetiva avaliar o padrão de metilação em crianças com e sem
microcefalia através da metodologia de conversão bissulfito em células da mucosa bucal
(BMCyT) em prol de examinar a associação da mesma com o fenótipo da microcefalia.
Metodologia
O estudo visa ponderar o grau de instabilidade genômica por meio de uma avaliação da
presença de metilação em pacientes portadores de microcefalias primária autossômica
recessiva e secundária. A participante anterior do protejo (2018-2019) realizou a coleta
de amostras de crianças atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC –
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UFRN, e suas respectivas mães foram convidadas a participar da pesquisa, todos
informados sobre sua participação voluntária por um termo de consentimento livre e
esclarecido e um termo de assentimento, constando dados sobre a pesquisa, incluindo
riscos e benefícios. Foram selecionadas crianças aparentemente sadias e seus
responsáveis legais para comporem o grupo controle. Este, inclui crianças da mesma
faixa etária (1 a 12 anos de idade) e sem o fenótipo das microcefalias primária e
secundária. Foram excluídas das análises os indivíduos com microcefalia e que
possuam histórico familiar para esta malformação. Amostras biológicas de células da
mucosa bucal dos indivíduos portadores de microcefalia foram coletadas, de ambos os
lados (esquerdo e direito) do interior de suas bochechas, pela raspagem com escovas
adequadas. Posteriormente, as células colocadas em tubos contendo 5 mL de solução
fisiológica e foram levadas refrigeradas ao laboratório dentro do prazo máximo de 4
horas para serem processadas. A extração do DNA de células da mucosa bucal (BMCyt)
foi realizada seguindo o protocolo da QIAGEN utilizando o QIAmp DNA Mini Kit (250),
resultando em alíquotas das amostras para posterior uso. Para a conversão do DNA, foi
utilizado o kit Qiagen EpiTect Fast Bissulfite (Qiagen®, Alemanha), seguindo o protocolo
de acordo com as indicações do fabricante. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)
e a técnica de análise de restrição combinada por bissulfito (COBRA) às 5-metilcitosinas
(5-mC) das regiões LINE-1 (restrição enzimática - COBRA), serão executadas conforme
Yang et al. (2004), porém, com adaptações do protocolo, o qual precisou ser
padronizado, em termos de concentração de reagentes e programação do
termociclador, para melhor visualização dos produtos esperados da PCR e,
posteriormente, que eles sejam digeridos pelas respectivas enzimas de restrição. Por
fim, será analisada a quantificação da metilação do DNA por densitometria no software
Image LabTM Versão 5.1 (Bio-Rad) para análises finais.
Resultados e Discussões
Devido à pandemia provocado pelo Covid-19, as atividades presenciais na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte foram suspensas, impedindo o desenvolvimento
completo do projeto. Foram coletadas apenas amostras de crianças com microcefalia,
sendo necessário realizar ainda a coleta do grupo controle para posterior comparação
do padrão de metilação. Entretanto, foi possível realizar a extração do DNA das
amostras já coletadas e a sua conversão bissulfito. O detalhamento dos resultados exige
grupo controle e a realização das etapas posteriores.
Conclusão
À luz dos fatos expostos, possuindo apenas amostras do grupo com microcefalia, ainda
não foi possível estabelecer uma relação entre a metilação e a microcefalia nas crianças
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC – UFRN, devido ao baixo
número de amostras coletadas e a não realização das etapas imprescindíveis para essa
análise.
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TÍTULO: Avaliação da atividade dos receptores AT1 e AT2 da angiotensina II, e do
antagonista AT1 (Olmesartana) e Agonista AT2 (Análogo da angiotensina 1-7) em
modelo experimental de doença periodontal.
Resumo
A doença periodontal (DP) é uma condição inflamatória crônica, e caracteriza-se pela
destruição dos tecidos de proteção e suporte. Sua severidade relaciona-se ao grau de
inflamação, o qual pode sofrer influência de diversas substâncias relacionadas ao
desencadeamento de respostas inflamatórias sistêmicas, a exemplo da angiotensina II,
que ao interagir com o receptor AT1, com quem tem alta afinidade, é considerada um
peptídeo pró-inflamatório, provocando efeitos contrários à sua ligação ao receptor AT2.
Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o papel dos receptores AT1 e AT2 da
angiotensina II em modelo experimental de doença periodontal induzida por ligadura.
Trata-se de um estudo pré-clínico, in vivo, cujos tecidos periodontais dos animais foram
submetidos às análises por Micro-CT, RT-PCR, imuno-histoquímica e histopatológica.
Até o momento, foram processadas os resultados para Micro-CT, que avaliou os
parâmetros de perda óssea linear, volume ósseo e densidade óssea. Para todos eles,
a comparação entre os grupos doentes e seus respectivos controles mostrou, a todo
momento, diferenças significantes em pelo menos uma das três linhagens avaliadas. Já
os resultados da análise realizada entre as diferentes linhagens que receberam indução
de DP apresentaram diferenças em favor do grupo AT1, entretanto, sem significância
estatística. Portanto, podemos concluir que os receptores da angiotensina II
demonstraram exercer pouca influência sobre a perda óssea causada pela DP.
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Angiotensina

II;Doenças
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do

Osso

Alveolar;Inflamação
TITLE: Angiotensin II AT1 and AT2 receptors and AT1 antagonist (Olmesartan) and AT2
agonist (Angiotensin analogue 1-7) evaluation in an experimental model of periodontal
disease.
Abstract
Periodontal disease (PD) is a chronic inflammatory condition characterized by the
destruction of protective and support tissues. Its severity is related to the degree of
inflammation, and can be influenced by several substances related to the triggering of
systemic inflammatory responses, such as angiotensin II, which when interacting with
the AT1 receptor, with which it has high affinity, is considered a pro-inflammatory peptide,
causing effects contrary effects to its binding to the AT2 receptor. Therefore, the aim of
this study was to evaluate the role of angiotensin II AT1 and AT2 receptors in an
experimental model of ligature-induced periodontal disease. This is a preclinical study,
in vivo, whose periodontal tissues of the animals were submitted to Micro-CT, RT-PCR,
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immunohistochemistry and histopathology analysis. Until now, the results for Micro-CT
have been processed, which evaluated the parameters of linear bone loss, bone volume
and bone density. For all of them, the comparison between the sick groups and their
respective controls showed, at all times, significant differences in at least one of the three
strains evaluated. The results of the analysis carried out between the different strains
that received PD induction showed differences in favor of the AT1 group, however,
without statistical significance. Therefore, we can conclude that angiotensin II receptors
have been shown to have little influence on bone loss caused by PD.
Keywords: Angiotensin II;Periodontal Diseases;Alveolar Bone Loss;Inflammation
Introdução
A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica, que pode ser subdivida em
dois grandes grupos: um primeiro, denominado gengivite, quando há acometimento
apenas dos tecidos de proteção dentária (gengiva); e um segundo, periodontite, quando
a doença é mais severa e tem-se o comprometimento dos tecidos de suporte dentário
(cemento, osso alveolar e ligamento periodontal) (PAPANOU et al., 2018; SLOT;
VALKENBURG; WEIJDEN, 2020). Clinicamente, a gengivite é observada como áreas
eritematosas, enquanto a periodontite pode ser observada pela presença de bolsas
periodontais, recessões gengivais, perda óssea, lesões de furca, ou até mesmo perda
dentária (PAPANOU et al., 2018; CATON et al., 2018).
Essa condição resulta, por sua vez, da interação entre o biofilme subgengival
periodonto-patogênico, rico especialmente em bactérias gram-negativas, e a resposta
imunológica do hospedeiro (GUERRA et al., 2018). De maneira geral, ocorre devido à
liberação de substâncias, como enzimas e componentes da superfície bacteriana (ex:
lipopolissacarídeos), pelos micro-organismos do biofilme, com consequente secreção
de diversos mediadores químicos da inflamação pelas células epiteliais do sulco
gengival e epitélio juncional, a exemplo das citocinas pró-inflamatórias (como a
interleucina-1, interleucina-8 e fator de necrose tumoral alfa), que por sua vez, além de
exercerem um papel quimiotático, atuando no recrutamento de células como neutrófilos,
leucócitos e linfócitos (os quais podem sofrer degranulação e exacerbar a resposta
inflamatória), podem ainda ser responsáveis pela ativação de osteoclastos, e
consequentemente, pela promoção da reabsorção óssea, além de estimular a produção
das prostaglandinas (especialmente a PGE2), as quais geram um aumento da
expressão de metaloproteinases (MMPs), resultando na degradação da matriz
extracelular dos tecidos periodontais (LORIA; POLLOCK; POLLOCK, 2010;
NAKAMURA et al., 2011; DINH et al., 2017; PANG et al., 2015; SABUHI et al., 2011).
Nesse sentido, diversas substâncias podem interferir nesse processo, especialmente
aquelas que estão envolvidas no desencadeamento e estimulação inflamatória
sistêmica (SANTOS et al., 2009; GURKAN et al., 2009). A angiotensina II, por sua vez,
consiste no principal produto do sistema renina-angiotensina, configurando-se como um
peptídeo bioativo multifuncional (JI et al., 2016). Seus principais receptores são
acoplados à proteína G, denominados de AT1 e AT2, e estão distribuídos por todo o
corpo, podendo ter uma maior expressão em situações de inflamação (QUEIROZJUNIOR et al., 2015; BOSNYAK et al., 2011). O receptor AT1 é o principal alvo da
angiotensina II, e tem como função a regulação da pressão arterial, da vasoconstricção
e do estresse oxidativo, sendo que sua ativação está associada a uma resposta próinflamatória, com deposição intersticial de colágeno, fibrose tecidual e constrição
vascular; já o receptor AT2 promove efeitos opostos, compensando os efeitos negativos
da estimulação de AT1 (PANG et al., 2015; SABUHI et al., 2011). À vista disso, esse
peptídeo pode exercer alguma influência sobre a patogênese da doença periodontal,
considerando que a inflamação é o principal evento responsável pela degradação
tecidual; bem como o uso de possíveis antagonistas do receptor AT1, a exemplo da
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olmesartana, e agonistas do receptor AT2, como análogos à angiotensina 1-7, podem
estar associados a uma redução da atividade oxidante e inflamatória em condições
como essa (ARAUJO et al., 2013; MANORIA; MANORIA; MANORIA et al., 2006;
GUERRA et al., 2016).
Diante disso, o objetivo do presente estudo, que consiste na primeira etapa do projeto
maior ao qual ele está vinculado, foi avaliar o papel dos receptores AT1 e AT2 da
angiotensina II em modelo experimental de doença periodontal induzida por ligadura.
Metodologia
Desenho do estudo: trata-se de um estudo pré-clínico, in vitro, realizado no Centro de
Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e na Faculdade de
Periodontia da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).
Animais: o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovado sob o número de protocolo
071/2019, CERTIFICADO nº 157.071/2018. Os camundongos das linhagens selvagem,
knockout para o receptor AT1 e knockout para o receptor AT2 foram doados pelo
professor Dr. Robson Augusto Souza dos Santos, docente da Universidade Federal de
Minas Gerais, e mantidos no Biotério de Experimentação do Departamento de Biofísica
e Farmacologia da UFRN – LAFINC (biotério risco I), em estantes ventiladas com mini
isoladores sob temperatura de 22° C, com ciclo claro/escuro de 12 horas, e com
exaustor capaz de promover 30 trocas por hora do ar. O responsável técnico do biotério
(veterinário) acompanhou todos os procedimentos realizados com os animais, como a
indução da doença periodontal e a eutanásia, e foi contactado em caso de alterações
comportamentais do animal, para fazer uso dos pontos finais humanitários.
Grupos: Foram utilizados seis grupos para o estudo, sendo três deles com animais que
receberam a indução de doença periodontal (knockout AT1, knockout AT2 e selvagem),
e os outros três grupos como controle.
Controles
• WTH sem DP (10 animais)
• AT1H sem DP (10 animais)
• AT2H sem DP (10 animais)
Doentes/Ligadura
• WTPD (10 animais)
• AT1PD (10 animais)
• AT2PD (10 animais)
Indução da doença periodontal: a indução foi realizada por meio da inserção de fio de
nylon de espessura 5.0 no segundo molar esquerdo superior dos camundongos
machos. Os animais estavam sob anestesia i.p. dissociativa, com ketamina (80mg/kg)
e xilazina (10mg/kg), onde a indução era realizada num tempo de até 30 minutos.
Eutanásia: No 14º dia após a indução da doença periodontal, os animais foram
eutanasiados pela utilização do tiopental i.p (100 mg/Kg). Então, amostras de tecido
gengival e maxilar foram destinadas para as análises.
Micro-CT: As maxilas foram dissecadas, fixadas em formol 10% por 24 horas,
armazenadas em álcool a 70% e escaneadas por meio da tomografia microcomputadorizada de 20µ de resolução. No plano axial, o meio da coroa foi identificada
e as distâncias ósseas lineares foram registradas na mesial do 2º molar na imagem
sagital. As medidas lineares foram registradas da junção cemento-esmalte (JCE) à crista
alveolar (CA). Cada 2º molar recebeu duas medidas calculados para cada grupo. O
volume foi avaliado pela razão volume de osso/volume do tecido (BV / TV), e as
amostras foram orientadas de modo que as CEJ do 2º molar estivessem paralelas entre
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si nos planos sagital e coronal. Os valores BV / TV foram registrados em porcentagem
e média.
Histopatologia: o osso alveolar foi colhido, fixado em formol 10%, e desmineralizado
em ácido nítrico a 5%, desidratado, embebido em parafina, seccionado ao longo dos
molares e corado para hematoxilina e eosina. Secções (4 mm) foram submetidas à
avaliação por microscopia de luz (40 ×). Influxo de células inflamatórias e integridade
óssea alveolar e cemento foram analisados por um histologista simples-cego, que
realizou a classificação baseado nos seguintes escores:
0- Infiltração de células inflamatórias ausente ou escassa e restrita à região gengival
marginal, com processo alveolar e cemento preservados;
1- Infiltração celular moderada em toda a inserção gengival, reabsorção alveolar menor
e cemento intacto;
2- Acentuada infiltração celular na gengiva e ligamento periodontal, degradação
acentuada do processo alveolar e destruição parcial do cemento;
3- Acentuada infiltração celular, reabsorção completa do processo alveolar e destruição
grave do cemento.
Para a enumeração de osteoclastos, foi utilizada a coloração de fosfatase ácida
resistente ao tartarato (TRAP), cujas células positivas foram identificadas como células
multinucleadas (≥ 3) TRAP-positivas em contato ou muito próximas da superfície óssea.
Imunohistoquímica: secções finas das amostras (4 mm) foram produzidas e
transferidas para lâminas. Cada seção foi desparafinizada, reidratada, lavadas com
Triton X-100 0,3% em tampão de fosfato, extinta com peroxidase endógena e incubada
com os seguintes anticorpos durante a noite à 4°C: OSTEOCALCINA, RANKL, RANK e
OPG. Então, foi lavada com tampão e incubada com anticorpos secundários
estreptavidina-HRP-conjugado por 30 minutos. A imunoreatividade foi visualizada
utilizando um kit de detecção colorimétrica.
RT-PCR: as amostras foram armazenadas em Trizol à -70°C. O RNA total (1,0 mg) foi
então transcrito (SV TOTAL RNA isolation). A reação em tempo real da cadeia
polimerase foi realizada utilizando os iniciadores específicos (primers) para as citocinas
IL-1 e TNF-α. Reaçõesβ-actina tiveram um volume final de 19,5μlecDNA 0,5μl (High
Capacity C DNA RT). As condições de ciclo foram: desnaturação (95°C por 5 min); em
seguida, ciclos de 95°C por 30s, 60°C por 30s, e 72°C por 30s. As amostras foram
percorridas 40 vezes à 95°C por 30 segundos para desnaturação do cDNA, 60° C por
30s, e anelamento do cDNA à 72oC por 30s. O valor do ciclo limiar para cada reação
foi registrado e analisado utilizando o Sistema de Detecção Software Bio-Rad IQ5RealTime (Sybr green), com o método 2-ΔΔCt (utilizado para quantificação relativa).
Análise estatística: os dados foram analisados através da estatística descritiva e
analítica, utilizando testes paramétricos como ANOVA, seguido pelo post teste de
Bonferroni e teste não paramétricos de Kruskall-waliis, com um nível de significância de
5% (p<0,05).
Resultados e Discussões
RESULTADOS
Devido à paralisação dos departamentos e, consequentemente, laboratórios da
Universidade em decorrência da pandemia da COVID-19, as análises por RT-PCR,
histopatológica e imuno-histoquímica ainda não foram concluídas. Temos, portanto, até
o momento, os resultados referentes às análises ósseas por Micro-CT. Diante disso,
essa análise possibilitou a avaliação de três parâmetros ósseos. Foram eles: perda
óssea linear; volume ósseo; densidade óssea.
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A avaliação da perda óssea linear, representada graficamente pela figura 1, possibilitou
a constatação de maiores valores desse parâmetro para todos os grupos doentes,
quando comparados aos seus respectivos controles, sendo essa diferença
estatisticamente significativa (p < 0,01). Por outro lado, quando analisamos apenas os
grupos doentes, não foi constatada diferença estatisticamente significativa entre eles.
Em se tratando da análise do volume ósseo, a comparação entre grupos doentes e
controles resultou em diferenças significativas em favor das linhagens selvagem e
knockout AT2, Já a linhagem AT1, apesar de não ter apresentado diferenças
significativas, seguiu a mesma linha de resultado das demais, com valores reduzidos do
volume ósseo nos animais com indução de doença periodontal. Já para comparações
entre os grupos com doença periodontal, nenhuma diferença estatística foi encontrada,.
A representação gráfica desse resultado está contida na figura 2.
Por fim, como demonstra a figura 3, a densidade óssea se mostrou reduzida em todos
os grupos com indução de doença periodontal, comparados aos seus respectivos
controles; apesar de ser estatisticamente significativa apenas para os animais da
linhagem selvagem. E assim como as demais análises, não houve diferenças entre os
grupos doentes, para as três linhagens avaliadas.

DISCUSSÃO
O sistema Renina-Angiotensina (figura 4) é um importante regulador e modulador de
diversas funções fisiológicas corporais, a exemplo da pressão sanguínea e eletrolítica
renal (QUEIROZ-JÚNIOR et al., 2019). Tem como principal produto, graças à ação da
Enzima Conversora de Angiotensina, o peptídeo Angiotensina II, o qual pode relacionarse com dois receptores distribuídos em todo o corpo: AT1 e AT2 (LELIS et al., 2019).
Ao ligar-se ao receptor AT1, acaba por promover vasoconstricção e por estimular o
estresse oxidativo, a produção de fibroblastos e a liberação de citocinas e quimiocinas,
como TGF-1, NF-κB, IL-1β, IL-6 E TNF-α; esses fatos a caracterizam, portanto, como
um peptídeo pró-inflamatório, quando relacionada ao receptor AT1 (TSURUDA, 2019;
KIM et al., 2017). Por outro lado, ao ligar-se ao receptor AT2, com quem tem menor
afinidade e redução de expressão após o nascimento, gera efeitos anti-inflamatórios ao
organismo, como promoção da vasodilatação e redução da proliferação fibroblástica
(DIAMOND, 2020).
Nesse sentido, ao trabalharmos com modelos de animais selvagem, knockout AT1 e
knockout AT2, espera-se que os processos inflamatórios, em nível sistêmico, ocorram
num grau de normalidade, amenizado e exacerbado, respectivamente. Nossa hipótese
é de que numa situação de inflamação local, como no caso da doença periodontal, a
angiotensina II tenha influência sobre os parâmetros dessa condição, como por
exemplo, a expressão de citocinas e a perda óssea alveolar, visto ainda que os
receptores AT1 podem ter expressão aumentada nessas situações.
A avaliação por micro-tomografia computadorizada abordou três parâmetros da perda
óssea: perda óssea linear; volume ósseo; e densidade óssea. Observa-se que, para
todos eles, as diferenças entre grupos doentes e seus respectivos controles foram
estatisticamente significativas para pelo menos um dos grupos avaliados. Nossos
resultados mostram, na realidade, que a indução da doença periodontal, pelo método
utilizado, foi eficaz, visto que a perda óssea nessa condição é consequência da
expressão de diversas citocinas consideradas “Fatores Ativadores de Osteoclastos”,
como as interleucinas IL-I, IL-3, IL-6, as quais induzem o recrutamento e diferenciação
dessas células, e consequentemente, promovem a reabsorção óssea alveolar (LOOS;
VAN DYKE, 2020). Esse fato está de acordo com os achados do estudo de Araújo et al.
(2017), o qual constatou maior perda óssea linear (p<0,05) e menor volume ósseo
(p<0,01) para o grupo submetido à indução de doença periodontal.
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Por outro lado, ao analisarmos dentro do grupo doente as três diferentes linhagens de
animais, apesar de diferenças estatísticas significativas não terem sido constatadas,
observamos que a linhagem knockout AT1 demonstrou menores níveis de perda óssea
linear, em relação aos animais knockout AT2, maior porcentagem de volume ósseo,
quando comparados às linhagens selvagens e knockout AT2, e maiores níveis de
densidade óssea, quando comparados aos animais selvagens. Essas diferenças podem
ter decorrido pelo fato da angiotensina II, quando se liga ao receptor AT1, estimula a
síntese de fibroblastos, os quais acabam por promover a produção de prostaglandina
E2 (PGE2), um importante sinalizador, em nível periodontal, da reabsorção óssea
alveolar (SANTOS et al., 2015). Além disso, a não ligação desse peptídeo ao seu
receptor AT1 evita a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que também podem estar
relacionadas à reabsorção óssea, como discutido anteriormente (QUEIROZ-JUNIOR et
al., 2019).
Corroborando para esses achados, Dionísio (2019), avaliou o efeito da Losartana,
antagonista do receptor AT1 da angiotensina II, em ratos submetidos à doença
periodontal induzida por ligadura, e constatou que os animais tratados com esse
medicamento, além de apresentarem menor infiltrado inflamatório nos tecidos gengivais
e ósseo, os marcadores de formação óssea e fatores de transcrição mostraram-se em
níveis aumentados quando comparados aos seus controles. Araújo (2013), em seu
estudo que avaliou o efeito da Olmesartana em modelos experimentais de doença
periodontal, evidenciou a redução dos níveis de IL-1β, TNF-α, bem como de marcadores
inflamatórios, como MMP-2, MMP-9, RANKL e RANK, confirmando que o bloqueio dos
receptores AT1 ameniza a inflamação e a perda óssea alveolar.
É importante atentar, entretanto, para o fato de que a indução da doença periodontal
pelo método de ligadura, apesar de ter demonstrado efetividade, constatados pela
promoção de perda óssea nos grupos induzidos, pode não somente limitar-se à
inflamação devido ao acúmulo de biofilme, mas também gerar interferências pelo trauma
mecânico do fio no tecido periodontal, gerando um processo inflamatório além do ideal,
e que pode influenciar nas análises realizadas (ABE; HAJISHENGALLIS, 2013). Como
alternativa, tem-se o método de indução por LPS bacteriano, porém seu processo pode
demandar constantes induções durante o período experimental, e requerer maior
estrutura organizacional e financeira (MOLON; AVILA; CIRELLI, 2012). Além disso,
temos também como limitação para esse estudo a avaliação de apenas um dos
desfechos da doença periodontal- a perda óssea. Nesse sentido, é importante
incorporar as demais análises histológicas e moleculares, a fim de melhor avaliar as
citocinas e outros marcadores, como o RANK e RANK-L, que desempenham um
importante papel no contexto da inflamação periodontal como um todo, não restringindose apenas à atuação na remodelação óssea. Apenas assim, será possível uma análise
efetiva do papel dos receptores da angiotensina II na doença periodontal.
Conclusão
Considerando as limitações desse estudo, os achados referentes à avaliação por MicroTomografia Computadorizada permitem afirmar que os receptores da angiotensina II,
AT1 e AT2, exerceram pouca influência sobre a perda óssea alveolar ocasionada pela
periodontite. Entretanto, é fundamental a realização das demais análises histológicas e
moleculares para melhor definir o papel desses receptores em todo o contexto
inflamatório dessa condição patológica.
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Anexos

Figura 1- Representação gráfica da perda óssea linear.

Figura 2- Representação gráfica do volume ósseo.

Figura 3- Representação gráfica da densidade óssea.

Figura 4- Sistema Renina-Angiotensina.
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TÍTULO: Construção de uma base de dados sobre a flora do Cerrado meridional como
fundamento para estudos macroecológicos
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
do Cerrado meridional, onde foram compilados dados sobre composição de espécies
lenhosas de 442 comunidades com base em ocorrências de espécies, e de 284
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 do Cerrado meridional, incluindo os estados
brasileiros de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e
Paraná. Após revisão taxonômica das espécies, foi encontrado um total de 953 espécies
lenhosas pertencentes a 254 gêneros e 51 famílias botânicas. Ocorreram 300 (31.5%
do total) espécies restritas a uma única localidade nos dados de ocorrência, enquanto
ocorreram 276 (29% do total) no conjunto de dados de abundância. O número médio de
espécies por localidade para os dados de ocorrência foi de 20.8 e para os dados de
abundância foi de 17.5.
Palavras-chave: Base de dados; Savana; Distribuição; Abundância; Espécies lenhosas;
TITLE: Construction of a database of the southern Cerrado flora as a basis for
macroecological studies
Abstract
The study aimed to create a large database on the floristic composition and abundance
structure of woody plant communities in the southern Cerrado, where data on wood
species composition from 442 localities based on species occurrences and 284 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 southern Cerrado
domain, including the brazilian states of Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná and Distrito Federal. After taxonomic revision of the species, a total of
953 woody species belonging to 254 genera and 51 botanical families. There were 300
(31.5% of the total) species restricted to a single locality in the occurrence data, while
276 (29% of the total) occurred in the abundance data set. The average number of
species per location for the occurrence data was 20.8 and 17.5 for the abundance data.
Keywords: Database; Savanna; Distribution; Abundance; Woody species;
Introdução
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A biodiversidade está distribuída ao longo do globo de forma heterogênea (17), o que
resulta em uma necessidade de esforço significativo para identificar e mapear
subregiões (14). A identificação de limites naturais de subregiões é provavelmente a
mais próxima que podemos chegar a uma identificação prática de metacomunidades,
uma estrutura teórica comum que liga populações e comunidades locais a escalas
macroecológicas mais amplas (10). Para executar uma análise macroecológica e
delimitar subregiões, dependemos da formação de bases de dados amplas e detalhadas
sobre a distribuição de espécies. Embora o Brasil tenha acumulado considerável volume
de levantamentos florísticos/fitossociológicos realizados em diferentes fitofisionomias, a
reunião destas informações de forma padronizada em grandes bases de dados é uma
tarefa complexa e trabalhosa. Considerando a complexidade do Bioma Cerrado, é de
extrema importância ser construída uma base de dados completa que contenha
informações de ocorrência e abundância. 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 (5;7). Os dados de ocorrência, por sua vez, são disponíveis em
maior número e geralmente cobrem áreas mais amplas do que os dados de abundância
(6), além de enfatizar padrões de metacomunidade relacionados a espécies raras, já
que recebem pesos iguais a espécies abundantes nesses tipos de dados (9). O
Neotrópico é a região tropical com maior biodiversidade e, além de vários eventos de
migração, atuou como uma “bomba de espécies” através do aumento das taxas de
especiação (1).Modelagens de nicho demonstraram uma maior estabilidade da região
central do Cerrado na Última Glaciação Máxima no Holoceno, que possivelmente
conferiu uma maior chance de abrigar diversas espécies, como refúgio (18), além de
que, sua proximidade com vários outros biomas sul-americanos diferentes, influenciou
a composição de espécies ao longo do tempo (16). A flora do Cerrado é considerada
uma das mais diversas entres as savanas do mundo, com um número de ervas,
arbustos, árvores e cipós atingindo entre 6.000 e 7.000 espécies (8), compondo uma
vegetação caracteristicamente heterogênea (2), com a presença de florestas de savana,
florestas de galeria, florestas fluviais, florestas secas e até pântanos (15;3). No entanto,
o Cerrado vem sendo ameaçado por práticas econômicas insustentáveis,
principalmente atividades relacionadas ao agronegócio. É estimado que 50% das
pastagens plantadas com gramíneas africanas no Cerrado (uma área equivalente a
250.000 km2) sejam degradadas (8), o que certamente reduz sua capacidade produtiva,
gera fragmentação da paisagem, perda de biodiversidade, invasão biológica, erosão do
solo, poluição da água, mudanças no regime de incêndio e degradação da terra. A
identificação de subregiões de plantas lenhosas é fundamental para o desenvolvimento
de hipóteses em macroecologia e biogeografia (17), para a distribuição de vários grupos
de animais como pássaros, mamíferos e borboletas (13),bem como para a seleção ideal
de áreas para conservação devido ao reconhecimento de floras-alvo distintas (19). As
subregiões mapeadas podem ser uma ferramenta útil para criar planos de conservação
com base em uma análise das áreas mais ameaçadas, ajudando a melhorar a proteção
da biodiversidade diante do crescente impacto antrópico (4;12). O atual trabalho visa
construir uma base de dados sobre a composição florística e estrutura de abundâncias
das comunidades de plantas lenhosas no domínio do Cerrado meridional, procurando
trabalhos em fontes disponíveis na literatura que contenham dados de levantamentos
florísticos e fitossociológicos desenvolvidos no domínio do Cerrado, procurando sempre
compreender a motivação desses trabalhos, suas características locais, métodos
utilizados e principais resultados e considerações/conclusões.
Metodologia
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O domínio biogeográfico do Cerrado abrange mais de 2 milhões de km2 no Brasil,
incidindo sobre diversos estados, sendo os que compõem sua parte meridional são os
estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e
Paraná (FIGURA 1), estendendo-se por aproximadamente 970 mil km². A temperatura
média anual varia de 22°C a 23°C na maior parte do Cerrado, com temperaturas que
podem alcançar 40°C. A precipitação anual é relativamente alta, variando de 1800mm
a 1200mm. Os solos, em geral, são profundos, garantindo a disponibilidade de água em
épocas mais secas para a vegetação que possui raízes que alcançam as profundidades
maiores. A vegetação que predomina é do tipo savânica, se diversificando em
fisionomias florestadas e arbustivas. Apesar disso, a variação da fisionomia também
inclui florestas latifoliadas decíduas, semidecíduas e perenifólias, principalmente em
áreas de transições para biomas como Amazônia e Mata Atlântica, bem como florestas
decíduas rigidifoliadas em transições com a Caatinga (FIGURA 2) (Oliveira-Filho, 2009).
A base de dados foi construída através da utilização do software GOOGLE planilhas,
online. Os trabalhos inseridos nessa 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, cerrado, savana,
brazilian savanna, entre outras. Trabalhos mais antigos que não estavam disponíveis
online foram 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
amostragem, se por parcelas ou pontos-quadrantes, se a área é alagada, de várzea,
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 442 comunidades locais com base em ocorrências de espécies,
e de 284 localidades com base na abundância de espécies. As localidades foram
distribuídas ao longo da extensão territorial meridional do domínio do Cerrado. 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
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e pteridófitas. Não consideramos nenhum táxon infraespecífico 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 o seu pacote no programa estatístico R para
automatizar a consulta à base do projeto todo e então revisar a nomenclatura de
famílias, gêneros e espécies das plantas lenhosas listadas para a flora do Cerrado. Os
nomes de todas as espécies com erro ortográfico foram corrigidos (n= 155 e n= 73 para
os dados de ocorrência e abundância, respectivamente), espécies sinônimos foram
fundidas com espécies aceitas (n= 286 e n= 168) e espécies inválidas foram
descartadas (n= 24 e n= 16).
Resultados e Discussões
Foi encontrado um total de 953 espécies lenhosas pertencentes a 254 gêneros e 51
famílias botânicas nas 442 localidades estudadas. Espécies restritas a somente uma
localidade nos dados de ocorrência totalizaram 300 (aproximadamente 31.5% do total)
e 276 (29% do total) nos dados de abundância. O número médio de espécies por
localidade foi de 20.8 para o conjunto de dados de ocorrência e 17.5 para os dados de
abundância. Tais resultados correspondem aos objetivos propostos no planejamento
deste trabalho de criação de uma base com informações da flora do Cerrado, com dados
de distribuição e abundância de espécies lenhosas com enfoque na parte sul do bioma.
Conclusão
Foi elaborada uma grande base de dados sobre a composição florística e estrutura de
abundâncias das comunidades de plantas lenhosas no domínio do Cerrado meridional,
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, cumprindo então, de forma rigorosa,
todos os objetivos do plano de trabalho originalmente propostos. 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
abundância em cada local, podendo ter um foco na elaboração de projetos que visam a
conservação do próprio bioma do Cerrado como um todo. Futuramente, pretende-se
compilar essa ampla quantidade de informações da base de dados do Cerrado e realizar
análises estatísticas dos padrões macroecológicos encontrados.
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Anexos

FIGURA 1 Extensão do bioma Cerrado pelo território brasileiro de acordo com IBGE (a).
Enfoque na parte meridional do bioma e na distribuição espacial dos (b) pontos de
ocorrência e (c) dos pontos de abundância (ambos mostrados como pontos pretos).

FIGURA 2 Tipos de vegetação brasileira adaptados do IBGE ao esquema de
classificação proposto por Oliveira-Filho (2009) encontrado dentro dos limites do
domínio Cerrado.
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TÍTULO: Escolha da idade ao primeiro parto como um critério de eficiência reprodutiva
em vacas Pardo-suíças sob análise de sobrevivência
Resumo

Foi avaliado o tempo até o primeiro parto de novilhas leiteiras da raça Pardo-Suíça
provenientes de um rebanho da EMPARN-RN, com o objetivo de estimar curvas de
sobrevivência e de taxas de risco associadas com o primeiro parto (evento),bem como
identificar as possíveis covariáveis que influenciaram sobre o seu tempo de ocorrência,
usando o método não-paramétrico de Kaplan-Meier. Por limitação desta metodologia,
não podemos conhecer qual é o valor genético de cada touro e, consequentemente,
qual é a sua taxa de risco (fragilidade) para o evento, e, assim, não conseguimos
determinar qual deles produzirá filhas mais precoces ou mais tardias. De forma
semelhante, apenas podemos afirmar que houve diferença significativa entre os níveis
das covariáveis analisadas pelo método “forward stepwise” das estatísticas x² para o
teste Log-Rank. Assim, obtivemos que os tempos médio e mediano ao primeiro parto
foram 987,77 e 1.003 dias, respectivamente; e as covariáveis significativas pelo teste
Log-Rank foram estação de nascimento, ano de parto, touro (pai da vaca) e estação de
parto.

Palavras-chave: Censura à direita. Gado de leite. Precocidade reprodutiva. Risco.
TITLE: Choose of the age at first calving as a criteria of reproductive efficiency in BrownSwiss heifers under survival analysis
Abstract

It was evaluated the time until the first calving from dairy heifers of Brown Swiss breed,
belonging to a herd of the EMPARN-RN, with the aim to estimate survival and hazard
rate curves associated with the first calving (event), as well as to identify the possible
covariates that influenced on its time of occurrence, using the Kaplan-Meier nonparametric method. By limitation of this methodology, we cannot know which is the
breeding value of each sire and, consequently, which is its hazard rate (frailty) to the
event, and, therefore, we did not achieve to determine which of them will produce most
precocious or latest daughters. Similarly, we can only affirm that there was a significant
difference among the levels of the covariates evaluated by the “forward stepwise”
method of the chi-square statistics for the Log-Rank test. Hence, we obtained that the
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mean and median times at the first calving were 987.77 and 1,003 days, respectively;
and the significant covariates by Log-Rank test were birth season, calving year, sire
(cow’s father) and calving season.

Keywords: Right Censoring. Dairy cattle. Reproductive precocity. Hazard.
Introdução
Alguns estudos têm enfatizado a importância da eficiência reprodutiva e o seu papel
sobre a produtividade e a rentabilidade dos rebanhos leiteiros. A idade ao primeiro parto
é uma característica reprodutiva importante e de fácil mensuração em um rebanho. Em
geral, vacas que parem mais cedo possibilitam um retorno mais rápido do capital
investido pelo pecuarista, além de terem sua vida reprodutiva aumentada.
Cunha & Melo (2012) afirmam que, na maioria dos rebanhos, é comum algumas fêmeas
não possuírem o registro de primeiro parto no momento da avaliação, sendo que isso
pode ocorrer por motivos de doença, imaturidade fisiológica, morte ou mesmo pela
venda de animais, denominando-se essas observações de dados censurados.
Neste contexto, a análise de sobrevivência é a metodologia estatística mais indicada
para avaliar a idade ao primeiro parto das novilhas, poisconsidera as informações
completas e incompletas dos indivíduos que são avaliadas, respectivamente, como
dados não-censurados e censurados (Allison, 2010).
Este trabalho teve por objetivo estimar curvas de sobrevivência e de taxas de risco para
o primeiro parto de novilhas Pardo-Suíças além de identificar as covariáveis que
influenciam o tempo até o evento (primeiro parto), utilizando-se da metodologia da
análise de sobrevivência por meio do estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier.

Metodologia

Os dados utilizados neste estudo foram provenientes de um rebanho da raça PardoSuíça pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte
(EMPARN), criado na Estação Experimental do município de Cruzeta/RN, situado a 219
km de Natal. Foram analisadas 121 vacas primíparas, filhas de 47 touros nãoaparentados, nascidas entre os anos de 1993 a 2007, com parições entre os anos de
1998 e 2009 e idade ao parto variando de 736 a 2.365 dias.
O tempo (em dias) até a ocorrência do primeiro parto (evento) foi considerado como a
variável dependente, expressa na escala contínua. No arquivo de dados, foram incluídas
as covariáveis que possivelmente poderiam influenciar a variável tempo, baseando-se
em estudos divulgados na literatura com bovinos de leite nos quais a idade ao primeiro
parto foi analisada com uso da metodologia de modelos lineares mistos. Assim, foram
consideradas as covariáveis: touro (pai da vaca); grupo genético; ano e estação de
nascimento, bem como ano e estação de parto.
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As estações de nascimento e de parto foram definidas em função do período de
incidência de chuvas na região: estação 1: de fevereiro a junho (abundância) e estação
2: de julho a janeiro (escassez).
Durante os meses de fevereiro a junho, as vacas foram criadas sob regime semiintensivo, alimentando-se de pasto nativo e concentrado; entre julho e janeiro, as
fêmeas passaram a ser mantidas sob regime intensivo alimentando-se à base de capim
elefante e silagem de sorgo, além do concentrado. As vacas foram classificadas em dois
grupos genéticos: 1) animal de geração controlada (GC: de 1 a 5) e 2) animal puro de
origem (PO).
Dado que, nos sistemas de produção leiteiros, os animais que se reproduzem mais cedo
são os mais eficientes e que a raça Pardo-Suíça tem origem européia, foi estabelecido
que o primeiro parto devesse ocorrer até os 36 meses de idade da vaca. Assim, na
análise de sobrevivência, o tempo máximo para a censura foi fixado em 1.098 dias (36
meses); e o tempo de origem ou inicial foi fixado em 700 dias após o nascimento, haja
vista que nenhum parto ocorrera antes desse período. Logo, a escala de tempo foi
ajustada para descontar este longo período inicial. Foi criada a variável “status” para
qualificar o registro de tempo de cada fêmea como: tempo de falha (não-censurado)
com “status”= 1 caso ela tivesse parido entre 0 e 398 dias (700 e 1.098 dias), inclusive;
e tempo de censura com “status”= 0 caso ela não tivesse parido até 398 (1.098) dias.
Desse modo, as fêmeas censuradas tinham parido em qualquer tempo situado à direita
(acima) do tempo de censura, caso de censura à direita e do tipo I (Colosimo & Giolo,
2006).
Utilizou-se o procedimento LIFETEST do SAS (“Statistical Analysis System”, versão 9.2)
para obter o estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência, – também
chamado de estimador não-paramétrico de máxima verossimilhança dessa função – a
fim de estimar as curvas de sobrevivência e de taxas de risco associadas com o primeiro
parto neste rebanho, bem como identificar a influência de cada covariável sobre o tempo
até o evento.

Resultados e Discussões

Pelas estimativas da probabilidade de sobrevivência por Kaplan-Meier (KM), a curva de
sobrevivência deste rebanho (Figura 1) apresentou declínio de 0 aos 398 (700 aos
1.098) dias, correspondendo à redução na probabilidade de sobrevivência ao evento de
1,0 para 0,2893 (100% para 28,93%). Neste período, 86 novilhas pariram pela primeira
vez, representando um percentual de 71,07% de falha. Após isto, a curva de
sobrevivência se tornou uma linha reta paralela ao eixo do tempo, com o valor fixo de
probabilidade de 0,2893 (última calculada), pois não são reportadas estimativas de KM
para registros censurados usando o proc LIFETEST (Allison, 2010). Ao todo 35 fêmeas
foram censuradas (sobreviveram), correspondendo ao percentual de censura de
28,93%, e dentre elas quatro fêmeas pariram após 1.000 (1.700) dias, conforme se
observa pelo número de sobreviventes (quatro) exibido na Figura 1.
A idade média ao primeiro parto foi de 287,77 (987,77) dias; já a idade mediana foi de
303 (1.003) dias. Segundo Colosimo & Giolo (2006), na análise de sobrevivência por
KM, deve-se dar preferência ao tempo mediano quando o maior tempo observado é
uma censura. A função de risco, que descreve a probabilidade instantânea de que o
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evento (primeiro parto) ocorra, apresentou-se crescente até os 398 (1.098) dias (Figura
2), tempo em que atingiu seu máximo valor (perto de 0,009), mas com comportamento
oscilante (de picos e vales). Logo depois do tempo de censura, o risco caiu rapidamente
para 0 (zero) e permaneceu como uma linha reta paralela ao eixo do tempo.
A influência de cada covariável sobre o tempo até o primeiro parto foi avaliada pelo
método seqüencial “forward stepwise”, a partir da inclusão daquela mais importante
(com mais alto na análise univariada). Segundo Allison (2010), a hipótese nula é a de
que cada covariável não tem relação com o tempo de sobrevivência, dado que todas as
covariáveis que a precederam na análise foram controladas. As covariáveis que não
influenciaram o tempo até o primeiro parto foram ano de nascimento e grupo genético.
As demais mostraram exercer algum grau de influência, ao nível de 1% ou 5% de
probabilidade (Tabela 1).
A redução na idade ao primeiro parto das vacas está associada à eficiência e
lucratividade de um sistema de produção leiteiro. Muitos trabalhos têm demonstrado a
vantagem econômica decorrente do aumento do desempenho reprodutivo, quando as
novilhas iniciam mais cedo sua vida reprodutiva. Novilhas que parem mais cedo têm
maior vida produtiva do que as fêmeas mais tardias; assim, novilhas que parem pela
primeira vez aos 24 meses (732 dias) deverão produzir mais bezerros do que aquelas
que parem aos 1.098 dias (36 meses) de idade (Dias et al., 2004).
Ainda, segundo Cunha & Melo (2012), visando a melhoria genética dos rebanhos para
a IPP, deve-se selecionar o touro cujas filhas expressam o primeiro parto mais cedo,
isto é, aquele cuja curva de sobrevivência exibe decréscimos mais acentuados no
tempo, em função de ele possuir genes que conferem maior precocidade reprodutiva à
sua progênie. Neste aspecto, as curvas de sobrevivência e de taxas de risco servem de
suporte para a tomada de decisão no melhoramento genético.

Conclusão

O método de Kaplan-Meier permite estimar, no tempo, a probabilidade de sobrevivência
e a taxa de risco para o primeiro parto, permitindo detectar ainda os fatores que
influenciam o tempo até este evento.
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Anexos

Figura 1: Curva de sobrevivência incluindo o número de sobreviventes no tempo com
limite de confiança de 95% de probabilidade para a IPP em vacas Pardo-Suíças.

Figura 2: Função de risco suavizada para a ocorrência do primeiro parto nas vacas
Pardo-Suíças.

Tabela 1: Sequência de inclusão das covariáveis pelo método “forward stepwise” das
estatísticas x² para o teste Log-Rank.
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TÍTULO: Produção de mudas de Carthamus tinctorius L. sob estresse hídrico
Resumo

O Semiárido nordestino, correspondente a 18,2% do território brasileiro, possui
condições edafoclimáticas delicadas para produção de várias culturas por conta de suas
características adversas. No entanto, o cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma ótima
alternativa para o sertão nordestino, por apresentar resistência a essas características
presentes na região de semiárido. É uma cultura amplamente estudada pelo seu óleo
rico em ácidos graxos poli-insaturados e monoinsaturados e carrega um alto valor
econômico devido suas várias utilidades. Este trabalho teve como objetivo avaliar o
desenvolvimento de três variedades de cártamo sob estresse hídrico. Utilizando
parâmetros como número de folhas e tamanho da planta já que estão relacionados a
garantir eficiência no desenvolvimento e produtividade. Foram utilizadas sementes de
cártamo de três variedades que foram cultivadas com 4 tratamentos diferentes. Nossos
resultados sugerem que a cultivar IMAMT 946 no tratamento de T50% tem o melhor
desenvolvimento.

Palavras-chave: Plântula. Desenvolvimento. Cártamo. Sertão. Água.
TITLE: Production of Carthamus tinctorius L. seedlings under water stress
Abstract

The Northeastern Semi-Arid, corresponding to 18.2% of the Brazilian territory, has
delicate edaphoclimatic conditions for the production of various cultures due to its
adverse characteristics. However, safflower (Carthamus tinctorius L.) is a great
alternative for the northeastern hinterland, as it presents resistance to these
characteristics present in the semiarid region. It is a culture widely studied for its oil rich
in polyunsaturated and monounsaturated fatty acids and carries a high economic value
due to its various uses. This work aimed to evaluate the development of three varieties
of safflower under water stress. Using parameters such as number of leaves and plant
size as they are related to ensuring efficiency in development and productivity. Safflower
seeds of three varieties were used and were grown with 4 different treatments. Our
results suggest that the cultivar IMAMT 946 in the treatment of T50% has the best
development.

Keywords: Seedling. Development. Safflower. Hinterland. Water.

CIÊNCIAS DA VIDA

220

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Introdução
O Semiárido nordestino possui condições edafoclimáticas delicadas para produção de
várias culturas por conta de suas características adversas (SILVA et al.2019). Como
exemplo, baixo volume hídrico, água salobra, elevadas temperaturas com alta radiação
solar (ZANELLA, 2015), solos salinos e baixa umidade relativa do ar (ARAÚJO, 2011).
No entanto, apesar das condições edafoclimáticas do semiárido serem impróprias à
várias culturas, o cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma ótima alternativa para o sertão
nordestino, por apresentar resistência a essas características presentes na região
semiárida (SILVA, 2019). Devido à tolerância e ao potencial econômico da espécie, essa
espécie desponta-se de forma promissora para o desenvolvimento regional, podendo
contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do sertão nordestino.
O cártamo, espécie de origem asiática, foi inicialmente usado para tingir a seda. Além
disso, é bastante avaliado no Oriente pelo seu óleo rico em ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados (ROCHA, 2005). É uma planta cultivada em vários
países como a Índia, China, Estados Unidos, México e Turquia (GECGEL et al., 2007).
Em alguns países como a Índia, é usado como safrinha entre as culturas do algodão.
(MALEWAR et al., 1999). Argentina e México investem na produção de cártamo devido
o seu potencial para produção de óleo (GIAYETTO et al., 1999), sendo também
cultivado em outras regiões de clima semiárido em todo o mundo, devido à importância
do seu óleo. Segundo FAO (2019), atualmente o cártamo é cultivado em 21 países.
Alguns autores demonstram que o óleo nas sementes do cártamo varia entre 20 – 45%
(EKIN, 2005; CARVALHO et al., 2006; SACILIK et al., 2007; HAN et al., 2009), já
Oplinger (1990) relata teores entre 50 a 60%. Segundo OBA (2017), a cultura carrega
um alto valor econômico devido suas várias utilidades como planta medicinal,
ornamental, uso nas indústrias de tecidos, cosméticos e alimentos. Contudo, tem sido
estudado a fim de extração de óleo para produção de biodiesel (SAMPAIO, 2016).
Mesmo o cártamo sendo uma cultura de altíssimo potencial a ser explorado, segundo
Emongor (2010), ainda se trata de uma cultura bastante negligenciada.
Carthamus tinctorius L., é uma oleaginosa pertencente à família das asteráceas
(PINTÃO; SILVA, 2008). Essa espécie é anual possui cerca de 150 cm de altura; raiz
profunda, característica essa que lhe confere capacidade de tolerar um alto estresse
hídrico (DAJUE; MÜNDEL, 1996). O caule tem de 1 a 5 capítulos de cor amarela, laranja
ou vermelha. As folhas apresentam tamanhos diferentes entre as variedades da
espécie, e até variação individual; são alternas, dentadas ou lobadas, suas brácteas são
involucras e externas (ROCHA, 2005). O caule e algumas folhas apresentam numerosos
espinhos. (DAJUE & MÜNDEL, 1996).
A seca segundo BRILHANTE (2006) é provavelmente um dos mais importantes fatores
que limita a produtividade, pois afeta diversos processos como a absorção de água e
nutrientes, o fechamento e abertura dos estômatos, a atividade fotossintética entre
outros. Sabe-se que todos os processos que ocorrem no crescimento do vegetal são
sensíveis ao efeito da água e do sal, tornando análises de altura média e números de
folhas bons critérios para a avaliação da capacidade de adaptação e superação aos
estresses abióticos (ESTEVES & SUZUKI, 2008). Ou seja, a quantidade de água
disponível é um dos principais fatores abióticos que afeta o crescimento e o
desenvolvimento das culturas.
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Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de três variedades
de cártamo sob estresse hídrico durante a produção e desenvolvimento de mudas.
Utilizando parâmetros como número de folhas e tamanho da parte aérea já que estão
relacionados para garantir eficiência no desenvolvimento e produtividade. A hipótese
era de que, como o cártamo é uma espécie adaptada à seca, seria necessária menor
quantidade de água para produção e desenvolvimento de mudas de qualidade.

Metodologia

Local de estudo e período
O experimento foi conduzido no Laboratório de Investigação de Matrizes Vegetais
Energéticas (LIMVE), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
(5°50'22.2"S 35°12'06.3"W), no período de 3 de junho à 19 de julho do ano de 2019.
Procedimento experimental
Foram utilizadas sementes de cártamo (Carthamus tinctorius L.) de três variedades:
IMAMT 894, IMAMT 946 e IMAMT 1750, provenientes do banco de germoplasma do
Instituto Mato-grossense de Algodão (IMAMT), Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. Foram
cultivadas em vasos de experimentação com capacidade 500ml. O experimento contou
com 4 tratamentos (T), sendo:
T1- tratamento controle (plantas irrigadas com 100% “capacidade de solo”);
T2 - 75% de água, comparado com a capacidade do solo;
T3 – 50% de água, comparado com a capacidade do solo e considerando estresse
hídrico moderado;
T4 – 25% de água, comparado com a capacidade do solo e considerado estresse
severo.
Cada tratamento teve 5 réplicas, sendo um total de 60 vasos, em um período
experimental de 46 dias. Foram semeadas três sementes em cada pote e assim que a
primeira germinou e emergiu do solo foi feito o raleio (remoção das outras duas). Após
a germinação das sementes, foi acompanhado diariamente o desenvolvimento das
plântulas.. A irrigação aconteceu manualmente pelo cálculo da reposição de diária de
água que era perdida por evapotranspiração, todos os dias das 8h30 da manhã até 10h.
Pós-finalização do experimento as plântulas foram retiradas do substrato e realizada a
medição da parte área (TPA), partindo do eixo hipocótilo radicular ao ápice.
Figura 1: Três fases do desenvolvimento das plântulas
Figura 2: Processo de raleio das plântulas
Análise dos dados
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Foram analisadas as diferenças quanto ao tamanho da parte aérea das plântulas e
número de folhas. Foi mensurada a média com os resultados de cada tratamento.

Resultados e Discussões

Ao se observar a resposta comportamental das plântulas de cártamo inseridas no
estresse hídrico, se verifica uma forte influência da redução da disponibilidade hídrica
no desenvolvimento de Carthamus tinctorius L. como mostra a Tabela 1, onde
encontram-se as variáveis usadas para avaliar o desenvolvimento.
Tabela 1. Características morfológicas externas da plântula Carthamus tinctorius.
Número de folhas
Para a variável número de folhas observou-se quehouve diferença quando se analisa
os tratamentos e também entre as cultivares.
A cultivar IMAMT 946 se destacou em NF apresentando mais folhas por planta (10.6),
tanto no tratamento de 75% quanto no de 50% de irrigação, quando comparado com o
tratamento controle (100%). O menor número de folhas foi observado no tratamento de
25% no valor de 8.3. A redução de água favoreceu esta cultivar comparada das demais,
até o nível de 50% de irrigação.
A cultivar IMAMT 1750, quando se trata de número de folhas, obteve taxas menores nos
seus tratamentos (75%, 50%, 25%) quando comparada ao tratamento controle (100%).
No tratamento de 100% de irrigação obteve 8.6 folhas e no 50% 7.3 folhas. Isso indica
que esta cultivar necessita de um maior suprimento hídrico, quando comparado a
IMAMT 946, o que indica uma baixa tolerância a ausência de suprimento hídrico. Ou
seja, podemos discutir apontando para uma menor eficiência de desenvolvimento em
um contexto de estresse hídrico em comparação ao cultivar IMAMT 946.
Quando comparados os resultados aqui obtidos com o que a literatura aponta para
outras cultivares de cártamo. Santos (2015) constatou que quatro genótipos de foram
significativamente afetados pela baixa disponibilidade de água no substrato em virtude
da ausência de chuva durante o desenvolvimento vegetativa da cultura. O autor
confirmou o achado quando observou rendimentos morfométricos mais elevados nas
variáveis que foram submetidas a tratamentos irrigados.
A cultivar IMAMT 894 apresenta uma resposta comportamental diferente para cada
tratamento, mostrando uma plasticidade alta, ou seja, ela apresenta uma maior
quantidade de número de folhas, tanto no tratamento controle, como no tratamento que
apresenta estresse hídrico severo (25%), com menos discrepância entre os
tratamentos. Já nos tratamentos 75% e 50% ela obteve resultados intermediários
quando comparados aos cultivares IMAMT 946 e IMAMT 1750. No tratamento de 25%
foi a cultivar de melhor desempenho.
Tamanho da parte aérea
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Quando analisado o tamanho da parte aérea das cultivares IMAMT 894, IMAMT 946 e
IMAMT 1750 obteve-se os seguintes comportamentos, a cultivar IMAMT 946 no
tratamento T75% apresentou melhor desempenho em TPA (33 cm) em comparação
tanto com outros cultivares e quanto comparada às demais concentrações de água. A
redução de água favoreceu o TPA para esta cultivar. No tratamento de 25% esta cultivar
apresentou menor tamanho entre os demais tratamentos para a variável cultivar, porém
apresentou maior tamanho quando comparada aos demais cultivares para o mesmo
tratamento.
A cultivar IMAMT 1750 apresentou em geral menor desempenho em comparação às
demais cultivares no tratamento de 100%, 75% e no de 50%. A cultivar 1750 quando
analisado seu desempenho isoladamente observa-se que quanto maior estresse hídrico
menor o tamanho da parte aérea da planta, o que implica que esta cultivar nessa variável
foi afetada pela escassez de água. Ou seja, o TPA foi sensível a redução hídrica, o
mesmo ocorre em Oliveira (2013), quanto maior o estresse, menores valores
observados no parâmetro de altura do pinhão-manso e Silva et. al. (2007) observou que
o comportamento da altura de plantas de girassol obteve declínio relativo em função da
lâmina d'água aplicada. Os valores decaem de 26.3 até 16,5.
A cultivar IMAMT 894, no tratamento controle, apresentou maior crescimento em
comparação às outras cultivares. Todavia nos tratamentos de 75% e 50% a cultivar
apresentou crescimento intermediários em comparação aos demais cultivares e no
tratamento de 25% apresentou pior crescimento. Os resultados encontrados na
literatura são semelhantes ao observado para a cultivar IMAMT 894, Xavier (2019), ao
estudar estresse hídrico na cultura do Girassol observou uma redução para a altura da
planta eOliveira (2013), afirmou que as plântulas de pinhão manso obtinham menores
valores para tamanho da parte aérea quanto maior fosse estresse hídrico aplicado na
planta. Fato que quando observado apenas a cultivar IMAMT 894 acontece, no
tratamento 100%, 75%, 50% e 25% apontaram respectivamente, 30, 27.4, 19.9 e 16,1.

Conclusão

Conclui-se que o cultivar IMAMT 946 no tratamento de T50% (estresse hídrico
moderado) tem o melhor desenvolvimento em comparação às demais cultivares e
tratamentos. O tratamento de T50% é o mais adequado, uma vez que nestas plântulas
de Carthamus obtiveram um melhor desenvolvimento.
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Anexos

Figura 1: Três fases do desenvolvimento das plântulas

Figura 2: Processo de raleio das plântulas
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Tabela 1. Características morfológicas externas da plântula Carthamus tinctorius.
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DA APNEIA DO SONO EM FUNCIONÁRIOS OBESOS COM
JETLAG SOCIAL
Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares acometem consideravelmente pacientes
obesos. Nessa população facilmente é encontrada a síndrome da apnéia obstrutiva do
sono (SAOS), decorrente de alterações fisiológicas e corporais que resultam em
distúrbios do sono e respiratórios.

Objetivo: Avaliar a prevalência de alterações respiratórias durante o sono, distúrbios do
sono e o jet lag social em funcionários obesos.

Metodologia: Trata-se de um estudo realizado por meio da aplicação de formulários on
line, avaliações antropométricas e polissonografia em funcionários de uma Universidade
Pública da cidade de Natal, RN.

Resultados: A qualidade ruim do sono apresentou associação a níveis mais elevados
de estresse, curta duração do sono e sonolência (p < 0,05) e tempo médio do sono
durante a semana de 6,5 ± 1,3 h. Além disso, o estresse com o sono da semana
apresentou correlação relevante (p < 0,05). Observou também uma associação do jet
lag social com o cronotipo (p< 0,05) e o tempo de contribuição na instituição com a idade
(p < 0.05).

Conclusão: É importante o desenvolvimento de estratégias para melhorar a qualidade
do sono e promover benefícios a saúde, pois as alterações comprometem a qualidade
de vida e o perfil ocupacional dos envolvidos.

1. Objetivos: Geral: Analisar a prevalência de alterações cardíacas e respiratórias em
funcionários obesos através da técnica polissonográfica.
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Específicos: Determinar a prevalência e efeitos da apneia e dos distúrbios do sono.

Palavras-chave: Obesidade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Jet Lag
TITLE: PREVALENCE OF SLEEP APNEA IN OBESE EMPLOYEES WITH SOCIAL
JETLAG
Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases affect considerably obese patients. Obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS) is easily found in this population, resulting from
physiological and bodily changes that result in sleep and respiratory disorders.

Objective: To assess the prevalence of respiratory changes during sleep, sleep disorders
and social jet lag in obese employees.

Methodology: This is a study carried out through the application of online forms,
anthropometric assessments and polysomnography among employees of a Public
University in the city of Natal, RN.

Results: Poor sleep quality is associated with higher levels of stress, short sleep duration
and drowsiness (p <0.05) and mean sleep time during the week of 6.5 ± 1.3 h. In addition,
stress with the week's sleep showed a relevant correlation (p <0.05). It also observed an
association of social jet lag with the chronotype (p <0.05) and the time of contribution at
the institution with age (p <0.05).

Conclusion: It is important to develop strategies to improve sleep quality and promote
health benefits, as the changes compromise the quality of life and the occupational
profile of those involved.

1. Objectives: General: To analyze the prevalence of cardiac and respiratory disorders
in obese employees through the polysomnographic technique.

Specifics: Determine the prevalence and effects of apnea and sleep disorders.

Keywords: Obesity, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Jet Lag.
Introdução
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2018) as doenças crônicas
não transmissíveis são responsáveis por 40 milhões de mortes por ano, sendo a maior
contribuição às Doenças Cardiovasculares (DCV´s), responsáveis pela mortalidade de
aproximadamente por 17,9 milhões de pessoas por ano. Mais de dois-terços dessas
mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em pacientes com sobrepeso e
obesidade (GREGG, SHAW, 2017). Segundo o estudo, a prevalência de obesidade
entre 1980 até 2015 dobrou em mais de 70 países, contribuindo como um fator de risco
para um conjunto crescente de doenças crônicas, como as DCV´s, diabetes mellitus
(DM), doença renal crônica, câncer e distúrbios musculoesqueléticos (GBD, 2017). Em
países como a China, o Brasil e a Indonésia, a obesidade triplicou em adultos e jovens
(MAYER-DAVIS et al., 2017).
Evidências científicas têm mostrado que o trabalho em turno é frequentemente
associado ao desalinhamento circadiano crônico, principalmente devido a perturbações
do sono, como interrupções e débito de sono, que mostram ser fatores de risco para o
desenvolvimento da obesidade (ITANI et al., 2017; FATIMA et al., 2016; SUN et al.,
2018). Bernardo et al., (2015) encontraram que trabalhadores em turnos rotativos ou
noturnos apresentaram as piores qualidades do sono, maiores insatisfações com o
trabalho, níveis baixos de alerta, problemas de respiração e ronco. O sistema circadiano
desempenha um papel crucial na regulação dos ritmos diários do metabolismo, ciclo
sono/vigília, comportamento alimentar e secreções hormonais (HUANG et al., 2011). É
de conhecimento científico que a privação de sono, variações nas horas de dormir
preferidas (cronotipo), tempos subjetivos de alerta de pico, assim como o jetlag social
(ROENNEBERG et al., 2003) estão entre os fatores circadianos relacionado a uma
maior incidência de obesidade (ANOTHAISINTAWEE et al., 2018).
Observaram que a preferência noturna estava associada a um maior índice de massa
corporal (IMC), duração insuficiente do sono e ao maior jetlag social em pacientes
obesos com pré-diabetes. Outra condição comum encontrada na maioria da população
obesa é a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), pois esses pacientes
tipicamente possuem vias aéreas mais estreitas e menor complacência da parede do
tórax, comparados a pessoas de peso normal (AGUIAR et al., 2012; AHMED et a.,
2018). A SAOS é definida como é uma doença crônica caracterizada por episódios
parciais ou completos de colapso das vias aéreas superiores associados ao sono
intermitente, que resulta na dessaturação de oxigênio, fragmentação do sono, podendo
apresentar roncos, sonolência diurna, bem como consequências metabólicas fatais
(PUNJABI 2004; WHITE, YOUNES, 2012).
Os distúrbios respiratórios do sono, assim como a má qualidade e quantidade de sono
estão associados a um maior comprometimento no trabalho, nas relações interpessoais,
funções cognitivas, insônia crônica, sonolência diurna excessiva, sintomas depressivos,
redução do estado de alerta e atenção, assim como elevado risco de acidentes
(BERNARDO et al., 2015; PICCIN, et al., 2015, SLAVEN e cols. 2011). Embora muitos
estudos abordem a associação dos distúrbios do sono com o risco aumentado de
doenças cardiometabólicas, as rupturas do ritmo circadiano, como alterações no jetlag
social em trabalhadores e apneia do sono ainda não estão totalmente esclarecidas.

Metodologia
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Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, correlacional de abordagem
quantitativa, com uma amostragem não probabilística por conveniência, que foi
realizado por meio da aplicação de formulários, avaliações antropométricas, aferição da
pressão arterial e polissonografia em funcionários obesos de uma Universidade Pública
da cidade de Natal, RN. O estudo foi realizado no período de agosto de 2019 a julho de
2020 no Laboratório de Sono e Psicofisiologia, pertencente ao Laboratório de
Neurobiologia e Ritmicidade Biológica, do Departamento de Fisiologia e
Comportamento da UFRN.
Os critérios de inclusão incluíram funcionários obesos (IMC> 30kg/ m2) e não obesos
(grupo controle) maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Foram excluídos voluntários
com cardiopatias, pneumopatias graves, síndrome do pânico, cirurgia prévia, usuários
de medicamentos sedativos, portadores de deformidades craniofaciais, gestantes,
alcoolismo, incapacidade de entender instruções verbais e também aqueles que não
concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
funcionários afastados das atividades laborais como lactentes, férias, licença e os
aposentados.
A avaliação consistiu em uma coleta de dados pessoais, seguida de verificação dos
seguintes itens: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão
arterial sistêmica periférica, SatO2, peso e altura, Índice de Massa Corporal (IMC)
(peso/altura2), cirtometria do pescoço e abdômen e polissonografia basal noturna (única
coleta). As referências anatômicas das mensurações de circunferência de cintura (CC)
(margem inferior da última costela e a crista ilíaca) e pescoço (CP) (horizontalmente no
nível da cartilagem cricóide) foram padronizadas (GABRIELSEN et al., 2011). Os
valores de normalidade para CC segundo McCarthy e Ashwell (2006), serão <80 E < 94
para o sexo feminino e masculino, respectivamente. Já os valores referentes à CP para
os dois gêneros serão: mulheres, <41; homens, <43. Outras variáveis serão adquiridas
através do preenchimento de formulários.
Os voluntários também foram submetidos ao exame de polissonografia durante o sono.
A montagem do sistema de polissonografia (Neuron-Spectrum-4©, Neurosoft, Ivanovo,
Rússia), segue as recomendações da American Academy of Sleep Medicine (AASM,
1999; AASM, 2012; IBER et al., 2007) e incluirá a utilização de eletroencefalograma
(EEG) (seis canais bipolares, conforme o sistema internacional de posicionamento 1020), eletro-oculograma bilateral (EOG), eletromiografia submentoniana (EMGSM),
eletrocardiograma, sensores de fluxo de ar (nasal e oral), medidas de cintas para
esforço respiratório (abdominal e torácica) e oximetria. A avaliação foi realizada e
supervisionada por um técnico/Fisioterapeuta habilitado, conforme rotina do laboratório.
Os despertares relacionados ao esforço respiratório foram analisados a partir uma
sequência de respirações que duram pelo menos 10 segundos, caracterizadas por
maior esforço respiratório ou achatamento da onda de pressão nasal, seguida de
despertar do sono, que não preenche os critérios para um evento de apneia ou
hipopneia (AASM, 2012; BERRY et al., 2007).
A análise da presença e gravidade da SAOS foi realizada através do índice de apneia e
hipopnéia (IAH), no qual baseado no número de episódios de apneia/hipopnéia por
horas de sono. Os voluntários foram classificados em quatro grupos: Controle (<5
episódios/hora), apneia do sono leve (5-15 episódios/hora), apneia do sono moderada
(entre 16-30 episódios/hora) e apneia do sono severa (acima de 30 episódios/hora)
(PUNJABI 2008; THORNTON et al., 2012). Ademais, também pretendemos diagnosticar
o índice de IAH durante as diferentes fases do sono, onde será utilizada a razão entre
IAH durante o sono REM e o IAH durante o sono NREM (razão IAH-REM/IAH-NREM),
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sendo que uma razão IAH-REM/IAH-NREM > 2 indica predomínio de distúrbios
respiratórios durante o sono REM, ou AOS relacionada ao sono REM (HABA-RUBIO et
al., 2005). Segundos esses dados, a apneia é definida como a cessação completa do
fluxo aéreo por mais de 10 s e a hipopneia como redução ≥ 30% do fluxo aéreo com
duração de mais de 10 s, acompanhado por uma dessaturação de oxigênio em 4%
(ANDREW et al, 2012).
Os laudos técnicos polissonográficos foram confeccionados por médico/docente
especialista em Medicina do sono. Por fim, a aplicação de formulários/escalas validadas
online a fim de investigar diferentes aspectos relacionados ao sono foram: Índice de
qualidade do sono de Pittsburgh (BERTOLAZI et al., 2008), inventário de ansiedade de
Beck (CUNHA, 2011), escala de Estresse Percebido (COHEN et al., 1983), Questionário
de Cronotipo de Munique (MCTQ) (ROENNEBERG et al., 2003), Escala de sonolência
de Epworth (JOHNS, 1991) e sintomas sugestivos de SAOS (FLETCHER & LUCKETT
(1990). A avaliação do jetlag social, (ROENNEBERG et al., 2003) ocorreu subtraindo o
ponto médio de sono (MSF) de cada participante nos dias de trabalho e nos dias livres.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) sob o número de
protocolo 03984618.3.0000.5537. Foi utilizada a estatística descritiva para interpretação
dos dados, expressos em média e desvio padrão, para os dados paramétricos. Para os
valores não paramétricos foi utilizada a mediana e suas variações máximas e mínimas.
As correlações entre as variáveis foram feitas pelo teste de Pearson. O nível de
significância estatística foi definido em 5% para todos os testes (p <0,05). O pacote
estatístico utilizado é o programa Statistica versão 7.0 e os gráficos foram realizados
através do programa Graphpad Prism 5.0.

Resultados e Discussões
A população do estudo foi composta por funcionários vinculados à Universidade Pública
da cidade de Natal, RN. Dentre os participantes 84% são docentes, 8% de serviços
gerais, 4% vigilante e 4% diretor de centro, totalizando assim 25 participantes com
média de idade de 41 ± 8,2 anos e tempo de contribuição de 9,7 ± 1,9 anos. Verificouse predomínio do sexo feminino 68% em relação à 32% ao sexo masculino; 72%
casados,
24%
solteiros
e
4%
divorciado
(a).
A qualidade do sono foi avaliada através do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg
(PSQI) referentes a qualidade e distúrbios do sono no último mês. Os indivíduos foram
categorizados da seguinte forma, para uma boa qualidade do sono (PSQI ≤ 5),
qualidade ruim do sono (PSQI > 5) e possíveis distúrbios do sono acima de 10 pontos.
Observou-se que 64% avaliados apresentaram qualidade ruim do sono, 12%
apresentaram distúrbio do sono e 24% apresentaram boa qualidade do sono, além do
tempo médio de sono durante a semana de 6,5 ± 1,3h. Na figura 1, está representada
as
frequências
dos
componentes
do
PSQI
entre
os
funcionários.
Figura 1: Frequência por componente do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg entre
os
funcionários.
De acordo com os dados do estudo, a qualidade subjetiva do sono, latência do sono e
as alterações do sono foram os fatores mais relevantes para a baixa qualidade
apresentada pelos funcionários, visto que apresentam maiores médias em relação aos
demais
componentes.
Em um estudo transversal que analisou o estresse ocupacional e a qualidade do sono
em 19 docentes da área da saúde do estado do Goiás, encontrou predomínio de uma
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baixa qualidade do sono (59,7%) por meio do PSQI, sendo os principais fatores
contribuintes a sonolência diurna, os distúrbios do sono e a duração do sono (SOUSA
et al., 2018). Logo, é de extrema importância a qualidade do sono para uma boa
produtividade no período de vigília e bem-estar social, segundo a Academia Americana
de Medicina do Sono. Nesse contexto, o trabalho docente envolve grandes
responsabilidades para conciliar demandas de trabalho, vida social e familiar, o que
mudou os padrões de sono ao longo dos tempos e possíveis alterações na qualidade
deste
seja
uma
realidade
presente
(SOUSA
et
al.,
2018).
Por meio da Escala de estresse percebido foi mensurado o grau no qual os indivíduos
percebem as situações como estressantes na escala validada com 10 questões (PSS
10). Os itens foram selecionados para verificar o quanto imprevisível, incontrolável e
sobrecarregada os avaliados percebem sua vida (LUFT et al., 2007).
Dentre os 25 participantes, 48% apresentaram score para baixo estresse, 28% para
normalidade, 12% para moderado e alto estresse. A média do nível de estresse
observado nos participantes dessa pesquisa 18,12 (±8,4) é pouco estressante ao
considerar a pontuação de 0 a 40, sendo que uma pontuação maior indica maior
percepção
de
estresse
(SILVA
et
al.,
2018).
Em pesquisa com 19 professores universitários da área da saúde do estado do Goiás,
foi observado um predomínio de baixo nível de estresse (63,2%) entre os docentes.
Paralelo a isso, o presente estudo abrange uma amostra percentual de 84% dos
voluntários docentes. Logo, apesar do ambiente de trabalho apresentar potenciais
estressores, os docentes utilizam estratégias afetivas como um relacionamento estável,
um casamento e a presença de filhos como suporte social, que auxilia a minimizar o
es¬tresse
e
seus
efeitos
(SOUSA
et
al.,
2018).
Além disso, foi observado uma correlação entre a má qualidade do sono e o nível de
estresse nos voluntários (Figura 2). Nessa mesma linha, CERTO (2016) abordou a
relação significativa entre a má qualidade do sono em 192 alunos (53,6%) e o aumento
do estresse, assim como da ansiedade e depressão em um total de 358 alunos
universitários. Dessa maneira, a qualidade ruim do sono associada principalmente ao
estresse abrange características comuns a esses públicos, como hora tardia para ir
deitar, utilização do tempo de sono destinado ao compromisso com as demandas
acadêmicas, além do uso noturno de aparelhos eletrônicos apresentar associação entre
padrões de sono irregulares e diminuição na qualidade do mesmo. O estresse durante
os períodos de provas afeta os horários de ir deitar e levantar resultando com horários
de
sono
irregulares.
Figura 2: Associação entre a má qualidade do sono e o nível de estresse.
Já a sonolência excessiva diurna (SED) é um importante distúrbio do sono e
frequentemente é associado à síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono
(SAHOS). Isso se torna um fator predisponente para acidentes, redução da
produtividade e comprometimento cognitivo (MATNEI et al., 2017). Os voluntários foram
submetidos a Escala de sonolência de Epworth (ESE) a fim de verificar a frequência na
qual se sentiam sonolentos durante o dia. Este, é um questionário auto administrado e
se refere à possibilidade de cochilar em oito situações cotidianas (CORDEIRO et al.,
2018).
Dos 25 analisados, 84% possui pouca sonolência diurna, 8% sonolência diurna
excessiva e sonolência patológica com média de 6,88 (±4,66). Matnei et al. (2017)
avaliou em seu estudo 1264 exames polissonográficos de pacientes com SAHOS e
obteve uma correlação significativa com a sonolência diurna excessiva em pacientes
com estado mais grave da SAHOS principalmente do sexo masculino, sendo um
importante
fator
de
risco.
Diante dos resultados, nosso estudo possui amostra reduzida e avaliou apenas por meio
de questionários em comparação ao estudo de Matnei et al., no qual abrange uma
amostra consideravelmente grande de voluntários e uma análise mais criteriosa e
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específica
por
meio
da
polissonografia.
Os sintomas de ansiedade foram avaliados através do Inventário de Ansiedade de Beck,
pelos sujeitos em referência a si mesmo, levando em consideração a gravidade e a
frequência de cada um dos 21 itens em uma escala de 0 a 3 pontos. O escore total
possibilita no máximo 63 pontos e classifica de (0 - 10) pontos nível mínimo, (11 - 19)
pontos nível leve, (20 - 30) pontos nível moderado e de (31 - 63) pontos nível grave de
ansiedade (BARTHOLOMEU et al., 2010). No presente estudo, a média do nível de
ansiedade foi de 7,76 (±6,1) com 76% apresentando nível mínimo, 16% nível leve, 8%
moderado
e
nenhum
grave
para
ansiedade.
A correlação entre sonolência diurna e ansiedade nesse estudo apresentou um
resultado significativo, como pode ser visto na figura3. A mesma relação entre essas
duas variáveis foi observada no estudo de Gould et al., (2017) através de 109 adultos
residentes da comunidade com média de 75 anos de idade. O achado estabelece a
associação de ansiedade somática (tensão muscular, falta de ar, taquicardia) e cognitiva
(dificuldade de concentração, preocupações) com a sonolência diurna, sendo
mecanismo como as alterações no padrão respiratório durante o sono, doenças
cardiopulmonares e a presença de dores musculares possíveis fatores que podem
interromper
o
sono
e
causar
sonolência
diurna.
Figura 3: Correlação entre sonolência e ansiedade entre funcionários.
Outro tópico avaliado foi o risco para a apneia obstrutiva do sono (AOS) por meio do
questionário de Berlin, sendo esse composto por 3 categorias abordadas sobre ronco,
apneias, sonolência, fadiga e IMC (MARTINELI, MARTIN. 2013). Dessa forma,
observou a presença de 80% de voluntários com baixo risco e 20% com risco para AOS.
No estudo acima, foi evidenciado que homens têm maior prevalência para desenvolver
assim como pessoas obesas, entretanto, o presente estudo não foi composto em sua
maioria por esse público. Além de ressaltar a importância da polissonografia como
principal
diagnóstico.
Ademais, verificou-se a preferência da fase do sono nos dias livres como nos dias de
trabalho, ao disponibilizar o Questionário Cronotipo de Munique (MCTQ) composto por
10 itens que avaliam o sono nos dias de trabalho e nos dias livres, sendo dado em horas
(0 a 12). Valores inferiores qualifica como matutino e valores maiores qualifica como
vespertino (KOLODIUK., 2015). O estudo caracterizou 100% dos analisados como
matutinos, ou seja, possui maior desempenho em suas atividades pela manhã. Essa
manifestação pode ser do próprio relógio biológico do indivíduo ou mesmo do meio
externo
(LEVANDOVSKI,
SASSO,
HIDALGO,
2013).
Foi evidenciado que o tempo de contribuição na instituição se correlacionou
positivamente com a idade (anos) (Figura 4), isso também pôde ser observado em uma
pesquisa com professores universitários na qual apresentaram tempo médio de atuação
de 10 anos e uma média de 38 anos de idade. Nesse sentindo, a associação tende a
torná-los pessoas mais maduras e estáveis (SOUSA et al., 2018). O presente estudo
também revelou uma associação do jet lag social (SJL) com o cronotipo (Figura 5). A
média dos valores do cronotipo (MFSc) foi 3,4 ±0,6 e do jetlag social de 74,4±14,8 min
(N=25), destes 32% dos participantes tinham valores <1 h e 68% ≥1h.
O cronotipo respeita a percepção individual de cada pessoa, uma vez que se considera
a preferência no horário de dormir e acordar, assim como o momento de maior
disposição física e cognitiva. Assim, um padrão nos horários do sono contribui com a
regulação desse, já que pode ser um dos fatores para a privação do sono (SANTOS et
al.,
2016).
Figura 4: Relação entre o tempo de trabalho e a idade em anos.
Figura
5:
Relação
entre
o
Jet
lag
social
e
o
cronotipo.
Outrossim, a sonolência se associou positivamente com a qualidade ruim do sono,
ilustrando que a má qualidade ou distúrbio do sono estão intrinsicamente relacionados
a uma maior incidência de sonolência, visto que, o profissional acumula
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responsabilidades laborais, de estudo e com lazeres noturnos ao buscar cumprir suas
obrigações (SANTOS et al., 2016). Por fim, também se notou uma associação entre a
curta duração do sono na semana e a pior qualidade do sono (p<0,05) (Figura 6).
Figura 6: Associação redução do sono na semana e a qualidade ruim do sono
Torna-se importante o desenvolvimento de ações e estratégias para melhorar a
qualidade do sono da população obesa e promover benefícios a saúde, haja visto que
as alterações comprometem a qualidade de vida e o perfil ocupacional dos envolvidos.
Conclusão
Através dos dados coletados pelo estudo foi possível observar associações positivas
entre a má qualidade do sono (64%) e o nível de estresse (p = 0,05), entre sonolência
diurna (84%) e ansiedade (p = 0,05), bem como o estresse (24%) com o sono da
semana (p<0,05). Por fim, também se notou uma associação entre a curta duração do
sono na semana e a pior qualidade do sono (p<0,05). Diante do presente estudo possuir
uma amostra pequena e avaliar apenas as variáveis por meio de questionários, não foi
possível obter dados suficientes para as análises polissonográficas relacionados ao
diagnóstico da SAOS.
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Anexos

Figura 1: Frequência por componente do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg entre
os funcionários

Figura 2: Associação entre a má qualidade do sono e o nível de estresse

Figura 3: Correlação entre sonolência e ansiedade entre funcionários

Figura 4: Relação entre o tempo de trabalho e a idade em anos

Figura 5: Relação entre o Jet lag social e o cronotipo

Figura 6: Associação redução do sono na semana e a qualidade ruim do sono
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TÍTULO: Efeito da dipirona sobre a contração do epidídimo e parâmetros espermáticos
Resumo

A dipirona é um inibidor da COX amplamente usado na clínica por seus efeitos
analgésicos. No entanto, o efeito deste fármaco sobre a fertilidade masculina ainda não
é completamente conhecido, principalmente considerando o epidídimo como um
possível alvo farmacológico. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da
dipirona sobre a contração do epidídimo, níveis de testosterona e parâmetros
espermáticos. Para alcançar tais objetivos, avaliamos os efeitos do tratamento in vivo
com dipirona 100 mg/kg (v.o) por 15 dias sobre a contração de segmentos do ducto
epididimário da cauda distal do epidídimo de rato por meio de experimentos funcionais
em banho de órgão isolado. Determinamos também os níveis de testosterona dos
animais tratados por meio de quimioluminescência e os seguintes parâmetros
espermáticos: produção diária de espermatozoides, número e trânsito de
espermatozoides ao longo do epidídimo. Observamos que o tratamento in vivo com
dipirona reduziu a produção diária de espermatozoides, os níveis séricos de
testosterona e a quantidade de espermatozoides no epidídimo, sem alterar a contração
do ducto epididimário e o trânsito de espermatozoides ao longo deste órgão. Podemos
concluir que a administração de dipirona por 15 dias reduziu a contagem de
espermatozoides pelo epidídimo e tal efeito poderia estar relacionado a uma redução
da produção de espermatozoides causada por uma produção deficitária de testosterona.

Palavras-chave: Dipirona, epidídimo, testosterona, parâmetros espermáticos.
TITLE: Effect of dipyrone on the contraction of the epididymis and sperm parameters
Abstract

Dipyrone is a COX-inhibitor used worldwide as an analgesic drug. However, the effects
of this drug on male fertility is still not fully understood, mainly considering the epididymis
as a putative target. Then, this study sought to investigate the effects of dipyrone on
epididymal contraction, testosterone levels and sperm parameters. We evaluated the
effects of in vivo treatment with dipyrone 100 mg/kg (v.o.) for 15 days on contractions of
epididymal duct segments from rat distal cauda epididymis by functional experiments.
We also determined serum testosterone levels by chemiluminescence immunoassay
and the following sperm parameters: daily sperm production, sperm count and transit
time through epididymis. We observed that in vivo treatment with dipyrone decreased
the daily sperm production, serum testosterone levels and sperm count through
epididymis while epididymal duct contractions of rat distal cauda epididymis and sperm
transit time through epididymis were unaltered. In conclusion, in vivo administration of
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dipyrone decreased the sperm count throughout epididymis and this effect could be
associated to a low sperm production caused by reduced testosterone levels with a minor
involvement of epididymis contraction.

Keywords: Dipyrone, epididymis, testosterone, sperm parameters.
Introdução
Analgésicos não-opioides, como dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico e demais
anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) são os medicamentos mais comumente
usados no mundo. Estes agentes possuem propriedade analgésica, atuando por meio
da inibição do sistema enzimático das prostaglandinas endoperóxido sintases (mais
conhecidas como ciclooxigenase ou COX), que converte ácido araquidônico em
prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclina (SCHUG; MANOPAS, 2007). As
prostaglandinas e seus receptores são amplamente encontrados no trato reprodutor
masculino de diferentes espécies, sendo, portanto, essenciais para a fertilidade
masculina. De fato, é demonstrado que (a) homens com oligozoospermia apresentam
baixos níveis de prostaglandinas no sêmen enquanto que o (b) tratamento com
prostaglandinas é capaz de reduzir os níveis de testosterona e (c) acelerar o
aparecimento de espermatozoides no ejaculado, sendo este último efeito,
provavelmente, relacionado a uma ação direta das prostaglandinas na musculatura lisa
de tecidos como epidídimo ou ducto deferente (DROBNIS; NANGIA, 2017). Diante deste
contexto, não é surpresa que fármacos inibidores da produção de prostaglandinas
possuam efeitos marcantes na fertilidade masculina. Por exemplo, é descrito que o
paracetamol e ácido acetilsalicílico são capazes de reduzir a produção de testosterona
por células de Leydig (ALBERT et al., 2013). Além disso, tratamento com ácido
acetilsalicílico, paracetamol ou indometacina são capazes alterar a quantidade e
qualidade de espermatozoides no ejaculado (ASOK KUMAR; CHINOY, 1988; BAGOJI
et al., 2017; DROBNIS; NANGIA, 2017).No entanto, os efeitos da dipirona (analgésico
não-opioide inibidor da COX) sobre a fertilidade masculina ainda não foram devidamente
estudados, permanecendo elusivos.
Um importante e pouco considerado alvo para os efeitos anti-fertilidade de diversos
fármacos é o epidídimo. É sabido que após deixar os testículos, os espermatozoides
são transportados pelo ducto epididimário (por meio de contrações espontâneas deste
tecido e/ou moduladas por neurotransmissores, hormônios e prostaglandinas), 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 na atividade motora
do epidídimo e, por conseguinte, no trânsito epididimário de espermatozoides pode
reduzir a qualidade e a quantidade destas células no ejaculado, reduzindo, portanto, a
fertilidade masculina (CORNWALL, 2009; COX et al., 2008; DA SILVA et al., 2014;
DROBNIS; NANGIA, 2017). Neste sentido, é plausível supor que a inibição da produção
de prostaglandinas induzida por fármacos como a dipirona, um fármaco amplamente
usado na prática clínica para o tratamento da dor e febre em diferentes situações (LUTZ,
2019; REIST et al., 2018), possa afetar a contração do ducto epididimário e,
consequentemente, alterar parâmetros espermáticos como trânsito epididimário ou a
concentração de espermatozoides em diferentes partes do epidídimo.
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Objetivos
Avaliar os efeitos da dipirona sobre a contração do epidídimo e parâmetros
espermáticos de ratos. Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram traçados:
(1) Avaliar se o tratamento in vivo com dipirona altera a contração de segmentos
isolados do ducto epididimário da cauda distal do epidídimo de rato; (2) Verificar se o
tratamento in vivo com dipirona afeta a quantidade de espermatozoides nas diferentes
partes do epidídimo, a produção diária de espermatozoides e o trânsito espermático
pelo epidídimo; e (3) Estudar se o tratamento in vivo com dipirona altera os níveis séricos
do hormônio sexual testosterona;

Metodologia

Para a realização dos experimentos utilizamos 14 ratos Wistar adultos com 60-90 dias
de idade e pesando 250-350 g provenientes do Biotério Central da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de
Biofísica e Farmacologia da UFRN em condições controladas (ciclo claro/escuro) e com
ração e água ad libitum. Todos os procedimentos experimentais descritos aqui foram
aprovados pelo comitê de ética institucional (Protocolo número 0023/2019).
Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais: Controle
(tratado oralmente por gavagem com veículo livre de fármaco por 15 dias; n=7) e
Dipirona (100 mg/kg, v.o. -gavagem- por 15 dias; n=7). Vale destacar que a dose, via
de administração e o tempo de tratamento com a dipirona foi baseado em estudos
anteriores que avaliaram os efeitos de inibidores da COX no trato geniturinário de
roedores (DROBNIS; NANGIA, 2017; PASSONI et al., 2018). Além disso, destaca-se
que a dose de 100 mg/kg de dipirona utilizada neste estudo corresponde a uma dose
equivalente em humanos de aproximadamente 16 mg/kg ou 1g para uma pessoa de 6070 kg (NAIR; JACOB, 2016), a qual se encaixa na dose terapêutica para este fármaco
(500mg – 1g, 1-4 x dia – máximo 4g dia) (Vide bula de medicamentos).
Após o fim do tratamento, os animais foram eutanasiados por decapitação 24 h após a
administração da última dose do veículo (controle) ou dipirona e os órgãos reprodutores
(testículo, epidídimo, lobo ventral da próstata, vesícula seminal vazia e ducto deferente)
foram coletados e pesados. O epidídimo direito foi usado para isolamento de segmentos
do ducto epididimário da região distal da cauda do epidídimo, os quais foram usados
em experimentos de banho de órgão isolado para avaliação da contração induzida por
agonistas ou pelo agente despolarizante KCl. Além disso, utilizamos o epidídimo e o
testículo esquerdos para análise dos seguintes parâmetros espermáticos: produção
diária de espermatozoides, reservas de espermatozoides e tempo de trânsito de
espermatozoides pelo epidídimo. No momento da decapitação, o sangue dos animais
foi coletado foi processado para a coleta do soro e posterior determinação do hormônio
testosterona. O detalhamento de tais procedimentos são descritos a seguir:
(i) Experimentos funcionais em banho de órgão isolado: segmentos isolados do ducto
epididimário da cauda distal do epidídimo de ratos tratados ou controles foram montados
sob 1g de tensão em um banho de órgão de 10 ml contendo solução nutritiva com
composição (mM): 138 NaCl; 5,7 KCl; 1,8 CaCl2·2H2O; 15 NaHCO3; 0,36
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NaH2PO4·H2O e 5,5 glicose, preparada em água destilada, aerada e mantida a 32 ° C,
pH 7,4. Após a montagem no banho de órgão, aguardamos um período de 30 min para
estabilização do tecido e, em seguida, KCl 80 mM foi adicionado ao banho para checar
a viabilidade do tecido e determinar a resposta contrátil máxima do mesmo. Por
conseguinte, a preparação foi lavada e após 30 min de estabilização, curvas
concentração efeito cumulativas foram realizadas para a fenilefrina (agonista
adrenérgico) ou carbacol (agonista colinérgico). Os parâmetros farmacológicos Emax
(indica eficácia) e -LogEC50 (pEC50 – indica potência) foram determinados
graficamente a partir das curvas concentração efeito cumulativas, com a finalidade de
permitir comparações entre grupos experimentais.
(ii) Parâmetros espermáticos: Os testículos e os epidídimos dos animais tratados com
dipirona, assim como os controles, foram processados para a determinação dos
seguintes parametros espermáticos: produção diária de espermatozoides no testículo,
trânsito e concentração de espermatozoides em segmentos específicos do epidídimo.
Para o cálculo da produção diária de espermatozoides, as espermátides resistentes à
homogeneização (estágio 19 da espermatogênese) foram determinadas como
previamente descrito (ROBB; AMANN; KILLIAN, 1978). Primeiramente, o testículo foi
decapsulado, pesado e homogeneizado em 5 ml de NaCl 0,9% contendo Triton X100
0,5%, seguido de sonicação por 30 s. Após diluição (10 vezes), uma amostra foi
transferida para uma câmara de Neubauer (quatro campos por animal) e as
espermátides 19 contadas. Para o cálculo da produção diária de espermatozoides, o
número de espermátides (por testículo) no estágio 19 foi dividido por 6,1 (se refere ao
número de dias que estas espermátides estão presentes no epitélio seminífero). O
epidídimo, por sua vez, foi dividido em duas regiões: cabeça/corpo e a cauda. Cada
região foi cortada em pequenos fragmentos, seguido de homogeneização em NaCl 0,9%
contendo Triton X 100 0,5% (1 mL para cada 100mg da cabeça/corpo ou 200mg da
cauda) e diluição (10 vezes). A contagem dos espermatozoides em cada região do
epidídimo foi realizada como descrito para as espermátides 19. 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.
(iii) Dosagem de testosterona: Ao fim dos 15 dias de tratamento, o sangue dos animais
tratados ou controles foi coletado e processado para a obtenção do soro. Em seguida,
o soro foi congelado até o momento da determinação do hormônio testosterona. A
dosagem de testosterona total foi realizada pelo laboratório DNA Center (Natal, Brasil)
utilizando ensaio imunológico por quimioluminescência (Access Testosterone kit,
Beckman Coulter - sensibilidade de 10 ng/dl).
Com relação a análise dos dados, destacamos que os resultados de contração foram
expressos como gramas (g) de contração. Os valores foram apresentados como média
± erro padrão da média (E.P.M.). O teste t–student não-pareado foi usado na análise
estatística entre os grupos. Em todas as análises foi adotado um valor de p<0,05. Os
resultados foram obtidos a partir de grupos experimentais contendo um número mínimo
de 5 experimentos realizados em tecidos ou amostras de diferentes animais.

Resultados e Discussões

Resultados
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Após 15 dias de tratamento, observamos que os animais tratados com dipirona 100
mg/kg apresentaram um ganho de peso de 48,6 ± 8,7g (n=7), o qual não foi
estatisticamente diferente do ganho de peso observado nos animais do grupo controle
(25,8 ± 10,25g; n=7). Da mesma maneira, não encontramos nenhuma alteração
significativa no peso dos órgãos reprodutores dos animais submetidos ao tratamento
com dipirona em comparação ao controle (Tabela 1; ANEXO).
O tratamento in vivo com dipirona 100 mg/kg por 15 dias não foi capaz de alterar as
contrações de segmentos do ducto epididimário da cauda distal do epidídimo de rato
induzidas pelo agente despolarizante KCl 80 mM por 5 min (Figura 1A; ANEXO).
Ademais, verificamos que o tratamento com dipirona não alterou as contrações de
segmentos do ducto epididimário da cauda distal do epidídimo de rato provocadas pelos
agonistas fenilefrina (agonista adrenérgico) (Figura 1B) ou carbacol (agonista
colinérgico) (Figura 1C; ANEXO), conforme pode ser demonstrado pelos valores de
Emax e -LogEC50 para estes agonistas entre os animais do grupo controle e tratado
(Tabela 2; ANEXO).
Os animais submetidos ao tratamento in vivo com dipirona por 15 dias apresentaram
uma redução significativa no número de espermátides no testículo (~45%) e na
produção diária de espermatozoides (~45%) quando comparados aos animais controle
(Tabela 3; ANEXO). Verificamos também uma redução drástica no número de
espermatozoides coletados da região da cabeça/corpo (~53%) e cauda (~55%) do
epidídimo de ratos tratados por 15 dias com dipirona 100 mg/kg em comparação aos
animais do grupo controle (Tabela 3; ANEXO). No entanto, nenhuma alteração
significativa foi observada no tempo de trânsito dos espermatozoides na região da
cabeça/corpo e cauda do epidídimo de animais tratados (Tabela 3; ANEXO). O
tratamento in vivo com dipirona por 15 dias foi ainda capaz de reduzir em
aproximadamente 60% o nível de testosterona sérica total (Figura 2; ANEXO).
Discussão
Neste trabalho verificamos que o tratamento in vivo com dipirona foi capaz de reduzir a
produção diária de espermatozoides e a quantidade deste gameta em diferente partes
do epidídimo, sem, no entanto, alterar o tempo de transito dos espermatozoides ao
longo do epidídimo e a atividade motora de segmentos do ducto epididimário da região
distal deste órgão. Discutiremos, a seguir, que os efeitos acima mencionados da
dipirona podem estar relacionados a uma redução dos níveis de testosterona produzida
pelo tratamento com tal fármaco.
É sabido que a dipirona exerce seus efeitos terapêuticos por meio da inibição da enzima
ciclooxigenase (isoformas COX-1 e COX-2), a qual leva uma redução na síntese de
prostaglandinas (SCHUG; MANOPAS, 2007). Ambas as isoformas de ciclooxigenase,
prostaglandinas e seus receptores foram descritas no epidídimo de roedores (LAZARUS
et al., 2002; WONG et al., 1999), indicando que as prostaglandinas produzidas por tais
enzimas poderiam exercer um importante papel na função epididimária. De fato, estudos
in vitro observaram que as prostaglandinas PGD2, PGE2 e PGE2alfa foram capazes de
induzir contração do ducto epididimário em diferentes partes do epidídimo de roedores,
assim como também estes autacoides foram capazes de potencializar as contrações do
ducto epididimário induzidas por agonistas adrenérgicos ou colinérgicos (ELFGEN et
al., 2018; HIB; OSCAR, 1978). Assim, supõem-se que fármacos capazes de inibir a
enzima ciclooxigenase são capazes de alterar a contratilidade do ducto epididimário,
alterando, portanto, o transporte de espermatozoides ao longo do epidídimo. Tal
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hipótese se mostrou verdadeira em um estudo publicado por Hib e Oscar 1978, o qual
demonstrou que a administração in situ da indometacina reduziu as contrações do ducto
epididimário induzidas por agonistas adrenérgicos e colinérgicos. No entanto, dentro
das nossas condições experimentais, não fomos capazes de identificar alterações na
atividade motora de segmentos do ducto epididimário da cauda distal do epidídimo de
animais tratados por 15 dias com dipirona.
No nosso estudo, observamos que o tratamento in vivo com dipirona foi capaz de reduzir
a quantidade de espermatozoides em diferentes partes do epidídimo. Vários estudos
tem demonstrado que a redução na quantidade de espermatozoides no epidídimo
induzida por diferentes fármacos pode ser o resultado de: (a) alterações na atividade
motora do ducto epididimário, o que poderia levar a uma aceleração do trânsito
espermático pelo epidídimo; (2) e/ou pode ser o resultado de um prejuízo na
espermatogênese, levando a uma menor produção de espermatozoides e,
consequentemente, a uma menor reserva deste gameta ao longo do epidídimo
(BELLENTANI et al., 2011; BEZERRA et al., 2019; DA SILVA et al., 2014). No nosso
estudo, não observamos alterações na atividade motora (mencionado acima) e nem no
tempo de trânsito dos espermatozoides em diferentes partes do epidídimo de animais
tratados com dipirona. Por outro lado, os animais tratados com dipirona apresentaram
uma redução significativas dos níveis de testosterona e da produção diária de
espermatozoides.
Estudos anteriores identificaram que a dipirona é capaz de reduzir a síntese de
testosterona em modelos animais ou em células isoladas (PASSONI et al., 2018). Tal
efeito anti-androgênico foi também observado para outros inibidores da ciclooxigenase
como paracetamol (KRISTENSEN et al., 2012), indometacina (KRISTENSEN et al.,
2012; SAKSENA et al., 1975) ou ibuprofeno (KRISTENSEN et al., 2018), por
mecanismos dependentes e/ou independentes da inibição da enzima ciclooxigenase.
No caso específico da dipirona, Passoni et al. (2018) descreveram que tal fármaco é
capaz de inibir diferentes enzimas que participam da síntese de testosterona nas células
de Leydig, gerando uma redução na síntese desse hormônio a nível testicular. Por outro
lado, a relação entre a inibição da ciclooxigenase testicular produzida pela dipirona e a
produção de testosterona ainda não foi avaliada de forma específica, permanecendo
elusiva. Destaca-se, ainda, que a redução dos níveis de testosterona produzida pelo
tratamento com dipirona por 15 dias poderia levar a um atraso na espermatogênese,
resultando na redução da produção de espermatozoides e no seu número ao longo do
epidídimo, conforme observado em nosso estudo. A redução dos níveis de testosterona
e o atraso subsequente na espermatogênese levando a uma redução das reservas de
espermatozoides no epidídimo foram bem descritas para outros agentes capazes de
interferir na esteroidogênese como o bisfenol-A (OGO et al., 2018), fluoxetina
(BEZERRA et al., 2019) e dexametasona (SADEGHZADEH; MEHRANJANI;
MAHMOODI, 2019).
Ressaltamos que o impacto dos resultados aqui apresentados sobre a fertilidade
masculina deve ser visto com cautela. É debatido que a toxicidade reprodutiva de
fármacos inibidores da ciclooxigenase em humanos parece depender de vários fatores
como tempo de exposição, dose e tipo de fármaco (63). Assim, mais estudos são
necessários desvendar as consequências do uso da dipirona, um dos analgésicos mais
usados clinicamente (LUTZ, 2019), sobre a fertilidade masculina.
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Conclusão

O tratamento com dipirona por 15 dias é capaz de reduzir a quantidade de
espermatozoides no epidídimo de ratos e tal efeito pode estar relacionado a uma
redução dos níveis de testosterona. Alterações na atividade motora do epidídimo de
ratos tratados com dipirona ainda não podem ser descartadas, visto que a contração do
ducto epididimários de outras regiões do epidídimo (cabeça, corpo e regiões proximais
da cauda) não foram avaliadas.
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Resumo

Doenças no tecido ósseo têm estimulando a busca de tratamentos que substituam os
métodos atuais devido às limitações que estes apresentam. As abordagens da medicina
regenerativa se mostram promissoras, combinando células, moléculas bioativas e
biomateriais que apresentem propriedades físico-químicas semelhantes ao tecido ou
órgão que se deseja regenerar. Nesse âmbito, a hidroxiapatita (HA) está sendo cada
vez mais estudada e a combinação com outros elementos, como o estrôncio (Sr) e o
carbonato (CO32-) pode melhorar as suas propriedades e gerar melhor desempenho na
regeneração óssea. Inicialmente o trabalho submetido tinha como objetivo analisar o
potencial genotóxico de microesferas de HA contendo Sr. Contudo, no decorrer do
trabalho surgiu a necessidade de avaliar a genotoxicidade de um outro material
produzido pelo mesmo grupo, as microesferas de HA carbonatada (CHA). Os resultados
do teste de MTT demonstraram alterações significativas na proliferação celular.
Contudo, os resultados do índice de divisão nuclear (NDI) obtidos pelo teste de
micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) não mostram alterações da
proliferação de células tratadas com as amostras em relação ao controle negativo. Os
resultados de micronúcleos, brotos, pontes mostram ainda que as amostras não
apresentam potencial genotóxico. Os resultados ainda são preliminares, porque a
pesquisa foi interrompida devido à portaria 452/2020-R da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

Palavras-chave: Hidroxiapatita, biomaterial, reparo ósseo
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Abstract

Diseases in bone tissue have stimulated the search for treatments that replace the
current methods due to their limitations. Regenerative medicine approaches combining
cells, bioactive molecules and biomaterials with physico-chemical properties similar to
the target tissue or organ present promising alternatives. In this context, hydroxyapatite
(HA) is being increasingly studied and its combination with other elements, such as
strontium (Sr) and carbonate (CO32-) could improve its properties leading to a better
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performance in bone regeneration. Initially, the submitted work aimed to analyze the
genotoxic potential of HA microspheres containing Sr. Meanwhile, we had the need to
evaluate the genotoxicity of another material produced by the same group, therefore we
used the carbonated HA microspheres (CHA). The results of the MTT test demonstrated
significant changes in cell proliferation treated with the samples. However, the results
from nuclear division index (NDI) obtained by the cytokinesis-blocked micronucleus
assay (CBMN) did not show changes in the proliferation of cells treated with the samples
in relation to the negative control. The results of micronuclei, buds, bridges also indicate
that the samples do not have genotoxic potential. The results are still preliminary,
because the research was interrupted due to ordinance 452/2020-R of the Federal
University of Rio Grande do Norte.

Keywords: Hydroxyapatite, biomaterial, bone repair
Introdução
Os ossos exercem funções essenciais ao corpo, como locomoção, suporte, proteção
dos tecidos moles, armazenamento de cálcio e fosfato e proteção da medula óssea
(FLORENCIO-SILVA et.al, 2015). Contudo, doenças ósseas e defeitos resultantes de
trauma, câncer, infecções, condições degenerativas e inflamatórias estão aumentando
fazendo com que pesquisas voltadas para o desenvolvimento de terapias mais viáveis
para regeneração ósseas recebam cada vez mais atenção (ANSARI, 2019).
A cura de fraturas ósseas e a reconstrução de defeitos ósseos de tamanho crítico são
um desafio significativo. O procedimento atual mais utilizado é o transplante de osso de
origem autólogo devido às suas propriedades como estrutura estável, baixa
imunogenicidade e alta capacidade osteogênica natural (ZENG JH, et. al, 2018).
Contudo, sua utilização apresenta limitações relacionadas com alta taxa de
complicações durante o procedimento de coleta, hemorragia, lesões nervosas e
vasculares e também, dor pós-operatória. Outra alternativa é a utilização de aloenxertos
que apresentam boa osteocondução e evitam as limitações que os enxertos autólogos
apresentam (ZENG JH, et. al, 2018). Entretanto, no processo de esterilização e
armazenamento as propriedades biológicas e mecânicas mudam, resultando na perda
da osteoindução e da capacidade osteogênica, podendo ocorrer altas taxas de
complicações como infecções, fratura, consolidação tardia ou não consolidação (SOHN
HS e OH JK, 2019; ZEKRY KM, et. al, 2019). Devido as desvantagens desses dois tipos
de implantes ósseos, têm-se buscado o desenvolvimento de novos métodos para reparo
ósseo
(ZENG
JH,
et.
al,
2018).
Uma opção que tem se mostrado viável é o desenvolvimento de biomateriais que
apresentem propriedades importantes para a aplicação na regeneração óssea. Esses
materiais devem ser osteoindutores, permitir a osteocondução e a angiogênese rápida,
além de não causar rejeição imunológica e transmissão de doenças (SHARMA et.al,
2019 e ZHANG et. al, 2019). Os fosfatos de cálcio, em especial os compostos de
hidroxiapatita (HA), estão sendo pesquisados como materiais para aplicação na
regeneração óssea devido sua estrutura porosa, taxa de bioabsorção e à sua
osteocondutividade (MACHADO et. al, 2016 e SOHN HS, 2019). A estrutura química da
HA permite substituições e entre os cátions que podem substituir o cálcio na estrutura
da HA, têm-se o estrôncio que atua operando com a estimulação da formação óssea e
a redução da reabsorção óssea (MACHADO et. al, 2016 e RAUCCI MG et. al, 2016).
Outra substituição catiônica possível na estrutura da HA forma a hidroxiapatita
carbonatada (CHA) que tem excelente biocompatibilidade, propriedades de
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bioreabsorção, osteocondutividade e biodegradabilidade (LI S et.al, 2018 e CHEN et. al,
2018).
O presente estudo buscou avaliar a genotoxicidade de microesferas nanoestruturadas
de hidroxiapatita carbonatada (CHA) através do teste de micronúcleo com bloqueio de
citocinese (CBMN). Sabe-se que para o uso de qualquer material em aplicações
biomédicas são necessários estudos que avaliem a biocompatibilidade dos
componentes, através de estudos de citotoxicidade e genotoxicidade (DUSINSKA et. al,
2017). Assim, agências como a OECD (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) são
responsáveis pela regulamentação de estudos nos materiais analisados para possíveis
aplicações terapêuticas podendo liberar determinado material no mercado (OECD,
2016). Um componente pode não apresentar resultados que demonstrem alteração na
viabilidade celular em ensaios de citotoxicidade mas ainda ser genotóxico. Agentes
genotóxicos interagem com o DNA produzindo alterações em sua estrutura ou função
que podem ser transmitidas para as células filhas por várias gerações. Entre os testes
propostos pela OECD para genotoxicidade está o teste de micronúcleo com bloqueio de
citocinese (CBMN), utilizado para avaliar danos cromossômicos (KÖNEN-ADđGÜZEL;
ERGENE,
Metodologia

Preparação das amostras de CHA e condições de cultivo das células:
As microesferas nanoestruturadas de CHA foram sintetizadas a 90ºC e enviadas pelo
grupo REGENERA para o Laboratório de Biologia Molecular e Genética do Centro de
Biociências da UFRN. A linhagem celular utilizada na pesquisa foi a CHO-k1, células de
ovário de hamster chinês (ATCC CCL-61), pois estão bem estabelecidas para ensaios
de genotoxicidade, como o ensaio do CBMN (WAGNER et al., 2017). Resumidamente,
foram preparados extratos seguindo as recomendações da OCDE (OECD, 2016).
Assim, as microesferas à base de HA foram incubadas em meio Dulbecco’s Modified
Eagle’s Medium (DMEM) e antibióticos por 24 horas a 37°C, nas concentrações de 100
ou 200 mg/mL. As células CHO-k1 foram cultivadas em meio basal (DMEM
suplementado com 10% de FBS e 1% de antibióticos e incubadas) a 37°C, 5% de CO2
em atmosfera úmida. As amostras testadas foram: microesferas de CHA, microesferas
de HA, e microesferas sem HA (branco), sendo que todos os materiais foram
sintetizados a 90 ºC. Os controles positivos e negativos utilizados em cada ensaio estão
descritos a seguir.
Avaliação da citotoxicidade:
Para avaliar a citotoxicidade das amostras foi usado o ensaio de redução do Tetrazólio
(MTT) que permite analisar a atividade das enzimas desidrogenases presentes nas
mitocôndrias das células vivas. Assim, células viáveis reduzem o sal de tetrazólio
(solúvel e com coloração amarela) em cristais de formazan (insolúveis e com coloração
roxa) que podem ser dissolvidos em um solvente orgânico e a densidade ótica da
solução obtida pode ser mensurada por espectrofotometria. Para tal, as células foram
plaqueadas em placas de 96 poços na densidade 1x104 células/poço, em 100 µL de
meio basal. Após 24 horas o meio foi trocado por meio basal contendo os extratos de
das amostras (CHA, HA, Branco) previamente preparados. Como controle negativo
foram utilizadas células mantidas em meio basal e, como controle positivo, usaram-se
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células tratadas com dodecil sulfato de sódio (SDS) a 1%. Decorridas 24 horas, o meio
foi removido e foram adicionados 200 µL de solução de MTT na concentração de 1
mg/mL. Ao fim de 4 horas de incubação, o sobrenadante foi removido e foram
adicionados 200 µL de dimetilsulfóxido (DMSO) para solubilização dos cristais formados
e posterior leitura da absorbância (570 nm). O teste de citotoxicidade foi feito em 3
ensaios. O resultado foi expresso como percentual de células vivas tratadas quando
comparadas com o controle negativo através de análise estatística realizada pelo
método two-way ANOVA seguido do teste de Tukey e considerado estatisticamente
significativo p<0,05.
Avaliação da genotoxicidade:
O protocolo seguido para avaliação de genotoxicidade através do ensaio do micronúcleo
com bloqueio de citocinese (CBMN) foi o proposto por Fenech et al (2007). As células
CHO-K1 cultivadas em meio basal foram plaqueadas em placas de 24 poços, com
densidade de 2,5 x 10⁴ células/poço. Após 24 horas o meio foi trocado por meio basal
contendo os extratos das microesferas com a concentração de 200 mg/mL e foi
realizado 1 ensaio com duplicata biológica. Como controle positivo foi utilizado o agente
alquilante de DNA, mitomicina C (Sigma-Aldrich), e como controle negativo, células
mantidas em meio basal. Também foi utilizado nos ensaios extrato preparado de
microesferas branco sintetizadas a 90º C (o branco corresponde a material sem
hidroxiapatita). Ao fim de 24 horas de exposição, o meio das células foi trocado por meio
contendo 5 ug/mL da citocalasina B (Sigma-Aldrich), agente bloqueador de citocinese,
e as células foram incubadas por mais 24 horas. Depois as células foram tripsinizadas
e centrifugadas a 1200 rpm por 8 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet
celular ressuspenso com 5 mL de solução fixadora (9:1 metanol e ácido acético glacial)
gelada e submetido a nova centrifugação. Esta etapa foi repetida mais 2 vezes e, no
final, as células foram ressuspensas em 1 mL de solução fixadora e 60 uL da suspensão
foi transferido para lâminas de vidro. As células foram coradas com Giemsa e,
posteriormente, analisadas no microscópio óptico para verificar a existência de danos
ao DNA: células binucleadas (BN), micronúcleos (MNi), pontes nucleoplasmática
(NPBs) e brotos nucleares (NBUDs) sob condição de ocorrência de alterações por 1000
células binucleadas, de acordo com o protocolo de Fenech (2007). A análise estatística
foi realizada pelo método two-way ANOVA seguido do teste de Tukey e considerado
estatisticamente significativo p<0,05.

Resultados e Discussões

Os resultados do ensaio de MTT realizado com os extratos preparados com 200 mg/mL
demonstram que as amostras de microesferas à base de HA causaram redução
acentuada na proliferação celular em relação ao controle negativo. No caso do extrato
obtido das microesferas de hidroxiapatita carbonatada (CHA) ocorreu uma diminuição
de 50,9% (figura 1).
De acordo com os resultados do teste de CBMN, percebe-se que a os extratos obtidos
das micropartículas baseadas em HA não apresentaram diferenças significativas no
índice de divisão nuclear quando comparada ao controle negativo, não ocorrendo uma
diminuição da proliferação das células (figura 2).
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Por meio da identificação de biomarcadores MNs, NBUDs e NPBs nas células
binucleadas dos extratos das microesferas à base de HA constata-se que a frequência
desses danos cromossômicos é baixa, sem diferenças significativas em relação ao
controle negativo (figura 3), sugerindo que as amostras não apresentam genotoxicidade
nas condições testadas, de acordo com o protocolo de Fenech (2007). Ademais, as
amostras do controle positivo apresentaram ocorrência mais alta de micronúcleos
demonstrando um potencial de genotoxicidade quando comparadas ao controle
negativo, como era esperado.

Conclusão

As células CHO-K1 tratadas com os extratos preparados a partir das microesferas à
base de hidroxiapatita, incluindo a hidroxiapatita carbonatada, apresentaram
citotoxicidade significativas no teste de MTT, mas pelo ensaio de CBMN não se
observaram alterações do NDI em relação ao controle negativo. Em relação à avaliação
da genotoxicidade, os resultados sugerem que as amostras não causam aumento na
frequência de MN, NPB e NBUD, nas condições do ensaio. Embora, os resultados de
CBMN sejam ainda preliminares, sugerem que as microesferas à base de HA,
especialmente as CHA, possam ser utilizadas para aplicações na regeneração óssea.
No entanto, os resultados precisam ser confirmados realizando novos ensaios. Na
verdade, os experimentos foram efetuados, mas a análise não pôde ser concluída
devido à paralisação nas atividades acadêmicas decorrentes da pandemia ocasionada
pelo COVID-19.
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Figura 1 – Resultados do ensaio de MTT. Células CHO-K1 foram tratadas com os
extratos preparados a partir das diferentes microesferas à base de HA (200 ug/mL).
Resultados expressos em porcentagem de inibição de proliferação em relação ao
controle negativo

Figura 2 – Resultados do ensaio de CBMN. Células CHO-K1 foram tratadas com os
extratos preparados a partir das diferentes microesferas à base de HA preparadas a 200
ug/mL. Resultados expressos em NDI (índice de divisão celular).

Figura 3 – Resultados do ensaio de CBMN. Células CHO-K1 foram tratadas com os
extratos preparados a partir das diferentes microesferas à base de HA preparadas (200
ug/mL). Resultados mostram os números de alterações cromossômicas.
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TÍTULO: Padrão das projeções do Córtex Infralímbico para o Corpo Estriado do Sagui
(callithrix jacchus)
Resumo

O Córtex Pré-frontal medial (mPFC) é uma região do cérebro localizada no lobo frontal,
se associa com o comportamento social, tomada de decisão e integração das emoções.
O mPFC divide-se em 3 áreas, córtex cingulado anterior, pré-límbico e infra límbico.
Sabe-se que o mPFC projeta para várias áreas subcorticais, porém são limitados os
trabalhos que abordam as projeções do infra límbico (IL). O objetivo deste trabalho é
identificar o padrão das projeções do IL para o corpo estriado, determinar os núcleos
que apresentam fibras marcadas, analisar as varicosidades dessas fibras. O modelo
animal utilizado foi o primata callithrix Jacchus. O animal passou por uma cirurgia
estereotáxica, foi injetado na região 25 o traçador anterógrado BDA, teve 15 dias de pós
vida, após foi perfundido com formaldeído para a retirada do cérebro e conservado em
sacarose antes de ir ao micrótomo, após os cortes passaram por imunohistoquímica.
Na microscopia foi identificado o centro das injeções e as projeções, a análise foi feita
no software canvas. Foi observado que o IL apresentou projeções para o pálido ventral,
uma densidade de fibras na região paraventricular do núcleo caudado e poucas fibras
no núcleo Putâmen. O IL envia projeções para os núcleos do corpo estriado,
principalmente o Caudado, que apresenta uma densidade na região paraventricular.
Esses núcleos recebem fibras do IL, sugerindo a incorporação da sua funcionalidade,
nos comportamentos regulados pelo mPFC.

Palavras-chave: Córtex; córtex infralímbico; projeções; corpo estriado.
TITLE: Pattern of projections of the Infralímbico Cortex to the Striated Body of the
Marmoset (callithrix jacchus)
Abstract
The medial prefrontal cortex (mPFC) is a region of the brain located in the frontal lobe,
associated with social behavior, decision making and integration of emotions. MPFC is
divided into 3 areas, anterior cingulate cortex, pre-limbic and infra-limbic. It is known that
the mPFC projects for several subcortical areas, however the work that addresses the
projections of the limbic infra (IL) is limited. The objective of this work is to identify the
pattern of IL projections for the striatum, to determine the nuclei that have marked fibers,
to analyze the varicosities of these fibers. The animal model used was the primate
callithrix Jacchus. The animal underwent stereotaxic surgery, the BDA anterograde
tracer was injected in region 25, had 15 days of post-life, after it was perfused with
formaldehyde to remove the brain and preserved in sucrose before going to the
microtome, after the cuts went through immunohistochemistry. In the microscopy the
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center of the injections and the projections were identified, the analysis was made in the
canvas software. It was observed that the IL showed projections for the ventral pale, a
density of fibers in the paraventricular region of the caudate nucleus and few fibers in
the Putamen nucleus. IL sends projections to the nuclei of the striatum, mainly the
Caudado, which has a density in the paraventricular region. These nuclei receive fibers
from the IL, suggesting the incorporation of their functionality in the behaviors regulated
by the mPFC
Keywords: Córtex; infralimbic; projections; striatum.
Introdução
O conhecimento a respeito da funcionalidade e conectividade do cérebro humano é de
extrema importância para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças que podem
atingir não só o cérebro, mas o corpo como um todo, porém pela sua complexidade,
esse órgão continua sendo um enigma para a sociedade. O cérebro humano é formado
por lóbulos que recebem o nome de acordo com o osso ao qual se sobrepõem, como o
lóbulo frontal que está sobreposto ao osso frontal, além dos lóbulos apresenta giros e
sulcos que permitem que todo o órgão caiba na caixa craniana. Além dessas diferenças,
é composto de substância cinzenta formada pelos corpos neuronais também chamado
de córtex cerebral e substância branca, que tem essa característica pela quantidade de
axônios mielinizados (Cosenza, 1988; Machado, 2013; Purves, 2008).
O lobo frontal do cérebro é formado por duas regiões que são divididas por um sulco
chamado de sulco central, a região posterior ao sulco é denominada de área pós-central,
é a área de processamento de informações sensitivas, a região anterior, área pré-frontal,
está funcionalmente relacionada com informações sobre a motricidade. A região préfrontal está dividida em córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal órbito frontal e
córtex pré-frontal medial (mPFC) (Machado, 2013). O mPFC está funcionalmente
relacionado com a tomada de decisão, comportamento social e a capacidade de julgar
as consequências das ações sociais do indivíduo, além de estar envolvido com várias
síndromes que incluem transtorno de humor com tendências negativas, mudanças
comportamentais abrupta, falta de resposta a dor e falhas nas tomadas de decisões
(Tanemichi et al., 2001; Ardila e Rosselli, 2007; Roberts et al., 2007). O mPFC é
composto por três áreas, o córtex cingulado anterior (área 24), córtex pré-límbico (área
32) e o córtex infra límbico (área 25), essas regiões recebem aferências de diversas
áreas subcorticais e enviam eferências para variadas áreas do córtex cerebral,
integrando informações e emoções para modular o comportamento social e a tomada
de decisão ( Tanemichi et al, 2000).
O córtex infralímbico (IL) é uma região de difícil acesso, devido a isso são poucos os
estudos que trabalham sua funcionalidade. Todavia, essa sub-região IL tem sido
implicada na resposta ao estresse, humor e memória do medo, existem evidências
substanciais e crescentes que indicam que o IL é um importante regulador da adaptação
comportamental (McKlveen et al. 2015; Miranda, 2019; Myers et al. 2014; ).
O IL apresenta interações com regiões subcorticais que são responsáveis pelo
desempenho de diferentes funções, uma dessas regiões é o corpo estriado. O corpo
estriado é composto por um conjunto de núcleos, está dividido em striatum, que
compreende o núcleo caudado e o putâmen, e em pallidum representado pelo globo
pálido, esses núcleos estão funcionalmente relacionados com o controle da motricidade
(Cosenza, 1988). A demarcação da rede de terminais nervosos entre o IL e o corpo
estriado é possível através da injeção do Traçador anterógrado BDA no IL. Essa técnica
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se baseia na absorção do traçador pelo núcleo neuronal e transmissão ao longo do seu
axônio. A partir da absorção do traçador e de uma imunohistoquímica posteriormente,
é possível descrever as projeções do Córtex infralímbico para o corpo estriado. Esse
fato explica a existência de uma integração entre o IL e a região relacionada com a
motricidade no cérebro. Em consideração ao anterior, o objetivo deste trabalho é
descrever as projeções do IL para o corpo estriado do cérebro do sagui comum (callithrix
Jacchus), especificamente determinar os núcleos que apresentam as fibras marcadas
e analisar as varicosidades dessas fibras.

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 leis brasileiras.
2.1. Modelo animal de pesquisa
O modelo animal utilizado na pesquisa foi o Primata Sagui-comum (Callithrix jacchus).
Esta é uma espécie neotropical, originária do Nordeste do Brasil, não está ameaçada
de extinção. Às características morfológicas presentes no cérebro desses animais
favorecem a pesquisa, além de a UFRN dispor de um importante núcleo de primatologia
para criação do sagui em cativeiro. O animal nasceu no dia 16 de abril de 2016, morreu
no dia 19 de agosto de 2019 com 2 anos e 5 meses de idade e pesando 330 gramas.
2.2. Cirurgia estereotáxica
Antes da cirurgia, o animal recebeu uma suplementação alimentar durante 2 meses para
garantir a capacidade de resistir a cirurgia e o período pós-cirúrgico. O objetivo da
cirurgia foi injetar o traçador anterógrado na região infra límbico do mPFC, esse traçador
é absorvido pelo núcleo neuronal e transmitido via axônio. Antes da injeção é necessário
fixar o animal, devidamente anestesiado com isoflurano, em um aparelho estereotáxico,
que permite o controle das coordenadas estabelecidas no atlas do cérebro do sagui.
Após a fixação do animal, o couro cabeludo e a pele foram retirados para alcançar o
crânio, foi aberto um espaço pequeno no crânio com uma broca de dentista, logo após
isso, o seio sagital foi identificado, a dura-máter retirada com cuidado para não atingir
vasos e evitar hemorragia e a micropipeta ser inserida. Através da análise das
coordenadas presente no atlas do cérebro do sagui, a micropipeta desceu até o local
exato da área, o traçador anterógrado foi injetado através da iontoforese. Nesse
procedimento, a micropipeta de vidro com um fio de prata condutor de corrente elétrica
que está conectado a um gerador de corrente, permite que as moléculas do traçador
sejam transmitidas para o tecido através da corrente elétrica, geralmente, as células que
estão em contato direto com a corrente queimam, porém as que estão mais na periferia
do local exato conseguem absorver o traçador e transmitir através dos seus axônios.
Após a introdução do traçador na região de interesse, o crânio foi fechado e os
anestésicos retirados para o animal acordar. Após a realização da cirurgia, o sagui teve
uma sobrevida de 15 dias, esse é o tempo estimado para o traçador ser transmitido pelo
axônio.
2.3. Perfusão
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Antes da perfusão o animal passou pela eutanásia, seguindo o protocolo do Laboratório
de Neuroanatomia, que segue a norma do conselho de ética para uso de animais em
pesquisa (CEUA-UFRN). A perfusão é o procedimento no qual é injetado substâncias
químicas no ventrículo esquerdo do coração do animal ainda vivo, essas substâncias
são disseminadas para todo o corpo e são responsáveis pela fixação do tecido. O
objetivo da perfusão é evitar danos na retirada do encéfalo. A primeira solução utilizada
é o soro salino filtrado, a segunda é uma mistura de tampão fosfato e paraformaldeído
e a terceira é composta de tampão fosfato com sacarose. Depois da perfusão, os ossos
que compõem a abóbada craniana são retirados para possibilitar extrair o cérebro e
evitar danos ao córtex. É realizada a retirada da dura-máter e dois cortes no cérebro
para obter três blocos para a microtomia, porém antes desse procedimento, o tecido
cerebral é mergulhado em sacarose para ela substituir o paraformaldeído.
2.4. Microtomia
A microtomia é o processo realizado no micrótomo de congelamento que, destina-se a
fatiar o cérebro em cortes com espessura de 5 micrômetros. É necessário congelar o
tecido com um gel específico para evitar que o material se solte da base que será
inserida ao micrótomo, na presença de baixa temperatura esse gel solidifica o tecido
evitando danos no momento do corte. Após esse procedimento, os cortes são montados
em lâminas de vidro gelatinizadas, organizadas em ordem crescente de acordo com a
sequência de aparecimento das divisões subcorticais e secados à temperatura
ambiente por pelo menos 24 horas.
2.5. Imunohistoquímica
Na imunohistoquímica as lâminas foram divididas em dois grupos, no grupo 1 foi
realizado a DAB e a Glicose Oxidase com a finalidade de marcar e revelar as fibras,
respectivamente. Já no grupo 2 foi executado a coloração de Nissl a fim de demarcar
as divisões subcorticais. Como as lâminas estavam organizadas em uma determinada
sequências, as que se encontravam no grupo 1 tiveram a subsequente no grupo 2.
A coloração de Nissl, é dividida em duas baterias. Na primeira bateria, as lâminas
passam por crescentes graduações de álcool, na sequência de 70, 95, 95, 100, 100.
xilol I e xilol II, essa bateria tem a função de desidratar e o álcool vai substituir a sacarose
presente no tecido. Após essa desidratação se faz a reidratação, que é a mesma bateria
no sentido inverso, terminando a reidratação, essas lâminas são colocadas na thionina
durante 20 ou 40 segundos. O cresil violeta é o corante que quando é absorvido pela
célula, interage com as substâncias cromófilas presentes no citoplasma, essa interação
se dá pelo caráter basófilo dessas substâncias citoplasmáticas. Na segunda bateria, as
lâminas passam por água destilada, álcool 50, 70, 95, 95, 95+ácido acético 1%, álcool
100, 100, 100, xilol I e xilol II. Depois da segunda bateria cola as lamínulas com meio de
montagem e deixa-se secar.
2.6. Análises
As análises são feitas no microscópio de luz, onde são identificadas o sentido, a suposta
densidade e varicosidades das projeções do córtex infra límbico para o núcleo caudado,
Putamen e globo pálido central. A análise das projeções é possível através do DAB e
da Glicose Oxidase, já a determinação da localização dessas fibras axonais ocorreu
através das lâminas coloridas, pela observação e comparação estrutural da morfologia.
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Resultados e Discussões

O Córtex Pré-frontal medial é dividido em três regiões, uma dessas regiões é o córtex
infralímbico que corresponde a área A25 visualizado na Figura 1. O método de Nissl
permitiu identificar que o traçador anterógrado BDA foi injetado na localização correta
dentro da área A25 do mPFC (Figura 1), devido a observação da densa rede neuronal
que absorveu o traçador na área de interesse do presente trabalho. A figura 2 ilustra
uma representação de um corte coronal de uma região do cérebro onde estão presentes
dois núcleos dos três que compõem o Corpo Estriado, o Núcleo Caudado (Cd) e o
núcleo Putamen (Pu). As figuras 3 e 4 ilustram o Núcleo Caudado, Putâmen e o terceiro
núcleo que compõe o corpo estriado, o núcleo Pálido Ventral (Pv), essa representação
está em um nível mais posterior em relação a figura 2 e permite observar mudanças na
distribuição, organização e localização das projeções neuronais oriundas do IL. No
entanto, à medida que chega-se a um nível mais caudal do cérebro, observa-se o
desaparecimento de projeções do IL no Núcleo Putâmen e nas subdivisões do Globo
Pálido, que são o Globo pálido externo e interno, porém há uma constância de projeções
no núcleo caudado, essas projeções são identificadas na cauda do núcleo (Figura 5).
No que diz respeito às características de distribuição e organização dessas projeções,
é possível observar em nível mais anterior (figura 2), a suposta densidade com
localização paraventricular (VL) no núcleo caudado (Cd), e no núcleo putamen (Pu)
apresentam-se ao lado da cápsula interna (ic) em pequena quantidade e somente neste
nível. De acordo com as ilustrações das figuras 3 e 4, as fibras neuronais se localizam
lateralmente ao ventrículo no núcleo caudado, porém não há presença de projeções da
área A25 no núcleo putâmen. Neste nível foi identificado uma densidade de projeções
que saem da comissura anterior para o Globo Pálido (pálido ventral), porém à medida
que se adentra mais posteriormente essas projeções deixam de sair da comissura
anterior e se apresentam centralmente no Globo Pálido, como vimos na figura 4. Por
sua vez, a figura 5 demonstra que o núcleo caudado apresenta projeções do IL desde
níveis ventrais a níveis caudais, localizadas lateralmente ao ventrículo, e na cauda do
núcleo.
Estes dados permitiram estabelecer, pelo método de Nissl, a localização das projeções
que saem do IL para o núcleo Caudado, Putamen e Pálido Ventral, assim como a
distribuição e organização dessas projeções nesses núcleos.
Nesse sentido, as áreas que compõe o mPFC, especialmente a IL, vem sendo
considerada a “sede” da personalidade, tem sido implicada a resposta ao estresse,
humor e memória do medo (Miranda, 2019). Adicionalmente, existem evidências
crescentes que indicam que a IL é um importante regulador da adaptação
comportamental (Myers et al. 2014; McKlveen et al. 2015). Além disso o IL interage com
diversas áreas subcorticais, uma delas é o corpo estriado, essa região está
funcionalmente relacionada com o controle da motricidade e também se comunica com
outras regiões do cérebro, como as áreas motoras do córtex cerebral. Algumas
pesquisas identificaram que a interrupção do neurotransmissor dopamina no corpo
estriado causa uma dificuldade, lentidão e limitação na realização de determinados
movimentos, pois as fibras nervosas do corpo estriado não conseguem transmitir a
informação de uma forma ordenada para a área motora somestésica primária, devido a
isso, o corpo estriado é considerado uma área fundamental para a motricidade (Aglioti,
1997).
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Diante da importância funcional do corpo estriado, muitos estudos vêm sendo feitos para
identificar o papel que estes núcleos desempenham, sabe-se que o núcleo putâmen
está relacionado ao controle motor, enquanto o núcleo Caudado está envolvido em
funções como memória espacial e escolhas comportamentais complexas, além disso o
pálido ventral é um importante integrador dessas regiões, pois recebe informações
desses núcleos citados e a partir delas se comunica com o tálamo (Aglioti, 1997; Haber,
McFarland, 2001).
A injeção do traçador no IL, juntamente com a imunohistoquímica e a microscopia
possibilitou identificar que esta região do mPFC se comunica com o corpo estriado
(Tanemichi et al., 2001). Essas regiões apresentam funções distintas, o IL está
funcionalmente relacionada a memória do medo, estresse e adaptação comportamental,
enquanto o corpo estriado está envolvido na motricidade, porém interagem para a
realização de atividades comportamentais (Cosenza 1988; Miranda, 2019; Tanemichi et
al., 2001).

Conclusão

O mPFC do sagui é morfologicamente semelhante ao de outros primatas, e apresenta
subdivisões análogas àquelas observadas em humanos.
A comunicação do córtex infralímbico com o corpo estriado, por meio do traçador
anterógrado BDA, e da imunoistoquímica, permitem identificar o padrão das projeções
do IL do mPFC para o corpo estriado.
Essas projeções têm características de distribuição e organização particulares. No
núcleo caudado as projeções neuronais apresentam-se desde níveis anteriores a níveis
posteriores, localizadas lateralmente ao ventrículo, e na cauda do núcleo,
respectivamente. As fibras neuronais apresentam-se no núcleo Putâmen ao lado da
cápsula interna, somente em níveis anteriores. Já em nível mais caudal foi possível
identificar projeções que saem da comissura anterior para o Globo Pálido e à medida
que chega em níveis mais posteriores, essas fibras apresentam-se centralmente no
Globo Pálido.
Os achados são um aporte dos substratos neuroanatômicos ao estabelecimento da
conectividade entre o IL com o corpo estriado do sagui.
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Anexos

Figura 1: Córtex Infralímbico área (A25) do mPFC corado pelo método de Nissl em A;
em B desenho esquemático do mPFC ilustrando o local da injeção de BDA em A25.
Notar os corpos de neurônios marcados na região da injeção (Setas em A). Barras:
160m em A e

Figura 2: Projeções do Córtex Infralímbico para Caudado (Cd). A figura A representa
um maior aumento das fibras observadas no Cd (setas). Em B a representação
esquemática de uma secção coronal ao nível do complexo estriado. Barras: 100m em
A e 1 mm em B.

Figura 3: Projeções do IL do mPFC para VP. A figura A representa um maior aumento
das fibras observadas no VP (setas). Em B a representação esquemática de uma
secção coronal ao nível do complexo estriado. Barras: 100m em A e 1 m
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Figura 4: Projeções do IL do mPFC para os Núcleo Caudado (Cd). A figura A representa
um maior aumento das fibras observadas no VP (setas). Em B a representação
esquemática de uma secção coronal ao nível do complexo estriado. Barras: 100m em
A e 1 mm em B

Figura 5:Esquema de secção coronal do encéfalo do sagui em A. Em B uma
representação tridimensional do encéfalo, mostrando a extensão do Cd até a cauda e
putamen. Projeções do IL do mPFC para a região paraventricular e cauda do Cd. Fonte
B: Kandel, 2014
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TÍTULO: Disciseda (Lycoperdaceae, Basidiomycota) em áreas do semiárido no
nordeste do Brasil: ampliando o conhecimento
Resumo
O gênero Disciseda Czern., está incluído na família Agaricaceae, no filo Basidiomycota
e apresenta o ‘sand case’, característica do perídio que facilmente o diferencia dos
demais puffballs. Atualmente o gênero possui 44 espécies distribuídas por todo mundo,
sendo 6 presentes no Brasil. Foram realizadas excursões de campo nas áreas de estudo
propostas, não sendo encontrado nenhum espécime. Nesse cenário, o objetivo do
presente estudo foi revisar morfologicamente exsicatas do gênero Disciseda
proveniente dos herbário UFRN-Fungos, a fim de compreender melhor as
características do grupo e corroborar com futuras pesquisas para o gênero Disciseda.
As análises morfológicas foram divididas em duas partes (Macroscópica e
Microscópica), seguindo como base a metodologia do grupo e trabalhos usados
anteriormente. Foram analisados oito basidiomas de duas exsicatas depositadas no
Herbário UFRN-Fungos.
Palavras-chave: Agaricaceae, taxonomia, diversidade, morfologia, puffballs.
TITLE: DISCISEDA (AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) IN SEMI-ARID AREAS IN
NORTHEAST BRAZIL: EXPANDING KNOWLEDGE
Abstract
The genus Disciseda Czern., present in the family Agaricaceae, of the phylum
basidiomycota, has very striking characteristics such as the presence of 'sand case',
easily differentiating it from the other puffballs. Currently the genus has 44 species
distributed throughout the world, 6 of which are present in Brazil. Field trips were made
in the proposed study areas, with no specimens found. In this scenario, the aim of the
present study was to morphologically review exsiccates of the genus Disciseda from the
herbarium UFRN-Fungos, in order to better understand the characteristics of the group
and corroborate with future research for the genus Disciseda. The morphological
analyzes were divided into two parts (Macroscopic and Microscopic), based on the
methodology of the group and works previously used. Eight basidiomas from two
exsiccates deposited at the Herbarium UFRN-Fungos were analyzed.
Keywords: Agaricaceae, taxonomy, diversity, morphology, puffballs.
Introdução
Os fungos gasteroides são representantes do filo Basidiomycota, os quais se referem a
um agrupamento polifilético com organismos cosmopolitas (Kirk et al., 2008). Esses
fungos são caracterizados por não apresentar um método de dispersão ativa dos
esporos, tornando-se dependentes do meio em que estão localizados para conseguir
disseminar seus esporos, além disso, são caracterizados por seus basidiomas
angiocárpicos, ou seja, a maturação dos seus esporos ocorre em um basidioma fechado
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(Alexopoulos et al., 1996). Dentre os fungos gasteroides, encontram-se o gênero
Disciseda Czern. O gênero foi estabelecido em 1845 por Czerrniaiev, e esse grupo
possui outros sinônimos como Bovistina Long & Stouffer e Catastoma Morgan, mas o
aceito atualmente é Disciseda Czern, devido à ordem de prioridade na nomenclatura
(Silva, 2014). Atualmente o gênero pertence à família Agaricaceae (Kirk et al., 2008) e
devido algumas características, como a o formato do basidioma ser semelhante a uma
esfera, o gênero Disciseda se enquadra dentro do grupo dos puffballs. Quando maturo,
qualquer impacto no basidioma pode gerar uma “explosão” do basidioma, liberando
assim seus esporos. Os fungos que representam o gênero Disciseda, possuem
particularidades. Quando atingi sua maturidade, parte do exoperídio se desprende
ficando normalmente apenas na porção basal, essa estrutura acaba se misturando com
areia e resto de matéria orgânica sendo denominado de ‘sand case’ (Calonge, 1998;
Demoulin, 1972). Os representantes desse gênero ocorrem normalmente em regiões
especificas como, desertos, lugares com escarces de chuvas e arenosos (Mitchell et al.,
1975). Dentro do gênero as principais formas de distinguir as espécies
morfologicamente e a partir do tamanho e ornamentação dos esporos (HernándezNavarro, 2013). O gênero disciseda apresenta 44 espécies atualmente no Mycobank
distribuídas por todo mundo, algumas com conflitos de informações em relação à
identificação. Segundo o site (Specieslink, 2020), 22 exsicatas são classificadas até o
nível de espécie, apenas 6 espécies são catalogadas para todo território brasileiro.
Nesse cenário, o objetivo do estudo foi revisar morfologicamente exsicatas do gênero
Disciseda proveniente do herbário UFRN-Fungos, a fim de compreender melhor as
características do grupo e corroborar com futuras pesquisas para o gênero Disciseda.
Metodologia
2.1 Área de estudo • Floresta Nacional do Araripe/CE Criada em 1946, compreende uma
área de 38.262,3261 há dentro do estado do Ceará (MMA, 2004). Abrange os
municípios de Barbalha, Crato, Jardim e Santana do Cariri, com extremo setentrional:
07º11’42” S; extremo meridional: 07º28’38” S; extremo oriental: 39º13’28” W e extremo
ocidental: 39º36’33” W. A FLONA abrange os domínios de Floresta Subperenifólia
Tropical Plúvio-Nebular (Mata úmida serrana - 12,34%), Floresta Subcaducifólia
Tropical Xeromorfa (Cerradão - 37,32%), Cerrado (42,67%), Carrasco (6,67%), Matas
Secundárias (0,07%) e Áreas sem Cobertura Florestal (0,93%). • Parque Estadual
Dunas de Natal/RN O Parque Estadual Dunas de Natal, foi fundado em 1977, com o
objetivo de ser a primeira unidade de conservação do Rio Grande do Norte. Sendo parte
integrante da reversa no Brasil do bioma Mata Atlântica, reconhecido pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O parque e
considerado o maior parque urbano sobre dunas do país com área de 1.172 hectares,
possibilitando uma melhor qualidade de vida na população local, contribuindo com a
manutenção dos lençóis freáticos da cidade, na purificação do ar e manutenção da
fauna e flora local (IDEMA, 2013). 2.2.1 Métodos de coleta Foram percorridas trilhas
preexistentes, adentrando a mata, quando necessário, a fim de explorar a região o
máximo possível. Para coleta e preservação dos fungos foi adotada a metodologia
proposta por (Fidalgo & Bononi, 1984) e (Baseia et al., 2014). Infelizmente nas
excursões realizadas não foram encontradas nenhum espécime do gênero proposto nas
áreas de estudo proposta. Mas quando encontrados no ato da coleta, os basidiomas
devem ser fotografados e dados como coletor, geolocalização, data, substrato e hábito
dos espécimes seriam anotados. Sempre que possível foi tirado o basidioma com
cuidado e tentando pegar um pouco do substrato localizado abaixo do basidioma, a fim
de coletar junto parte do ‘sand case’ que pode vir a se desprender do basidioma e
rizomorfas, objetivando uma coleta primorosa do basidioma, facilitando a análise e
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identificação do espécime. 2.2.2 Armazenamento e deposito do material Os basidiomas
foram acondicionados em caixas plásticas com compartimentos individualizados e
etiquetados. Seguindo a metodologia adotada corriqueiramente em estudos deste
grupo. Logo em seguida, caso fosse coletado material, os espécimes seriam
depositados na Coleção de Fungos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Natal, Brasil. 2.2.3 Herborização No Laboratório de Biologia de Fungos (Centro
de Biociências - Universidade Federal do Rio Grande do Norte), as amostras seriam
secas em aparelho desidratador à temperatura aproximada de 40oC, durante 24-48
horas, dependendo das dimensões dos basidiomas, com as devidas precauções, pois
se o material for secado de maneira errônea, pode inviabilizar à análise da espécime
coletada. Posteriormente seriam acondicionados em sacos plásticos (zip lock) e em
seguida, colocadas em envelopes seguindo o padrão da Coleção de Fungos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN-Fungos). 2.3 Análises
morfológicas O estudo dos espécimes foi realizado no Laboratório de Biologia de
Fungos – Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Devido à ausência de material encontrado, foram analisados espécimes
tombados na coleção UFRN fungos. Para a análise macroscópica foi utilizado uma lupa
(microscópio estereoscópico Nikon SMZ1500, com uma câmera Nikon D5 - RI1
acoplada) para realizar fotografias e medições do basidioma. Os basidiomas foram
analisados macroscopicamente quanto à cor, tamanho e forma, na porção interna foram
obtidas características da gleba e perídio. O guia de cores Methuen Handbook
(Kornerup & Wanscher, 1978) foi utilizado a fim de discriminar a coloração. A análise
das estruturas microscópicas ocorreu com o auxílio de um microscópio óptico Nikon
Eclipse Ni (LM) com câmera acoplada Nikon DS-Ri1, para realizar fotos e medições. A
confecção das lâminas foi realizada a mão livre com o uso de pinça e lâmina de aço. O
basidioma foi cortado transversalmente, para facilitar a coleta da gleba na porção central
do basidioma. Foram realizadas lâminas com três reagentes diferentes KOH 5%, Melzer
e azul de algodão. Os estudos taxonômicos foram realizados seguindo artigos de
estudos anteriores do gênero e literaturas especializadas do gênero Disciseda. O
material analisado foi comparado com materiais analisados anteriormente como do
gênero Disciseda.
Resultados e Discussões
Foram analisados oito basidiomas de duas exsicatas depositadas no Herbário UFRNFungos, desses foram identificadas duas espécies: Disciseda candida e Disciseda
verrucosa. Apesar de esforços, não foram encontrados espécimes de Disciseda nas
áreas de estudos. 3.1 Descrição e comentários das espécies identificadas 3.1.1
Disciseda candida (Schwein.) Lloyd, Mycological Writings 1 (10): 100 (1902) Descrição:
Basidioma imaturo não observado. O basidioma maturo apresenta 14-21 mm diâmetro,
6-12 mm altura, globoso-depresso, sem presença de rizomorfas. Exoperídio presente
na porção basal com 1 mm de espessura, coberto por várias partículas do solo,
ocupando cerca de um terço a um quarto do tamanho do basidioma, em tonalidade
marrom escuro. Endoperídio papirácio, variando de liso a rugoso, marrom. Deiscência
através de um pequeno poro fimbriado. Gleba pulverulento, em tonalidade de marrom.
Basidiósporos 3,5-4,3 µm diâmetro, globoso, verrucoso, castanho a amarelo em KOH a
5%. Capilícios 1,99- 3,58 µm diâmetro, amarelo bem claro, parede variando de 0,45-1
µm, pouco septado, longos, levemente ondulados. Substrato: Solo arenoso. Material
examinado: Brasil, Pernambuco, Buique, Parque Nacional Vale Do Catimbau,
21.VII.2007, Ottoni, T.B.S. (UFRN-fungos 640). Notas: Disciseda candida se diferencia
das demais espécies do gênero devido à ornamentação dos seus esporos. A presença
das verrugas nos basidiósporos é bem marcante em microscópico óptico, diferenciada
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também pelo tamanho dos seus basidiósporos que medem XXXX. 3.1.1 Disciseda
verrucosa G. Cunn., Transactions of the New Zealand Institute 57: 205 (1926) Descrição:
Basidioma de 10-15 mm, globosos a globoso-depresso. Exoperídio presente apenas na
base, se desprendendo de forma irregular. Endoperídio papiráceo, levemente rugado,
em tonalidade de marrom arroxeado. Deiscência por um poro fimbriado de
aproximadamente 2 mm. Gleba pulverulenta, em tonalidade de marrom escuro.
Basidiósporos 8,5-9,8 μm diâmetro, globosos a subglobosos, verrucoso, variando de
castanho a amarelo queimado em KOH a 5%. Capilícios de 2-5 μm diâmetro, liso,
levemente sinuoso, pouco septado, sem poros. Substrato: Solo pedregoso. Material
examinado: Brasil, Rio Grande Do Norte, Caicó, Estrada de Jucurutú, 29.V.2010, Silva,
B.D.B. (UFRN-fungos 1340). Notas: Disciseda verrucosa pode ser facilmente
confundida com D.bovista e uma característica inicial para diferenciar essas duas
espécies, se refere ao tamanho dos basidiósporos, D. bovista tem tamanho XXX e
Disciseda verrucosa tem XXX. Outra característica é a ornamentação das verrugas dos
basidiósporos, a forte morfologia das verrugas truncadas em D.verrucosa é bem
marcante e característica da espécie.
Conclusão
Não foram encontrados basidiomas em áreas de brejo de altitude. Os espécimes
analisados foram encontrados crescendo em vegetação de caatinga, indicando uma
preferência por ambiente mais seco.
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TÍTULO: TAXONOMIA E DIVERSIDADE DO GÊNERO Langermannia ROSTK.
(AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) EM ÁREAS DO NORDESTE DO BRASIL
Resumo
O gênero Langermannia faz parte do grupo conhecido popularmente como "puffballs",
inserido na família Agaricaceae. Apresenta atualmente 14 espécies catalogadas para o
gênero distribuídas ao redor do mundo. Para o Brasil ocorrem apenas 4 espécies do
gênero, sendo nenhuma delas ocorrentes para o nordeste do país. Assim, este trabalho
visou trazer um maior conhecimento sobre o gênero Langermannia e sua diversidade
na região nordeste do Brasil, com foco em áreas de Mata Atlântica nordestina,
considerado um “hotspot” da diversidade. Para isso, foram realizadas coletas de
espécimes em áreas previamente estabelecidas do nordeste brasileiro., para analisálos morfologicamente e amostrar espécimes do gênero. Langermannia bicolor e
Abrachium floriforme foram as espécies identificadas durante as análises laboratoriais.
Palavras-chave: Puffballs, taxonomia, neotrópicos, diversidade.
TITLE: TAXONOMY AND DIVERSITY OF THE GENUSLANGERMANNIAROSTK.
(AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) IN NORTHEAST BRAZILIAN AREAS
Abstract
The genus Langermannia is part of the group popularly known as "puffballs", inserted on
Agaricaceae family. It currently has 14 species cataloged for the genus distributed
around the world. For Brazil, there are only 4 species for the genus, none of
themdescribed for the northeast of the country. Thus, this work aimed to bring a greater
knowledge about the genus Langermannia and its diversity in the Brazilian Northeastern,
focusing on Atlantic forest areas, considered as a “hotspot” of biodiversity.,Field
collections were made in areas previously known for the Brazilian Northeastern in order
to analyze the samples and identify species of the genus.. Langermannia bicolor and
Abrachium floriforme was the species identified during laboratory analysis.
Keywords: Puffballs, taxonomy, neotropics, diversity.
Introdução
O gênero Langermannia foi estabelecido em 1839 por Rostkovius, criado para a
alocação de 5 espécies que na época foram descritas como Langermannia (L. aculeata
Rostk. L. candida Rostk. L. flavescens Rostk. L. gigantea (Batsch) Rostk. e L. punctata
Rostk.). Pertence atualmente a família dos Agaricaceae (Kirk et al., 2008) e faz parte
dos popularmente conhecidos como “puffballs”, apresentado formatos esféricos e
possuem dispersão por sistema de “puff” ou “foles” (Sousa, 2015). Os basidiomas
maturos seguem o sistema de dispersão comumente aos gasteroides, através de fatores
externos para liberação de seus esporos (Miller JR & Miller, 1998). Os representantes
do gênero apresentam basidiomas globosos a subglobosos, exoperídio fino e flocoso,
endoperídio fino e frágil e apresenta uma deiscência irregular por fragmentação do

CIÊNCIAS DA VIDA

267

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

perídio, que vem a expor a gleba (Calonge, 1998). A gleba, constituída por
basidiósporos e capilícios ramificados e entrelaçados (Calonge & Martin, 1990). A
ausência ou redução da subgleba é uma das principais características do gênero, o
tornando diferente de outros gêneros, como Calvatia, apesar do compartilhamento
dessa característica com o gênero Gastropila, divergindo na estrutura e composição do
perídio (Homrich & Wrighy, 1973; Calonge & Martin, 1990). Os estudos voltados para
esse gênero são restritos no país possuindo poucos registros, sendo no Rio de janeiro,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará (Batista & Bezerra, 1960; Rick, 1961; Bononi et
al. 1981; Kreisel, 1994; Cortez et al., 2012). De acordo com o Mycobank (2020), foram
descritas 14 espécies para o mundo, sendo somente 4 delas foram registradas para o
Brasil até o momento (Trierveiler-Pereira, 2009). Muitas espécies de puffballs foram
descritas para o Brasil: Lycoperdon demoulinii Baseia, Alfredo & M.P. Martín (Crous et
al., 2017); L. oblongatum Accioly, Baseia & M.P. Martín; L. ovoidisporum Cortez, Baseia
& R.M.B. Silveira; L. sulcatostomum C.R. Alves & Cortez) Baseia, Alfredo & M.P. Martín
(Alfredo et al., 2017); Calvatia caatinguensis R.L. Oliveira, R.J. Ferreira, B.D.B. Silva,
M.P. Martín & Baseia (Crous et al., 2018); C. brasiliensis R.L. Oliveira, R.J. Ferreira,
B.D.B. Silva, M.P. Martín & Baseia (Crous et al., 2019) e C. nodulata Alfredo & Baseia
(Alfredo; Rodrigues; Baseia, 2014.. Com base nesses dados, pode-se perceber que a
quantidade de espécies do gênero Langermannia está sendo subestimada para o Brasil,
em especial para região Nordeste. Mesmo com poucas espécies catalogadas para o
Brasil, o gênero apresenta grande potencial de ocorrência no território brasileiro,
tornando necessário mais estudos acerca da distribuição de gênero no país.
Metodologia
As coletas foram realizadas em áreas do nordeste brasileiro com enfoque em áreas de
Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. Foram feitas coletas no Parque Estadual Dunas
de Natal. As coletas foram realizadas durante a estação chuvosa, entre junho e agosto.
As coletas foram realizadas com base na metodologia de Silva et al. (2014) onde se
segue o percurso da própria trilha e se observa os entornos dela. Quando possível
realizando registros fotográficos antes de serem coletados, de preferência com uma
régua para referência. Para retirada do material do solo, foi utilizado canivete para retirar
um pouco do substrato junto ao basidiomas, garantindo a retirada completa dos
basidiomas, cuidadosamente para não perder nenhuma característica que possa ser
importante para a identificação. As informações referentes a coleta foram anotadas e
colocadas junto ao basidiomas, como local da coleta substrato, número de coletor e
incrustações. Os basidiomas foram acondicionados em caixas plásticas até que em
laboratório o material foi desidratado em temperatura de 35-40°C durante 24 horas,
utilizando um desidratador elétrico e posteriormente guardado em saco plástico ziplook
até serem analisados até que em laboratório o material foi desidratado em temperaturas
de 35-40°C durante 24 horas, utilizando um desidratador elétrico e posteriormente
guardado em saco plástico ziplock até serem analisados, juntamente com informações
sobre a coleta, como uma descrição prévia da cor, usando como base o guia de cores
Methuen Handbook (Kornerup & Wanscher, 1978). As análises macro morfológicas
foram realizadas no laboratório de Biologia de Fungos do Departamento de Botânica e
Zoologia, Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se
utilizando dos equipamentos multiusuários. A análise macroscópica foi feita usando um
paquímetro digital para medição dos basidiomas, a visualização das características
macroscópicas fora feita a olho nu e com auxílio de uma lupa e para determinar a cor
após a secagem do foi utilizado novamente o guia de cores Methuen Handbook
(Kornerup & Wanscher, 1978). Para análises microscópicas foi seguida metodologia
proposta para o gênero, ao partir do preparo de lâminas com amostras e análise em
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microscópio Foi utilizado o microscópio óptico Nikon Eclipse Ni (LM) com câmera
acoplada Nikon DS-Ri1, possibilitando a medição de estruturas e fotos delas. As lâminas
foram feitas seguindo a metodologia proposta por Alfredo (2017), onde as lâminas foram
montadas contendo uma pequena amostrado do basidiomas misturado com
determinadas soluções, sendo elas: Azul de algodão, melzer ou hidróxido de potássio
(KOH) a 5%, respectivamente. Após a montagem, as lâminas foram aquecidas, com
auxílio de um isqueiro, até a solução borbulhar e esperou-se esfriar. O procedimento é
feito para cada umas das camadas e porção interna do basidiomas. Os caracteres
microscópicos do perídio, rizomorfa, subgleba, capilícios e basidiósporos serão
analisados em diversos aumentos entre 10 a 1000x para realizações de medições e
além compreensão das estruturas. Para a identificação e descrição das espécies foram
usados como base os artigos e livros ciêntificos de Calonge; Martin (1990); Calonge
(1998); Kreisel (1994) e a terminologia micológica foi feita de acordo com a
nomenclatura proposta por Kirk et al. (2008).
Resultados e Discussões
Resultados: Foram analisados materiais de duas coletas feitas no Parque das Dunas de
Natal, que posteriormente foram tombados no Fungário UFRN-Fungos Langermannia
bicolor foi a espécie identificada e Abrachium floriforme foi analisado como material
complementar. Apesar das coletas feitas, não foi possível encontrar mais exemplares
de Langermannia. Taxonomia: 1 – Langermannia bicolor (Lév.) Demoulin & Dring (1975:
362); Calonge et al. (2005: 36). Lanopila bicolor (Lév.) Pat. (Patouillard 1899: 203);
Homrich & Wright (1973: 785 – 789). Calvatia bicolor (Lév.) Kreisel (1992: 435); Bates
et al. (2009: 167 – 168). Lanopila wahlbergii Fr. (Fries 1849: 151); Dennis (1953: 326).
Basidioma 25,9-44,1 altura e 37,6-50,4 mm largura, de subgloboso a globoso, apresenta
enraizamento, mas sem base estéril, sem rizomorfas. O exoperídio apresenta
consistência fina e frágil com uma coloração castanha (5d7) se desprendendo após a
secagem e o endoperídio também sendo fino e liso, tonalidade opaca (4b4), ambos com
consistência entre papirácea e coriácea. Gleba lanosa, persistente, marrom escura
(6f7), não apresentando subgleba. Basidiósporos 4,9-6,19 µm, ornamentado, com
ornamentos com <1,5 µm, com coloração marrom amarelado. Eucapillitium 2,61-4,28
µm com paredes lisas e espeças, ramificadas dicotomicamente, septadas e hialinas.
Substrato: Areia Materiais analisados: Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parque das
Dunas, Freitas I.L.F.S., Freitas- Neto, J.F., Nascimento, P.H.G., 20/V/2020. Notas:
Langermannia bicolor foi descrita inicialmente como Lanopila bicolor (1973) mais tarde
sendo apontada como sinônimo de Langermannia, mas foi considerado como
subgênero de Calvatia por Kruger & Gargas (2008). Somente em 2007 foi apresentado
uma separação dos gêneros Langermannia e Calvatia (Gube, 2007). O táxon apresenta
uma notável característica taxonômica, um eucapillitium mais fino e ondulado, não
observado em outros fungos gasteroides (CORTEZ et al. 2012). 2 - Abrachium floriforme
(Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral, comb. nov. ≡ Aseroe floriformis Baseia &
Calonge, Mycotaxon 92: 170, 2005. Basidiomas 35,8-60,1 mm altura, receptáculo com
35,9-43,4 mm diâmetro, amarelo avermelhado (4b7), furo no disco com 13-16,7 mm de
diâmetro, coberto pela gleba mucilaginosa com coloração marrom avermelhado (8f7),
pseudoestipe 23-35,3 mm de altura e 6,2-9 mm de largura com coloração amarelo
avermelhado (4b7) e esponjosa, volva 11,2-14,6 branca, rizomorfas de 14,1-35,6 mm
branca, Basidiosporos com 4,27-6,59 µm x 1,21-2,87 µm, hifas pseudoparenquimatosas
com 36,39-19,71 µm x 32,9-16,79 µm. Substrato: Serapilheira. Materiais analisados:
Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parque das Dunas, Freitas I.L.F.S., Freitas- Neto,
J.F., Nascimento, P.H.G., 20/V/2020. Notas: Em 2012 a espécie Abrachium floriforme
foi apontada como primeiro integrante de um novo gênero, o gênero Abrachium (Cabral
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et al. 2012) tendo como sua principal característica a ausência de braços, diferente do
gênero no qual está antes, o Aseröe (Baseia & Calonge, 2005).
Conclusão
Apesar de todo estudo feito no Brasil com o gênero Langermannia, ainda não se
mostraram suficientes para mostrar a complexidade da diversidade do gênero para o
país. Os dados aqui obtidos apresentam a ocorrência do gênero Langermannia para a
região nordeste brasileira, demostrando a importância de um estudo mais aprofundado,
para que se compreenda melhor a diversidade do gênero para o país.
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TÍTULO: Revisão das espécies neotropicais de Sminthurides Börner, 1900 (Collembola,
Sminthurididae) com descrição parcial de uma nova espécie
Resumo
A Classe Collembola apresenta quatro ordens, dentre elas Symphypleona Börner, que
é caracterizada por abrigar espécies com antenas maiores que a cabeça, cabeça
claramente separada do grande abdome, corpo globoso formado pela fusão de
segmentos torácicos e abdominais. Essa ordem possui atualmente 10 famílias válidas,
destas a família Sminthurididae, representada por 12 gêneros distribuídos pelo mundo,
onde se destacam os gêneros Sphaeridia Linnaniemi, com 69 espécies e Sminthurides
Börner com 56 espécies. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão
bibliográfica e contribuir para conhecimento do gênero Sminthurides na Região
Neotropical, incluindo a descrição parcial de uma nova espécie brasileira. Foi feito um
levantamento bibliográfico e confecção de tabela comparativa dos gêneros e espécies
neotropicais com base na consulta de bibliografia especializada. Foram apresentadas
diagnoses para as espécies que ocorrem na Região Neotropical de Sminthurides. A
descrição parcial da nova espécie de Sminthurides contribui para conhecimento
taxonômico e sistemático do grupo além de acrescentar dados para estudos e favorecer
futuras revisões.

Palavras-chave: Fauna do solo, Sminthurididae, Symphypleona, Taxonomia.
TITLE: Revision of Neotropical Region Sminthurides Borner, 1900 (springtails ,
Sminthurididae) mit partial description of the new species
Abstract

The Class Collembola has four orders, one of them Symphypleona Börner, characterized
by species with antennae longer than head, head clearly separated from the large
abdomen, a globose body formed by the fusion of the thoracic and abdominal segments.
This order currently holds 10 valid families, among them, the Sminthurididae family, with
12 genera distributed worldwide, with Sphaeridia Linnaniemi, with 69 species and
Sminthurides Börner with 56 species, standing out among the genera. This study aims
to present a survey and contribute to the knowledge of Sminthurides from the Neotropical
Region, including a partial description of a new Brazilian species. A bibliographic survey
and comparative tables of Neotropical genera and species were made based on
specialized bibliography. Based on this survey we provide the diagnoses of Neotropical
Sminthurides. A partial description of the new Sminthurides species contributes to the
group's taxonomic and systematic knowledge, in addition to adding data for future
studies and suggestions.
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Introdução
Colêmbolos são pequenos artrópodes abundantes em todo o mundo. Estes hexápodes
são encontrados em diversos habitats como solo, folhiço, ambientes subterrâneos, e até
em corpos de água (Bellinger et al. 2020). São considerados bioindicadores por sua
sensibilidade a alterações ambientais, especialmente das espécies endêmicas.
A ordem Symphypleona é composta por cinco superfamílias, sendo elas; Dicyrtomoidea,
Katiannoidea, Sminthuridoidea, Sturmioidea e Sminthuroidea; e 10 famílias. No Brasil
há registros para sete destas: Arrhopalitidae; Bourletiellidae; Dicyrtomidae; Katiannidae;
Sminthuridae; Sminthurididae e Sturmiidae (Abrantes et al. 2012; Bellinger et al. 2020).
Sminthurididae Börner, 1906 possui aproximadamente 150 espécies, distribuídas em 12
gêneros. Dentre esses os mais representativos são Sphaeridia Linnaniemi, 1912 com
69 espécies, seguido de Sminthurides Börner, 1900 com 56 espécies e Denisiella
Folsom & Mills, 1938 com 15 espécies, e os demais gêneros apresentam de três a uma
espécie cada (Bellinger et al. 2020). Sminthurididae apresenta característica mais
marcante nas antenas dos machos, onde os artículos II e III são fortemente modificados
em clásperes para segurar as fêmeas durante o comportamento de corte (Massoud &
Betsch 1972). Sminthurides apresenta 56 espécies registradas e distribuídas em todo o
globo. Para a Região Neotropical há o registro de 20 espécies, sendo elas; S. condei,
Natj & Rapoport, 1963; S. hospes Boner 1907; S. melanotus Boner 1907; S.
napostaensis Najt & Rapoport 1965; S. olivieri Delamare Deboutteville & Massoud 1963;
S. rapoporti Delamere Deboutteville & Massoud 1963; S. ringueleti Delamare
Deboutteville & Massoud 1963; S. rupium Najt 1967; S. spegazziniii Borner 1907; S.
ventanae Najt 1969; S. globocerus Folsom & Mills, 1938; S. hyogramme Pedigo, 1966;
S. lepus Mills, 1934; S. macnamarai Folsom & Mills, 1938; S. occultus Mills, 1934; S.
plicatus Schött, 1891; S. terrestris Maynard, 1951 e S. bifidus Mills 1934; assim como
as espécies brasileiras S. aquaticus Boulet, 1842 e S. macrocerus Alé, 1961 (Mari Mutt
& Bellinger,1990).
Compreender mais sobre os colêmbolos é essencial para a caracterização da fauna,
assim como para a compreensão dos padrões taxonômicos e sistemáticos dentro da
Classe e para estudos comparativos futuros,. Nesse contexto, este trabalho objetiva
apresentar uma revisão das diagnoses das espécies neotropicais de Sminthurides
assim como apresentar a descrição parcial de uma nova espécie.

Metodologia

Revisão bibliográfica de Sminthurides
Para a revisão bibliográfica de Sminthurides foi realizado levantamento bibliográfico das
espécies registradas para a Região Neotropical, assim como dados sobre sua
morfologia. Foram revisados os registros e descrições para construção das diagnoses
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das espécies. As principais bibliografias consultadas foram: Arlé (1961); DelamareDeboutteville & Massoud (1963); Betsch (1980); Bretfeld (1999); Bellinger et al. (2020);
Mari Mutt & Bellinger (1990); Mari Mutt & Bellinger (1996) Mari Mutt et al. (2020); Najt
(1965); Najt (1967) e Natj (1969).
Análise Laboratorial
Os espécimes representativos da nova espécie foram coletados no município de
Lençóis, Bahia (zona úmida de Caatinga) em 08 de novembro de 2015, de amostras de
folhiço e solo. As coletas foram realizadas com aspiradores entomológicos, com auxílio
de bandejas brancas para disposição do material e investigação da presença de
colêmbolos, em seguida depositados na coleção de Collembola da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (CC/UFRN), em álcool etílico a 70% resfriado a
aproximadamente 2ºC.
Os espécimes foram posteriormente montados para microscopia em lâmina e lamínula
utilizando-se solução de Nesbitt para diafanização. Em seguida foi utilizado Líquido de
Arlé para limpeza e Líquido de Hoyer para fixação. As lâminas montadas foram
dispostas em estufa a 50°C por aproximadamente quatro dias consecutivos, para
secagem do meio de Hoyer. Após a secagem as lâminas foram lacradas com esmalte
incolor comum. Posteriormente, os espécimes foram identificados utilizando-se
bibliografia específica e desenhados em microscópio óptico comum com câmara clara.
Devido à pandemia de coronavírus, a descrição da espécie foi afetada. Assim a
descrição foi apresentada apenas de forma parcial, juntamente com a revisão do
gênero.

Resultados e Discussões

A seguir são apresentadas as diagnoses das espécies de Sminthurides com ocorrência
neotropical, além do país da localidade-tipo de cada espécie e sua distribuição
conhecida.
Sminthurides sp. nov. (Figura 1)
Descrição parcial
Cabeça: Antenômero I com 7 cerdas, com 3 projeções como espinhos; Antenômero II
com 10 cerdas; Antenômero III com 13 cerdas, com dois bastões sensoriais apical.
Antenômero IV com 7 subsegmentos: I com 7 cerdas, II com 5 cerdas, III com 6 cerdas,
IV com 7 cerdas, V com 7 cerdas, VI com 8 cerdas, VII com 12 cerdas (Fig. 1A).
Perna III: Coxa com 6 cerdas; Trocanter com 4 cerdas; Fêmur com 8 cerdas; Tibiotarso
com 26 cerdas, órgão tibiotarsal presente (Fig. 1C).
Fúrcula: Manúbrio com 7 cerdas dorsais; dente com aproximadamente 66 cerdas
dorsais e 29 cerdas ventrais; mucro com borda ornamentada, cerda mucronal presente
(Fig. 1B).
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S. aquaticus Bourlet, 1842
Pigmentação amarelado, cinza ou acastanhado. Machos menores que a fêmea. Olho
8+8, dois menores. Antenômeros fortemente modificado, com implicação na corte,
antenômero da fêmea segmentado. Perna I, II e III, unguis com dente interno. Dente
com enumeras cerdas, aproximadamente 25 cerdas ventrais e 40 cerdas dorsais,
ambos disposta em duas fileiras. Mucro com lamelas, internamente e externamente
serrilhadas, interna com 13 a 15 dentes, externa não se estende até o ápice, borda
anterior lisa e estriada. Cerda mucronal presente (modificado de Bretfeld 1999).
Localidade tipo: França.
Distribuição conhecida: França, Brasil.
S. bifidus Mills, 1934
Pigmentação varia entre machos e fêmeas. Antenômeros mais longa que a cabeça,
antenômero IV com 7 a 8 subsegmentos claramente delimitados, antenômeros II e III
fortemente modificados, com implicações na corte. Perna I, II e III, unguis com dente
interno, unguículus com filamento empodial bífido, longo nos primeiros dois pares de
pernas, curto no terceiro. Perna III, órgão tibiotarsal presente com cerda bifucada. Mucro
elíptico com lamella, externamente lisa, internamente serrilhada. Cerda mucronal
presente. Grande abdômen com 3+3 tricobotrias, pequeno abdomen com 2+2
tricobotrias (modificado de Maynard 1951).
Localidade tipo: Canadá.
Distribuição conhecida: Cuba, Canadá e México.
S. condei Natj & Rapoport, 1963
Pigmentação intensa, espécimes pretos dorsalmente, despgimentados lateralmente.
Antenômero IV com cinco subsegmentos fracamente delimitados, com cerdas longas,
com um par de macrocerdas proeminente abaixo das inserções antenais. Pernas I e II
com ausência de cerdas rastreadoras diferenciadas, unguis com dente apical,
unguículus com filamento empodial bem além do ápice e espatulado. Perna III, unguis
com um dente distal, unguículus com filamento empodial presente, órgão tibiotarsal
presente com cerda bifurcada. Dente com enumeras cerdas. Mucro com três lamelas,
ambos lados bem desenvolvidos, a extremidade ligeiramente ondulada no ápice.
Machos diferentes das fêmeas nos caracteres das antenas e na lamela posterior do
mucro curta, não alcançando o ápice (modificado de Delamare-Deboutteville & Massoud
1963).
Localidade tipo: Argentina
Distribuição conhecida: Argentina.
S. hospes Börner 1907
Pigmentação violeta clara, dorsalmente mais escuro, dente e mucro pálidos, pernas
claras e antenômeros roxa com extremidades escuras. Olho 8+8, macha ocular intensa.
Antenômero IV subsegmentado, com cerdas longas. Perna I, II e III, unguis sem dente,
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unguículus com filamento empodial na perna I e II atinge o ápice. Perna III, unguículus
com filamento empodial bém alem do ápice, órgão tibiotarsal presente. Dente hereto
com cerdas grossas e longas, com extremidade ligeiramente granulado. Mucro delgado,
com aproximadamente 9 dentes na lamella interna dorsal (modificado de Borner 1907).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. hyogramme Pedigo, 1966
Pigmentação roxo escuro e branco. Olho 8+8, seis grandes, um mediano e um pequeno
fracamente delimitado, mancha ocular intensa. Antenômeros mais longa que a cabeça,
antenômero II e III, fortemente modificado; antenômero II com duas cerdas sensoriais
apical. Grande abdômen com 3+3 tricobótrias, pequeno abdômen 2+2 tricobotrias.
Perna I e II com dente interno, unguiculis com filamento empodial bem além do ápice.
Perna III sem dente, unguículus com filamento empodial bem além do ápice, ógão
tibiotarsal presente com uma cerda sobre papila. Dente com cerdas longas. Mucro com
três lamelas, internamente dentado, externa e ventral lisa. Cerda mucronal presente.
Tenáculo com duas cerdas, cerdas apical ausente (modificado de Pedigo 1966).
Localidade tipo: Estado Unidos.
Distribuição conhecida: Estado unido, México.
S. lepus Mills, 1934
Pigmentação varia de violeta, roxo a avermelhado, com padrão de manchas brancas,
ventre, pernas e fúrculas pálidas. Olho 8+8 com mancha ocular intensa. Antenômeros
ligeiramente mais longa que a cabeça, antenômero IV com três subsegmentos
claramente delimitados, antenômero do macho fortemente modificado, com implicação
na corte. Grande abdômen com 3+3 tricobótrias, pequeno abdômen com 2+2
tricobótrias Perna I, II e III, unguis com túnica, com um par de dente lateral e um dente
apical bem desenvolvido, unguículus com filamento empodial longo. Perna III, órgão
tibiotarsal presente com cerda bifurcada. Mucro com ponta largo com lamelas,
externamente lisa, internamente serrilhada. Cerda mucronal presente (modificado de
Maynard 1951).
Localidade tipo: Canadá
Distribuição conhecida: Canadá, México.
S. macroceros Arlé, 1961
Pigmentação amarelado, espécimes pretos dorsalmente, laterais e posteriores clara,
antenômero, perna e fúrcula fracamente pigmentadas. Machos menores que as fêmeas.
Antenômeros mais longas que a cabeça, antenômero IV com sete subsegmentos
fracamente delimitadas. Perna I, II e III, unguis sem dentes, unguículus com filamento
empodial bem além do ápice. Perna III, órgão tibiotarsal presente, com cerda protetora
bifurcada na base. Dente com inúmeras cerdas curtas. Mucro do tipo S. bifidus, não
observada a diferença sexual nesta espécie (modificado de Arlé1961).
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Localidade tipo: Brasil.
Distribuição conhecida: Brasil, México.
S. melanotus Börner, 1907
Pigmentação violeta. Antenômeros fortemente modificado, com implicação na corte.
Perna I, II e III, unguis com dente, unguículus com filamento empodial bem além do
ápice. Dente com cerdas grossas (modificado de Börner 1907).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. napostaensis Najt & Rapoport, 1969
Pigmentação lilás claro, violeta claro ou rosa, dorsalmente mais pigmentado. Machos
com pigmentação intensa uniforme. Olho 8 + 8, dois deles menores, mancha ocular
intensa. Antenômeros mais longas que a cabeça, antenômero IV afunilando com cinco
subsegmentos. Grande abdômen com 3+3 tricobótrias, pequeno abdômen com 2 + 2
tricobótrias, longas e finas. Perna I e II, unguis liso, unguículus com filamento empodial
igual ou largo que o unguis e levemente clavado. Perna III, unguis liso, unguículus curto,
órgão tibiotarsal presente com cerda guardiã simples e grossa. Colóforo com 1+1 cerdas
lateral apical. Dente da fêmea possui três cerdas dorsais e três cerdas ventrais, machos
com quatro cerdas dorsais e três ventrais. Mucro com três lamelas, internamente e
externamente pregueada e serrilhada, ventral lisa. Tenáculo com 3+3 cerdas
(modificado de Najt 1965).
Localidade tipo: Argentina
Distribuição conhecida: Argentina.
S. occultus Mills, 1934
Pigmentação azul a roxo, machos menores que a fêmea. Olho 8+8. Antenômero IV da
fêmea com dois segmentos claramente delimitadas. Grande abdômen com 3+3
tricobótrias, pequeno abdômen com 2+2 tricobótrias Perna I, II e III, unguis com túnica
e dente interno, exceto na perna III, unguículus com filamento empodial bem além do
ápice. Perna III, órgão tibiotarsal presente, com dois sacos e cerdas grossas, raramente
bífida, que atinge o ápice do tibiotarso. Dente com poucas cerdas ventrais e numerosas
cerdas dorsais e três cerdas verticais. Mucro com um bulbo apical, com três lamelas,
ventralmente lisa, internamente com sete dentes grandes, externamente com um ou
dois pequeno dente (modifica de Mills, 1934).
Localidade tipo: Colômbia.
Distribuição conhecida Colômbia, México.
S. olivieri Rapoport, 1963
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Antenômero III e IV fortemente modificados; antenômero III com tubérculos liso,
antenômero IV com sensilas longas. Tibiotarsos com cerdas longas e finas, cerda
rastreadora diferenciada presente. Perna I, unguis sem dente, unguículus com filamento
empodial bem além do ápice. Perna II e III, unguis com dente interno, unguículus com
filamento empodial que mal atinge ou excede o ápice. Perna III, órgão tibiotarsal com
sacos proximais finos e achatados, espinho com denticulação fracamente delimitada.
Dente com enumeras cerdas, com sinuosidades do lado interno. Mucro com três
lamelas, internamente e posteriormente dentado, externo liso. Cerda mucronal presente
(modificado de Delamare-Deboutteville & Massoud 1963).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. rapoporti Delamare-Deboutteville e Rapoport , 1963
Pigmentação roxa. Olho 8+8 com pontilhamento na mancha ocular. Antenômeros com
tricobótrias longas, menos na antena II, antenômeros III e IV em machos fortemente
modificados; antenômero III possui um tubérculo fortemente estriada e sensila proximal
capitada, antenômero IV com muitas sensilas. Perna I, unguis com dente interno apical,
unguículus com filamento empodial bem além do ápice, cerda rastreadora presente.
Perna III, unguis com dente interno apical afiado, unguículus com filamento empodial
fino e não atinge o ápice, órgão tibiotarsal presente com regiões membranosas
proximais. Dente com duas cerdas proximais da fileira anterior são muito mais finas do
que as outras. Mucro com lamelas bem desenvolvidas e duas vezes mais espessa que
sua largura (modificado de Delamare-Deboutteville & Massoud 1963).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. ringueleti Rapoport 1963
Pigmentação vermelho arroxeado principalmente na região posterior do corpo. Mancha
ocular intensa. Antenômero IV com cinco subsegmentos com cerdas longas, nos três
últimos artículos com algumas cerdas grossas. Tibiotarsos com cerdas longas e
espiniformes, lado interno com cerdas grossas, cerda rastreadora presente. Perna I e II,
unguis com dente interno e externo apical, unguículus com filamento empodial bem além
do ápice, com ponta mucronada. Perna III, unguis com dente interno e externo,
unguículus com filamento empodial longo, órgão tibiotarsal presente com regiões
membranosas proximais desenvolvidas, com uma cerda alongada e simples que se
estende além da inserção das cerdas pré-tarsais. Dente com cerdas simples na parte
posterior e apresenta apenas uma única linha de cerdas na superfície anterior. Mucro
com três lamelas, internamente e externamente dentado, posterior liso e ondulado. Os
machos são caracterizados por apresentar uma tricobótria no antenômero III muito longa
e sensilas no antenômero IV relativamente finos (modificado de Delamare-Deboutteville
& Massoud 1963).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
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S. rupium Najt, 1967
Pigmentação azul violeta com algumas regiões despigmentadas. Antenômeros mais
longa que a cabeça, antenômero III com duas sensilas apical, antenômero IV com quatro
subsegmentos. Grande abdômen com 3+3 tricobótrias, longas e lisas dispostas de
forma linear, pequeno abdômen com 2+2 tricobótrias. Perna I, II e III, unguis sem dentes,
uguículus com filamento empodial que ultrapassa o unguis na perna I. Perna III, órgão
tibiotarsal presente com duas sensilas vesiculares grossas e com uma cerda guardião
simples, trocanter com três cerdas típicas. Mucro com três lamelas, internamente
pregueada com doze a treze dentes, externamente lisa e ventral suavemente ondulada,
terminando em um ápice curvo. Cerda mucronal presente (modificado de Natj 1967).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. spegazzinii Börner, 1907
Pigmentação intensa. Olho 8+8. Antenômeros mais longa que a cabeça, antenômero III
com duas sensilas curtas, dentro de uma depressão rasa, antenômero IV da fêmea com
seis subsegmentos fracamente delimitado. Perna I, unguis com dente interno,
unguículus curto e fino, com filamento empodial bem além do ápice. Perna II, unguis
com dente interno, unguículos em ambos os pares, terminam em lanceolados. Perna III,
unguis sem dente, unguículus com filamento empodial bem além do unguis, órgão
tibiotarsal presente com um espinho bifurcado. Mucro com três lamelas, interna
fortemente dobrada, externa lisa, nas fêmeas atinge o ápice do mucro, ventral lisa com
uma dilatação mucronal, sendo ausente nos machos. Tenáculo com 3+3 cerdas
(modificado de Najt 1965).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
S. ventanae Najt, 1969
Espécimes com corpo e cabeça despigmentados, antenômeros lilás. Olho 8+8, macha
ocular intensa. Antenômero igual ou pouco mais curta que a cabeça, antenômero III com
duas sensilas apicais, antenômero IV com cinco subsegmentos. Grande abdômen com
3+3 tricobótrias, pequeno abdômen com 2+2 tricobótrias, anteriores mais longa que a
posterior. Perna I, II e III, unguis sem dente, unguículus com filamentos empodial bem
além do ápice, exceto na perna III. Perna III, órgão tibiotarsal presente, com vesículas
cônicas e cerda guardiã com um pequeno dente na parte basal. Dente com enumeras
cerdas. Mucro com três lamelas, internamente com quatro dobras, externamente
fracamente pregueada, ventral lisa, cerda mucronal presente. Tenáculo com 3+3 cerdas
(modificado de Natj 1969).
Localidade tipo: Argentina.
Distribuição conhecida: Argentina.
Notas taxonômicas
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Apenas S. aquaticus Boulet, 1842, S. hyogramme Pedigo, 1966, S. occultus Mills, 1934,
S. napostaensis Najt & Rapoport, 1969, S. rapoporti Delamare-Deboutteville & Rapoport
E., 1963, S. spegazzinii, Börner, 1907, S. ventanae, Najt, 1967 possuem informações
sobre a mancha ocular com 8+8 olhos, no entanto espera-se que as demais espécies
neotropicais contenham todas as lentes oculares. S. aquaticus, S. condei Natj &
Rapoport, 1963, S. hyogramme, S. occultus, S. olivieri Rapoport, 1963, S. ringueleti,
Rapoport, 1963, e S. napostaensis possuem na Ant. II os elementos B1; b1-6, b1-4 e b6
sobre papilas, b1 desenvolvido, b5 reduzido e 1 tricobótria. Por outro lado, as tricobótrias
da Ant. II são ausentes em S. hyogramme, S. melanotus Borner 1907, S. olivieri , S.
occultus e S. rapoporti e o elemento b5 é ausente em S. napostaensis. Na Ant. III os
elementos c1-3 são presentes nas espécies S. condei, S. hyogramme, S. melanotus, S.
napostaensis, S. occultus, S. olivieri, S. rapoporti e S. ringueleti. S. aquaticus c1
ausente. Os subssegmentos na Ant. IV são ausentes nas espécies S. occultus, S. olivieri
e S. napostaensis. Em contrapartida a Ant. IV é geralmente subsegmentada em S.
condei, quando observado de 0-5 seguimentos, S. macroceros Arlé, 1961, com 7
seguimentos, S. ringueleti com 5 seguimentos, S. rupium com 4 seguimentos, S.
spegazzinii,com 6 seguimentos e S. ventanae,com 9 seguimentos. S. aquaticus, S.
hyogramme, S. occultus, S. rapoporti, S. ringueleti, S. spegazzinii, S. rupium Najt, 1967
e S. ventanae, assim como a nv. sp. Sminthurides apresentam órgão tibiotarsal com 2
projeções e 1 cerda guarda. Considerando as cerdas ventrais do dente apresentam S.
aquaticus 25 cerdas, S. condei 24 cerdas, S. napostaensis 13 cerdas, S. ringueleti 15
cerdas, S. spegazzinii 36 cerdas, S. ventanae com 20 cerdas e a nov. sp. Sminthurides
29 cerdas. Por fim, a cerda mucronal está presente em Sminthurides sp. nov., assim
como em S. aquaticus, S. bifidus Mills, 1934, S. hyogramme, S. napostaensis S.
occultus, S. olivieri S. rapoporti e S. ringueleti.
Não foi possível apresentar diagnoses confiáveis para as espécies S. globocerus
Folsom & Mills, 1938; S. macnamarai Folsom & Mills, 1938; S. plicatus (Schött, 1891) e
S. terrestris Maynard, 1951. Não conseguimos acessar as descrições originais ou as
informações sobre a quetotaxia das antenas dos machos dessas espécies são pouco
detalhadas (se presentes) e impedem que as mesmas sejam claramente separadas das
demais espécies neotropicais. A diagnose de S. melanotus Börner 1907, embora aqui
apresentada, também é limitada. Ao menos para essas espécies o material tipo ou
material procedente das localidades tipo deve ser urgentemente obtido para redescrição
taxonômica.

Conclusão

Sminthurides é o segundo maior gênero da família Sminthurididae, com 56 espécies
descritas. Embora o gênero seja cosmopolita, apenas S. macroceros Arlé 1961 e S.
aquaticus Bourlet, 1842 possui registro para o Brasil. O gênero, assim como a maioria
dos Sminthurididae, apresenta machos com antenômeros II e III fortemente
modificados, com implicações na corte e, portanto, na ecologia das espécies.
Neste trabalho foram listadas e diagnosticadas 16 das 20 espécies neotropicais de
Sminthurides. Embora tenham sido apresentadas as diagnoses dessas espécies, há
muitas lacunas em suas descrições (como parcialmente apresentado na Tabela 1), o
que demonstra a urgência da necessidade de revisão dos materiais tipo e redescrição
de vários táxons neotropicais.
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Sminthurides sp. nov. será completamente descrita e comparada com os demais táxons
neotropicais ao fim da pandemia. Espera-se que a descrição dessa espécie juntamente
com a revisão bibliográfica de Sminthurides eleve o conhecimento a cerca do gênero e
torne mais claros que esforços taxonômicos devem ser aplicados no futuro para o
estudo de Sminthurides e dos Sminthurididae.
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Anexos

Figura 1. Sminthurides sp. nov.: A quetotaxia antenal da fêmea; B quetotaxia da fúrcula
(da parte superior para inferior: mucro, dente e manúbrio); C quetotaxia da perna III (da
parte superior para inferior: coxa, trocanter, fêmur e tibiotarso) – no detal

Legenda: ? = Informação não disponível ou incerta; - = característica ausente; +
característica presente; P = projeção do órgão do tibiotarso; Ant. II – cerdas modificadas
no antenômero II; Ant. III – cerdas modificadas no antenômero III; segs = segment
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DA ESPÉCIE Bryophyllum
pinnatum (Lam) Pers. EM RATOS
Resumo
Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. (Crassulaceae), conhecida popularmente como
“coirama”, têm amplo uso popular no tratamento de úlceras gástricas e encontra-se
presente na Relação Nacional de Plantas de Interesse do Sistema Único de Saúde
(RENISUS). Diante disso, há uma grande necessidade de se compreender os
mecanismos de ação dessa espécie para que assim a população possa usá-la de forma
segura. Este trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antiúlcera desta espécie em
modelo in vivo. Para isso, foi utilizado o modelo de úlcera crônica induzido por ácido
acético em ratos Wistar fêmeas. Os parâmetros avaliados foram o índice de ulceração
macroscópica, a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) e os níveis do
malondialdeído (MDA). Para análise estatística utilizou-se ANOVA de uma via seguida
por teste de Tukey ou Dunnet. Foi considerado p<0.05 como estatisticamente
significativo. A partir deste estudo observou-se que B. pinnatum foi capaz de reduzir o
índice de ulceração macroscópico, a atividade da enzima MPO e os níveis de MDA.
Entretanto, mais estudos devem ser realizados para investigar de forma mais
aprofundada o mecanismo de ação envolvido e confirmar esta atividade.

Palavras-chave: Bryophyllum pinnatum, úlcera crônica, MPO e MDA.
TITLE: EVALUATION OF ANTI-ULCER ACTIVITY OF THE SPECIES Bryophyllum
pinnatum (Lam) Pers. IN RATS
Abstract
Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. (Crassulaceae), popularly known as “coirama”, have
wide popular use in the treatment of gastric ulcers and is present in the National List of
Plants of Interest to the Unified Health System (RENISUS). Therefore, there is a great
need to understand the mechanisms of action of this species so that the population can
use it safely. This work aims to evaluate the antiulcer activity of this species in an in vivo
model. For this, the chronic ulcer model induced by acetic acid was used in female Wistar
rats. The evaluated parameters were the macroscopic ulceration index, the activity of the
myeloperoxidase enzyme (MPO) and the levels of malondialdehyde (MDA). For
statistical analysis, one-way ANOVA followed by Tukey or Dunnet test was used. P <0.05
was considered to be statistically significant. From this study it was observed that B.
pinnatum was able to reduce the macroscopic ulceration index, MPO enzyme activity
and MDA levels. However, further studies should be carried out to further investigate the
mechanism of action involved and confirm this activity.
Keywords: Bryophyllum pinnatum, chronic ulcer, MPO and MDA.
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Introdução
A úlcera gástrica é considerada uma importante questão de Saúde Pública, pois pode
afetar a qualidade de vida e a produtividade no trabalho, além do alto custo financeiro
associado ao tratamento das complicações desta patologia (BARKUN; LEONTIADIS,
2010). Estima-se que a úlcera gástrica é um dos principais distúrbios gastrointestinais e
que afeta uma população de mais de quatro milhões pessoas por ano no mundo (SELMI
et
al.,
2017).
O desenvolvimento da úlcera gástrica ocorre devido ao desequilíbrio entre os fatores
endógenos defensivos da mucosa (muco, bicarbonato, prostaglandinas, óxido nítrico e
compostos sulfidrilos) e os fatores agressivos exógenos como a presença de
Helicobacter pylori, o uso de anti-inflamatórios esteroidais (corticosteroides) e nãoesteroidais (AINEs), abuso de álcool, trauma, estresse, hemorragia, choque, sepse e
queimaduras
(KANGWAN
et
al.,
2014;
BRITO
et
al.,
2018).
Apesar de existirem fármacos eficazes para o tratamento da úlcera gástrica estes ainda
apresentam algumas desvantagens associadas ao uso prologando, como efeitos
colaterais severos e o alto custo. Diante disso, têm-se aumentado o interesse no
desenvolvimento de pesquisas que busquem a descoberta de novas terapias
complementares que apresentem menos efeitos colaterais, principalmente o
descobrimento de fármacos derivados de produtos naturais (YANG et al., 2016; ZHANG
et
al.,
2016).
Nesse contexto, as plantas constituem uma das principais fontes de substâncias
biologicamente ativas e sua preservação e estudo são fundamentais para a descoberta
de novos fármacos com potenciais ações farmacológicas, despertando assim o
interesse de pesquisadores da área farmacêutica (ORLANDA, 2011; AHMED; AKHTAR,
2016;
ABDUL
et
al.,
2016).
Produtos naturais são empregados na prática terapêutica desde à antiguidade, sendo
praticado pelas populações antigas o uso tanto de um único tipo de planta quanto de
extratos combinados com objetivo de tratar uma variedade de enfermidades (BRASIL,
2012). Além do uso das plantas por meio das preparações de uso popular, estas
também servem como matéria-prima na obtenção de moléculas isoladas, protótipos
para a síntese de novos fármacos e no desenvolvimento de fitoterápicos (BRASIL,
2006).
O Brasil se destaca por ser o país que detém a maior parcela da biodiversidade mundial,
em torno de 15% a 20%, com destaque para as plantas superiores. Essa importante
característica do nosso país tem motivado o Ministério da Saúde juntamente com outros
órgãos governamentais e não-governamentais a desenvolver ações como a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem o objetivo de consolidar a
introdução do uso de plantas medicinais e da fitoterapia no Sistema Único de Saúde
(SUS) para que ocorra o desenvolvimento do setor, em toda a cadeia produtiva
(BRASIL,
2006).
A Fitoterapia (do grego: phyton significa planta, therapia significa tratamento) tem
apresentado uma participação cada vez mais crescente na assistência à saúde da
população, já que os fitoterápicos constituem importante fonte de inovação em saúde
(BRASIL, 2006; KLEIN et al., 2009). No Brasil, a legislação atualmente em vigor é a
RDC Nº 26, de maio de 2014, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que dispõe sobre o registro de fitoterápicos. Esta resolução define
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fitoterápicos como medicamentos obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas
ativas vegetais cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que
sejam caracterizados pela constância de sua qualidade (BRASIL, 2014).
No Brasil, muitas plantas medicinais são utilizadas de forma empírica pela população,
sem comprovação do efeito terapêutico. Dentre estas plantas está a espécie
Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. (Crassulaceae) que se destaca por estar presente
na Relação Nacional de Plantas de Interesse do Sistema Único de Saúde (RENISUS).
Sendo, portanto, objeto deste estudo, para que seja avaliada a sua potencial atividade
antiúlcera em modelo in vivo.
Metodologia

Material Vegetal
As folhas frescas de B. pinnatum foram coletadas em cultivo próprio existente na Escola
Agrícola de Jundiaí (EAJ) da UFRN, Natal/RN. A espécie B. pinnatum foi catalogada e
identificada pela Profa. Dra. Rúbia Santos Fonseca no Herbário Prisco Bezerra da
Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foi depositada uma exsicata sob o registro
nº 57335. A coleta do material vegetal foi autorizada pelo Sistema de Informação e
Autorização em Biodiversidade (SISBio), processo número 35017, e pelo Sistema
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SISGEN), número do processo A7EA798.
Preparo do Suco das Folhas de B. pinnatum
A matéria-prima vegetal (folhas frescas sem talos) foi processada por turboextração em
liquidificador industrial por 5 minutos com água destilada na proporção 1:1, p/v (droga
vegetal: solvente), obtendo-se então o extrato aquoso das folhas de B. pinnatum. O
extrato obtido foi tamisado e em seguida reduzido e concentrado com auxílio de
rotaevaporador (modelo V-700, Buchi) em temperatura abaixo de 50°C. O extrato
concentrado foi liofilizado obtendo-se o extrato seco de B. pinnatum que foi utilizado no
tratamento dos animais.
Avaliação da Atividade Antiúlcera
Animais e Desenho Experimental
Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), fêmeas, adultas com 8 a 10
semanas de idade, com peso entre 180 e 250 g. Os animais foram obtidos no Biotério
do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN, sendo mantidos em ambiente
específico, com ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura ambiente (média de 22 ±
3ºC), alimentados com ração para roedor e água ad libitum, conforme preconizam as
normas nacionais e internacionais de experimentação animal. A anestesia dos animais
foi realizada com xilazina (10 mg/kg) e ketamina (80 mg/kg), administrados por via
intraperitoneal. A eutanásia foi realizada com overdose de xilazina (30 mg/kg) e
ketamina (240 mg/kg) por via intraperitoneal. Os ratos, n = 7/grupo, foram distribuídos
aleatoriamente em grupos de indução de úlcera com tratamento com extrato em
diferentes concentrações ou lansoprazol e grupos controle positivo e negativo. O estudo
foi submetido na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN.
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Úlcera Gástrica Crônica Induzida por Ácido Acético
Foram induzidas úlceras gástricas crônicas em ratos pelo método de Okabe et al.
(1971), com algumas modificações. Os ratos foram randomizados em seis grupos, com
sete animais por grupo. Inicialmente os animais foram anestesiados com xilazina (10
mg/kg) e ketamina (80 mg/kg) por via intraperitoneal e uma laparotomia foi realizada
para expor o estômago. Em seguida, 500 μl de ácido acético a 80% (v/v) foram instilados
através de um tubo de plástico de 6 mm de diâmetro, sendo aplicado na superfície
serosa do estômago por 1 min. O ácido acético foi aspirado e a área foi lavada com
solução salina estéril. O período de tratamento foi iniciado 48 horas após a indução da
úlcera. Os animais foram tratados por via oral com veículo (água destilada - 1 mL/kg controle saudável, animais não ulcerados), lansoprazol (30 mg/kg) ou suco das folhas
de B. pinnatum (125, 250 e 500 mg/kg), duas vezes por dia durante 7 dias. O grupo
controle positivo foi submetido a indução de úlcera e recebeu tratamento apenas com
água destilada (1 mL/kg). O lansoprazol e os sucos das folhas de B. pinnatum foram
dissolvidos imediatamente antes da administração oral em água destilada. No dia
seguinte ao último tratamento, os animais foram eutanasiados com overdose de xilazina
(30 mg/kg) e ketamina (240 mg/kg) por via intraperitoneal. Seus estômagos foram
removidos e abertos ao longo da maior curvatura e lavados com solução salina estéril,
logo em seguida foi realizada a avaliação macroscópica com auxílio de uma lupa
(aumento de 8x) e régua para medição das áreas lesionadas em milímetros (mm). Os
estômagos foram fotografados em papel milimetrado e a área total em milímetros
quadrados (mm2) de cada órgão foi obtida com auxílio do Software Image J. Para
determinação do índice de ulceração os escores foram atribuídos como descrito por
Magistretti et al. (1988) com adaptações. O Índice de Ulceração (IU) foi calculado
utilizando a fórmula abaixo:
IU = [área ulcerada (mm2)/área total do estômago (mm2)]×100
Após a avaliação macroscópica o tecido gástrico foi dividido em porções destinadas a
avaliação da atividade da enzima MPO e dos níveis MDA em ensaios por ELISA.

Avaliação da Atividade da Enzima Mieloperoxidase (marcador inflamatório) e dos Níveis
de Malondialdeído (marcador do estresse oxidativo)
Para a análise dos ensaios descritos abaixo porções do estômago foram processadas
utilizando homogeneizador de tecidos (Lab 1000, LM-D160/1). A determinação da
mieloperoxidase (MPO) utilizando-se a mucosa do estômago foi realizada segundo o
método descrito por Krawisz; Sharon e Stenson (1984) e adaptado por Oliveira e
colaboradores (2016). Os resultados foram expressos como Ug-1 de tecido umedecido
e uma unidade de atividade da MPO foi definida como a degradação de 1 nmol min-1
de peróxido de hidrogênio a 25°C. Foi avaliado o conteúdo de malondialdeído (MDA) no
estômago de acordo com o método proposto por Esterbauer; Cheeseman (1990),
adaptado por Gupta et al. (2015) e expressos como nmol g-1 de tecido umedecido.
Ambas análises foram quantificadas por meio do ensaio imunoenzimático (ELISA)
utilizando-se um kit de ELISA (R&D Systems) de acordo com o protocolo do fabricante.
Análise Estatística
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Todos os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. e as diferenças entre
estas foram testadas para a significância estatística utilizando uma análise de variância
(ANOVA) seguido pelo teste Dunnet ou Tukey. A significância estatística aceita foi de p
< 0,05 utilizando o programa estatístico GraphPad Prism® 7.

Resultados e Discussões
O ácido acético induz lesões na mucosa gástrica que podem se estender por diversas
camadas, podendo atingir inclusive as camadas musculares, esta característica exige
um maior tempo de recuperação da mucosa, sendo, portanto, uma excelente escolha
de método de indução de úlceras crônicas em modelo in vivo. As lesões crônicas
ocasionadas pelo ácido acético são semelhantes à úlcera humana tanto no aspecto
macroscópico como microscópico (OKABE et al., 1971; OKABE AND AMAGASE, 2005;
DONATINI et al, 2009; BONAMIN et al., 2011).
No presente estudo foi possível observar que a administração do ácido acético na
camada serosa da mucosa gástrica foi capaz de induzir úlceras gástricas como pode
ser observado na Figura 1.2, sendo nítida a presença de ulcerações de grande extensão
e profundidade, além de descoramento da mucosa e presença de edema. O tratamento
oral com o fármaco lansoprazol (30 mg/kg) foi capaz de reduzir as lesões de forma
significativa (P<0,0001), sendo possível observar macroscopicamente uma mucosa
bem recuperada e corada na Figura 2.3 e redução do índice de ulceração na Figura 2.
Também foi observado que o tratamento diário durante 14 dias com as doses de 125
mg/kg (P<0,01), 250 mg/kg (P<0,0001) e 500 mg/kg (P<0,0001) do suco das folhas de
B. pinnatum foi capaz de reduzir significativamente o índice de ulceração (Figura 2),
sendo possível observar macroscopicamente uma melhora na aparência da mucosa
quando comparado com o controle positivo (Figura 1.4, 1.5 e 1.6 representam
respectivamente as doses de 125, 250 e 500 mg/kg).
A mucosa gástrica lesionada apresenta infiltração de neutrófilos, que são células
inflamatórias capazes de liberar espécies reativas de oxigênio (EROs), estas são
citotóxicas e promovem o desenvolvimento de lesão tecidual. A inibição da permeação
dos neutrófilos durante o processo inflamatório pode ser considerada uma alternativa
para inibir a inflamação local e melhorar as lesões ulcerativas na mucosa gástrica
(HANSSON et al., 2006). A determinação da atividade da enzima MPO é um método
utilizado como marcador inflamatório, pois indica indiretamente a infiltração leucocitária,
já que esta enzima é o principal constituinte dos grânulos azurófilos dos neutrófilos,
sendo prontamente liberada após a ativação. Com a migração dos neutrófilos para a
área inflamada diminuída, os danos teciduais serão consequentemente diminuídos
(GEETHA et al., 2011).
No presente estudo foi observado que o modelo de indução de úlceras gástrica por ácido
acético foi capaz de aumentar a atividade da enzima MPO (Figura 3). Ao compararmos
os grupos tratados com o grupo controle positivo podemos observar que o tratamento
com o fármaco lansoprazol (30 mg/kg) (P<0,0001) e com os sucos das folhas de B.
pinnatum nas doses de 125 mg/kg (P<0,0,001), 250 mg/kg (P<0,0001) e 500 mg/kg
(P<0,0001) foram capazes de inibir a atividade desta enzima significativamente.
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O estresse oxidativo desempenha um papel importante na indução e patogênese das
úlceras gástricas (ROUHOLLAHI et al., 2014). O MDA é o principal indicador de
peroxidação lipídica, atuando então como um marcador de EROs. O MDA é um produto
da peroxidação lipídica, é citotóxico e capaz de afetar as estruturas das membranas
provocando uma perda de fluidez e integridade, tendo como consequência a perda da
função celular (ADIBHATLA et al., 2010).
No presente estudo observou-se que o modelo de indução de úlceras gástricas por
ácido acético aumentou expressivamente os níveis de MDA (Figura 4). Os tratamentos
com o fármaco lansoprazol (30 mg/kg) (P<0,0001) e com os sucos das folhas de B.
pinnatum nas doses de 125 mg/kg (P<0,0001), 250 mg/kg (P<0,0001) e 500 mg/kg
(P<0,0001) foram capazes de reduzir significativamente os níveis de MDA no tecido
gástrico.
A redução das lesões ulcerativas na mucosa gástrica observada com a diminuição do
índice de ulceração, redução da atividade da enzima MPO e diminuição dos níveis de
MDA pode sugerir que o tratamento diário durante 7 dias com o suco das folhas de B.
pinnatum apresenta atividade antiúlcera. Esta atividade apresentada por esta espécie
pode estar associada à presença de determinados metabólitos secundários
encontrados em suas folhas.
Na literatura está descrita a presença de polifenóis nas folhas destas espécies, sendo
identificada principalmente a presença de flavonoides glicosilados derivados de
quercetina, patuletina, eupafolina e canferol nas folhas de B. pinnatum (MUZITANO et
al., 2006; AFZAL et al., 2012; FERNANDES et al., 2016; ARAÚJO et al., 2018). Estudos
na literatura descrevem que a quercetina (BORRELLI; IZZO, 2000; YOON et al., 2012;
HU et al., 2015), a eupafolina (SUNG et al., 2014; LIN et al., 2014; TSAI et al., 2014) e
o canferol (SALA et al., 2003; ABO-SALEM, 2014) apresentam atividade antioxidante e
anti-inflamatória. Portanto, pode-se sugerir que estes compostos podem estar
envolvidos na diminuição do processo inflamatório no tecido gástrico e
consequentemente na recuperação da mucosa.

Conclusão
O suco das folhas da espécie B. pinnatum apresenta potencial atividade antiúlcera, pois
o tratamento diário durante 7 dias foi capaz de reduzir o índice de ulceração, a atividade
da enzima MPO e os níveis de MDA. Entretanto, mais estudos devem ser realizados
para investigar de forma mais aprofundada o mecanismo de ação envolvido e confirmar
esta atividade.
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Anexos

Figura 1. Efeito do tratamento com o suco das folhas de B. pinnatum no modelo de
úlcera gástrica crônica induzida por ácido acético em ratos.

Figura 2. Efeito do tratamento com o suco das folhas de B. pinnatum no modelo de
úlcera gástrica crônica induzida por ácido acético em ratos

Figura 3. Efeito do tratamento com o suco das folhas de B. pinnatum na atividade da
enzima mieloperoxidase (MPO).
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Figura 4. Efeito do tratamento com o suco das folhas de B. pinnatum nos níveis do
malondialdeído (MDA).

CIÊNCIAS DA VIDA

292

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0258
AUTOR: MILZA MARIA DOS SANTOS MENEZES
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA

TÍTULO: Potencial anti-inflamatório do extrato hidroetanólico das folhas de Bryophyllum
pinnatum em modelos animais de inflamação intestinal induzida por DNBS.
Resumo
As doenças inflamatórias intestinais são desordens idiopáticas do trato gastrointestinal
caracterizadas pela inflamação crônica, principalmente nas regiões do intestino delgado
e grosso. São compostas por duas grandes condições patológicas: a doença de Crohn
e a colite ulcerosa. Atualmente, observa-se significativo aumento em sua incidência em
todo o mundo. Para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais são utilizadas
três classes de medicamentos: derivados do ácido aminossalicílico, esteroides e
imunossupressores. Porém, as falhas e efeitos adversos da terapia de escolha, têm
incentivado a busca por novos alvos terapêuticos, principalmente os provenientes de
produtos naturais. As plantas constituem uma das principais fontes de substâncias
biologicamente ativas e as folhas de espécies do gênero Bryophyllum pinnatum
(Crassulaceae) têm sido empregadas na medicina tradicional no tratamento de várias
patologias que envolvem processos inflamatórios e oxidativos. O extrato possibilitou
uma diminuição tanto dos marcadores pró-inflamatórios como dos marcadores de
estresse oxidativo, associados a melhoria do dano intestinal, apresentando resultados
positivos nos marcadores de barreira. Dessa forma, os achados obtidos neste estudo
não clínico poderão fornecer embasamentos para a realização de outros ensaios
necessários para o desenvolvimento de um fitoterápico produzido a partir da B. pinnata
que seja útil no tratamento de desordens intestinais de origem inflamatória.
Palavras-chave: Crassulaceae; Bryophyllum pinnatum; Doença Inflamatória Intestinal;
TITLE: Anti-inflammatory potential of the hydroethanolic extract of Bryophyllum pinnatum
leaves in animal models of intestinal inflammation induced by DNBS.
Abstract
Inflammatory bowel diseases are idiopathic disorders of the gastrointestinal tract
characterized by chronic inflammation, especially in the regions of the small and large
intestine. They are composed of two major pathological conditions: Crohn's disease and
ulcerative colitis. Currently, there is a significant increase in its incidence worldwide. For
the treatment of inflammatory bowel diseases, three classes of drugs are used:
derivatives of aminosalicylic acid, steroids and immunosuppressants. However, the
failures and adverse effects of the therapy of choice have encouraged the search for
new therapeutic targets, especially those from natural products. Plants are one of the
main sources of biologically active substances and the leaves of species of the genus
Bryophyllum pinnatum (Crassulaceae) have been used in traditional medicine to treat
various pathologies that involve inflammatory and oxidative processes. The extract
enabled a decrease in both pro-inflammatory markers and oxidative stress markers,
associated with improvement of intestinal damage, showing positive results in the barrier
markers. In this way, the findings obtained in this non-clinical study may provide grounds
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for carrying out other tests necessary for the development of a herbal medicine produced
from B. pinnata that is useful in the treatment of inflammatory bowel disorders.
Keywords: Crassulaceae; Bryophyllum pinnatum; Inflammatory Bowel Disease;
Introdução
Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são doenças autoimunes, caracterizadas por
afecções sistêmicas inflamatórias crônicas, relacionadas principalmente ao trato
gastrointestinal (TGI). Sua etiologia é multifatorial, com prevalência e incidência
variando de acordo com a genética, meio ambiente, microbiota intestinal e até mesmo
um possível agente entérico infeccioso (FERRAZ, 2016). Dentre as DII mais comuns,
estão a Doença de Crohn (DC) e a Colite Ulcerativa (CU) que possuem sintomas em
comum como dor abdominal, febre, diarreia e vômitos, podendo ser confundidos
facilmente com gastroenterites comuns, dificultando o diagnóstico. A resposta imune às
DII em atividade pode ser diferente em cada um dos tipos de acometimento do TGI,
sendo em geral seguida por concentração elevada de citocinas pró-inflamatórias da
lâmina própria da mucosa intestinal. Variações genéticas, microbiológicas e de fatores
imunológicos podem ser a razão das perturbações no tecido, que contribuem para a
fisiopatologia de desordens gastrointestinais. (FERRAZ, 2016).
Nas DIIs, o aumento na expressão e produção de citocinas inflamatórias desencadeia
a destruição das células epiteliais intestinais, contribuindo para a ulceração
generalizada dos tecidos. Observou-se em estudos anteriores que as preparações feitas
a partir das folhas de B. pinnatum apresentaram potencial resultados em reduzir a
resposta inflamatória em modelos animais de outras doenças inflamatórias (ARAUJO,
2018; FERNANDES, 2016; KAMBOJ et al., 2009; OKWU et al., 2011; OLAJIDE, 1998).
As opções terapêuticas disponíveis para o tratamento das DII promovem remissão das
crises, mas não a cura da doença. Entre as mais conhecidas estão os derivados do
ácido aminossalicílico (messalazina e sulfassalazina), os corticosteroides e os agentes
imunossupressores e imunorreguladores (BIONDO-SIMÕES, 2003). Porém, as falhas e
efeitos adversos da terapia de escolha têm incentivado os pesquisadores a procurar
novos alvos terapêuticos provenientes de produtos naturais (RELVAS, 2016),
principalmente aqueles oriundos de extratos vegetais já utilizadas pela população.
As espécies vegetais representam uma das principais fontes de substâncias
biologicamente ativas. No Brasil, diversas plantas medicinais são utilizadas pela
população, no tratamento de algumas desordens inflamatórias e oxidativos, como asma,
gastrite, úlceras gástricas(ARAUJO, 2018). Dentre essas plantas medicinais as folhas
do gênero Bryophyllum (Crassulaceae), especialmente a espécie Bryophyllum
pinnatum, são tradicionalmente utilizadas pela população para diferentes desordens
(FERNANDES et al., 2019). As folhas da B. pinnatum (Lamark.) Pers. (syn. Kalanchoe
pinnata), conhecida pelo nome popular de “saião” ou “coirama” popular em muitas
regiões temperadas do mundo, particularmente na América do Sul. Essa espécie
vegetal utilizada são usadas na medicina tradicional como anti-inflamatório e
antisséptico para tratar tosses, úlceras e feridas em muitas regiões temperadas do
mundo, particularmente na América do Sul (ABDELLAOUI et al., 2010).
Esses compostos naturais são responsáveis por algumas das atividades biológicas já
mencionadas, os flavonoides de interesse como a quercetina 3-O-α-Larabinopiranosil, α-L-ramnopiranosídeo (BP1), considerado composto majoritário na
planta, o canferol 3-O-α-L-arabinopiranosil, α-L-ramnopiranosídeo (BP2) e quercetina3-O- ramnopiranosídeo (BP3) se encontram melhor elucidados e são os possíveis
marcadores do controle de qualidade dessa espécie. Estudos recentes apontam que os
efeitos benéficos dos polifenóis se dá à sua capacidade de modulação das vias de
sinalização celular e expressão de genes, sendo capazes de modular a expressão
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de algumas citocinas e enzimas pró-inflamatórias, controlando a inflamação e o estresse
oxidativo (RELVAS, 2016), sendo muito relevantes no contexto patogênico das DII .
Metodologia
As folhas de B. pinnatum foram coletadas no local de cultivo na Escola Agrícola de
Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal – RN). Esta espécie
vegetal foi catalogada e identificada pela botânica Dra. Rúbia Santos, depositada com
número de registro 57335 no Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do
Ceará, Brasil. A coleta da B. pinnatum foi realizada sob autorização do Sistema
Brasileiro de Informações sobre Autorização e Biodiversidade (SISBIO) (processo
número 35017) e Sistema Nacional de Gerenciamento do Patrimônio Genético e
Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN), processo número A7EA798.
As soluções extrativas das folhas de B. pinnatum foram obtidas por meio do método
previamente padronizado por Matos (2009). As matérias-primas vegetais (folhas sem
talos a fresco) foram processadas por turbo-extração em liquidificador industrial por 5
minutos com álcool etílico PA 50%, na proporção 1:1, p/v (droga vegetal: solvente). Os
extratos processados foram filtrados a vácuo, obtendo-se então o HEBP. O extrato foi
submetido à evaporação da fase orgânica sob pressão reduzida com o auxílio de um
evaporador rotatório (Rotavapor R-210, Buchi®) a temperatura não superior a 45°C e
posteriormente foram liofilizados (Liofilizador L101, Liotop®). Parte do HEBP seco (em
pó; rendimento de extração 1,87%) foi utilizado na caracterização e quantificação de
alguns constituintes majoritários (flavonoides glicosilados) por meio de um método
utilizando cromatografia líquida ultrarrápida acoplada a detector por arranjo de diodos
(ultra-fast liquid chromatography coupled with a diode-array detector - UFLC-DAD).
Outra parte foi utilizada na realização dos ensaios farmacológicos.
Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), fêmeas, com 30 a 32 dias de
idade e peso variando entre 180 e 220g. Contendo em cada gaiola no máximo 06
animais, colocados em ambiente reservado e em condições ambientais padrões
(temperatura 22±1°C, umidade 60±5% e ciclos luz-escuridão de 12 h) com comida e
água controladas. Os animais foram obtidos no Biotério do Centro de Ciências da Saúde
(CCS) da UFRN. Os experimentos foram realizados em perfeito acordo ao Manual de
Cuidados e Uso de Animais em Laboratórios e a legislação brasileira sobre
experimentação animal (Lei nº 11.794 de 10 de agosto de 2008). Todos os esforços
para reduzir o número de animais utilizados e para minimizar os seus sofrimentos foram
realizados. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Experimentação Animal
(CEUA), com registro de No 26/2016 e No 60/2017.
A colite foi induzida de acordo com o método descrito por Morampudi et al. (2014). Os
animais foram mantidos em jejum durante a noite e a anestesia foi induzida por injeção
intraperitoneal (i.p.) de 10% de cetamina e 2% de xilazina. O DNBS foi utilizado para
induzir a CU nos ratos. Sob anestesia, os animais receberam o DNBS (10 mg
dissolvidos em 0,25 ml de etanol a 50% (v/v)) por meio de uma cânula de Teflon de 8
cm inserida através do ânus. Durante o procedimento e por 30 segundos após a
administração do DNBS, os ratos foram mantidos em posições de cabeça para baixo
até recuperarem-se da anestesia. Após o procedimento, os animais foram devolvidos
às suas gaiolas.
O HEBP e a SSZ (fármaco padrão) foram dissolvidos em água (veículo). Do dia 1 até o
dia 5, foi administrada por via oral as doses 250 e 500 mg/kg/dia do HEBP e 250
mg/kg/dia da SSZ, durante 3 dias antes da indução da colite (preventivamente) e 2 dias
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após a indução. Os ratos dos grupos não colite (saudável) e colite não tratados (DNBS
controle) receberam o veículo (água) por via oral, durante os 5 dias. Os pesos corporais,
a ocorrência de diarreia e sangramento retal e a ingestão de água e alimentos foram
registrados diariamente em todas as experiências. Estes parâmetros foram utilizados,
nos dias seguintes a indução (dia 4 e 5) para avaliar o Índice de Atividade da Doença Disease Activity Index (DAI). Os animais de todos os grupos (n = 4 por grupo) foram
eutanasiados com 80 mg/kg de tiopental (i.p.) após o 2° dia da indução da colite por
DNBS.
Após a eutanásia, foram obtidos segmentos do cólon dos animais, através do
procedimento de laparotomia. Foram avaliados o peso e comprimento de cada amostra.
Dois observadores realizaram a análises dos índices mencionados a seguir, sem
conhecimento do tratamento de cada grupo, de acordo com critérios descritos por
Guerra et al. (2015). A atividade do MPO foi mensurada de acordo com a técnica
descrita por Krawisz et al. (1984). O conteúdo de GSH total foi quantificado conforme o
ensaio descrito por Anderson (1985).
Todos os resultados serão expressos como a média ± D.P. e as diferenças entre as
estas deverão ser testados para a significância estatística utilizando análise de variância
(ANOVA) seguida pelo teste Tukey. Os dados não paramétricos (score) serão expressos
como a mediana (gama) e analisados utilizando-se o teste ManneWhitney ou teste
KruskaleWallis seguido pelo teste de Dunn. Fixará a significância estatística em p < 0,05
utilizando o programa estatístico GraphPad Prism® 6.01.

Resultados e Discussões
Perfil HPLC-DAD e análises quantitativas dos principais flavonoides do HEBP
Em estudos anteriores (FERNANDES et al., 2016; DE ARAÚJO, 2018). Os principais
flavonoides identificados no extrato de folha da B. pinnatum por aplicação da técnica
analítica de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho acoplada a Detector de Matriz
de Diodos e Espectrometria de Massa/Massa(HPLC-DAD-MS/MS) são flavonoides- Oglicosídeos derivados de agliconas eupafolina, quercetina e caempferol. A Figura 1
mostra o cromatograma do HEBP no comprimento de onda (UV) de 340nm, que
correspondem aos principais flavonoides, dentre eles o composto majoritário BP1 e
outros dois possíveis marcadores da espécie, BP2 e BP3. A quantidade dos compostos
isolados por grama do extrato foram: BP1: 35.56 ±0.086 mg/g; BP2: 4.66 ±0.076 mg/g;
BP3: 4.56 ±0.026 mg/g.
Efeito preventivo de HEBP na colite induzida por DNBS em ratos
Como podemos observar na Figura 2, a indução de colite por DNBS (ocorrida no dia 3)
nos grupos DNBS controle, HEBP (250 e 500 mg/kg), SSZ (250mg/kg) em comparação
com o grupo Não Colítico, causou inflamação intestinal, evidenciada no decorrer do
experimento pela perda de peso corporal dos animais (Fig. 2.a), a presença de diarreia
e sangue nas fezes de ratos (parâmetros do DAI) (Fig. 2.b). Quando comparados ao
grupo Não Colítico, a caracterização macroscópica do tecido do cólon dos ratos que
sofreram a indução apresentou uma ampla área de inflamação e ulceração,
apresentando altos valores de danos macroscópicos (1-10) (Fig. 2.c) e aumento
significativo na relação peso/comprimento do cólon (Fig. 2.d). Essa inflamação foi
associada a elevação na atividade de MPO, TNF-α e IL-1β pró inflamatória, níveis de
citocinas e MDA, como também a diminuição no nível de GSH, decorrentes da indução.
Os efeitos anti-inflamatórios e antioxidante do HEBP (250 mg / kg e 500 mg / kg) e da
SSZ (250 mg / kg) foi demonstrado por uma melhora significativa desses marcadores
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(MPO (Fig. 3.a), IL-1β (Fig. 3.b), TNF-α (Fig. 3.c), MDA (Fig. 3.d) e GSH (Fig. 3. e) em
relação ao grupo DNBS controle, que não recebeu tratamento, demonstrados na Figura
3.
A avaliação histológica das amostras do cólon confirma a atividade anti-inflamatória da
SSZ e do HEBP. Observou-se nos grupos tratados com HEBP (250 e 500 mg/kg) e SSZ
(250mg/kg) uma diminuição no dano causado pelo DNBS, com redução do infiltrado
inflamatório, do edema e uma regeneração epitelial em relação ao grupo DNBS controle
que não recebeu tratamento (Figura 4).
O processo inflamatório ocasiona, além do infiltrado inflamatório um dano oxidativo,
aumentando as espécies reativas. A lipoperoxidação, cadeia de reações mediada por
radicais livre, provoca degradação oxidativa nos lipídeos de membrana. O alvo dessas
espécies reativas são as ligações covalentes carbono-carbono e carbono-hidrogênio
dos ácidos graxos, que quando enfraquecida, permite facilmente a captura dos elétrons
dos lipídeos da membrana celular. Uma vez que se inicia o processo, é desencadeada
uma série de reações oxidativas que levam a formação de um composto instável de
hidroperóxido lipídico e, como resultado de sua fragmentação, são formados
grupamentos de aldeídos altamente reativos e tóxicos como o MDA, considerado
ummarcador bioquímico de estresse oxidativo. (GROTTO et al., 2009; RAGHAVAN et
al., 2012).
O desequilíbrio entre a geração de radicais livres e a capacidade antioxidante é um
problema para manutenção da homeostase corporal. A Glutationa (encontrada nas
células em sua forma reduzida GSH), é considerado um dos mais importantes
antioxidantes não enzimáticos e atua impedindo a ação dessas espécies reativas de
oxigênio nas células epiteliais. Em muitas doenças inflamatórias no TGI, o esgotamento
dos níveis de GSH intracelular está ligado com a indução de mediadores inflamatórios
e citocinas pró-inflamatórias (FEITOSA, 2020), em visto disso é utilizado como marcador
bioquímico de inflamação e estresse oxidativo.
O modelo experimental DNBS usado neste estudo buscou prever possíveis resultados
farmacológicos do HEBP em humanos. O HEBP foi capaz de prevenir o dano colônico
induzido pelo DNBS em ratos e exerceu efeitos quimiopreventivos e anti-inflamatórios
intestinais, uma vez que, melhorou a inflamação colônica associada ao DNBS. Esses
efeitos foram evidenciados pela melhora nos diferentes parâmetros avaliados no DAI
(diarreia, perda de peso e presença de sangue nas fezes), bem como no dano
macroscópico e histopatológico intestinal. Os principais compostos identificados no
HEBP foram os flavonoides glicosídeos derivados da quercetina e do caempferol
(ANDRADE et al., 2020).

Estudos realizados com plantas ricas em flavonoides sugerem efeitos notáveis na
atenuação da inflamação intestinal em modelos experimentais de colite (DSS e DNBS)
SALARITABAR, 2017) Estudos in vitro determinaram que dentre essa classe, a
quercetina foi a que mais se destacou em termos de eficácia na redução da resposta
inflamatória, no entanto, a maioria não observou a mesma eficácia em modelos in vivos.
Já o caempferol está abundante em diversas plantas, como as dos gêneros Delphinium,
Allium, Camélia, Berberis, Citrus, também na B. pinnatum, e como os outros flavonoides,
está ligado a variadas atividades biológicas, como antimicrobiana, antioxidante e antiinflamatório. De acordo com alguns estudos (CALDERONE, 2004), a propriedade antiinflamatória do Caempferol está associada à sua capacidade de inibição das vias que
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regulam a produção de citocinas, fatores de crescimento e proteínas de respostas próinflamatórias. Essa inibição está ligada a uma diminuição dos níveis doTNF-α,
expressão de IL-1β, redução nos níveis de espécies reativas de oxigênio e atividade da
MPO
(PARK
et
al.,
2012).
Os modelos DNBS é considerado adequado para estudar as vias imunorregulatórias na
inflamação intestinal, que estão intimamente ligadas à patogênese da DII (VALATAS et
al., 2013). Em modelos experimentais de colite, assim como na DII humana, o processo
inflamatório intestinal está diretamente associado à indução de estresse oxidativo, o que
reduz a capacidade antioxidante celular. A produção excessiva de radicais livres pode
reagir com os ácidos graxos da membrana celular, por sua vez levando à peroxidação
lipídica e, assim, contribuindo para o dano oxidativo intestinal. De modo que poderia
justificar os efeitos promissores do HEBP nos modelos experimentais de colite,
associado às suas propriedades antioxidantes, principalmente pela presença de
flavonoides, especialmente a quercetina e caempferol. Efeito evidenciado pelo aumento
do GSH e redução dos níveis de MDA, marcador de peroxidação lipídica (FERNANDES,
2016; CRUZ, 2012; SALARITABAR, 2017; ANDRADE, 2020).
O tratamento dos animais colíticos com diferentes doses do HEBP resultou em melhora
da maioria das citocinas pró-inflamatórias, apontando uma contribuição das
propriedades imunomoduladoras dos diferentes flavonoides presentes no extrato. O
pré-tratamento com o extrato das folhas de B. pinnatum no modelo DNBS possibilitou
uma condição de proteção no corpo do animal contra o desenvolvimento da doença
(ANDRADE et al., 2020).

Conclusão
O extrato hidroetanólico das folhas de B. pinnatum apresenta potencial atividade antiinflamatória, visto que quando utilizado no momento de pré-indução da colite e pós colite
Durante o tratamento foi capaz de melhorar os índices dos marcadores inflamatórios IL1β e TNF-α, atividade da enzima MPO e dos níveis de MDA e GSH. No entanto, mais
estudos devem ser realizados para investigar mais a fundo a atividade do extrato das
folhas da B. pinnatum, elucidar melhor possíveis mecanismos de ação envolvidos e
confirmar essa atividade em clínicos para posterior obtenção de um produto fitoterápico
de eficácia para o tratamento das DII a partir do extrato de HEPB.
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Anexos

Figura 1: Cromatograma do extrato hidroetanólico da folha de B. pinnatum (HEBP) em
UV 340nm. Fonte: Adaptado de ANDRADE, 2020.

Fonte: Autoria própria. Legenda: Os dados são apresentados como média ± D.P. (n =
4). *p < 0,05 quando comparado ao grupo Não Colítico. #p < 0,05 quando comparado
ao grupo DNBS Controle. ∅p < 0,05 quando comparado ao grupo SSZ 250mg/kg.
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Fonte: Autoria própria. Legenda: Os dados são apresentados como média ± D.P. (n =
4). *p < 0,05 quando comparado ao grupo Não Colítico. #p < 0,05 quando comparado
ao grupo DNBS Controle. ∅p < 0,05 quando comparado ao grupo SSZ 250mg/kg.

Fonte: Autoria própria. A - Grupo Não colítico; B - Grupo DNBS controle; C - Grupo
HEBP 250 mg/kg; D - Grupo HEBP 500 mg/kg; E - Grupo SSZ 250 mg/kg.
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TÍTULO: Análise de expressão de genes relacionados a respiração celular em linhagens
de células deficientes em CSB
Resumo
Danos no DNA gerados de forma endógena ou exógena podem provocar instabilidade
no genoma e gerar várias complicações ao ser humano. As vias de reparo do DNA
auxiliam no restabelecimento celular após essas lesões. Nas células humanas, BER e
NER são as duas vias de reparo por excisão de nucleotídeos responsáveis pela
remoção de lesões de DNA não volumosas e volumosas, respectivamente. (Lee; Kang,
2019). A síndrome de Cockayne é uma doença causada por dois genes, CSA e CSB
nos quais atuam na via de reparo NER, mais especificamente na via de reparo acoplado
à transcrição. No entanto, 80% dos casos são causados por mutações no gene de CSB,
dado a isso, existem evidências de que este gene está presente nas mitocôndrias e se
associa ao DNA mitocondrial, atuando na respiração celular.
Palavras-chave: CSB, respiração celular, ERO, mitocôndria, vias de reparo
TITLE: Analysis of gene expression related to cell respiration in CSB deficient cell lines.
Abstract
DNA damage generated endogenously or exogenously causes instability in the genome
and generates various complications for humans. DNA repair pathways assist in cellular
re-establishment after these lesions. In human cells, BER and NER are the two pathways
of nucleotide excision repair responsible for the removal of non voluminous and
voluminous DNA lesions, respectively.(Lee; Kang, 2019). Cockayne syndrome is a
disease caused by two genes, CSA and CSB, in which they act on the NER pathway of
repair, more specifically in the transcription-coupled nucleotide excision repair. However,
80% of the cases are caused by mutations in the CSB gene, given this, there is evidence
of the presence of CSB in the mitochondria and is associated with mitochondrial DNA,
acting on cell respiration.
Keywords: CSB, celullar respiration, ERO, mitochondria, repair pathways.
Introdução
As espécies reativas de oxigênio (ERO) formadas por subprodutos metabólicos,
provocam danos oxidativos ao DNA, visto isso é importante a manutenção da formação
desses danos para que a homeostase do organismo não seja afetada. O DNA possui
uma especificidade pois depende apenas do reparo para manter-se intacto, diferente de
outras macromoléculas. Proteínas como a CSB, apresentam papel significativo no
reparo desses danos causados ao DNA. Envolvida no reparo de excisão de nucleotídeo
acoplada à transcrição e global, além do reparo de excisão de base e transcrição geral
(Stevnsner; Muftuoglu; Aamann; A. Bohr, 2009) a Proteína do grupo de
complementação B (CSB) da Síndrome de Cockayne, uma doença rara, autossômica e
recessiva (Kubota et al, 2015), quando deficiente esta corresponde a cerca de 75% dos
casos de CS (revisado por Karikkineth. et al, 2017),pertencente a uma subfamília de
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proteínas remodeladoras da cromatina dependentes de ATP, SNF2 /SWI2, CSB possui
funções que auxiliam no remodelamento da cromatina (Cho et al., 2013), no ciclo celular
e áreas centrais da transdução de sinal (Kyng et al, 2003), e possível atuação na
respiração celular. Achados recentes indicam que CSB está presente nas mitocôndrias,
indicando seu papel no reparo do DNA mitocondrial (mtDNA) (Aamann et al., 2010;
Kamenisch et al., 2010). Através da análise do transcriptoma, nossa equipe de pesquisa
observou que, depois que as células com deficiência de CSB são submetidas ao
estresse oxidativo, a expressão de genes relacionados à atividade respiratória é
desregulada e a expressão é sub expressa em comparação com as células com
proficiência no reparo. Esses dados fornecem informações para a possível hipótese de
que haja disfunção mitocondrial na célula sem CSB. As células CSB apresentam níveis
ambientais mais elevados de ERO mitocondrial, causando um aumento adicional, em
comparação com as células normais. (Moura; Houten, 2010). Desse modo, ampliar a
pesquisa no que diz respeito às análises transcricionais de genes que possuem
disfunção é importante para que sejam cada vez mais amplos os conhecimentos a
respeito dessa proteína e sua interação com outras proteínas das vias de reparo.
Metodologia
Acompanhamento observacional do cultivo de células aderentes, no qual passam por
um tratamento para que se inicie a sua proliferação. Bem como o tratamento realizado
com peróxido de hidrogênio para a indução do estresse oxidativo, que consiste na
indução da formação radicais livres com o intuito de provocar desequilíbrio na
homeostasia das células. Entendimento de cada procedimento e sua importância, como
por exemplo o congelamento que ajuda na maior concentração de soluto do lado de fora
das células. Foi feita também a observação da contagem de células para análise da
viabilidade da amostra, feita tanto de maneira manual como de forma automática através
do Automated Cell Counter. Após o cultivo de células, a próxima metodologia
acompanhada foi a extração do RNA através do Illustra TriplePrep Kit, responsável pela
extração, no qual possui etapas rigorosas de isolamento do DNA genômico, isolamento
do RNA total e isolamento da proteína total. O início da pandemia impediu o
acompanhamento das etapas seguintes e posterior início dos experimentos próprios,
devido à impossibilidade de locomoção ao laboratório. A pesquisa prosseguiu apenas
na realização da revisão da literatura a respeito do tema e as novas descobertas acerca
da Síndrome de Cockayne, o gene CSB e suas funções. Bem como acompanhamento
das aulas de redação científica ministrada pela professora Lucymara.
Resultados e Discussões
Os achados através da análise de transcriptomas revelam genes que obtiveram
expressão diminuída em diversos aspectos que envolvem a função de respiração
celular. Como genes que atuam na fosforilação oxidativa e na cadeia transportadora de
elétrons, apresentando disfunção em genes que que atuam nos complexos da cadeia.
Genes que auxiliam no transporte de proteínas para a mitocôndria também descreveram
uma função desregulada, isso enfatiza a hipótese de que CSB pode estar envolvida na
disfunção mitocondrial.
Conclusão
O discente obteve um maior conhecimento na leitura e escrita de artigos científicos,
como também na sua interpretação, conhecimento sobre a busca, análise de bases de
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dados. Realizou estudos e observou os mecanismos de cultivo de células e seu
tratamento. E ainda um pequeno domínio a respeito da escrita científica e apresentação
oral, durante o workshop realizado pelo LBMG sob coordenação da professora
Lucymara.
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TÍTULO: A importância de preditores bioticos e abioticos da comunidade vegetal sobre
a decomposição da serrapilheira
Resumo
A decomposição do detrito vegetal pode ser afetada por diversos fatores bióticos e
abióticos nos ecossistemas e predizer esses fatores são importantes para entender a
ciclagem de carbono e nutrientes. Porém a maioria dos estudos utilizam métodos
experimentais e de curta duração para avaliar os efeitos da diversidade da serrapilheira
na decomposição. Neste trabalho avaliamos o efeito de diferentes facetas da
diversidade sobre a decomposição do detrito vegetal, através de uma abordagem
observacional de longa duração baseada em estimativas do balanço de massa entre o
aporte e o estoque de detritos. Medimos, em um fragmento de restinga, o aporte e o
estoque de detrito no solo, as diversidades: taxonômica, funcional e filogenética, e os
atributos: razões C:P e C:K, capacidade de retenção de água, umidade do solo e
concentrações de N, P e K. Os resultados sugerem que a decomposição da serrapilheira
não é direcionada por nenhuma das facetas da diversidade. Mas que o fator abiótico,
umidade do solo, foi a única variável que afetou a taxa de decomposição da
serrapilheira. Este trabalho abre perspectivas para estudos futuros avaliarem se a
dissimilaridade funcional existente entre detritos em diferentes estágios de
decomposição possui efeito sobre a sua taxa de decomposição e se isso seria capaz de
encobrir os efeitos da diversidade de detrito sobre a decomposição da serrapilheira.
Palavras-chave: Biodiversidade e Funcionamento de ecossistemas. Restinga.
TITLE: The importance of biotic and abiotic predictors of the plant community on the
decomposition of litter
Abstract
The decomposition of litter can be affected by many biotic and abiotic factors in the
ecosystems and predicting these factors are important to understand carbon and nutrient
dynamics. The majority of studies that evaluate the diversity effects of litterfall on
decomposition rate, use short duration experimental methods. We had the objective of
evaluating the effect of different diversity facets towards biotic and abiotic factors in the
litter decomposition using a long duration observational method based on mass balance
litterfall. We measured in a restinga fragment, the input and litter stock on the soil, the
litter taxonomic, functional, and phylogenetic diversity, the N, P, and K, the C:P and C:K
ratios, the water holding capacity, and the soil moisture. The rate decomposition estimate
was given by the input/ litter ratio. The litter decomposition was only affected by the
abiotic factor, soil moisture. The results suggest that the litter decomposition is not
directed affected by biodiversity facets. This work brings future perspectives to evaluate
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if the functional dissimilarity litter at different stages of decomposition and if it would be
able to cover the litter diversity effects about the litter decomposition.
Keywords: Biodiversity and functioning of ecosystems. Restinga.
Introdução
Todos os materiais vegetais e resíduos de origem animal depositados na superfície do
solo, formam a serrapilheira (Arato et al. 2003). A decomposição da serrapilheira é um
dos processos responsáveis pelos padrões de estoque e ciclagem de nutrientes
(Cebrian 1999; Chapin et al. 2002). A sua decomposição é regulada através das
condições físico-químicas do ambiente, natureza da comunidade decompositora e
atributos funcionais do substrato (Correia e Andrade, 1999). Por exemplo, ambientes
quentes e úmidos, geralmente, apresentam uma decomposição mais intensa que
ambientes frios (Aerts 1997, Makkonen et al. 2012). As características do solo, como
umidade e concentrações de nutrientes como N, P e K, também exercem um importante
papel na decomposição da serrapilheira, pois influenciam na atividade de
microorganismos decompositores (Kaspari et al. 2008, Moyano et al. 2013, Camenzind
et al. 2018). Além disto, detritos com maiores proporções de alguns componentes
químicos como lignina, celulose, taninos e polifenóis, tendem a apresentar uma
decomposição mais lenta (Swift et al. 1979).
Visto que cada espécie possui um conjunto próprio de atributos funcionais, vários
trabalhos buscam entender como a diversidade de espécies influencia os processos
ecossistêmicos, inclusive a decomposição (Srivastava and Vellend 2005). A diversidade
de uma comunidade apresenta-se em diferentes facetas, como a taxonômica, funcional
e filogenética. A diversidade taxonômica, corresponde a riqueza de espécies (Dangles
and Malmqvist 2004). A diversidade funcional inclui as informações básicas sobre os
atributos funcionais que são responsáveis por determinar os meios pelos quais
mecanismos de complementaridade atuam (Gessner et al. 2010). A diversidade
filogenética mede a relação evolutiva através dos códigos genéticos (Cadotte et al.
2017, Owen et al. 2019).
A maioria dos estudos sobre os efeitos da biodiversidade de detritos na decomposição
utilizaram o litterbag como método experimental. Entretanto, este método possui
algumas limitações que interfere na investigação dos efeitos da biodiversidade sobre a
decomposição, por exemplo, as malhas finas dos litterbags, impedem o acesso da
macrofauna detritívora ao material contido no seu interior (Wieder and Lang 1982). Ele
também desconsidera os padrões fenológicos e as proporções relativas da contribuição
de cada espécie para a serrapilheira, que são relevantes para o processo de
decomposição (Wardle et al. 2000).
Desta forma, utilizamos uma metodologia observacional de longa duração para estimar
a decomposição da serrapilheira, realizada a partir do balanço de massa entre o aporte
e o estoque de detritos na serrapilheira. Até agora, nenhum estudo usou esta
metodologia para estimar a importância relativa da diversidade de detritos sobre a
decomposição da serrapilheira. Nosso objetivo foi avaliar a importância relativa das
diferentes diversidades do detrito (taxonômica, funcional e filogenética), frente a outros
fatores bióticos e abióticos, sobre a taxa de decomposição da serrapilheira. Nossa
hipótese é que as comunidades taxonômica, funcional e filogeneticamente mais
diversas tenham maiores taxas de decomposição, sejam elas decorrentes de
mecanismos de seleção ou complementaridade. Esperamos que comunidades com
detrito de melhor qualidade tenham taxas de decomposição mais elevadas e que,
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embora com menor intensidade, a decomposição do detrito vegetal seja positivamente
afetada pelos fatores abióticos das parcelas, como umidade e fertilidade do solo.

Metodologia
O estudo foi realizado no Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI, 5º55’S
e 35º10’O). A área representa um fragmento de restinga. A região possui, temperatura
média anual de 26 ºC e precipitação média anual de 1700 mm, sendo o período de maior
pluviosidade concentrado entre os meses de março e agosto (INMET 2018). As coletas
do aporte de detrito vegetal foram realizadas mensalmente, entre janeiro de 2016 e
dezembro de 2018, com o auxílio de 246 coletores de 0,126 m² distribuídos em 41
parcelas. Após cada coleta o material era colocado na estufa a 40 °C durante 72h. O
detrito foi classificado em galhos, material reprodutivo e folhas. Os índices de
diversidade ponderados pela biomassa de detrito foliar de cada espécie foram
calculados com base no aporte de detritos foliares obtidos nas coletas entre julho de
2016 e junho de 2017 e a mesma proporção do aporte entre as espécies foi assumida
para todo o período de estudo.
Para estimar o estoque de detrito no solo, a cada dois meses foram coletadas três
amostras da serrapilheira em cada parcela. Esse material foi colocado em estufa e
depois pesado. Quantificamos a umidade do solo, através de coletas mensais, entre
janeiro a dezembro de 2018, com três amostras de solo há uma profundidade de 30 cm
em cada parcela. A umidade do solo foi calculada como 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑜= ((𝑀𝑓−𝑀𝑠)/𝑀𝑓
)*100, onde Mf e Ms são a massa do solo fresca e seca, respectivamente. Os valores
de umidade de solo obtidos para o ano de 2018 foram assumidos para os demais anos.
Uma amostra de solo da superfície até 20 cm de profundidade foi coletada em cada
parcela para analisar as concentrações de N, P e K de acordo com o Manual de Métodos
de Análise de Solos (EMBRAPA/CNPS 1997).
Analisamos 11 atributos funcionais: capacidade de retenção de água (CRágua) e
concentrações de C, N, P, K, Ca e Mg, C:N, C:P, C:K e N:P, em 33 espécies. A CRágua
foi medida de acordo com Makkonen et al. (2012) e as concentrações dos elementos
químicos seguindo Malavolta et al. (1997). Para as espécies que não tiveram os
atributos funcionais medidos assumimos o valor da espécie filogeneticamente mais
próxima. Com exceção da CRágua, todos os demais atributos foram também medidos
para galhos sem diferenciação a nível específico.
Estimamos a decomposição da serapilheira por meio do balanço de massa do detrito
vegetal (k), com a relação: aporte/estoque. Em cada parcela, o aporte de detritos para
o cálculo do k foi obtido pela soma do peso seco do aporte (kg.m-2 .ano-1) dos doze
meses em cada ano para cada tipo de detrito, enquanto o estoque da serrapilheira
(kg.m-2) foi calculado como uma média do peso seco, de modo que o valor de k foi
calculado anualmente para cada parcela.
Para o cálculo da diversidade taxonômica de cada parcela utilizamos a riqueza de
espécies e o índice de Simpson, calculado como 𝐷 = 1/ ∑ 𝑝𝑖𝑛𝑖=1 ², onde n é o número
de espécies da parcela e pi é a proporção da espécie i no aporte de detrito da parcela.
Apenas atributos importantes para a decomposição das folhas foram utilizados para os
cálculos dos índices de diversidade funcional. Para isso, colocamos detritos foliares de
33 espécies em litterbags para decompor por aproximadamente 1 ano. Os atributos
funcionais que foram melhores correlacionados a taxa de decomposição, foram: C:P (r

CIÊNCIAS DA VIDA

307

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

= 0,537, P = 0,001), C:K (r = 0,359, P = 0,04) e CRágua (r = 0,58, P < 0,001). Como
descritores funcionais calculamos, para cada parcela, a qualidade média do detrito
através da community-weighted mean (CWM; Garnier et al. 2004) e a diversidade
funcional através da dispersão de atributos funcionais ponderada e não ponderada,
qD(ATM) e qD(TM); da equitabilidade de atributos funcionais ponderada e não
ponderada, qE(AT) e qE(T); da dispersão funcional ponderada, Q; e da dispersão
funcional média padronizada, M’ (Tabela S2; Scheiner et al. 2017). Utilizamos os índices
como descritores funcionais da comunidade para verificar se um desses componentes
ou todos eles em conjunto teriam maior efeito sobre a decomposição da serrapilheira.
Para calcular a diversidade filogenética das parcelas, construímos uma árvore
filogenética a partir da mega-árvore “PhytoPhylo”, pacote “phytools”, no qual
selecionamos a terceira filogenia (Qian and Jin 2016). Calculamos a distância média
entre táxon mais próximo (Mean Nearest Taxon Distance, MNTD, e a sua versão
ponderada, MNTDp) usando o pacote “picante” (Kembel et al. 2010).
Para avaliar os efeitos da biodiversidade e fatores abióticos das parcelas sobre a
decomposição da serrapilheira, realizamos análises de rotas seguindo o modelo
conceitual (Figura 1a). Dividimos em modelos ponderados e não-ponderados pela
proporção relativa de cada espécie na contribuição do aporte de detritos. Em ambos os
tipos de modelos a qualidade do detrito pode ser calculada como CWM das razões C:K
ou C:P, CRágua e fertilidade do solo, assim como as concentrações de N, P ou K,
totalizando 54 possíveis modelos de análises de rotas (Figura 1b). As variáveis
explanatórias e a taxa de decomposição, foram transformadas por logaritmo natural para
alcançar normalidade. As análises de rotas foram construídas com o pacote
“piecewiseSEM”(Lefcheck 2016). As relações entre a taxa de decomposição e as
demais variáveis foram calculadas através de modelos lineares de efeito misto com a
função “lmer” do pacote “lmerTest”(Kuznetsova et al. 2017), com o tempo e a localização
das parcelas como fatores aleatórios para controlar os possíveis 24 efeitos das
autocorrelações espacial e temporal. Os modelos de melhor ajuste foram selecionados
com base no C de Fisher e no critério de informação de Akaike(Akaike information
criterion, AIC; Shipley 2013), além do AIC corrigido (AICc). Todas as análises foram
feitas no software R (R Core Team, 2018).

Resultados e Discussões

A média de aporte anual de detrito ao longo dos 3 anos de estudo variou de 0,259 a
0,744 kg.m-2.ano-1 nas 41 parcelas e a média de todas as parcelas foi 0,520 kg.m-2
.ano-1 (Figura 2a). O período de maior aporte de detritos ocorreu entre os meses de
outubro e janeiro (Figura 2a). Tomando por base as coletas entre julho de 2016 e junho
de 2017, cerca de 83,1% da massa total de detrito vegetal correspondeu às folhas,
enquanto galhos correspondeu a 12,1% e material reprodutivo a 4,8%. Já a média de
estoque da serrapilheira no período de estudo variou de 0,510 a 1,177 kg.m-2 ao longo
das parcelas analisadas, a média anual do estoque entre todas as parcelas foi igual a
0,775 kg.m-2 (Figura 2b). Os valores de balanço de massa variaram amplamente, de
0,215 ano-1 (na parcela 73 no primeiro ano de estudo) a 2,230 ano-1 (na parcela 55 no
terceiro ano), sendo 0,58 ano-1 o valor médio das comunidades (Figura 3).
Nossos melhores modelos de análises de rotas para a decomposição estão listados na
Tabela 2. Todos os modelos significativos (P > 0,05) foram modelos ponderados pela
biomassa, ou seja, apresentavam, obrigatoriamente, Simpson e MNTDp como índices
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de diversidade taxonômica e filogenética respectivamente. Além disso apenas qD(ATM)
assumiu a diversidade funcional nos modelos melhores ranqueados. Entretanto,
nenhum dos descritores de diversidade apresentou efeito significativo sobre a taxa de
decomposição em qualquer modelo.
A figura 4 representa a análise de rotas para o nosso modelo de melhor ajuste (Modelo
3, P = 0,459, C de Fischer = 11,831, AIC = 45,831, AICc = 53,688; Tabela 2). Os índices
de diversidade taxonômica, filogenética e funcional presentes nesse modelo foram,
respectivamente, Simpson, MNTDp e qD(ATM), o indicador de fertilidade do solo mais
importante foi a concentração de K total e o indicador da qualidade do detrito foi a CWM
da CRágua, além da umidade do solo. O índice de Simpson apresentou um pequeno
efeito sobre o MNTDp (-0,23, P = 0,01, R² marginal = 0,05), enquanto a qD(ATM) sofreu
forte efeito (R² marginal = 0,73) de Simpson (0,79, P < 0,01) e da MNTDp (-0,20, P <
0,01). No nosso melhor modelo, 20% da variação da taxa de decomposição foi
provocada pelos efeitos fixos (R² marginal), enquanto os efeitos fixos e randômicos
juntos corresponderam a 69% (R² condicional). O único termo fixo a afetar a
decomposição foi a umidade do solo (0,42; P < 0,01). A relação entre a umidade do solo
e a taxa de decomposição pode ser melhor visualizada através de um modelo linear
representado na figura 5 (R² = 0,236, P < 0,001). Nenhuma das demais relações dentro
do modelo foi significativa.
Os diversos fatores que afetam a decomposição do detrito vegetal, já tem sido explorado
há bastante tempo na literatura, tanto em nível global quanto local. Entretanto, até o
momento nenhum trabalho buscou avaliar, através de uma abordagem observacional,
a importância relativa das diferentes facetas da diversidade, frente a fatores bióticos e
abióticos, sobre a taxa de decomposição da serrapilheira. Neste estudo, buscamos
preencher essa lacuna utilizando uma estimativa de taxa de decomposição pelo balanço
de massa entre o aporte de detritos vegetais e o estoque da serrapilheira em
comunidades naturais.
Por se tratar de um tema já bastante explorado, temos acesso a diversos trabalhos que
medem a taxa de aporte de detritos em diferentes ecossistemas de todo o planeta, desta
forma conseguimos observar padrões de aporte em determinados ambientes. Por
exemplo, em florestas tropicais, o aporte varia de 0,4 kg.m-2 .ano-1 até mais de 1 kg.m2 .ano-1 (Olson 1963, Lonsdale 1988, Shukla et al. 2017). Este trabalho foi realizado em
ecossistema de restinga e apresentou valores mais moderados (0,520 kg.m-2 .ano-1)
de aporte médio de detritos ao longo das parcelas, valor esperado para ecossistemas
de restinga no Brasil (Pires et al. 2006). Esse aporte moderado deve ocorrer devido as
chuvas sazonais do nosso local de estudo, esta torna o aporte de detritos concentrados
em um período do ano, enquanto no período de seca a produtividade da vegetação fica
limitada pela água. Comprovamos isto ao observar a (Figura 2a,b) que mostra que o
pico de aporte de detrito ocorre por volta do mês de setembro, logo após o término do
período de chuvas (INMET 2018). Além disso, a baixa fertilidade do solo na região de
estudo (Silva et al. 2016) limita a produtividade primária das comunidades. Assim como
outros estudos que analisaram as proporções de aporte de detritos (foliar, reprodutivo e
galhos) ,constatamos que o detrito foliar foi o grupo mais representativo (Pires et al.
2006, Sanches et al. 2008, Gessner et al. 2010).
Nosso valor médio de estoque de serrapilheira no solo foi similar ao de outros estudos
realizados em florestas tropicais (Wieder and Wright 1995, Sanches et al. 2008). Já
nossa constante de decomposição estimada por balanço de massa, k, foi próxima a
encontrada para algumas formações tropicais (Pires et al. 2006), mas abaixo dos
valores esperados para ecossistemas tropicais em geral, que possuem valores
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próximos a 1 ano-1, mas que podem chegar a até 4 ano-1 (Olson 1963, Wieder and
Wright 1995, Bubb et al. 1998, Sanches et al. 2008).
Esperávamos que as diversidades taxonômica e filogenética pudessem ter efeito sobre
a decomposição, através da diversidade funcional. Entretanto, esta hipótese foi
refutada, visto que a decomposição da serrapilheira não foi influenciada por nenhuma
das facetas da diversidade do detrito vegetal. O solo pobre da nossa área de estudo,
juntamente com a reabsorção dos macronutrientes durante a senescência foliar,
restringe as possibilidades da vegetação ter folhas mais ricas e diversas em relação a
esses elementos (Hättenschwiler et al. 2008, Kaspari et al. 2008, Silva et al. 2016), desta
forma dificultando a ocorrência de efeitos da diversidade sobre a taxa de decomposição
da serrapilheira. Somando-se a isto, a metodologia utilizada neste estudo, permite o
aporte contínuo de detrito à serrapilheira e promove a ocorrência de diversidade
funcional maior do que a esperada para comunidades com baixa riqueza de espécies,
pois a não utilização do litterbag permite a interação de detritos estequiometricamente
diferentes (o detrito que chega ao solo com o que já presente na serrapilheira), de forma
que possa existir diversidade funcional mesmo que uma serrapilheira seja formada por
detritos de uma única espécie em estágios de decomposição distintos (Bubb et al.1998,
Chapin et al. 2002). Pois com a não utilização do litterbag o detrito pôde interagir com
animais da meso e macrofauna detritívora (Wieder and Lang 1982). Esses animais
consomem o detrito, fragmentando-o e modificando-o, facilitando a atividade de
microrganismos decompositores (Lavelle et al. 1997). Apesar do detrito mais antigo ser
nutricionalmente mais pobre que um detrito da camada superior da serrapilheira, ele
encontra-se em uma região mais úmida que o estrato superior, isso permite que os
diversos organismos detritívoros e decompositores possam consumir o material mais
adequado a cada um no gradiente de condições da serrapilheira. Dessa forma, se a
diversidade funcional existente entre detritos de diferentes idades e a importância da
atuação da meso e macrofauna são grandes, é provável que esses mecanismos tenham
encoberto possíveis efeitos da diversidade sobre a taxa de decomposição da
serrapilheira.
Nosso trabalho contribui para a gama de estudos que encontraram efeito da umidade
do solo sobre a decomposição e consequentemente, para a ciclagem e disponibilidade
de nutrientes. A umidade do solo foi a única variável, dentre todas as variáveis bióticas
e abióticas, que influenciou a decomposição do detrito vegetal em nossos melhores
modelos, apresentando um efeito positivo sobre a taxa de decomposição. A umidade do
solo influencia a atividade microbiana decompositora através de seu efeito na
disponibilidade de oxigênio e do estresse osmótico dos microrganismo, de modo que
valores intermediários de umidade do solo sejam os mais adequados para maiores taxas
de decomposição (Moyano et al. 2013), embora algumas florestas tropicais, mesmo com
elevadas precipitações anuais, possam apresentar maiores taxas de decomposição em
período chuvoso ou solos irrigados (Wieder and Wright 1995, Alvarez-Sanchez and
Enriquez 1996). Em um ambiente de chuvas sazonais e com solo arenoso como a nossa
área de estudo, a capacidade de retenção de umidade do solo deve representar um
importante fator sobre a decomposição da serrapilheira principalmente nos meses de
seca.
Contrariando nossas expectativas, nenhum dos atributos medidos para avaliar a
qualidade do detrito apresentou efeito sobre a decomposição do detrito. Considerando
o efeito consistente da umidade do solo sobre a decomposição da serrapilheira em todos
os modelos, é surpreendente que o CWM da CRágua não tenha também apresentado
efeito sobre a decomposição, uma vez que este atributo já se mostrou como um dos
principais fatores na decomposição da serrapilheira em biomas de todo o planeta
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(Hättenschwiler et al. 2005, Makkonen et al. 2012). Além disso, nenhum dos
macronutrientes medidos para avaliar a fertilidade do solo apresentaram efeito sobre a
decomposição do detrito, o que foi inesperado, dado que os solos da região são
oligotróficos (Silva et al. 2016). Isso ocorreu, provavelmente, pelo fato de a fertilidade
do solo ser uma característica pouco heterogênea entre as parcelas devido à pouca
idade das dunas da restinga (Villwock 1994, Assis et al. 2011, Silva et al. 2016).

Conclusão
Este trabalho veio a somar o já vasto conhecimento sobre o efeito dos fatores bióticos
e abióticos sobre o funcionamento de ecossistemas. Entretanto este utilizou uma
abordagem observacional até então inexplorada, utilizando o aporte e o estoque de
detritos, para testar a importância da diversidade de detritos para a decomposição.
Constatamos que, em uma floresta tropical sazonal “a qual é um ambiente pouco
estudado em relação às florestas temperadas” a umidade do solo é o único fator a afetar
a taxa de decomposição da serrapilheira. Visto que nenhum dos aspectos da
diversidade (taxonômica, funcional e filogenética) nem da qualidade (CWM das razões
C:P, C:K e da CRágua) do detrito apresentou efeito sobre a decomposição. Além disso,
a fertilidade do solo também não se mostrou importante para a dinâmica do detrito no
solo. Estes resultados abrem perspectivas para que estudos futuros avaliem se a
dissimilaridade funcional existente entre detritos em diferentes estágios de
decomposição possui efeito sobre a sua taxa de decomposição e se isso seria capaz de
encobrir os efeitos da diversidade de detrito sobre a decomposição da serrapilheira.
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TÍTULO: Otimização do processo de extração e avaliação das atividades antioxidantes
de extratos do perídio do cogumelo Calvatia bicolor
Resumo
Os macrofungos possuem diversos compostos bioativos como os polissacarídeos, com
isso foi verificado o processo de extração e purificação do perídio de Calvatia bicolor e
suas atividades antioxidantes. O cogumelo Calvatia bicolor, foi coletado em Natal-RN,
e submetido a diversos processos de extração com diferentes volumes de NaCl 0,25M
(1v, 3v e 5v). Os extratos solúveis em água foram purificados por separação por massa
molecular (MM) e precipitação por ácido tricloroacético (TCA), que demonstraram
percentual de açúcar entre 22 a 49% e proteínas de 1 a 11%. Já o sulfato foi de 12 a
19%, característica pouco encontrada nos cogumelos. As amostras são heteroglucanas,
contendo principalmente glicose, e galactose. As amostras extraídas com 5v de NaCl e
purificadas foram as únicas com quantidade razoável de açúcar e com baixo teor de
contaminantes. A única amostra com ação quelante de ferro foi CB5v-MM (59%) a 2 mg
/ mL. Em relação à quelação de cobre, o CB5v-TCA apresentou atividade dependente
da dose variando de 10% a 41%, e CB5v-MM exibiu 46% de atividade quelante de cobre
a 0,25 mg/mL. A capacidade antioxidante total de CB5v-TCA e CB5v-MM na
concentração de 10 mg/mL foi de 39,5% and 79,4%, respectivamente, em relação ao
ácido ascórbico. Em termos de poder redutor, CB5v-TCA e CB5v-MM apresentaram
atividade dependente da dose variando de 18% a 52% e 21% a 130%, respectivamente.
Assim, CB5v-MM é um possível candidato como um composto antioxidante.
Palavras-chave: Cogumelo, polissacarídeos, purificação, atividades antioxidantes.
TITLE: Optimization of the extraction process and evaluation of the antioxidant activities
of extracts of the peridium of the mushroom Calvatia bicolor
Abstract
Macrofungi have several bioactive compounds such as polysaccharides. So, the process
of extraction and purification of the peridium of Calvatia bicolor and its antioxidant
activities was verified. The mushroom Calvatia bicolor was collected in Natal-RN and
submitted to several extraction processes with different volumes of 0.25M NaCl (1v, 3v
and 5v). The water-soluble extracts were purified by separation by molecular weight
(MM) and trichloroacetic acid (TCA) precipitation. These extracts showed sugar
percentage between 22 to 49% and proteins from 1 to 11%. Sulfate contente was about
12 to 19%, a characteristic rarely found in mushrooms. The samples are heteroglucan
containing mainly glucose and galactose. The samples extracted with 5v NaCl and
purified were the only ones with a reasonable amount of sugar and low content of
contaminants. The only sample with iron chelating action was CB5v-MM (59%) at 2 mg
/ mL. Regarding copper chelation, CB5v-TCA showed dose-dependent activity ranging
from 10% to 41%, and CB5v-MM exhibited 46% copper chelating activity at 0.25 mg /
mL. The total antioxidant capacity of CB5v-TCA and CB5v-MM at a concentration of 10
mg / mL was 28.13% and 72.83%, respectively, in relation to ascorbic acid. In terms of
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reducing power, CB5v-TCA and CB5v-MM showed dose-dependent activity ranging
from 18% to 52% and 21% to 130%, respectively. Thus, CB5v-MM is a possible
candidate as an antioxidant compound.
Keywords: Mushroom, polysaccharides, purification, antioxidant activities.
Introdução
Os fungos apresentam diversas moléculas com potencial terapêutico, e a pesquisa por
elas é bem relatada na literatura, sendo os polissacarídeos, principalmente aqueles
extraídos das famílias Basidiomycetes e Ascomycetes, possuindo importância medicinal
(GIAVASIS, 2014). Diversos estudos realizados previamente pelo nosso grupo
observaram que, extratos ricos em polissacarídeos do tipo glucanas, oriundas 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 a gleba
e o perídio durante a fase imatura e madura. O objeto de estudo deste trabalho é o
perídio da fase madura do Calvatia bicolor, e o trabalho propõe metodologias de
extração e purificação de biocompostos desse perídio, bem como apresenta
informações acerca da composição química dos seus extratos e a avaliação do seu
potencial antioxidante.
Metodologia
COLETA, DELIPIDAÇÃO E EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS: Os cogumelos
Calvatia bicolor, coletados no Parque Estadual das Dunas, Natal, RN, Brasil e
identificados pelo Dr. Iuri G. Baseia, UFRN, Brasil. A sequência é demonstrada no
fluxograma 1, em seguida as amostras foram sonicadas por 30 min a 60ºC, o pH das
amostras foi ajustado para 8 com NaOH (2 M). Logo, 150 mg de enzimas Prolav 750
foram adicionadas e a solução mantida a 60ºC por 18h. Ao final, 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 3v de metanol a ~4ºC, permanecendo
resfriados overnight. As soluções metanólicas foram centrifugadas a 10.000 RPM a 4ºC
por 30 min. Os precipitados foram secos em bomba a vácuo. Os extratos brutos foram
identificados como: 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. Logo, os extratos foram
solubilizados em água na concentração de 10 mg/mL e centrifugados por 5 min a 2.000
RPM para separar a porção solúvel da insolúvel em água. Logo, os sobrenadantes
coletados, liofilizados e nomeados como porções solúveis dos extratos (CB1v, CB3v,
CB5v).
PURIFICAÇÃO E RENDIMENTO: Os extratos solúveis, na concentração de 10 mg/mL
foram submetidos a dois processos diferentes de purificação demonstrados no
fluxograma 2. Para a separação por massa molecular, todo o processo é descrito na fig.
2, as porções maiores que 3 kDa foram coletadas e liofilizadas. Para a separação por
precipitação, todo o processo é descrito na fig. 3. O peso seco dos extratos após os dois
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métodos, foi medido em balança de precisão para avaliar com qual metodologia de
purificação foi possível maior massa de material.
DOSAGENS QUÍMICAS: O teor de açúcares totais, estimado pelo método fenol-H2SO4
(Dubois et al., 1956) e baseando-se numa curva de glicose como padrão e a leitura em
490nm. O teor de proteínas, estimado pelo método de Bradford (1976) utilizando o
reagente Coomassie Brilliant Blue e baseando-se numa curva de albumina como padrão
e a leitura em 595nm. O teor de compostos fenólicos, estimado pelo método de Folin
Ciocalteau e baseando-se numa curva de ácido gálico como padrão e lido a 765nm.
Para determinação do percentual de sulfato, os extratos foram hidrolizados (HCl 8N, 6h,
100ºC) e neutralizados sob pressão reduzida na presença de pastilhas de NaOH.
Soluções de gelatina (DifcoTM Gelatin) com BaCl2 foram preparadas e misturadas com
os extratos e lido a 500nm para 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: A composição monossacarídica foi
determinada com o papel Whatman Nº1 em sistema solvente: acetato de etila, piridina
e água (8:2:1) por 10h a 25ºC e revelado utilizando NaOH, etanol e solução de AgNO3.
Os padrões utilizados foram: GlcA, Fuc, Gal, Man, Xyl, Glc, Ram, Ara.
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 submetido a uma corrente constante de 110V por 75 min. O gel
foi incubado com brometo de cetiltrimetilamônio 0,1% (CTV) por no mínimo 2h. Então,
o gel foi seco e corado em azul de toluidina 0,1%, foi descorado em solução de ácido
acético 1%, etanol 50% e água 49%, e novamente corado com azul de toluidina e
descorado com uma solução de C2H3NaO2 0,2 M.
ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS IN VITRO
- CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL (CAT): Os microtubos com as amostras (1
mg/mL) e a solução reagente (H2SO4 0,6 M, NaH₂PO₄ 28 mM e (NH4)6Mo7O24 4 mM)
foram incubados a 95°C por 90 min. Em seguida, cada solução foi medida a 695nm. A
CAT foi expressa em equivalentes de ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico/g de
amostra), utilizado como padrão na concentração de 0,01 mg/mL.
- PODER REDUTOR: As amostras misturadas com soluções de Fe+3 a 1%, FeCl3 III
0,1% e TCA a 10% e então a reação foi medida a 700nm. Quanto maior a absorbância
das misturas, maior o poder redutor das amostras, a porcentagem foi correlacionada
com o padrão de ácido ascórbico (concentração de 0,05 mg/mL).
- ATIVIDADE QUELANTE DE COBRE: O reagente violeta de pirocatecol se associa a
íons de cobre livres na solução formando um complexo de cor violeta medido a 632 nm.
Na presença de agentes quelantes, este complexo não é formado, resultando na
diminuição da intensidade da cor obtida, o que permite a determinação da atividade
quelante do íon de cobre por determinada amostra. Utilizo-se uma mistura de reagentes
de tampão acetato de sódio 50 mM pH 6, violeta de pirocatecol 4 mM, sulfato de cobre
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II pentahidratado. Os resultados foram expressos em percentual de quelação de cobre
(%) e uma curva de EDTA foi utilizada como padrão.
- ATIVIDADE QUELANTE DE FERRO: O íon Fe2+ do FeCl2 forma um complexo de
coloração rosa com a ferrozina. A redução da coloração, monitorada a 562 nm, permite
estimar a atividade quelante de ferro das amostras. Quanto maior a capacidade da
amostra em quelar o ferro, menos o íon estará disponível para a formação do complexo
e, então menor será a absorbância. Os resultados foram expressos em percentual de
quelação de ferro (%) e o uma curva de EDTA foi utilizada como padrão.
- ANÁLISES ESTATÍSTICAS: Os resultados foram expressos como média (n=3) ±
desvio padrão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA seguido por teste
de Tukey-Kramer (p˂0,05) usando o GraphPad Prism 8.
Resultados e Discussões
- 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. A
Tabela 1 resume os resultados dessa etapa. 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. A Tabela 2 resume os
resultados obtidos na composição química dos extratos. 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, conforme
Figura 4. 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
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extratos CB1v, CB3v e CB5v, respectivamente. A Tabela 2 resume os resultados dessa
etapa. De acordo com a Tabela 2, 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% de proteínas para o TCA, já o conteúdo de proteínas
para os extratos purificados 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. Os dados são demonstrados na Tabela 3.
- 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.
ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS IN VITRO
- CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL (CAT) As amostras purificadas CB5v-MM e
CB5v-TCA, na concentração de 1 mg/mL apresentaram atividade antioxidante total de
79,4 ± 3,9 e 39,5 ± 22,5 mg de ácido ascórbico/g de amostra, respectivamente como
mostrado na figura 7. Não foi observado diferença estatística para as amostras
analisadas. Observando-se os resultados de CAT, percebe-se que CB5v-TCA não é
capaz de doar elétrons no mesmo nível que CB5v-MM, o qual teve uma grande
capacidade de doar elétrons. Diante disso, a CB5v-MM pode ser considerada uma ótima
alternativa antioxidante.
- PODER REDUTOR O poder redutor da CB5v-TCA variou de 17,53 a 50,26%,
enquanto para CB5v-MM variou de 20,39 a 130%, com as maiores atividades para a
CB5v-MM nas concentrações de 0,25 e 0,5 mg/mL, observados na Figura 8. Nas
concentrações 0,05 e 0,1 mg/mL não se observa diferença estatística para ambas as
amostras. Todavia, CB5v-TCA e CB5v-MM em concentrações a partir de 0,25 mg/mL é
notado uma diferença estatística entre o poder redutor desses diferentes extratos.
Apesar de um poder redutor não muito expressivo da CB5v-TCA de C. bicolor, um
estudo com extrato do cogumelo Oudemansiella radicata relatou poder redutor de quase
50% em relação a ação do ácido ascórbico, utilizando o extrato na concentração de 5
mg/mL (LIU et al., 2017). Essa concentração é 5 vezes maior que a concentração
máxima que utilizamos, obtendo resultados paralelos a CB5v-TCA, na qual foi verificado
poder redutor de 41%, tal como se observa uma atividade dose-dependente até a
concentração de 0,5 mg/mL. Estudos realizados com Agrocybe cylindracea
demonstraram resultados com quase 100% de atividade, sendo semelhante com as
amostra CB5v-MM, na concentração de 1 mg/mL (ZHAO et al., 2017). Com isso, a
CB5v-MM apresenta bons resultados, levando-nos a sugeri-la coma uma ótima
candidata para a estabilização de elétrons desemparelhados. É importante notar, que a
atividade redutora dos extratos pode estar relacionada à concentração de sulfato nos
polissacarídeos, uma vez que não só a concentração, mas também a distribuição do
sulfato no polissacarídeo é necessária para a sua ação antioxidante. No estudo de
Telles et al., 2011, com Pleurotus sajor-caju foi relatado maior poder redutor nos
polissacarídeos sulfatados quimicamente (cerca de 46%) em comparação ao
polissacarídeo não sulfatado (35%).
- ATIVIDADE QUELANTE DE COBRE Na figura 9, observa-se que a variação da
atividade quelante de cobre de CB5v-TCA foi de 10,0 a 40,9 %. Já para as
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concentrações de CB5v-MM foi observado uma variação de ação quelante de cobre de
20,8 a 46,2 %, com maior atividade para a concentração de 0,25 mg/mL, na qual foi
verificado o pico de atividade, e em seguida essa ação desaparece, ou seja, nas maiores
concentrações (1; 1,5 e 2 mg/mL) não foi encontrado atividade quelante de cobre. Após
as análises, sugere-se que a CB5v-MM nas concentrações de 0,1 e 0,25 mg/mL estão
nas condições ideais para desempenharem a atividade quelante de cobre, e para a
CB5v-TCA, nota-se uma ação concentração dependente desse extrato, no qual com o
aumento da concentração, é verificado um aumento da atividade quelante. Em
concordância com esses dados, se sugere a CB5v-MM como uma ótima candidata para
a quelação de íons cuprosos, já que em baixas concentrações ela se apresenta com
bons resultados, sendo superior ao EDTA.
- ATIVIDADE QUELANTE DE FERRO Na figura 10, a CB5v-MM não apresentou
atividade nas concentrações de 0,1 e 0,3 mg/mL, mas na concentração de 0,5 mg/mL
foi verificada uma atividade muito baixa (0,95 %) e a ação quelante atinge 63,64 % na
concentração de 2 mg/mL. Já a CB5v-TCA não demonstrou atividade quelante de ferro
em nenhuma das concentrações testadas (0,1;0,3;0,5;1;1,5 e 2 mg/mL). Dados
recentes, CAI et al., 2015, relataram ação quelante do íon ferro de 61,03% em
polissacarídeos de Auricularia auricula-judae, na concentração de 2,5 mg/mL, uma
atividade semelhante a verificada na concentração de 2 mg/mL de CB5v-MM (59,36%).
Para a atividade quelante de cobre a CB5v-TCA, apresentou atividade de 32,60% na
concentração de 1,5 mg/mL, resultado semelhante com LEÃO et al., 2018, para a
mesma concentração com extratos protelisados de gleba de C. bicolor, já com a CB5vMM se observa resultados superiores em baixas concentrações. Com isso, se indica a
CB5v-MM como uma forte candidata para a quelação de íons férricos.
Conclusão
Nossos resultados mostraram que a CB5v-MM é a amostra com os melhores resultados
com o uso dos carboidratos do perídio dos cogumelos Calvatia bicolor, pois os extratos
resultantes desse método apresentaram melhor rendimento. Os resultados de
composição monossacarídica dos extratos mostraram glicose e galactose como
principais componentes, sendo então heteroglucanas. A respeito da eletroforese,
observamos um indício de presença de sulfato e de carboxilas. Nas atividades
antioxidantes observou-se que a CB5v-MM é a única com atividades em todos os testes,
bem como pode ser uma boa candidata para uma terapia antioxidantes, porém ainda
são necessários mais estudos a fim de verificar outras potências atividades biológicas
e melhor caracterizar as amostras por outras técnicas.
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Resumo
A Depressão Maior (DM) é uma das principais doenças incapacitantes do mundo, cuja
neurobiologia é complexa e o tratamento farmacológico apresenta limitações. Apesar
das alterações nos níveis de cortisol serem um dos principais achados na neurobiologia
da DM, sugere-se que os hormônios sexuais também estejam envolvidos. Sendo assim,
este trabalho utilizou a Ayahuasca (AYA) como potencial tratamento alternativo em um
modelo primata de depressão (Callithrix jacchus) e analisou os seus efeitos sobre os
níveis de cortisol e andrógenos fecais. Os animais foram separados em Grupo Controle
(GC, n=5), Grupo Isolado (GI, n=5) e Grupo Ayahuasca (GA, n=3), sendo o GI e o GA
submetidos ao protocolo de depressão (90 dias de isolamento familiar) e o GA tratado,
ao final do protocolo, com uma dose única de AYA. A AYA preveniu a queda dos níveis
de cortisol do GA, similar ao GC, entretanto, não foram observados efeitos diretos da
AYA sobre os andrógenos. Porém, correlações entre os níveis de cortisol e testosterona
foram observadas para o GA e GC, mas não para o GI. Assim, a administração aguda
da AYA parece reduzir a carga de estresse e, indiretamente, modular o eixo reprodutivo.
Os achados para os níveis de testosterona ainda são inconsistentes, sendo necessários
mais estudos que busquem os efeitos da AYA sobre a atividade do eixo reprodutivo.
Palavras-chave: Depressão. Ayahuasca. Cortisol. Andrógenos.
TITLE: Analysis of fecal androgens after an acute dose of ayahuasca in a primate model
of juvenile depression: Callithrix jacchus
Abstract
Major Depression (DM) is one of the main disabling diseases in the world, with complex
neurobiology and pharmacological treatment limited. Although changes in cortisol levels
are one of the main findings in the neurobiology of DM, it is suggested that sex hormones
are also involved. Thus, this work used Ayahuasca (AYA) as a potential alternative
treatment in a primate model of depression (Callithrix jacchus) and analyzed its effects
on fecal cortisol and androgens levels. The animals were separated into Control Group
(CG, n = 5), Isolated Group (GI, n = 5) and Ayahuasca Group (GA, n = 3), with GI and
GA submitted to the depression protocol (90 days of isolation) and GA treated at the end
of the protocol with a single dose of AYA. AYA prevented the fall in cortisol levels in GA,
similar to GC, however, no direct effects of AYA on androgens were observed. However,
correlations between cortisol and testosterone levels were observed for GA and GC, but
not for GI. Thus, acute administration of AYA appears to reduce the stress load and,
indirectly, modulates the reproductive axis. The findings for androgenes are still
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inconsistent, and further studies are needed to look for the effects of AYA on the activity
of the reproductive axis.
Keywords: Depression. Ayahuasca. Cortisol. Androgens.
Introdução
A Depressão Maior (DM) é uma das principais doenças incapacitantes do mundo,
apresentando prevalência de 4.4% na população global. (World Health Organization,
2017). Uma das hipóteses sobre a neurobiologia da DM é a da hipercortisolemia, que
postula ser o transtorno uma consequência do aumento dos níveis de cortisol em função
de uma atividade anormal do eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal) (Hindmarch,
2001).Estudos indicam que esta anormalidade pode estar relacionada à redução da
sensibilidade dos receptores de glicocorticóides (GR), o que prejudicaria a capacidade
do cortisol de retroalimentar negativamente o eixo HPA (Nikkheslat, Pariante &
Zunszain, 2018). Entretanto, em alguns casos os pacientes podem apresentar um perfil
de hipocortisolemia, como na depressão resistente ao tratamento (Galvão et al., 2018).
Ademais, estudos vêm buscando relações entre o transtorno e os níveis de hormônios
sexuais, tendo em vista que a prevalência da depressão em mulheres é superior à
observada em homens (WHO, 2017). Porém, em homens com com hipogonadismo a
prevalência de depressão é significativamente maior que em homens saudáveis
(Korenman, Grotts, Bell & Elashoff, 2018). Em homens com hiperandrogenismo e
transtorno distímico, a reposição de testosterona foi associada à melhora no humor
(Seidman et al., 2009).
Atualmente, a maioria dos fármacos antidepressivos atuam aumentando a quantidade
de neurotransmissores de monoaminas (serotonina, noradrenalina e dopamina)
(Harmer, Duman & Cowen, 2017), Entretanto, apesar do rápido aumento nos níveis de
monoaminas, os efeitos clínicos desses fármacos só começam a aparecer em geral
após duas semanas ao início do tratamento (Cai, Huang, Hao, 2015) e cerca de 30%
dos pacientes não apresentam remissão após o tratamento com antidepressivos (Otte
et al., 2016). Nesse contexto alternativas ao tratamento da DM têm sido extensivamente
investigadas.
A Ayahuasca (AYA) é uma bebida enteógena feita a partir da decocção das folhas de
Psychotria viridis com a casca da Banisteriopsis caapi, tradicionalmente utilizada em
rituais xamânicos por povos indígenas da Amazônia (Malcolm & Lee, 2017).
Recentemente, pesquisas do nosso grupo mostraram que a aplicação de uma dose
aguda da AYA em um modelo juvenil de depressão em um primata não humano
(Callithrix jacchus, Linnaeus 1758)pode apresentar efeitos antidepressivos (da Silva et
al., 2019). O estudo averiguou a recuperação do cortisol aos níveis basais, diminuição
na frequência de comportamentos estereotipados e aumento na ingestão de alimentos
pelos animais (da Silva et al., 2019). Além disso, um estudo com humanos mostrou uma
modulação positiva nos níveis de cortisol salivar 48h após a ingestão de uma dose de
AYA. Os pacientes com DM resistente ao tratamento e que apresentavam menor
resposta do cortisol salivar ao despertar, passaram a ter uma resposta similar aos
indivíduos saudáveis após a dose aguda de AYA (Galvão et al., 2018). Além disso, foi
observado que uma dose aguda do chá aumenta os níveis séricos de BDNF (Fator
neurotrófico derivado do cérebro) (Almeida et al., 2019) e atua reduzindo a inflamação
sistêmica (Galvão-Coelho et al., 2020) em pacientes com depressão resistente ao
tratamento. Ambas as alterações foram correlacionadas com redução dos sintomas
depressivos (Almeida et al., 2019).
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Considerando que a AYA exerce uma modulação importante em algumas vias
fisiológicas envolvidas na DM, esse estudo analisou os possíveis efeitos da AYA sobre
os níveis de cortisol e testosterona em um modelo primata de depressão (C. jacchus)
exposto a um protocolo de depressão, a fim de corroborar no conhecimento sobre a
interação entre os eixos reprodutivo e do estresse crônico.

Metodologia
Foram utilizados 8 machos juvenis de C. jacchus, com idade entre 7 e 9 meses
(classificação etária de Castro Leão, Neto e Sousa, 2009), previamente habituados à
presença do observador e dos tratadores. Os animais viviam no Laboratório de Estudos
Avançados em Primatas (LEAP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) , sendo mantidos em condição ambiente de iluminação, umidade e temperatura.
Os animais tiveram uma alimentação à base de frutas fatiadas, ração específica para
pequenos primatas e uma papa nutritiva (leite, aveia ovo e pão), na qual era adicionado
o suplemento multivitamínico glicocan, duas vezes por semana. Todos os animais foram
tratados de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal (CONCEA), da Lei Nº 11.794 de 08 de outubro de 2008 (Lei
Auroca). Os procedimentos experimentais elaborados para aplicação deste trabalho
foram aprovados pelo Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - UFRN) de acordo
com os protocolos 019/2013 e 032/2014, e adendos 5, 6 e 7 relacionados ao protocolo
032/2014.
Na fase inicial do experimento, os animais ficaram em gaiolas de alvenaria com
dimensões aproximadas de 3,0 x 2,0 x 1,0 m, junto de seus familiares. Nas fases
seguintes, os animais foram isolados de seus grupos, sem contato visual, mas com
contato auditivo e olfativo, em gaiolas semelhantes, porém, com dimensões menores
(1,0 x 2,0 x 1,0 m).
Desenho experimental:
O protocolo experimental seguido foi baseado nos estudos de Galvão-Coelho, Galvão,
Silva e Sousa (2017) e da Silva et al. (2019), e o estudo continha os seguintes grupos:
1. Grupo Controle (GC, n=5): os animais foram mantidos em família durante todo
o experimento (120 dias).
2. Grupo Isolado (GI, n=5): Os animais foram acompanhados por 30 dias em seu
grupo familiar e posteriormente foram submetidos ao protocolo de depressão
(isolamento social; 90 dias) sem receber qualquer tipo de tratamento.
3. Grupo Ayahuasca (GA, n=3): Os animais foram acompanhados por 30 dias em
seu grupo familiar e posteriormente foram submetidos ao protocolo de depressão
(isolamento social; 90 dias) e ao final do período, por volta de 83 dias de
isolamento, receberam uma dose de AYA.
Para os animais submetidos ao protocolo de depressão (GC e GA), o experimento foi
dividido em quatro fases, sendo elas:
1. Fase Basal (FB, 30 dias): os animais habitavam gaiolas junto do grupo familiar.
2. Fase Experimental I (FI, 30 dias): os animais foram isolados socialmente.
3. Fase Experimental II (FII, 30 dias): segundo mês de isolamento social.
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4. Fase Experimental III (FIII, 30 dias): terceiro mês de isolamento social.
Administração da AYA no GA.
Foram analisados os dados hormonais das fezes coletadas nos 7 primeiros dias de cada
mês do experimento, exceto para o último mês, na qual as fezes foram coletadas nos
últimos 7 dias, quando os animais do GC estavam com suas famílias, os do GI estavam
em isolamento social e não receberam tratamento e o GA estavam em isolamento social
e havia recebido a dose de AYA.
Ayahuasca
A AYA foi produzida e fornecida gratuitamente pelo Templo da Barquinha, de Ji-Paraná
(RO) e continha a seguinte concentração de compostos ativos: N,N-dimetiltriptamina
(DMT): 0.360.01 mg/mL; harmina: 1.860.11 mg/mL; harmalina: 0.240.03 mg/mL;
tetrahidroharmina: 0.200.05 mg/mL. Os animais receberam a AYA da mesma
preparação, e a administração foi realizada via gavagem, por um veterinário, em uma
dose única de 1,67 mL/300 g.
Coleta de fezes
As coletas de fezes para dosagem do cortisol e dos andrógenos foram realizadas entre
7h e 9h, para evitar a variação circadiana hormonal (Raminelli, Sousa, Cunha &
Barbosa, 2001). As fezes eram armazenadas em tubos de plástico com tampa (5 mL),
em um congelador com temperatura aproximada de -4°C.
Extração e dosagem hormonal
Os procedimentos de extração e dosagem hormonal foram realizados no Laboratório de
Medidas Hormonais do Departamento de Fisiologia da UFRN, conforme o protocolo de
Sousa e Ziegler (1998). Foram utilizadas 0,1g de fezes para a extração hormonal, a qual
é composta pelas etapas de hidrólise e solvólise. Na hidrólise ocorre a separação entre
os esteróides livres dos dissolvidos na água. Na solvólise, é realizada a separação dos
esteróides conjugados. A dosagem do cortisol e dos andrógenos foi realizada pelo
imunoensaio ligado à enzima (ELISA), de acordo com Sousa e Ziegler (1998).
Análise estatística
Foi implementada uma ANOVA one-way para investigar as diferenças entre grupos,
considerando o 2º (FI), 3° (FII) e 4º (FIII) mês de experimento (o que, para os grupos
Isolado e Ayahuasca correspondem aos meses de isolamento). Uma ANOVA two-way
a fim de investigar a variação do cortisol e dos andrógenos após o isolamento,
considerando a FB e a FIII. As ANOVAs eram seguidas de post-hoc com correção false
discovery rate (FDR), quando necessário. Os dados hormonais foram normalizados por
transformação logarítmica e foi utilizado a ferramenta do bootstrap. Adicionalmente, o
teste de correlação de Spearman foi utilizado para investigar as possíveis correlações
entre os hormônios.
O nível de significância considerado foi p < 0,05.

Resultados e Discussões
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Cortisol
Considerando as amostras de cortisol da FI, FII e FIII, foi encontrado um efeito de grupo
(F(2,249)= 26,88, p = p < 0,0001), no qual, em geral, o GC diferiu do GA (t(249) = 5,45,
p < 0,0001) e do GI (t(249) = 6,94, p < 0,0001), enquanto os dois últimos não diferiram
entre si (t(249) = -0,67, p = 0,50) (Figura 1a). Quando analisados os grupos na FB e na
FIII, foi encontrada uma interação Grupo*Fase (F(2,162)= 3,54, p = 0,03) (Figura 1b). A
análise post-hoc revelou que apenas o hi (t(162) = -2,44, p = 0,01) apresentou redução
nos níveis de cortisol após o isolamento (GC: t(162) = 1,38, p = 0,17; GA: t(162) = -0,72,
p = 0,47).
Andrógenos
Considerando as fases FI, FII e FIII, foi encontrado efeito de grupo (F(2,249)= 4,65, p =
0,01) para os níveis de andrógenos, na qual o GC diferiu do GA (t(249) = 2,19, p = 0,04)
e do GI (t(249) = 2,92, p = 0,01), enquanto os dois últimos não diferiram entre si (t(249)
= -0,39, p = 0,69) (Figura 2a). Nenhuma interação Grupo*Fase (F(2,162)= 1,26, p = 0,28)
foi encontrada para os níveis de andrógenos (Figura 2b).
Correlação
Ao final do experimento, os grupos Controle (rô = 0,75, p < 0,0001) e Ayahuasca (rô =
0,66, p = 0,001) apresentaram correlações positivas entre o cortisol e os andrógenos
fecais, diferente do Grupo Isolado, que não apresentou correlação significativa (rô =
0,20, p = 0,26).
Nesse estudo foi possível perceber que a administração da AYA preveniu a queda dos
níveis de cortisol do GA, comportamento similar ao observado no GC. Não foram
observados efeitos significativos diretos do uso da AYA sobre os níveis de testosterona,
entretanto, pôde-se constatar uma correlação positiva entre andrógenos e cortisol para
o GA, similar ao GC e que não foi vista no GI.
A hipocortisolemia, decorrente do extenso período de isolamento familiar, observada no
GI (Figura 1b) é um achado frequente em saguis, como mostrado por estudos anteriores
do nosso grupo (Galvão-Coelho et al., 2017; Galvão-Coelho, Peregrino, Leão & Sousa,
2008; da Silva et al., 2019; Sousa, Galvão, Sales, Castro & Galvão-Coelho, 2015) e por
protocolos de separação intermitente no mesmo modelo animal (Dettling, Feldon &
Pryce, 2002). Porém, apesar dos níveis gerais de cortisol serem menores no GI e GA
do que no GC, a ausência da redução do hormônio ao longo do protocolo (120 dias) no
GA, em oposição ao que foi observado no GI, sugere que esse enteógeno pode evitar
a perturbação no eixo HPA provocada pelo isolamento crônico, mesmo quando
administrado em uma dose aguda. Esse achado é promissor, pois mostra que o uso da
AYA no tratamento da depressão atua não só reduzindo os sintomas comportamentais
da doença, como também regulando as vias fisiológicas afetadas significativamente
pela DM (Silva et al., 2019).
A ausência de modulação direta da AYA sobre os níveis de testosterona pode ter
ocorrido devido ao fato do nosso protocolo ter usado uma dose única do chá, ou porque
os animais eram juvenis e poderiam não apresentar o eixo reprodutivo totalmente
desenvolvido, aumentando a variabilidade dos dados, o que se torna relevante
principalmente nessa amostra pequena. Estudos que investigaram os níveis de
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testosterona em roedores após uma dose aguda de AYA também não evidenciaram
alterações hormonais (Alvarenga et al. 2014), o que corrobora com nossos resultados.
Entretanto, estudos com doses repetidas observaram aumento considerável desse
hormônio (Santos, Vieira, Pic-Taylor & Caldas, 2017), portanto, a investigação dos
efeitos crônicos da AYA sobre esse hormônio se faz necessária, principalmente em uma
amostra maior e com animais de diferentes faixas etárias.
Porém, a correlação positiva entre o cortisol e os andrógenos fecais observada nos
grupos GC e GA (Figura 3) evidencia a relação positiva existente entre os eixos HPA e
HPG, onde ambos atuam modulando a liberação de hormônios (Acevedo-Rodriguez et
al., 2018). A ausência dessa correlação no GI pode sugerir uma interferência do
isolamento nas vias esteroidogênicas das glândulas adrenais e gonadais, destoando da
correlação que existe em contexto natural (como observada no GC), e que parece ser
prevenida pela AYA (uma vez que o GA o mesmo padrão observado no GC).

Conclusão

O uso agudo da AYA parece atuar beneficamente sobre a atividade do eixo HPA,
impedindo a hipocortisolemia decorrente do protocolo de depressão e reduzindo a carga
de estresse crônico nos machos juvenis de C. jacchus. Entretanto, sua ação aguda não
modulou diretamente os níveis de andrógenos fecais dos animais. Algumas correlações
sugerem que a integração entre os eixos é mantida pelo uso agudo da AYA.
Assim, esses resultados preliminares sugerem a necessidade de mais investigações
acerca da eventual interação entre AYA e testosterona em modelos animais de
depressão, principalmente primatas, uma vez que esse estudo foi pioneiro, por exemplo,
elevando o número de animais, diferentes faixas etárias, com múltiplas administrações
e diferentes doses.
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Anexos

Figura 1. Níveis de cortisol (em ng/mg, na escala logarítmica) para os três grupo
considerando a média das fases FI, FII e FIII (a), e ao longo das fases FB e FIII (b).

Figura 2. Níveis de andrógenos (em ng/mg, na escala logarítmica) para os três grupo
considerando a média das fases FI, FII e FIII (a), e ao longo das fases FB e FIII (b).

Figura 3. Gráfico de dispersão de andrógenos por cortisol (valores em em ng/mg, na
escala logarítmica) para a fase basal (FB) e ao final do experimento (FIII), por grupo.
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TÍTULO: Revisão dos aspectos eco-evolutivos referentes à reprodução de decápodes
"crab-like" (fenótipo caranguejo)
Resumo
A Ordem Decapoda é um dos grupos com maior diversidade de morfótipos dentre os
organismos vivos, o que permitiu-lhes colonizar diversos habitats paralelamente a
diversas estratégias reprodutivas. Isso se deve a Carcinização, processo que designa o
padrão corporal da maioria dos crustáceos e um dos ramos de interação entre as regras
macroecológicos envolvidas nessa diversificação. A regra de Bergmann (1847), diz que
animais endotérmicos que se encontram em regiões mais quentes terão tamanho médio
corporal menor e animais ectotérmicos situados em regiões mais frias terão tamanho
médio corporal maior. Já a regra de Rensch (1950) trata do dimorfismo sexual e sua
relação direta com o tamanho médio corporal dos machos, apresentando para
ectotérmicos uma diminuição do dimorfismo sexual, com machos menores que fêmeas.
Neste estudo, buscou-se entender como os processos a nível macroecológico atuam
nos padrões de dimorfismo sexual de tamanho dessa ordem, a partir de revisões
sistemáticas de artigos e periódicos, por meio de plataformas de dados online, onde se
obteve 14 espécies com dados aptos para as análises, que foram desenvolvidas no
software R (R Development Core Team 2012). Por meio do Teste de Shapiro-Wilks e
da Regressão do Tipo II, seguindo o modelo RMA, observou-se que para Rensch
seguiu-se um padrão de Neutralidade, enquanto que para Bergmann o resultado
favoreceu a regra, e a interação de ambas resultou numa relação diretamente
proporcional Dimorfismo-Latitude.
Palavras-chave: Macroecologia; Dimorfismo Sexual de tamanho; Latitude; Decapoda.
TITLE: Review of eco-evolutionary aspects regarding the reproduction of "crab-like"
decapods (crab phenotype)
Abstract
The Order Decapoda is one of the groups with most diversity of morfotype among living
organisms, what allowed them colonize several habitats in paralel with several
reproductive strategies. This is due to Carcinization, a process that designates the body
pattern of most crustaceans and one of the branches of interaction between the
macroecological rules involved in this diversification. Bergmann's rule (1847), says that
endothermic animals found in warmer regions will have smaller average body size and
ectothermic animals located in colder regions will have larger average body size.
Rensch's (1950) rule, on the other hand, deals with sexual dimorphism and its direct
relationship with the average body size of males, presenting for ectotherms a decrease
in sexual dimorphism, with males smaller than females. In this study, we had the
objective to understand how the processes at the macroecological level act on the
patterns of sexual dimorphism of this size, from systematic reviews of articles and
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journals, through online data platforms, where we obtained 14 species with suitable data
for the analyzes, which were developed in the software R (R Development Core Team
2012). Through the Shapiro-Wilks Test and Type II Regression, following the RMA
model, it was observed that for Rensch a pattern of Neutrality was followed, while for
Bergmann the result favored the rule, and the interaction of both resulted in a directly
proportional Dimorphism-Latitude relationship.
Keywords: Macroecology; Sexual size dimorphism; Latitude; Crab-like.
Introdução
Todos os organismos vivos apresentam grande variedade morfológica entre si. Dentre
eles, a Ordem Decapoda é um dos grupos com maior diversidade de morfótipos, as
formas conhecidas são “shrimp-like” (camarões), “lobster-like” (lagostas), “squat-lobsterlike” (lagostas achatadas e aeglídeos), “pagurus-like” (ermitões) e “crab-like”
(caranguejos) (Martin et al., 2001; Tsang et al., 2011). Essa diversidade de fenótipos
permitiu a colonização dos mais diversos tipos de habitats pelos crustáceos (Duffy &
Thiel, 2007), e tais formas de vida representam um paralelo da evolução de estratégias
reprodutivas de diferentes linhagens decápodes que consolidaram sua abrangente
dispersão pelos diversos habitats (Regier et al., 2005).
Essa diversidade fenotípica se deve a um processo chamado Carcinização, responsável
pelo desenvolvimento do padrão observado na maioria dos crustáceos decápodes, onde
presenciamos um achatamento dorso-ventral, redução do abdômen, padrão observado
em caranguejos (Borradaile, 1916). Frente a tais séries de modificações em uma padrão
de macroescala na Ordem Decapoda, o que pode ser esperado frente a processos em
macroescala espacial ou padrões ecológicos? Considerando que a Macroecologia
trabalha com a tríade: processos biogeográficos, ecologia e trajetórias evolutivas das
linhagens (Zimmermann, 2015). Sendo assim, a Carcinização é um dos ramos de
interação entre as nuances macroecológicas, referente às leis e regras ecológicas.
Dentre estas regras ecológicas citamos a Regra de Bergmann (1847), que apresenta
uma relação Tamanho-Temperatura (ou Tamanho-Latitude) (Ray 1960; Atkinson 1994),
que diz que em um táxon cosmopolita suas populações cujo tamanho corporal é menor
se encontram em regiões mais quentes, corroborando a existência de uma relação
positiva entre Latitude e Tamanho Médio Corporal (Size SD) para animais endotérmicos
(devido seu trabalho de termorregulação), esses indivíduos atingem maturidade sexual
mais rapidamente, pois crescem mais rapidamente, e por isso possuem menores
tamanhos (Belk & Houston 2002; Blanckenhorn & Demont 2004; Bidau & Martinez
2018). Porém, para animais ectotérmicos, existe um inverso à regra, onde os animais
com maior tamanho médio corporal se encontram situados em regiões mais frias, pois
seu crescimento ocorre de forma desacelerada, logo possuem mais períodos de
intermuda e portanto atingem maturidade sexual tardiamente. No entanto, nem todos os
táxons seguem a regra ou o inverso da mesma (Blackburn et al. 1999; Ashton 2002).
Outra regra é a de Rensch (1950) que argumenta que o dimorfismo sexual cresce
conforme o aumento do tamanho médio corporal do macho (Rensch 1950, 1960;
Fairbairn & Preziosi, 1994). A regra, assim como a de Bergmann trás padrões diferentes
para ectotérmicos e endotérmicos. Para ectotérmicos, o dimorfismo sexual se apresenta
com machos menores que fêmeas (Egar, 1991; Hochkirch & Groning, 2008; Cheng &
Kuntner, 2014; Bidau et al., 2016), alguns autores atribuem isso a uma vantagem por
necessitarem de menos de recursos em ambientes mais limitados, e por questão de
conservação de energia houve sucesso reprodutivo desse padrão (Blanckenhorn &
Viele 1999; Yasuda & Dixon 2002). Acredita-se também na complementação dessas
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regras, quando se lida com táxons cosmopolitas com dimorfismo sexual seguindo um
padrão latitudinal (Polidoro, 2016).
Tendo como parâmetro as Regras de Rensch e Bergmann, sabendo que são muitos os
sistemas de cópulas, determinação sexual e padrões de variação de tamanho para
Crustáceos Decapoda, o presente estudo busca entender como os processos a nível
macroecológico atuam nos padrões de dimorfismo sexual de tamanho desses
invertebrados.
Metodologia
Revisão

Bibliográfica

A metodologia utilizada para desenvolver o presente estudo foi a revisão sistemática de
periódicos (palavras-chave: Família em questão, Gênero em questão, comprimento,
largura, tamanho médio, milímetros - mm, centímetros - cm), por meio do acesso a
plataformas de dados online, como Google Acadêmico, AToL Decapoda e Web Of
Science. As revisões bibliográficas foram feitas com base nas entidades taxonômicas
listadas em 93 famílias e 1271 gêneros de Braquiúros “Systema Brachyurorum”
(detalhes
em:
Ng.
et
al.,
2008).
Até o momento foram levantados dados de 101 espécies, no entanto apenas 14
possuíam dados elegíveis (amostragem com série temporal expressiva, dados de
localização fidedignos e número de indivíduos expressivos). A partir da utilização dos
bancos de dados, foram obtidos uma série de dados sobre estes Crustáceos de famílias
da infraordem Brachyura, como número de indivíduos, localização, coordenadas
geográficas (muitas vezes sendo necessária a utilização do GeoNames para encontrar
as coordenadas de algumas regiões cujo artigo não às apresentava), tipo de habitat,
medidas morfométricas (largura da carapaça, comprimento do cefalotórax), sistema de
determinação sexual e acasalamento. Todos os dados foram organizados em tabela
para que pudessem ser posteriormente avaliados e utilizados para as análises
estatísticas.
Análise

Estatísticas

As análises foram realizados no software R (R Development Core Team 2012), os
pacotes utilizados foram Teste de Shapiro-Wilks e a Regressão do Tipo II (Warton et al.,
2012). As análises foram feitas separadamente para cada Regra ecológica apresentada
(Rensch e Bergmann), e posteriormente a interação das duas foi avaliada, sendo
observado o valor de R² e o valor de “b”, seguindo as diretrizes que serão informadas
nos parágrafos a seguir. Todas as avaliações foram feitas levando em consideração o
valor
de
“p”
(significância)
de
5%
(Zar,
2010).
Para ambas foi realizado o modelo de Regressão Linear do Tipo II (Warton et al., 2012),
usando o método Ranged major axis (RMA), um modelo geral e um utilizando o
Carcinótipo como cofator (crab-like). Neste modelo são considerados os erros da
variável independente e dependente, não havendo um efeito de causa e efeito entre as
variáveis.
Para a análise dos dados na Regra de Bergmann, foram realizadas verificações quanto
à sua normalidade e padronizados em log10, para que os mesmos se tornem lineares
para as análises. Para a hipótese nula da Regra de Rensch foi utilizado o valor “b” = 1,
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com intervalos de confiança de 95% (Warton, 2006). Valores acima do valor da hipótese
nula (representada pela inclinação da reta) representam a hipótese alternativa da Regra
de Rensch e valores abaixo do valor da hipótese nula representam o inverso da Regra
de Bergmann.
Foi observado o valor de R² para regra de Bergmann, onde foi utilizado o grau de
correlação, onde 0 representa nenhuma correlação e 1 representa alta correlação, e
neste caso o valor de “b” representa o sentido da reta na Regra, onde b > 0 representa
alometria positiva, b < 0 alometria negativa e b = 0 isometria.
Resultados e Discussões

Até o momento foram revisadas 101 espécies de decápodes da Infraordem Brachyura,
seguindo o padrão de carcinótipo tipo crab-like. No entanto, apenas 14 espécies
apresentaram dados elegíveis para a análise dos dados (Tabela I).
O modelo RMA (Ranged Major Axis, referente ao algoritmo utilizado para a obtenção da
reta apresentada nas figuras) da Regressão do Tipo IIentre tamanho de machos e
fêmeas, apresentou valor de b = 1.066 (p (b = 1) = 0.178) caracterizando uma tendência
a isometria, no modelo geral e no carcinótipo crab-like, ou seja, o tamanho dos machos
é diretamente proporcional ao aumento do tamanho das fêmeas, seguindo o padrão da
Regra de Rensch (Tabela II; Figura I).
Já na relação entre o dimorfismo sexual de tamanho e tamanho de fêmeas, o modelo
RMA mostrou uma tendência de diminuição do dimorfismo proporcional ao aumento do
tamanho das fêmeas, com valor de b = -1.045 (p (b = 1) = 0.870) (Tabela II; Figura II),
ou seja, quanto maior o aumento do tamanho das fêmeas menor será o dimorfismo
sexual de forma e tamanho entre os indivíduos, o dimorfismo sexual seguiu o Inverso
de Rensch. Com base nestes resultados e nas informações colhidas, os indivíduos
deste estudo apresentam dimorfismo sexual seguindo o tamanho médio de machos, e
esta tendência é um possível indicativo de sistemas de cópula associados a
comportamentos sexuais de dominância, onde machos maiores teriam mais vantagem
em disputas por fêmeas (Bauer 2010; Duffy & Thiel 2007).
A relação de Tamanho Médio da população e Latitude, no modelo que avaliou a Regra
de Bergmann, não constatou correlação entre o Tamanho Médio da população e a
Latitude, apresentando R²= 0.069 (p = 0.126), mas houve tendência de aumento do
tamanho com a latitude, corroborando assim a Regra de Bergmann (b = 0.740, p ≤
0.001) (Tabela II; Figura III). Esses resultados podem estar associados a limitação
metabólica de crustáceos ectotérmicos, baseada no tamanho corporal, variação das
taxas metabólicas para melhor desempenho das mesmas e limite térmico ótimo para
suas reações metabólicas (Sharpe & DeMichele 1977; Angilletta 2009; DeLong et al.
2017).
Ao analisar a interação de Bergmann e Rensch pelo Dimorfismo Sexual de Tamanho foi
visualizada uma tendência de aumento do dimorfismo em detrimento do aumento da
Latitude, com valor de R2 = 0.008 (prma = 0.741, b = 0.796, p (b = 1) ≤ 0.001), portanto,
a partir desse resultado constatamos que não houve correlação entre latitude e Size SD,
mas houve uma relação positiva com o carcinótipo crab-like (Tabela II; Figura IV).
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Conclusão

A partir dos resultados obtidos parcialmente no estudo, observamos que a Carcinização
pode apresentar evidências de um direcionamento dos processos macroecológicos. As
regras ecológicas citadas apresentaram resultados que seguem parcialmente o
proposto pelas regras, contudo, para a uma melhor compreensão das nuances da
Carcinização são necessárias mais informações acerca de dados do grupo “Crab-like”,
bem como os demais morfotipos de Carcinização.
O que notou-se durante a realização das revisões bibliográficas foi uma baixa oferta de
dados, ou quantidades reduzidas de informações, nos artigos e periódicos encontrados,
sobre muitas das espécies investigadas. Portanto concluímos que o estudo ainda carece
de mais dados e, por ser muito extenso e se tratar de uma ordem muito diversificado e
abundante, ainda está em andamento.
Por fim, o projeto tem como objetivo entender as relações da Macroecologia em
decápodes e a processo de Carcinização, um dos principais processos de diversificação
do grupo. Pretendemos trabalhar com todos os morfotipos apresentados para uma
melhor resolução das relações. Os esforços foram destinado ao “Crab-like”, mesmo
como proposto para este projeto “Shrimp-like”. Somado a isto, houve um equívoco ao
indicar este projeto como recurso da bolsa, pois inicialmente o foco seria em “Crab-like”.
Contudo, as habilidades desenvolvidas foram as mesmas do projeto proposto, método
científico, revisão bibliográfica e análise de dados.
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TÍTULO: Monitoramento de crustáceos coletados em praias atingidas por petróleo cru
no Rio Grande do Norte em 2019
Resumo
Em setembro de 2019 um desastre ambiental, envolvendo petróleo cru, atingiu praias,
manguezais e afluentes em 11 estados brasileiros, este impacto pode causar alterações
nos ecossistemas. Os animais marinhos, em especial os de interesse econômico
(crustáceos, peixes e Moluscos), podem ter sido expostos à substâncias como os
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos ( HPA´S) e metais pesados que compõem o
petróleo, que pode acarretar inúmeros problemas para as espécies, quem consome e
vende os pescados. O projeto é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa
(PROPESQ), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria
com CNPQ-INCT-Óleo. Tem como objetivo estabelecer um protocolo para a avaliação
e documentação de material biológico coletados nas áreas de ocorrência do petróleo. O
material está sendo avaliado por meio de estudos com dissecação, análise
microscópica, retirada e acondicionamento de material contenham fragmentos de
petróleo ou material suspeito, análise toxicológica, fotografias e planilhamento dos
dados obtidos. Os grupos taxonômicos de crustáceos analisados serão: caranguejo
(Cardisoma guanhumi/Ucides cordatus) lagosta (Panulirus spp.) camarão (Litopenaeus
spp./Farfantepenaeus spp.) e outras espécies comercializados e pescados na região.
Devido a pandemia do Covid-19, as análises foram adiadas. Em substituição, está
sendo realizado um Protocolo de análise de contaminação da biota marinha por
petróleo, através de um levantamento bibliográficos.
Palavras-chave: Análise, HPA’s,macroinvertebrados, toxicológico, protocolo.
TITLE: Monitoring of crustaceans collected on beaches affected by crude oil in Rio
Grande do Norte in 2019
Abstract
In September 2019 an environmental disaster, involving crude oil, hit beaches,
mangroves and tributaries in 11 Brazilian states, this impact can cause changes in
ecosystems. Marine animals, especially those of economic interest (crustaceans, fish
and molluscs), may have been exposed to substances such as Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (HPA´S) and heavy metals that make up oil, which can cause numerous
problems for species , who consumes and sells fish. The project is developed by the ProRectory of Research (PROPESQ), from the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN), in partnership with CNPQ-INCT-Oil. It aims to establish a protocol for the
assessment and documentation of biological material collected in the areas where oil
occurs. The material is being evaluated through studies with dissection, microscopic
analysis, removal and packaging of material containing fragments of oil or suspect
material, toxicological analysis, photographs and planning of the data obtained. The
taxonomic groups of crustaceans analyzed will be: crab (Cardisoma guanhumi / Ucides
cordatus) lobster (Panulirus spp.) Shrimp (Litopenaeus spp./Farfantepenaeus spp.) And
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other species sold and fished in the region. Due to the Covid-19 pandemic, analyzes
were postponed. In substitution, a Protocol of analysis of contamination of marine biota
by oil is being carried out, through a bibliographic survey.
Keywords: Analysis, HPA’s, macroinvertebrates, toxicology, protocol.
Introdução
Um desastre ambiental, envolvendo o derramamento de petróleo cru em setembro de
2019, afetou mais de 980 praias em 11 estados da costa brasileira. A maior parte do
derramamento ocorreu nos 9 estados do nordeste (43 no Rio Grande do Norte),
causando um grande impacto, sendo considerado um dos maiores desastres ambientais
que o Brasil já vivenciou (Betin,2019). Segundo o último boletim de fauna atingida pelas
manchas de óleo divulgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), em
janeiro de 2020, foram notificados 159 animais (aves, tartarugas, mamíferos, entre
outros), com 112 indivíduos mortos e 47 vivos. Kennish (1997), em seu livro Pollution
Impacts on Biotic Marine Communities, afirmou que os efeitos causados por compostos
tóxicos, especialmente de origem petrogênica, afetam tanto a macrofauna marinha
como os macroinvertebrados bentônicos. Os Bioindicadores são espécies, grupos de
espécies ou comunidades biológicas cuja presença, quantidade e distribuição indicam
o tamanho de impactos ambientais em um ecossistema aquático e sua bacia de
drenagem (Callisto & Gonçalves, 2002). De acordo com Callisto et al. (2008), os
macroinvertebrados são ótimos bioindicadores de poluição no ambiente, pois, vivem em
contato com o sedimento, o que torna mais eficiente no monitoramento, do que
baseando-se, apenas, em mensuração de parâmetros físico-químico. A bioacumulação
dos hidrocarbonetos, na teia alimentar desses organismos, é preocupante, pois, os
organismos contaminados passam as substâncias toxicas para seus predadores,
contaminando os organismos cada vez mais acima da cadeia tróficas (Lopes, C.F. et
al., 2007). Tendo em vista a capacidade de bioacumulação do material tóxico
proveniente do petróleo nos tecidos dos animais, há necessidade de uma avaliação
toxicológica. Este tipo de procedimento, com análise mais aprofundada, auxiliará na
detecção de contaminantes em fluidos e tecidos desses animais. Esse trabalho possui
o suporte da a Pró-Reitoria de pesquisa – PROPESQ, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, em parceria com projeto de pesquisa vinculado ao CNPq INCT Óleo, coordenado pela UFBA e que atua na faixa nordeste do Brasil, focando no
acometimento do petróleo em 2019. Em decorrência da Pandemia decretada pela OMS
no dia 30 de Janeiro de 2020, causada pelo vírus SARS-NCov-2, de acordo com o
boletim epidemiológico (2020) emitido Ministério da Saúde, tornou-se necessário a
suspensão das atividades de campo e laboratoriais, por tempo indeterminado, com
intuito de manter o distanciamento social. Com o impedimento das atividades de campo,
foi feito a elaboração de um protocolo de coleta e análise por meio de levantamento
bibliográfico, com um intuito de padronizar os procedimentos de coleta, armazenamento
e análise de material contaminado em desastres envolvendo petróleo. Durante toda a
elaboração foi investido também na divulgação do projeto utilizando do campo das
mídias socias através da plataforma do Instagram com o intuito de levar o conhecimento
para a comunidade cientifica e não cientifica, a respeito da pesquisa desenvolvida.
Metodologia
A necessidade da elaboração do protocolo surge mediante ao tamanho do impacto, já
que, em muitas localidades, houve negligência no monitoramento e limpeza, colocando
muitas pessoas em risco por não saber como manipular o material oleado. O protocolo
desenvolvido teve como objetivo estabelecer um processo para a análise de

CIÊNCIAS DA VIDA

343

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

contaminação da biota marinha, através de procedimentos específicos para cada
organismo exposto ao Petróleo cru. A análise não possui foco somente nos impactos
diretos como: o contato, bioacumulação e os prejuízos para os humanos em caso de
consumo desses organismos. Há a necessidade da abordagem indireta, com o uso de
técnicas estatísticas, como é o caso da Assimetria Flutuante (AF). AF é um técnica de
avaliação do desvio da simetria bilateral perfeita, causada por tensões ambientais,
instabilidade no desenvolvimento e problemas genéticos durante o desenvolvimento do
organismo. (Breed & Moore. 2015.) Foi realizado um levantamento bibliográfico
utilizando livros, artigos, protocolos e manuais, por meio de plataformas virtuais entre
elas Google Acadêmico, ResearchGate, periódicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD),SCIELO usando palavras chaves como contaminação,
bioacumulação e biomagnificação envolvendo os compostos do petróleo cru nos
crustáceos, e a utilização dos macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade
por meio da assimetria flutuante, que foram utilizadas para o desenvolvimento do
protocolo. Durante o levantamento, foi observado através de estudos ecotoxicológicos
a bioacumulação e a magnificação trófica nos crustáceos e seu uso como indicador de
estresse no ambiente por meio da morfometria geométrica. Para comprovação desses
estudos são necessários alguns procedimentos que foram descritos no protocolo, como
coleta, transporte, armazenamento, análises visuais, macroscópicas e microscópicas e
análises morfométrica (Assimetria flutuante) Em relação a divulgação do projeto para a
comunidade foi utilizada a plataforma do instagram, onde são feitas postagens a
respeito do projeto. As postagens são feitas 1 vez por semana, começando pela
apresentação do que se trata o projeto, a apresentação dos envolvidos, e os dados já
existentes do desastre (Locais afetados, fauna atingida, quantidade de óleo retirado,
etc). O objetivo da divulgação é de facilitar a compreensão sobre a pesquisa ativa e
informar as pessoas do impacto gerado pelo desastre, sendo os próximos passos uma
série de vídeos mensais facilitando a linguagem cientifica de termos referentes ao
projeto.
Resultados e Discussões
Depois de feito o levantamento bibliográfico foi apontado a necessidade de apresentar
um procedimento padrão para a análise que iria do reconhecimento do material
derramado e do organismo contaminado, até as análises laboratoriais, para a
determinação do agente contaminante e suas causas e efeito sobre a comunidade
marinha e comércio Pesqueiro. Sendo assim, foi desenvolvido o protocolo de análises
de Contaminação da Biota Marinha por Petróleo com o intuito principal de padronizar as
ações que devem ser tomadas em caso de contaminação de fauna em vazamento de
petróleo cru na costa. Dentro do protocolo estão especificados alguns procedimentos
como: ● Coleta e transporte de organismos A coleta deve ocorrer de forma segura, uma
vez que o contato com o material contaminado pode gerar intoxicação, como informado
na nota do Ministério da Saúde (2019). Sendo indispensável a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S) como: luvas descartáveis (borracha ou
silicone), macacão, botas de borracha e máscaras descartáveis. (BRASÍLIA, 2013). A
análise se inicia na coleta do material em 6 regiões da costa do Rio Grande do Norte
afetadas pelo desastre. Serão utilizados petrechos de pesca como redes de pesca,
pirambóia ou puçá. Serão feitas coletas indiretas, comprando organismos pescado nas
regiões afetadas. No caso dos estudos de assimetria flutuante, é necessário coletas
periódicas, de cerca de 30 indivíduos de mesma espécie, sexo e localidade. Logo após
a coleta, o material deve ser armazenado em baldes ou sacos plásticos, e,
posteriormente, acondicionados em caixas térmicas, para garantir a qualidade da
amostra (BRASILIA 2013). Deve ser feito o preenchimento de todas as informações
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necessárias numa etiqueta de identificação, com as seguintes informações: data, zona
de pesca, nomes e assinaturas das pessoas que realizaram a amostragem. Caso seja
identificado no local, adicionar, também, a espécie coletada. Posteriormente, o material
será levado para o laboratório onde irá passar pelas análises macroscópicas e
microscópicas. ● Análise visual e Macroscópica: Nos crustáceos, a análise será feita em
indivíduos da ordem Decapoda (caranguejo, camarão e lagosta) e seguirá processos
diferentes, para cada um deles, segundo o protocolo de Espinoza et al. (2016). No caso
das lagostas e caranguejos, serão obtidos os pesos dos organismos, serão observadas
ausências de algum apêndice, se o organismo se encontra em processo de muda e se
existem resquícios de substância no exoesqueleto e cavidade bucal e abdominal. Nos
Camarões serão feitas pesagem dos organismos, se o organismo está em processo de
muda, se existem resquícios de substância no exoesqueleto e a medição do abdome. ●
Análise interna e Microscópica A análise macroscópica interna é feita pela abertura de
uma fenda no exoesqueleto para facilitar o acesso aos órgãos internos. Posteriormente,
com auxílio de uma pinça serão retiradas amostras do tecido corporal e do
Hepatopâncreas (responsável pela produção de enzimas e proteínas relacionadas com
processos de catabolismo e metabolismo fisiológico), Os materiais serão colocados em
placas de petri, para a análise microscópica, por meio de um estereomicroscópio. Serão
feitas buscas para a detecção de substâncias tóxicas, oriundas do petróleo, como por
exemplo Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) ,chumbo(Pb),ferro(fe),
Cobre(Cu), Mercurio(Hg) dentre outros ,utilizando o métodos melhorados a partir de
procedimentos descritos pela Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana (EPA,
Environmental Protection Agency).(Yoshimine e Carreira (2012) e por Barros (2014).
Para os HPA´S alíquotas de amostras liofilizadas serão pesadas e extraídas em Soxhlet
com diclorometano durante 24 horas. Depois serão reduzidas e purificadas através de
um pré - fracionamento por cromatografia líquida em coluna aberta com alumina
desativada. A eluição será realizada com diclorometano. Após essas etapas, as
amostras serão reduzidas em um evaporador rotativo a vácuo e a amostra passará por
mais uma etapa de purificação em coluna cromatográfica aberta de vidro com alumina
desativada, sílica gel desativada, sendo eluida com uma mistura hexano: diclorometano
(1:1). O extrato será reduzido em fluxo de nitrogênio, adicionado o padrão interno de
quantificação e avolumadas com n - hexano. Todas as análises serão realizadas em um
cromatógrafo de fase gasosa. Para análise dos dados, os HPA’s analisados serão
separados em dois grupos : de origem petrogênica e de origem pirolítica. Referente aos
outros compostos, exceto o mercúrio (Hg) ,as alíquotas de tecido muscular, renal e
hepático serão digeridas com adição de 2mL de ácido nítrico (65%) por 12 horas em
temperatura ambiente seguidas por 2 horas em banho-maria a 60°C em sistema
fechado (Deaker & Maher, 1997). As concentrações serão determinadas por
Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização Eletrotérmica (equipamento
ZEEnit 650P, Analytik Jena). ● Análise de Morfometria Geométrica A partir dos dados
coletados, será realizada a comparação para evidenciar por meio da morfometria
geométrica se houve alterações na forma bilateral, que é um dos principais
bioindicadores de estresse ambiental segundo Palmer & Strobeck (1986). As
coordenadas geométricas obtidas pelos marcos (landmarks) e semi-marcos
(semilandmarks) em um plano bi ou tridimensional ,através da captura geométrica da
estrutura(Adams; Rohlf; Slice, 2004) A captura é feita a partir de fotografias
padronizadas utilizando uma câmera digital montada em um esteromicroscópio (Papp;
Simon; Sagy; Mizser; Tóthmérész, 2018), das regiões do organismo escolhidas para
evidenciar as alterações como, por exemplo, carapaça, cefalotórax(no caso dos
camarões e lagostas) pedúnculo, distância entre a cavidade ocula e pleópodos. Essas
medições serão feitas com base em largura e comprimento(Total e especifica) das
estruturas, e peso dos organismos, em indivíduos de mesmo sexo e localidade em 2
coletas uma inicial uma final. A análise da assimetria flutuante é calculado pelo caráter
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de um indivíduo i (Ai) pode ser medida tanto como o valor absoluto da diferença entre o
lado esquerdo e o lado direito (|Ri–Li|), como a própria diferença (Ri–Li),ou como a
proporção de medidas de cada lado de um indivíduo (Ri÷Li).(Palmer & Strobeck,1986.
Apud Sanseverino & Nessimian,2008.) E por fim, os resultados serão usados para fazer
uma estimativa do impacto causado pela bioacumulação na morfologia dos crustáceos
expostos aio petróleo, e quais o impactos que isso pode gerar na comercialização e
consumo dos crustáceos contaminados. • Divulgação No que diz respeito a divulgação
do projeto para o meio social através da plataforma do Instagram , a página tem
atualmente cerca de 300 seguidores com um número de impressões (Visualização de
conteúdo) em torno de 600 pessoas. Tendo em vista que o processo de divulgação é
continuo , as interações com publicações como o vídeo explicando os objetivos do
projeto, movimentou em media 700 interações entre curtidas, compartilhamentos e
comentários. A pagina recebe novos seguidores todos os dias , o que demonstra que a
divulgação está chamando atenção e despertando curiosidade sobre o objetivo do
projeto.
Conclusão
Diante do estudo feito para a elaboração do protocolo, foi visto a necessidade de
aprofundamento na coleta e análise do material, uma vez que os estudos obtidos por
meio do levantamento bibliográfico apontaram uma grande influência das substâncias
provenientes do petróleo nos organismos e no ecossistema do qual eles dependem
(Lopes, C.F 2007). Contudo em virtude da situação de pandemia em que se encontra
atualmente, a elaboração do protocolo se tornou-se prioridade para que fosse
determinada a utilização de procedimentos adequados, que deverão ser feitos assim
que possível. Por fim, foi observada a importância de dar continuidade ao
monitoramento e análise da contaminação da Biota ,tornando possível evidenciar por
meio de dados coletados a proporção desse desequilíbrio, não só para os organismos ,
mas também para todos que dependem direta e indiretamente deles.
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Resumo
Este trabalho usa da simulação computacional para analisar o aminoácido triptofano
(TRP), precursor de substâncias como a serotonina e a melatonina, envolvidas em
alterações comportamentais, como ansiedade e depressão. Dessa forma, foi projetado
o TRP junto a outros 3 compostos com base no emparelhamento crescente do
aminoácido consigo, resultando nos compostos nomeados como Di, Tri e Tetra
Triptofano. Por conseguinte, os 4 compostos foram expostos a um processo de
Annealing, selecionando as formas com menor energia potencial de cada, seguido pelo
método DFT mais otimizações, então os dados são organizados para análise da
estrutura eletrônica, energias e orbitais de fronteira. Destarte, através dos dados, as
interações do TRP, o impacto de sua estrutura aromática e seus fundamentos
eletrônicos foram entendidos com sucesso, concluindo em ligações e ângulos com
pouca variação e diedros acusando mudanças conformacionais do TRP. Vale ressaltar,
a análise em base na geometria crescente mostrou que a energia dos compostos
cresceu negativamente, do menor ao maior, além dos orbitais de fronteira, que indica
sobre o conjunto de bases usado. Assim, houve êxito em criar um estudo que permite o
entendimento de aspectos fundamentais do aminoácido e ter a possibilidade de estudálo mais a fundo a partir deste, considerando a importância das substâncias das quais o
triptofano é precursor.
Palavras-chave: Triptofano; Modelagem molecular; Geometria crescente
TITLE: Structural analysis of Tryptophan with growing geometry
Abstract
This work uses computer simulation to analyze the amino acid tryptophan (TRP), a
precursor of substances such as serotonin and melatonin, involved in behavioral
changes, such as anxiety and depression. In this way, TRP was designed with 3 other
compounds based on the increasing pairing of the amino acid with it, resulting in
compounds named Di, Tri and Tetra Tryptophan. Therefore, the 4 compounds were
exposed to an Annealing process, selecting the shapes with the lowest potential energy
of each, followed by the DFT method plus optimizations, so the data are organized for
analysis of the electronic structure, energies and boundary orbitals. Thus, through the
data, the interactions of the TRP, the impact of its aromatic structure and its electronic
foundations were successfully understood, concluding in connections and angles with
little variation and dihedrals accusing conformational changes of the TRP. It is worth
mentioning, the analysis based on the increasing geometry showed that the energy of
the compounds grew negatively, from the smallest to the largest, in addition to the
boundary orbitals, which indicates about the set of bases used. Thus, it was successful
to create a study that allows the understanding of fundamental aspects of the amino acid
and to have the possibility to study it further from there, considering the importance of
the substances of which tryptophan is a precursor.
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Introdução
A simulação computacional de biomoléculas é uma área que vem ganhando cada vez
mais ênfase e impacto, nos meios científico e industrial (VAN DER KAMP, 2008). A
modelagem molecular é capaz de poupar anos de trabalho e investimento para projetos
como a otimização ou criação de um novo composto bioativo, o que já atua em diversas
áreas como farmácia e agricultura, que fundamentam suas atividades no efeito de
compostos como princípios ativos ou agrotóxicos, sendo estes que dependem
diretamente de suas interações, características, afinidades moleculares, além de outros
fatores (FOKOUE, 2020). Ou seja, poder modelar virtualmente diversos tipos de
compostos compõe um recurso em constante evolução que torna possível análises
preditivas e descritivas mais que significativas para o avanço de estudos moleculares.
Nesse contexto, é importante ressaltar a importância da análise dos diversos tipos de
proteínas através da modelagem molecular, pois estas estão presentes na maioria dos
processos celulares e tem uma enorme variedade de funções e características, como
ao constituírem enzimas, hormônios entre outros diversos decompostos. Assim, este
trabalho foca no aminoácido triptofano, ao buscar desvendar os fundamentos
eletrônicos e moleculares de sua estrutura molecular, na perspectiva de 4 compostos
diferentes construídos a partir do triptofano com base em uma geometria crescente,
esforço este devido sua nítida importância biolǵica e científica, pois participa de rotas
biológicas extremamente importantes que têm relações diretas com problemáticas
crescentes,como por exemplo, alteraçẽos comportamentais, como a depressão e a
ansiedade, cujo compostos que este aminoácido é precursor tem relação comprovada,
como a serotonina, neurotransmissor com relação direta com a regulação das emoções
(DE ANDRADE, 2018; MIRI, 2017; RAMÍREZ, 2018). Além disso, este aminoácido
também está envolvida na síntese da melatonina e da quinurenina, respectivamente,
uma indolamina relacionada ao balanço energético geral através da regulação do ciclo
do sono e um metabólito, usado na produção de niacina, com relação com alterações
comportamentais, estresse oxidativo e depressão (RAMÍREZ, 2018). Fundamentado no
já exposto, este trabalho caracteriza um estudo estrutural do triptofano(TRP), e busca
construir uma sólida base de dados estatísticos sobre o aminoácido, que ainda é
relativamente pouco estudado, mesmo junto aos seus compostos relacionados, visando
o entendimento de suas características, e comportamento, na esperança de fornecer
informações e incentivo para estudos de maiores peptídeos. Dessa forma, o alvo foi
entender as ligações, ângulos e diedros do TRP e suas variações quando exposto a um
mesmo processo, o annealing, mas em diferentes 4 conformações.
Metodologia
Usando o software Discovery Studio, foi simulado a molécula do triptofano
isoladamente, nomeada como monotriptofano (TRP1), e junto a esta, versões com um
acréscimo crescente de resíduos, ou seja, o emparelhamento do TRP consigo mesmo,
foram pré-estabelecidas as versões ditriptofano (TRP2), tritriptofano (TRP3) e
tetratriptofano (TRP4). Às extremidades amino e carboxi terminal de cada molécula
foram adicionados caps, um grupo acetila (COCH3) e um grupo amino (NH2),
respectivamente, para fechar a valência das extremidades. Em seguida, cada sistema
foi colocado em 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
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o ponto de corte 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 seja, uma simulação
fundamentada na termodinâmica que fornece e priva energia de forma cíclica aos alvos,
permitindo aos átomos uma reorganização em diferentes graus a cada vez que expostos
ao estresse que o annealing causa, tendendo sempre a um estado mais otimizado em
seu meio, devido a constante busca pela estabilidade. 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 uma das 4 estruturas e, dentre elas, foi escolhida
a de menor energia potencial. Dessa forma, foi selecionada uma conformação para cada
molécula, que serão utilizadas nos próximos passos. As 4 estruturas foram, então,
exportadas de volta para o Discovery Studio, onde a caixa de solvatação explícita de
cada foi removida e, em seu lugar, usando o gaussian, um modelo implícito foi posto, a
fim de otimizar o tempo de cálculo para o próximo passo. Esses sistemas, agora sem
as moléculas de água, foram submetidos a uma otimização geométrica 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 conjunto de
bases definido foi 6-31G+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, e a ferramenta Molden para projeção dos compostos já
otimizados. Em seguida, os valores para as distâncias e ângulos de ligação foram
organizados para fins de análise, envolvendo cálculos de média e desvio padrão. As
imagens abaixo buscam evidenciar o impacto do processo de otimização após o
annealing, ao mesmo tempo, ilustrar os 4 compostos formados por uma geometria
crescente com base no aminoácido triptofano.
Resultados e Discussões
Aplicado os métodos, os dados foram selecionados e organizados, compondo os
resultados a serem discutidos. Assim, dos 4 gráficos de Annealing, foi alvejado a
conformação de energia potencial mínima referente a cada um dos 4 compostos TRP
em análise. Desconsiderando os CAPs e as ligações peptídicas da análise dos dados,
pois não estão inclusos na estrutura do triptofano isolado, os 4 compostos foram
separados e otimizados, e a partir dos dados referente ao cálculo, foi separado seus
número de passos, incluindo ajustes finos, suas energias e dados sobre os orbitais
moleculares de fronteira, após isto, os 4 são segmentados em 10 unidades do
aminoácido triptofano para comparação dos fundamentos eletrônicos da estrutura
molecular de cada, as ligações, que permitem uma visão 1D, os ângulos para uma
perspectiva 2D e por fim, os diedros que propiciam um panorama 3D. 3.1 Energias e
Orbitais: A energia cresce negativamente de acordo o acréscimo de resíduos, devido a
quantia de átomos acrescentada que a geometria crescente impõe, o que resulta em
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mais interações, maioria das quais covalentes. No referente à Orbitais moleculares,
HOMO para o último ocupado e LUMO para o primeiro desocupado, os dados mostram
uma energia significativamente baixa para estes, o que implica que o movimento dos
elétrons carrega certa fluidez nos orbitais de fronteira, muito provavelmente devido a
influência do efeito ressonância, ou seja, da rotação dos elétrons π nos núcleos
aromáticos de cada TRP (FOKOUE, 2020). Além disso, vale ressaltar que os valores
negativos em LUMO para o TRP_2, TRP_3 e TRP_4 são indicativos de imprecisão por
parte do funcional, pois LUMO, como orbital virtual, não tem como ser caracterizado
com valores negativos em termos energéticos, significando que nessa área seus
resultados não são os mais adequados (VAN DER KAMP, 2008). Diferentemente da
análise para energia e orbitais mais externos, as características estruturais foram
analisadas em 2 diferentes padrões, horizontal e vertical, cada um comparando os
fatores ligação, ângulo e diedro. Como cada composto tem, respectivamente, um
(Monotriptofano), dois (Ditriptofano), três (Triptofano) e quatro (Tetratriptofanos)
triptofanos em suas respectivas estruturas, essas duas formas de análises permitem
uma ampla visão estatística para compor a análise dos fundamentos eletrônicos da
estrutura dos compostos através dos resultados, além de favorecer o entendimento das
adaptações moleculares do composto, evidenciadas pela simulação computacional,
frente ao annealing e otimização. 3.2 Ligações: Caracterizando a primeira parte da
análise eletrônica da estrutura molecular dos 4 compostos, as ligações não mostram
grande variação, o'que é exposto pelos baixos desvios padrões, junto a média geral dos
comprimentos de ligação, seguindo o padrão horizontal. Indicação de que as ligações,
principalmente pela influência dos núcleos aromáticos, além de majoritariamente
covalentes, mantêm significativa estabilidade, mesmo com o estresse imposto pelo
annealing e otimizações. A pouca variação detectada ainda pode ser explicada pelas
mudanças conformacionais de um composto ao outro, como nas tensões torcionais ou
angulares e interações intermoleculares com o meio que simula um sistema biológico,
principalmente no caso das ligaçẽos de hidrogênio. Vale lembrar ainda, que grandes
variações seriam inviáveis, pois significaria instabilidade com alta probabilidade de
quebra da ligação, consequentemente, do composto em si também. 3.3 Ângulos:
Enquanto os comprimentos de ligação revelam sobre a consistência nas ligações
intramoleculares, os ângulos expõe a ”flexibilidade” do arranjo molecular, pois é a partir
dos ângulos que torna-se possível as primeiras análises em uma perspectiva espacial.
Dessa forma, pela análise estatística exposta nos gráficos, conclui-se que os ângulos
possuem visível variação, diferentemente das ligações, o que começa a demonstrar a
influência que o arranjo por geometria crescente para os 4 compostos, construídos com
base no TRP, impôs. É possível dissertar, a partir dessas variações, que os ângulos
passam por diferentes processos de torção, consequentemente, variando suas energias
de tensão torcional e angular, devido às influências que as interações moleculares dos
crescentes resíduos impõe, levando aos compostos se adaptarem visando uma
conformação mais estável. O maior desvio padrão foi de 1.179077939°, representado
no 20º ângulo, com destaque para outros 2, maiores comparados aos outros, todos
estes presentes nos átomos do aminoácido que ligam seus anéis aromáticos, estes que
no processo de otimização apresentaram, na simulação computacional, um movimento
de torção nítido. Nos dados, percebe-se que todos os ângulos têm diferenças,
principalmente no que diz respeito aos desvios padrão. O que evidencia, portanto, a
partir da visualização dos dados e da estrutura molecular do composto, as variações
conformacionais que o estresse imposto pela otimização após annealing causou aos
aminoácidos em seus respectivos compostos, indicando o comportamento do triptofano
em diferentes aspectos. As respostas do triptofano aqui se caracterizam principalmente
pela presença dos núcleos aromáticos, que impedem maiores variações por manterem
a estabilidade do composto de forma significativa, quando ao mesmo tempo também
mostram as variações existentes ao passar pelo processo de torção quando expostos a
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otimização após recozimento. 3.4 Diedros: Forças intramoleculares tornam arranjos
espaciais mais favoráveis energeticamentes que outros, a análise das ligações e
ângulos permite descrever e entender estas forças, enquanto isso, os resultados
estatísticos do diedro permitem a descrição espacial dos compostos de TRP. Assim, a
análise do diedro expõe uma perspectiva conformacional, favorecendo o entendimento
espacial do composto onde, por exemplo, a visão dos planos envolvidos nos diedros,
estes que compõem a estrutura molecular, permite a análise do possível efeito
empacotamento do aminoácido, ou seja, da forma que ele pode se adaptar ao fazer
parte de um composto, como no caso das proteínas. Assim, este trabalho consegue,
por meio deste, expor a estrutura do triptofano de forma única ao representá-lo por uma
otimização da geometria de cadeias crescentes do mesmo, diferentemente de outros
trabalhos que focaram no estudo do impacto do aminoácido em comportamentos como
ansiedade ou depressão ou sua fluorescência em proteínas (AYME, 2019; DE
ANDRADE, 2018; MIRI, 2017; RAMÍREZ, 2018). Também é importante ressaltar os
valores de HOMO e LUMO expostos, que indicam os orbitais mais externos dos
resíduos, e indicam um desvio do funcional ao mostrar valores negativos de energia
para o LUMO, quando este é um orbital virtual, portanto, desocupado, enquanto para o
HOMO, os resultados mostram-se consistentes ao expor energias cada vez mais
negativas, devido a estabilidade crescente junto ao acréscimo de resíduos.
Conclusão
A simulação computacional do triptofano e os compostos derivados do mesmo permitiu
a construção de uma base de dados importante para o entendimento do aminoácido
(suas interações, estabilidade, características ou mesmo comportamento frente a
determinado estímulo, como o aquecimento e resfriamento cíclicos.) através da análise
estatística e otimização geométrica de cada. A partir da análise das quatro estruturas,
foi possível observar que o aumento da quantidade de resíduos de triptofano gerou
diferentes características geométricas, demonstradas pela estatística das ligações e
ângulos. Permitindo o entendimento detalhado da estrutura do aminoácido e da
influência de sua constituição em suas interações e variações, com ênfase em seus 2
núcleos aromáticos com consequente efeito ressonância. Ademais, como era esperado,
a energia de cada sistema foi menor para os compostos com mais resíduos, ou seja,
maior número de átomos, consequentemente, mais interações e estabilidade geral do
composto de forma aparentemente proporcional ao número de resíduos. Além das
ligações e ângulos com pouca variação, mesmo que os ângulos ainda mostrem alguma,
devido, respectivamente, a estrutura do aminoácido e suas ligações covalentes e a
presença dos núcleos aromáticos. Além disso, também foi possível enxergar um desvio
do funcional ao indicar energia no LUMO, que, sendo um orbital virtual, é impossível
que apresenta valores negativos da mesma, e valores consistentes para a análise do
orbital HOMO, que se mostrou levemente mais negativo de acordo o acréscimo de
resíduos, que demonstra o aumenta na estabilidade que tal acréscimo trouxe ao orbital.
Perspectivas: Este estudo até agora, analisou a estrutura de 4 conformações mínimas
para cada composto do triptofano com seu respectivo acréscimo constante de resíduo.
Porém, a intenção é continuar ao escolher 20 dentre os 100 compostos que o annealing
possibilitou a visualização, sendo destes, 10 mínimos, 5 médios e 5 máximos, em
relação a energia potencial. Portanto, 20 conformações para cada uma dos 4
compostos, totalizando 80 conformações, seriam os analisados e comparados, o'que
solidificará o estudo e acrescentaria mais ao conhecimento do aminoácido. Todos as 80
conformações seriam aplicados ao método DFT, mas há a intenção de usar diferentes
funcionais, basis set e modelos de solvatação na análise, buscando assim fazer uma
análise não só do aminoácido, mas também dos funcionais, no sentido de buscar expor
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o'que cada funcional consegue descrever com uma exatidão maior ou menor, na
esperança de otimizar outros estudos que dependam do uso destes, facilitando na
escolha de acordo o objetivo de cada. Assim, será possível estabelecer uma base de
dados mais consistente ainda para o triptofano e para dados dentro da simulação
computacional, como funcionais (B3LYP, M062X…) e métodos de cálculo (DFT,
Hartree…).
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TÍTULO: Histopatologia e estereologia de tecidos glandulares da prole de ratos
submetidos a etanol durante os períodos pré e pós-natal.
Resumo
As mães que consomem álcool durante a gestação expõem seus filhos à malefícios já
descritos, afetando órgãos como o fígado. Estes efeitos ocorrem porque o etanol
atravessa a placenta, é capaz de passar para o leite materno, e por apresentar caráter
hepatotóxico pode causar esteatose alcoólica no fígado fetal. O objetivo desse estudo
foi analisar a histopatologia do fígado na prole de camundongos fêmeas expostas ao
álcool durante a gravidez e/ou lactação. Foram utilizados 23 animais em 4 grupos, C:
mães com água ad libitum durante a gestação e lactação; ETG: mães expostas ao
etanol da cópula até o nascimento dos filhotes; ETL: mães expostas ao etanol do
nascimento dos filhotes até o desmame; ETGL: mães expostas ao etanol da cópula até
o desmame. Os filhotes foram desmamados no 21º dia e eutanasiados entre o 34º e 36º
dia. Depois de realizado o processamento dos fígados para a confecção das lâminas,
obteve-se que o consumo do etanol pode ter influenciado na histologia do parênquima
hepático dos filhotes. Nas análises, visualizou-se a presença de áreas sugestivas de
necrose, esteatose micro e macrovesicular, degeneração hidrópica, sinusóides
dilatados, além de áreas de infiltrado inflamatório. Esses achados podem estar
relacionados à hepatotoxicidade do ETOH, que atua por meio de alterações no
metabolismo de lipídeos e na produção de radicais livres. As pesquisas sobre esse
assunto são importantes a fim de conscientizar as gestantes sobre o consumo abusivo
dessa droga.
Palavras-chave: Etanol, gestação, lactação, fígado, esteatose, histopatologia.
TITLE: HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIVER OF OFFSPRING OF
MICES (Mus musculus) SUBMITTED TO ETHANOL DURING THE PRE AND POST
BIRTH PERIODS
Abstract
Mothers who consume alcohol during pregnancy expose their children to the harm
already described, affecting organs such as the liver. These effects occur because
ethanol crosses the placenta, is able to pass into breast milk, and because it has a
hepatotoxic character it can cause alcoholic steatosis in the fetal liver. The aim of this
study was to analyze the histopathology of the liver in the offspring of female mice
exposed to alcohol during pregnancy and / or lactation. 23 animals were used in 4
groups, C: mothers with water ad libitum during pregnancy and lactation; ETG: mothers
exposed to copulation ethanol until the birth of the pups; ETL: mothers exposed to
ethanol from the birth of the pups until weaning; ETGL: mothers exposed to ethanol from
copulation until weaning. The chicks were weaned on the 21st day and euthanized
between the 34th and 36th day. After livers were processed to make the slides, it was
found that ethanol consumption may have influenced the histology of the puppies' liver
parenchyma. The analyzes showed the presence of areas suggestive of necrosis, micro
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and macrovesicular steatosis, edematous degeneration, dilated sinusoids, in addition to
areas of inflammatory infiltrate. These findings may be related to the hepatotoxicity of
ETOH, which acts through changes in lipid metabolism and in the production of free
radicals. Research on this subject is important in order to make pregnant women aware
of the abuse of this drug.
Keywords: Ethanol, gestation, lactation, liver, steatosis, histopathology.
Introdução
A organização mundial de saúde revelou em seu relatório de saúde e álcool de 2019
que 78,6% dos brasileiros com 15 anos ou mais já consumiu álcool alguma vez na vida
e 40,3% se declararam como consumidores atuais (WHO, 2019). Diante disso pode-se
dizer que o consumo do álcool é muito presente nas sociedades modernas, e nesse
contexto, as mulheres têm um estilo de vida totalmente diferente de décadas atrás, o
que fez o consumo da bebida por mulheres grávidas aumentar (BUCHER, 2015).
As mães que fazem uso do álcool durante a gestação expõem seus filhos à malefícios
já descritos (MATTSON et al., 2001; GRINFELD, 2004), incluindo dismorfismos faciais,
prejuízos no desenvolvimento pré e pós-natal, doenças em órgãos específicos como o
fígado e anomalias no sistema nervoso central (LAMÔNICA et al., 2010). Estas
anormalidades mudam de acordo com algumas variáveis, tais como: 1) A quantidade e
a frequência de álcool ingerido pela gestante; 2) O período de gestação exposto; 3) A
idade materna junto com fatores genéticos, nutricionais e físicos (GARCIA; ROSSI;
GIACHETI, 2007).
A maior parte do etanol é metabolizada pelo fígado e por isso alterações funcionais e
estruturais podem estar mais aparentes quando se há uma maior exposição, entre essas
manifestações, destaca-se a esteatose hepática (SANTOS et al, 2010). A esteatose é
definida com base em alterações metabólicas que relacionam a entrada de ácidos
graxos e a saída das lipoproteínas dos hepatócitos, bem como na ação de enzimas do
citocromo P450 2E1 e a álcool desidrogenase (ADH) resultando na produção de
acetaldeído tóxico, que promove estresse oxidativo e a consequente formação de
radicais livres, além disso, o metabolismo via ADH utiliza a forma reduzida da
nicotinamida adenina dinucleotídeo que estimula a síntese de ácidos graxos e inibe a
oxidação destes. Como resultado, há o acúmulo de lipídeos no citoplasma dos
hepatócitos formando micro e macro vesículas (MARTELLI, 2010; LEIBER, 2004).
Após a passagem do etanol da placenta para o feto, a concentração dessa droga no
líquido amniótico e no sangue fetal aumentam rapidamente chegando a se tornar
semelhante ao nível de álcool presente no sangue materno, entretanto os efeitos tóxicos
do no feto são bem maiores, uma vez que a função metabólica do fígado ainda está
sendo desenvolvida (RIBEIRO, GONZALEZ, 1995; BRODY, 1998; BURD et al, 2007),
fazendo com que o líquido amniótico fique impregnado com o álcool e seus metabólitos,
induzindo a formação de espécies reativas de oxigênio que podem danificar membranas
celulares e proteínas, aumentando a apoptose e, consequentemente, prejudicando a
organogênese fetal. Em alguns estudos onde a histologia hepática foi analisada, viu-se
que o achados encontrados no fígado de recém-nascidos portadores da Síndrome
Alcoólica Fetal (SAF) se assemelhavam com as alterações encontradas em fígados de
adultos usuários de álcool (DOMINGUES, TOLEDO E MORAES, 2009).
Apesar dos poucos relatos associando as consequências durante a lactação, alguns
estudos demonstram que o álcool pode passar ao leite materno em proporções
consideráveis, alterando a produção, o volume e a composição, além de interferir na
qualidade do sono, no desenvolvimento neuromotor e no aprendizado dos recémnascidos (MENNELLA; MINANA et al; 2000; NICCOLS, 2007; BURD, 2008).
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O alcoolismo gestacional é um problema de saúde pública mundial, apresentando
aumento frequente na sua prevalência (POPOVA et al; 2017). Nesse sentido é de
extrema relevância a realização de estudos sobre os efeitos do etanol durante o
desenvolvimento embrionário, fetal e pós-natal, em busca de avaliar o potencial
hepatotóxico dessa droga nos indivíduos. Tendo em vista isso, o objetivo dessa
pesquisa é analisar a histopatologia do fígado na prole de camundongas expostas ao
álcool durante a gravidez e/ou lactação.
Metodologia
Esse estudo está sendo desenvolvido juntamente com a Universidade Regional do
Cariri (URCA) onde os animais foram criados no biotério do departamento de Química
Biológica. Estes foram acomodados em caixas micro isoladoras, com apoio para o
bebedouro e a ração, ductos para a retirada de odores e sistema de insuflamento e
exaustão de ar. Foram mantidos em um ciclo claro-escuro de 12 h, temperatura de ±
23°C e umidade relativa do ar de aproximadamente 65%, onde permaneceram durante
todo o experimento. A ração, água filtrada ou solução etílica, foram fornecidas ad
libitum.
Todos os cuidados foram realizados para evitar sofrimento durante o experimento,
seguindo as normas e princípios estabelecidos pela lei Arouca (11.794/08).
Os procedimentos experimentais só foram realizados após a aprovação da comissão
de Ética no uso de animais (CEUA-URCA) com o protocolo 00158/2017. Os animais
foram obtidos a partir do cruzamento de 4 fêmeas com 1 macho adulto de camundongo
da espécie Mus musculus. Os mesmos eram colocados juntos durante a noite e na
manhã seguinte era feita a confirmação da cópula por meio da observação do tampão
vaginal e, posteriormente, realizadas coletas da secreção vaginal para análise do lavado
em microscópio óptico, a fim de identificar a presença de espermatozoides na amostra
e confirmar o coito. Com a confirmação, as fêmeas eram retiradas do ciclo de
acasalamento e quando prenhas colocadas em gaiolas individuais passando a receber
tratamento de acordo com seu grupo experimental.
O dia do nascimento dos filhotes foi considerado o dia 0. Após um período de 24h do
nascimento a ninhada foi reduzida para 6 filhotes, evitando a competição pelas mamas,
mantendo-se 3 machos e 3 fêmeas (sempre que possível). Os filhotes descartados
durante a redução da ninhada foram sacrificados por congelamento, conforme
recomendação para eutanásia de recém-nascidos. O desmame dos filhotes foi feito no
21° dia de vida, no qual foram pesados e separados das mães. Todos os animais
permaneceram com alimentação e água ad libitum até a idade da eutanásia (34–36
dias).
Neste trabalho foram utilizados 23 camundongos machos e fêmeas jovens,
distribuídos em 4 grupos, conforme descritos a seguir:
● Grupo Controle (C): As camundongas grávidas receberam ração e água ad libitum
durante todo o período de gestação e lactação;
● Grupo Submetido ao Etanol Durante a Gestação (ETG): As camundongas grávidas
receberam ração ad libitum e solução etílica a 15% a partir do momento da confirmação
da cópula até o nascimento dos filhotes, após o nascimento as mães passaram a
receber água filtrada;
● Grupo Submetido ao Etanol Durante a Lactação (ETL): As camundongas grávidas
receberam ração ad libitum e solução etílica a 15% a partir da data de nascimento dos
filhotes até o momento do desmame;
● Grupo Submetido ao Etanol Durante a Gestação e a Lactação (ETGL): As
camundongas grávidas receberam ração ad libitum e solução etílica a 15% a partir do
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momento da confirmação da cópula e durante todo período de amamentação até o
desmame.
A solução de ETOH (VETEC® 100% P.A) foi diluída em água na concentração de
15% como única fonte de líquido durante a gestação, lactação e gestação+lactação.
Os animais foram pesados com auxílio de uma balança eletrônica no dia do desmame
(21º dia) e no dia da eutanásia (entre 34 e 36 dias). Antes da eutanásia os animais foram
anestesiados com uma injeção intramuscular de cloridrato de queratina a 10% e
cloridrato de xilazina a 2% até atingirem o plano anestésico. Quando estavam
anestesiados os animais foram perfundidos transcardicamente, em capela de exaustão,
na qual foram posicionados e submetidos à toracotomia para exposição do coração;
Seguido de cardio punção do ventrículo esquerdo com 250 mL de solução salina 0,9%
em tampão fosfato (TF) 0,1 M, pH 7,4 acrescida de heparina e em seguida 300 mL de
solução fixadora de paraformaldeído 4% em TF. Após a eutanásia os órgãos foram
removidos e submetidos à fixação aldeídica e guardados no freezer (- 20° C) com uma
solução anticongelante até serem submetidos ao processamento histológico.
Antes de dar início ao processamento histológico, os órgãos foram retirados do
freezer, apenas os fígados foram selecionados e colocados à temperatura ambiente.
Em seguida foram realizadas secagem, medição latero-lateral com paquímetro e
pesagem dos fígados. Os órgãos a serem estudados então foram colocados em posição
anatômica e emblocados em ágar para facilitar o momento de corte, que por sua vez foi
realizado com uma lâmina afiada na posição horizontal e medindo 4 mm de espessura.
Cada fatia do órgão foi cortada em fragmentos com diferentes tamanhos que,
posteriormente, foram escolhidos de forma aleatória, procedimento necessário para
realização do método de Cavalieri nas análises estereológicas, que estão sendo
desenvolvidas em outro trabalho.
O processamento iniciou quando os cortes dos respectivos grupos foram colocados
no interior cassetes de plástico identificados, e estes em um béquer de vidro contendo
álcool 70%. Foi realizado o procedimento padrão do laboratório de técnicas histológicas
da UFRN, no qual as amostras passaram por um processo de desidratação com álcool,
diafanização com xilol e impregnação com parafina para facilitar o emblocamento.
Posteriormente, os fragmentos são removidos dos cassetes, junto com a identificação,
sendo obtido um bloco de parafina, em um molde, que solidifica à temperatura
ambiente.
Os blocos foram colocados no congelador por 24 horas, para que a etapa de corte
em micrótomo rotativo fosse realizada, resultando em fitas delgadas com 4 𝛍m de
espessura, que foram dispostas em uma lâmina limpa, seca e identificada para
realização da coloração com os corantes hematoxilina e eosina. Por fim, as lâminas já
finalizadas e seladas com bálsamo foram analisadas em microscópio óptico e
fotografadas nas objetivas de 10x, 40x e 100x.
Resultados e Discussões
Os resultados são preliminares e fazem parte de uma dissertação de mestrado que
está em desenvolvimento. O diagnóstico histopatológico foi obtidos através da análise
das lâminas dos grupos estudados: Grupo Controle (GC), Grupo Etanol Gravidez
(GETG), Grupo Etanol Lactação (GETL) e Grupo Etanol Gravidez Lactação (GETGL),
utilizando um microscópio óptico nos aumentos de 10x, 40x e 100x (este último com
óleo de imersão, utilizado apenas para enfatizar os vasos congestos e o infiltrado
inflamatório presentes no grupo ETL).
Os critérios utilizados para avaliar os grupos foram: a) regiões sugestivas de necrose,
apresentadas como células hipercoradas (eosinofilia citoplasmática e basofilia ou
ausência de núcleo); b) esteatose microvesicular, definida como o acúmulo de lipídeos
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no citoplasma dos hepatócitos; c) hepatócitos com degeneração hidrópica ou
balonizante que refere-se ao acúmulo de água no meio intracelular, caracterizando-se
por um citoplasma pouco corado e um núcleo com cromatina frouxa; d) capilares
sinusóides dilatados; e) vasos sanguíneos congestos, ou seja, com elevada quantidade
de hemácias acumuladas; f) áreas com infiltrado inflamatório; g) anéis de sinete,
representados por uma macrovesícula lipídica no citoplasma e um núcleo
hipercromático deslocado para a periferia; h) divisão celular como tentativa de
regeneração.
As análises da histopatologia do fígado nas lâminas dos 3 grupos expostos ao etanol
(GETG, GETL, GETGL) apresentaram diferenças significativas em relação ao grupo
controle da seguinte forma:
Grupo Controle: Apresentou um parênquima hepático dentro da normalidade, sem
áreas sugestivas de necrose ou degeneração hidrópica, e com hepatócitos de tamanho
e coloração normal, bem como o calibre dos capilares sinusóides e das veias
centrolobulares (figuras 1A, 2A e 3A).
Grupo Etanol Gestação (ETG): A arquitetura do fígado estava desorganizada e foram
observadas áreas sugestivas de necrose localizadas próximo às veias centrolobulares
(figura 1B). Além disso, também visualizaram-se hepatócitos com microvesículas
lipídicas no interior do citoplasma em todo o corte, hepatócitos em degeneração
hidrópica, capilares sinusóides dilatados, presença de anéis de sinete e algumas
divisões celulares indicando uma possível tentativa de regeneração aos danos
presentes no tecido (figura 1C).
Grupo Etanol Lactação (ETL): A arquitetura do fígado também estava desorganizada
com áreas sugestivas de necrose ao redor das veias centrolobulares e áreas contendo
hepatócitos em degeneração hidrópica próximas à cápsula do órgão (figura 2B).
Também foi visualizada a presença de esteatose microvesicular, capilares sinusóides
dilatados e hepatócitos em divisão (figura 2C). Em um maior aumento foram observados
hepatócitos com morfologia sugerindo processo de necrose (hipercorados, alguns sem
núcleo), infiltrado inflamatório e vasos sanguíneos congestos (figura 2D).
Grupo Etanol Gestação Lactação (ETGL): O parênquima estava completamente
desorganizado, em relação ao dos grupos anteriores, com áreas sugestivas de necrose
ao redor das veias centrolobulares (figura 3B), presença de grande quantidade de
esteatose microvesicular, hepatócitos em degeneração hidrópica, capilares sinusóides
dilatados, vasos sanguíneos congestos, anéis de sinete e poucos pontos de divisão
celular sugerindo tentativa de regeneração (figuras 3C e 3D).
A literatura apresenta uma variedade de estudos que retratam o uso do álcool em
gestantes, bem com seus efeitos teratogênicos e tóxicos no feto ou recém-nascido
(MARTELLI, 2010; SANTOS, 2009). Assim, este trabalho teve o intuito de demonstrar a
hepatotoxicidade atrelada a uma das etapas da doença hepática alcoólica, conhecida
como esteatose hepática. Além disso, a comparação, com as devidas adaptações, dos
resultados obtidos em camundongos com humanos é bastante difundida em diversas
áreas, por isso a escolha da espécie Mus musculus neste estudo.
Nesta pesquisa, demonstrou-se que o consumo do etanol por parte da espécime
gestante pode ter influenciado na arquitetura histológica do parênquima hepático dos
filhotes que foram separados das mesmas com 21 dias de nascidos e eutanasiados
entre os dias 34 e 36. Essa influência é resultado da toxicidade direta que o ETOH tem
sobre os hepatócitos, por meio de alterações metabólicas na síntese e oxidação de
lipídeos, resultando em degeneração hidrópica, formação de microvesículas lipídicas no
citoplasma dos mesmos, caracterizando a esteatose, além da presença de
macrovesículas que rebatem o núcleo da célula para a periferia, formando os anéis de
sinete (exceto grupo ETL), assim como foi visto nos grupos ETG, ETL e ETGL
(LEFKOWITCH, 2005; DOMINGUES, 2009; MARTELLI, 2010).
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Todos os grupos experimentais apresentaram áreas sugestivas de necrose, achado
esse que pode ser relacionado ao estresse oxidativo causado pelo álcool, resultando na
formação de radicais livres, que por sua vez, podem alterar estruturas intra e extra
celulares dos hepatócitos culminando na morte celular (LIEBER, 2004; MATOS et al,
2013). Essas áreas sugerem a possibilidade do início de outra fase da DHA tida como
hepatite alcoólica, que é uma etapa intermediária entre a esteatose e a cirrose na qual
o órgão encontra-se com significativo infiltrado inflamatório e áreas necrosadas
(BUCHO, 2012; MATOS et al, 2013).
Os capilares sinusoides dilatados presentes em todos os grupos e os vasos congestos
encontrados nos grupos ETL e ETGL aparentam ser uma tentativa do organismo de
contornar os danos causados pelo ETOH aumentando o fluxo sanguíneo no fígado,
assim como as divisões celulares encontradas em todos os grupos, retratando a
regeneração que é uma função própria do órgão (AGUIAR et al, 2011; SILVA, 2015).
O grupo exposto ao etanol durante a lactação foi o que mais apresentou áreas com
infiltrado inflamatório, quando comparado com os demais, fato esse que pode ter
ocorrido devido ao tempo de exposição mais recente, com isso, os danos celulares
causados ativaram o sistema imune na tentativa de impedir o processo de lesão celular
(BUCHO, 2012; MATOS, 2013). Esse achado não foi visualizado no grupo ETGL,
apesar de ser sofrido a maior exposição entre os grupos, a hipótese sugerida é de que
provavelmente os cortes selecionados não contemplaram a área e a grande quantidade
de hepatócitos com esteatose prejudicou a observação dessa característica. Além
disso, pode-se perceber que tanto no grupo ETL quanto no grupo ETGL, existiam
poucas áreas de regeneração dos hepatócitos quando comparado ao grupo exposto
apenas na gestação, isso pode ter acontecido devido à interrupção da exposição ao
álcool que no grupo ETG foi iniciada primeiro, havendo portanto tempo para o organismo
reparar as áreas afetadas.
Conclusão
No presente estudo, com base nas análises realizadas e nos trabalhos consultados
observou-se que no modelo animal utilizado, o álcool ingerido pela mãe apresenta forte
indício de ter causado efeitos hepatotóxicos na prole, com o acúmulo de lipídeos no
citoplasma formando micro e macro vesículas, além de balonização nos hepatócitos, e
com o uso por um período prolongado, gestação, lactação ou ambos, pôde ser notado
o aparecimento de áreas sugestivas de necrose, vasos congestos, capilares sinusoides
dilatados e infiltrado inflamatório, caracterizando o início da etapa de esteatose
alcoólica.
Assim, é válido ressaltar a importância das pesquisas em modelos de alcoolismo no
sentido de conscientizar, principalmente as gestantes, sobre o consumo abusivo dessa
droga durante esse período e as consequências que podem afetar tanto as mesmas
quanto seus filhos.
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Anexos

Figura 1: Fotos de campos selecionados dos grupos controle (A) e ETG (B, C).

igura 2: Fotos de campos selecionados dos grupos controle (A) e ETL (B, C, D).

Figura 3: Fotos de campos selecionados dos grupos controle (A) e ETGL (B, C, D).
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PACIENTES COM LIPODIFSTROFIA
PARCIAL FAMILIAR NO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo
O tecido adiposo é um órgão com funções endócrinas, metabólicas e imunológicas
reguladoras. Sua falta generalizada ou parcial resulta nas lipodistrofias, um grupo de
doenças raras e heterogêneas que está associada com o diabetes mellitus tipo 2 (DM2),
dislipidemia, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Caracterizam-se como
uma doença rara: cerca de 2,84 casos/milhão de pessoas mundialmente. Dentre os
tipos de lipodistrofias existentes, a parcial familiar (LPF) possui diagnóstico mais
desafiador por confundir-se com outras comorbidades como a diabetes mellitus tipo 2.
Oito subtipos de lipodistrofia familiar já foram relatados, com vários genes relacionados,
entre eles: LMNA, PPARG, CIDEC, LIPE, AKT2, ADRA2A e CAV1. Este trabalho tem
por objetivo diagnosticar geneticamente pacientes com LPF utilizando como método a
extração de DNA, RNA e proteínas, sequenciamento de nova geração e capilar das
amostras. Como resultados preliminares, foi realizado o mapeamento das variantes
genéticas associadas a cada subtipo de LPF, produção dos primers para o subtipo 2
associado ao gene LMNA, validação por reação em cadeia da polimerase (PCR)
convencional e eletroforese em gel de agarose. Após a revisão de todas as mutações
no gene LMNA associadas à LPF, foi possível validar os primers desenhados para o
referido gene, o que possibilitará a realização do sequenciamento capilar e estimar a
prevalência da LPF do tipo 2 no Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: tecido adiposo; lipodistrofia parcial; diagnóstico genético.
TITLE: Genetic diagnosis of patients with familial partial lipodystrophy in Rio Grande do
Norte
Abstract
Adipose tissue is an organ with endocrine, metabolic and immunological regulatory
functions. Its generalized or partial lack results in lipodystrophies, a group of rare and
heterogeneous diseases that is associated with type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia,
cardiovascular diseases and metabolic syndrome. They are characterized as a rare
disease: around 2.84 cases / million people worldwide. Among the existing types of
lipodystrophy, the family partial (FPLD) has a more challenging diagnosis because it is
confused with other comorbidities such as type 2 diabetes mellitus. Eight subtypes of
family lipodystrophy have already been reported, with several related genes, among
them: LMNA, PPARG, CIDEC, LIPE, AKT2, ADRA2A and CAV1. This work aims to
genetically diagnose patients with FPLD using the extraction of DNA, RNA and proteins,
sequencing of new generation and capillary samples as a method. As preliminary results,
the mapping of the genetic variants associated with each subtype of FPLD was carried
out, production of primers for subtype 2 associated with the LMNA gene, validation by
conventional polymerase chain reaction (PCR) and electrophoresis in agarose gel. After
reviewing all the mutations in the LMNA gene associated with FPLD, it was possible to
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validate the primers designed for that gene, which will make it possible to perform
capillary sequencing and estimate the prevalence of type 2 FPLD in Rio Grande do
Norte.
Keywords: adipose tissue; partial lipodystrophy; genetic diagnosis.
Introdução
O tecido adiposo é um órgão complexo com funções endócrinas, metabólicas e
imunológicas reguladoras [1]. Atualmente o tecido adiposo tem sido abordado na
endocrinologia como um órgão multifuncional, produtor e secretor de inúmeros
peptídeos e proteínas bioativas, denominadas adipocinas. Elas permitem uma intensa
comunicação com os demais órgãos e sistemas orgânicos, tendo um papel importante
na fisiopatologia de diversas doenças como obesidade, diabetes resistente à insulina,
inflamação, doenças cardiovasculares, aterosclerose, síndrome metabólica, entre
outras [2]. Dentro deste contexto, um grupo de doenças raras e heterogêneas, as
lipodistrofias, aparecem como uma desordem específica do tecido adiposo, relacionada
com diversas comorbidades. Elas são caracterizadas por falta generalizada ou parcial
de tecido adiposo e anormalidades metabólicas associadas, incluindo metabolismo
lipídico alterado e resistência à insulina. Recentes avanços no campo levaram à
descoberta de novos genes associados à lipodistrofia e também melhoraram nossa
compreensão da biologia do tecido adiposo, incluindo diferenciação, montagem de
gotículas lipídicas e metabolismo. Há também evidências crescentes de aumento das
taxas de mortalidade associadas à lipodistrofia [3]–[5]. Nosso grupo de pesquisa têm
focado nas lipodistrofias do tipo 1 e 2 e um dos estudos revelou que o Nordeste tem
uma grande prevalência da Síndrome de Berardinelli-Seip. Enquanto mundialmente
ocorre cerca de 1 caso a cada 10 milhões de nascimentos - com elevado índice de
subnotificação - , no Nordeste brasileiro os casos chegam a 3,23 para cada 100.000
habitantes [6] sendo, portanto, um tema relevante para pesquisa local. Dentre os tipos
de lipodistrofias existentes, a parcial familiar - caracterizada pela perda parcial do tecido
adiposo - possui diagnóstico mais desafiador por ser associada fortemente e por vezes
confundida com outras comorbidades. Oito subtipos de FPLD já foram relatados, com
vários genes relacionados, entre eles: LMNA, PPARG, perilipina 1, DFFA indutor de
morte celular (CIDEC), lipase E sensível a hormônios (LIPE), AKT serina/treonina
quinase 2 (AKT2), (ADRA2A) e CAV1 [1]–[3] . O tipo 1 de FPLD, síndrome de
Köbberling, é uma variedade hereditária de início precoce de PLD, embora não se saiba
que genes específicos estejam envolvidos, e uma patogênese dominante ou poligênica
foi sugerida. A doença pode representar parte de um espectro que engloba obesidade
central essencial e cortes específicos. O fenótipo clássico da FPLD chamada tipo 2 doença de Dunnigan -, é atualmente atribuído a variantes no éxon 8 do gene LMNA.
Pacientes podem apresentar resistência precoce à insulina, hipertrigliceridemia, baixo
colesterol lipoproteico de alta densidade (HDL), esteatose hepática e aumento do risco
de doença cardiovascular. Mutações em éxons que não o éxon 8 no LMNA podem levar
a formas atípicas de FPLD tipo 2, nas quais a lipodistrofia é menos evidente, ou pode
ser confundida com a síndrome de Köbbling. No tipo 3 FPLD, a lipoatrofia aparece na
idade adulta. As complicações cardiometabólicas são geralmente graves. No tipo 4
FPLD, a lipoatrofia aparece na infância ou na idade adulta, com possível acúmulo de
gordura facial. Esses pacientes também exibem dislipidemia grave e diabetes resistente
à insulina. Os tipos 5 e 6 FPLD são condições recessivas e apenas um poucos casos
foram relatados [6], [7]. Tipo 5 FPLD aparece na primeira infância, enquanto o tipo 6
aparece na idade adulta. No tipo 5 FPLD, há hipertrofia muscular, mas não acúmulo de
tecido adiposo. Acúmulo de gordura no pescoço, axilas, costas e área supraclavicular;
distrofia muscular; elevação da creatina quinase; e hipertrigliceridemia foram relatados
no tipo 6 FPLD [4]. Considerando o subdiagnóstico da FPLD, sua heterogeneidade e a
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prevalência de outras lipodistrofias na região do Nordeste brasileiro, é necessário avaliar
o perfil genético dos pacientes com lipodistrofia parcial no RN
Metodologia
1. Coleta do sangue As amostras de pacientes que possuem FPLD serão obtidas
através de venopunção na fossa cubital. O paciente será previamente orientado e
apresentado ao objetivo da pesquisa além de resultados das pesquisas anteriores.
Mediante autorização, a coleta prosseguirá de acordo com o seguinte protocolo: 1)
preparação do material e identificação do tubo de coleta com número correspondente
ao paciente; 2) acomodar o paciente de forma confortável, com os cotovelos apoiados;
3) vestir os equipamentos de proteção individual; 4) fazer a antissepsia do local de
punção utilizando álcool isopropílico a 70% com auxílio de um algodão; 5) colocar o
torniquete tendo o cuidado de permanecer por no máximo 1 minutos; 6) coleta com
auxílio de uma seringa e agulha; 7) acondicionar a amostra no tubo. 2. Processamento
das amostras Para o processamento de amostras o procedimento será: 1) higienização
das mãos e utilização dos equipamentos de proteção individual; 2) centrifugação da
fração celular das amostras para obtenção do precipitado; 3) lise das hemácias
utilizando ácido etilenodiamino (EDTA); 4) agitação vigorosa das amostras, incubação
e nova centrifugação para eliminação do precipitado. O procedimento será repetido duas
vezes. 3. Extração de DNA, RNA e proteínas A extração do DNA será realizada com
utilização do kit IllustraTriplePrep – que permite a extração do DNA, RNA e proteínas da
amostra-, seguindo o protocolo proposto pelo fabricante. O precipitado obtido do
processamento das amostras será lavado com PBS (tampão fosfato-salino ou
phosphate buffered saline) e centrifugado, possibilitando a remoção do sobrenadante.
Será adicionado tampão de lise e o precipitado será ressuspendido para seja desfeito.
Com isso, haverá a obtenção de um homogeineizado que será transferido para a coluna
correspondente ao filtro para DNA genômico e centrifugado. Em seguida serão
adicionadas à coluna tampão de lise, tampão de lavagem e tampão de eluição para
melhor purificação do DNA que passará da coluna para o tubo. Para a extração do RNA,
acetona absoluta é adicionada e a mistura e transferida para a coluna correspondente
ao RNA, acoplada a um tubo coletor. Após uma centrifugação, será adicionada DNAse
no centro da coluna e incubada em temperatura ambiente por dez minutos. Segue o
protocolo com a adição do tampão de lavagem e será realizada mais uma centrifugação.
O tampão de eluição será adicionado para prosseguir à ultima centrifugação antes da
obtenção do RNA purificado. Para a extração de proteínas será utilizado o tampão de
precipitação. Após adicionado, a solução será misturada vigorosamente. Segue o
protocolo com uma incubação de 10 minutos e logo após uma nova centrifugação. O
sobrenadante será removido e será adicionada água destilada para realização de uma
nova centrifugação. O sobrenadante é retirado e o protocolo finaliza adicionando ureia
à solução [8]. 4. Sequenciamento de nova geração O DNA obtido a partir da extração
será sequenciado nos genes LMNA, PPARG, PLIN1, CIDEC, LIPE, AKT2 e CAV1, para
que então os grupos amostrais da pesquisa sejam definidos. Nesse sentido, a sequência
genômica será amplificada por PCR convencional de acordo com o kit Platinum
Supermix Kit (Thermofisher Scientific, #11306152). Então, os produtos dessa
amplificação serão purificados com o kit Exosap-It™ PCR Product Cleanup Kit
(Thermofisher Scientific, #78201) seguindo as recomendações do fabricante. Então, de
acordo com a metodologia de sequenciamento de Sanger, com o uso do kit BigDye
Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermofisher Scientific, #4337455), os
amplicons formados serão purificados com BigDye Xterminator Purification Kit
(Thermofisher Scientific, #4376486) e é realizada a eleroforese capilar. A partir desse
sequenciamento, poderão ser encontradas as mutações que classificarão os pacientes
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aptos para a pesquisa. 5. Quantificação relativa de lesão no DNA mitocondrial - LxPCR
A quantificação de lesões no DNA mitocondrial pode ser determinada quantitativamente
por meio de um ensaio de reação de cadeia polimerase. Com essa reação também é
possível determinar a medição do número relativo de cópias do genoma mitocondrial
sem isolamento das mitocôndrias. A quantidade de amplificação é inversamente
proporcional à quantidade de dano ao DNA, visto que, o ensaio baseia-se no princípio
de que o dano impede a progressão da DNA polimerase. Este ensaio é baseado sobre
o princípio de que danos no DNA induzido impedem a progressão da DNA polimerase
quando analisado por PCR, resultando numa diminuição na quantidade de produto de
PC [9], [10].Dito isso, conclui-se que a quantidade amplificação é inversamente
proporcional á quantidade de dano ao DNA. Inicialmente será necessário uma
amplificação do material genético mitocondrial através de uma PCR convencional ou
Long Extension PCR. Os primers serão desenhados de acordo com as sequências
obtidas no sequenciamento de nova geração e será dado prosseguimento com uma
corrida eletroforética e quantificação Qubit Assay Kit (Invitrogen, #Q32850). 6. Testes
estatísticos Para a análise estatística visando a normalização dos dados de pacientes
que possuem lipodistrofia parcial, será utilizado o teste Shapiro-Wilk. Para as análises
da comparatórias dos dados dos pacientes com lipodistrofia parcial e lipodistrofia
generalizada (já obtidos pelos nosso grupo de pesquisa), será utilizado o teste T
Student, caso a distribuição encontrada seja normal, ou o teste Mann-Whitney, caso a
distribuição não seja normal. Por fim, para correlação geral dos dados obtidos serão
utilizados os testes de de Pearson (r) ou Spearman (ρ).
Resultados e Discussões
Foi realizada uma revisão das mutações para cada tipo de lipodistrofia parcial, indicando
a localização cromossômica e o tipo de mutação
Os primers para mutação LPF 2, com mutações do gene LMNA foram testados por PCR
Convencional dos quais 3 de 4 foram validados e um será reavaliado.
Foi realizada a predição das proteínas mutadas com a utilização do PsiPred, para as
alterações de LMNA, bem como a avaliação pelo PROVEAN de sua consequência para
a proteína, indicando se é benigna ou patogênica.
Conclusão
Com a validação dos primers, espera-se que em breve, considerando os imprevistos
causados pela pandemia de COVID19, seja possível sequenciar a amostra de pacientes
recrutados para investigação de mutações em LMNA. Dois artigos de revisão também
estão em produção para elucidar o tema estudado.
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TÍTULO: Avaliação do potencial mutagênico de micropartículas de Hidroxiapatita
contendo Estrôncio (SrAH) usando o teste de Ames.
Resumo
O desenvolvimento de novas terapias para regeneração óssea, usando abordagens de
medicina regenerativa, envolve o desenvolvimento de materiais, que podem também
ser combinados com células e moléculas bioativas a fim de promover a osteoegênese.
Neste contexto, as microesferas de hidroxiapatita (HA), material biomimético
semelhante à microestrutura da matriz óssea, já vêm sendo utilizadas e estudadas na
comunidade científica devido aos benefícios em regenerações óssea que esse material
possui. Além disso, várias combinações de HA com outros compostos, incluindo o íon
estrôncio, estão sendo estudadas com vista a melhorar a osteoindução dos materiais.
Contudo, para que um material possa ter aplicação clínica são necessários ensaios que
avaliem a biocompatibilidade, que inclui o estudo da genotoxicidade, seguindo as
diretrizes determinadas por agências de regulamentação. Dessa forma, o presente
estudo teve como objetivo avaliar o potencial mutagênico de micropartículas de HA
nanoestruturada contendo estrôncio (SrHA) pelo teste reversão da Salmonella. Foram
realizadas optimizações das condições dos ensaios, no entanto, devido à interrupção
das atividades presenciais na UFRN em março, não foi possível obter resultados de
mutagenicidade do material.
Palavras-chave:

Teste
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Ames.

Citocompatibilidade.

Mutagenicidade.
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TITLE: EVALUATION OF THE MUTAGENIC POTENTIAL OF HYDROXYAPATITE
MICROPARTICLES CONTAINING STRONTIUM (SrHA) USING THE AMES TEST.
Abstract

The development of new therapies for bone regeneration, using regenerative medicine
approaches, involves the development of materials, which can also be combined with
cells and bioactive molecules to promote osteogenesis. In this context, hydroxyapatite
(HA) microspheres, a biomimetic material similar to the bone matrix microstructure, have
already been used and studied in the scientific community due to its benefits in bone
regeneration. In addition, several combinations of HA with other compounds (including
strontium ion) have being studied in order to improve the osteoinduction of these
materials. However, when a clinical application is envisioned the biocompatibility of the
material must be evaluated. This evaluation includes the study of genotoxicity, following
the guidelines determined by regulatory agencies. Thus, the present study aimed to
assess the mutagenic potential of nanostructured HA microparticles containing strontium
(SrHA) by the Salmonella reverse assay. Optimizations of the conditions of the tests
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were carried out; however, due to the activities interruption at UFRN in March, it was not
possible to obtain mutagenicity results.

Keywords: Ames test. Cytocompatibility. Mutagenicity. Osteoindutibity.
Introdução
O tecido ósseo é caracterizado por ser um tecido conjuntivo metabolicamente muito
ativo, constituído por uma diversidade de células que possuem uma ação frequente na
remodelação e renovação óssea (LONG, 2018). Fatores como idade, doenças
degenerativas, traumas e neoplasias podem afetar a homeostase do sistema ósseo
fragilizando o indivíduo e levando a uma perda na capacidade regenerativa natural do
osso (ALMEIDA et al., 2020; FONSECA et al., 2014).
Esse tecido é composto por uma matriz extracelular constituída, majoritariamente, por
uma região mineralizada que possui em sua composição cristais de hidroxiapatita
(Ca3(PO4)2). A Hidroxiapatita (HA) é um composto responsável por equilibrar as trocas
iônicas presentes na matriz óssea, além de conferir resistência e rigidez aos ossos
(FUJISAWA; TAMURA, 2012; MOREIRA et al., 2014).
Visando essas características, biomateriais cerâmicos de HA são estudados e utilizados
para a restauração da microestrutura óssea e principalmente da possibilidade de
regeneração do tecido (GE et al., 2018). A medicina regenerativa, juntamente com a
engenharia de materiais, buscam soluções em fármacos e materiais biomiméticos que
possam conferir uma melhor qualidade de vida aos pacientes (MAJIDINIA;
SADEGHPOUR; YOUSEFI, 2018).
Nesse sentido, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Regenerativa
(REGENERA) tem desenvolvido micropartículas baseadas em HA nanoestruturada e
suplementadas com íons como estrôncio, zinco e carbonato. Além disso, essas
partículas são produzidas a diferentes temperaturas, buscando assim um melhoramento
nas propriedades da HA, como por exemplo, a osteocondutividade, a taxa de
degradação e a cristalinidade (DOS ANJOS et al., 2019).
Alguns estudos já demostraram como a suplementação iônica pode aprimorar as
características da HA para a aplicação na regeneração óssea, no entanto, existem
diretrizes regulamentadoras para que no futuro materiais e/ou compostos sejam
utilizados na clínica médica, dentre as exigências a avaliação da capacidade
mutagênica dos materiais é uma delas e sendo esse o foco do atual estudo (GARBO et
al., 2020; GE et al., 2018; LUO et al., 2018; VALIENSE et al., 2016). Órgãos como a
OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecem vários protocolos laboratoriais
e, dentre eles, está o teste de reversão em Salmonella typhimurium utilizado neste
trabalho (OECD/OCDE 487 OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS,
[s.d.])
Esse bioensaio permite que substâncias possam ser avaliadas como fatores de indução
de mutagenicidade a partir do contato com bactérias S. typhimurium com mutações no
operon da histidina, descrito inicialmente por Ames e colaboradores (1972). Estas
células foram modificadas e contêm alterações específicas que promovem a ausência
da produção desse aminoácido essencial para o desenvolvimento de colônias e ao

CIÊNCIAS DA VIDA

369

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

serem expostas a substâncias mutagênicas conseguem reverter essas mutações e
crescer mesmo em meio sem histidina. Nesse teste são identificados dois tipos de
mutações: (i) deslocamento do quadro de leitura (frameshift) e (ii) substituição de bases.
Tais mutações variam de acordo com a cepa testada (ZEIGER, 2019).
Dessa forma, o presente estudo focou na avaliação do potencial mutagênico de
microesferas de hidroxiapatita nanoestruturada contendo estrôncio (SrHA) produzidas
a diferentes temperaturas (5 ºC e 37 ºC), seguindo o protocolo proposto por Kado e
colaboradores (1983), visando assim uma futura utilização nas áreas biomédicas. No
entanto, problemas relacionados à logística do material, além – e principalmente – da
atual pandemia do SARS-CoV-2 alteraram a finalização do cronograma.

Metodologia
Preparo

das

amostras

As microesferas SrHA produzidas a diferentes temperaturas (5 ºC e 37 °C) foram
pesadas em uma balança de precisão e colocadas em meio de cultura Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (DMEM) na proporção 100 mg de microesferas para 1 mL de
meio
(VALIENSE
et
al.,
2016).
Após as 24 h de incubação, a temperatura 37° C, com agitação as amostras foram
centrifugadas por 10 min na velocidade de 14000 rpm e os sobrenadantes foram
retirados para serem utilizados nos experimentos (extrato usado nos ensaios de contato
indireto). Todos os procedimentos foram realizados em condições de esterilidade na
cabine de fluxo laminar e de acordo com as normas da OECD e ISO (OECD GUIDELINE
FOR TESTING OF CHEMICALS BACTERIAL REVERSE MUTATION TEST, 1997; ISO
10993-12).
Avaliação de mutagenicidade com o teste de reversão em Salmonella
typhimurium.
O ensaio utilizado é uma adaptação do método desenvolvido e proposto por Ames e
colaboradores (1972) que solicita a utilização de menores volumes de amostra e uma
maior concentração de bactérias (KADO; LANGLEY; EISENSTADT, 1983).
Antes da testagem do biomaterial foram realizados uma série de testes laboratoriais
para garantir a reprodutibilidade e bem como resultados mais precisos.
As linhagens de S. typhimurium auxotróficas para histidina detectam diferentes tipos de
mutágenos de acordo com a cepa utilizada. Sendo assim, no trabalho atual foram
usadas à estirpe TA100 e TA98 que na presença dos mutagenos azida sódica e 4nitroquinoline oxide, respetivamente, revertem o fenótipo. Assim estes dois compostos
foram usados como controle positivo para estas cepas. A manutenção das cepas foi
realizada
cada
dois
meses.
Anteriormente culturas-estoques foram cultivadas e armazenadas no freezer a -80ºC. A
partir dessas culturas foram removidas alíquotas de 10 uL de bactérias para tubos
Falcon estéreis e adicionadas 30 ml de caldo nutriente, a mistura foi incubada a 37°C e
com agitação de 180 rpm, em uma incubadora shaker, por 16 h. Após o período de
incubação as bactérias foram induzidas a formarem colônias isoladas em placas de Petri
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contendo ágar nutriente e novamente incubadas na estufa a 37°C por 24 h.
Posteriormente, as colônias isoladas foram transferidas para tubos Falcon, contendo
uma mistura de caldo nutriente e ampicilina, e incubados com agitação, a 37°C por 16
h. Para guardar o material (cultura estoque), foram adicionados 0,1 ml de DMSO em
parte
do
material
que
retornou
para
o
freezer
-80°C.
Para a preparação das placas máster a superfície dessas placas foi recoberta por ágar
mínimo. Uma porção do meio foi estriada, a partir do inoculo que deu origem as novas
culturas-estoque,
ficando
por
24
h
na
estufa
a
37°C.
Antes de utilizar uma cepa em novos testes a taxa de reversão espontânea foi avaliada,
assim como a presença de marcadores genéticos (testes de verificação da dependência
da histidina, da mutação rfa, da deleção uvrB). Quanto à dependência de histidina, o
caráter his- das cepas-teste foi confirmado pela demonstração do requerimento de
histidina para crescer em placas de ágar mínimo. Foram então estriadas partes da
cultura crescida na placa de ágar mínimo enriquecido com biotina (controle) e outra
placa enriquecida com histidina e biotina. Após cerca de 18 h a 37°C, a placa controle
não deve apresentar crescimento bacteriano enquanto a placa contendo histidina deve
apresentar
diversas
colônias.
O caráter rfa das cepas-teste foi confirmado através da sensibilidade ao violeta de
cristal. As cepas crescidas em caldo nutriente foram semeadas e estriadas em uma
placa contendo ágar nutriente. Com o auxílio de uma pinça previamente esterilizada,
foram colocados no centro da estria um disco de papel filtro estéril (autoclavado e
irradiado com iluminação UV por 15 min) contendo 10 uL de violeta de cristal (0,1%).
Essas placas foram então incubadas por 24 h a 37°C. Para o resultado ser válido, as
cepas de S. typhimurium precisam apresentar uma zona de inibição de crescimento no
mínimo
14
mm
de
diâmetro.
A presença de deleção uvrB é também extremamente necessária para que as cepas
sejam aprovadas para realização do teste de reversão. Duas placas foram estriadas
com a cultura crescida em caldo nutriente, uma delas foi coberta com papel laminado e
outra foi completamente exposta (controle) a radiação de uma lâmpada germicida (15
W) por cerca de 8 s. Depois ambas as placas foram incubadas a 37°C por 24 h.
A presença do plasmídeo PKM101 foi confirmada a partir do estriamento de bactérias
em uma placa contendo ágar nutriente e posteriormente com o auxílio de uma pinça
previamente esterilizada, foi colocado no centro da estria um disco de papel filtro estéril
contendo 10 ul de amp8. Neste teste se espera o que não exista formação de halo.
Além desses testes, cada cepa contém uma taxa especifica de crescimento espontâneo
protocolado (MORTELMANS; ZEIGER, 2000). No teste, realizado sempre em triplicata,
foram despejadas 3,1 ml de uma mistura contendo ágar de superfície e bactérias em
placas contendo 20 ml de ágar mínimo. Essas placas foram incubadas por 66 h a 37°C.
Os procedimentos do teste adaptado por Kado foram executados sem ativação
metabólica a partir de uma mistura de amostra bacteriana, PBS e extrato com um
período de pre-incubação de 90 min. Em seguida, foram adicionadas 2 mL de ágar de
superfície que foi vertido em placas contendo 20 mL de ágar mínimo. Essas placas
ficaram por 48 h a 37°C em estufas. O ensaio foi realizado em triplicata.
Foram também feitos testes visando a optimização dos controles positivos e negativos,
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para garantir uma maior eficácia do teste de reversão. Desse modo, foi executado um
ensaio com os controles positivos a diferentes concentrações por placa e foi usada água
destilada e autoclavada, como controle negativo (ensaios realizados em triplicata).
A contagem das cepas foi realizada a partir da ferramenta SCAN 1200®

Resultados e Discussões
Os resultados da manutenção das cepas nem sempre foram satisfatórios. Alguns testes
tiveram que ser optimizados para o melhoramento e da resposta das taxas de reversão
espontânea e também das análises da dependência da histidina, da mutação rfa, da
deleção uvrB. À medida que esses resultados foram sendo obtidos a renovação das
cepas foram repetidas para verificar se algum erro havia sido cometido e só assim
prosseguir no bioensaio de mutagenicidade.

Avaliação de mutagenicidade com o teste de reversão em Salmonella typhimurium
Alguns testes foram realizados com amostras de micropartículas de Hidroxiapatita
nanoestruturada carbonatada (CHA), também enviadas pelo instituto REGENERA,
tratadas às temperaturas 90°C e 5°C. Os resultados demonstraram uma razão de
mutagenicidade relativamente semelhante entre as amostras. No entanto, a validação
dos resultados foi comprometida pelos controles positivos, os quais se esperava ter
dado uma razão de mutagenicidade elevada e o que observamos foi um número de
colônias semelhantes aos estabelecidos para taxa de reversão espontânea. Além disso,
os controles negativos em determinados testes também demonstraram uma razão de
mutagenicidade elevada.
Dessa forma, os resultados não podem ser validados e são inconclusivos, devido à não
reprodutibilidade nas contagens dos controles positivos e negativos.
A partir da análise dos resultados anteriores foi necessário investigar quais motivos que
estariam causando a variação dos controles. Foi realizado um ensaio no qual foi testado
o efeito da azida sódia (mutageno usado como controle positivo na cepa TA100) nas
concentrações 2 ug/placa, 2,5 ug/placa e 5 ug/. Os resultados (Tabela 1.) mostraram
que a alteração da concentração de azida sódica por placa não alterou
significativamente a razão de mutagenicidade do composto que pode ser considerado
mutagênico (RM > 2 ).
Esse resultado sugere que a concentração de azida sódica por placa não é a
responsável pela variação do número de revertentes da cepa TA100 e que é preciso
investigar outras possíveis causas para se conseguir a optimização do ensaio e
validação dos resultados.

Conclusão
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Apesar dos experimentos não terem sido completados, a microesferas de hidroxiapatita
nanoestruturada contendo estrôncio (SrHA) possuem algumas vantagens já
documentadas, como por exemplo, a significativa melhora na bioatividade e
osteoindução das cerâmicas de hidroxiapatita (FRASNELLI et al., 2017). Contudo, mais
estudos devem ser realizados para garantir a segurança do biomaterial.
Os resultados obtidos demonstram que são necessárias otimizações nas condições dos
ensaios. Essas otimizações não puderam ser realizadas devido à interrupção das
atividades presenciais na UFRN em março de 2020.
Mesmo não contendo os resultados esperados, este estudo contribuiu grandemente no
desenvolvimento da adequação do protocolo do teste de reversão em Salmonella
typhimurium em laboratório, garantindo assim uma relação de reprodutibilidade e
seguridade ainda maior em futuros ensaios.
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TÍTULO: Construção de uma base de dados sobre a flora do Cerrado setentrional como
fundamento para estudos macroecológicos
Resumo
Mesmo com o avanço de pesquisas a respeito de padrões florísticos e fisionômicos da
vegetação brasileira que, em sua maioria, foram baseados em observações da coocorrência de espécies e sua relação com diversos fatores ecológicos e abióticos, ainda
é necessário compilar essas informações. Dessa forma, a base de dados Caaporã reúne
o conhecimento existente sobre a distribuição das espécies nas comunidades do
Cerrado tendo com o objetivo descrever essas comunidades incluindo dados de
abundância e também informações a respeito das localidades estudadas, permitindo
outras análises em uma segunda etapa. A área de estudo inclui os estados de
Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí e Rondônia onde encontramos, após
a revisão taxonômica, um total de 994 espécies pertencentes a 265 gêneros e 53
famílias botânicas nas 461 localidades de dados de ocorrência. Um total de 312 (67.6%
do total) espécies restritas a uma única área nos dados de ocorrência e 244 (63.7% do
total) para abundância. O número médio de espécies por localidade para o conjunto de
dados de ocorrência foi de 21,77 e 20,56 para o conjunto de dados de ocorrência e de
abundância, respectivamente. Considerando o frágil estado de conservação do domínio
e sua forte exploração econômica, esperamos que os dados aqui mostrados possam
ser utilizados em estudos futuros e servindo para o emprego de ações de conservação
bem planejadas, reconhecendo as áreas prioritárias para restauração e criação de
Unidades de Conservação.
Palavras-chave: Cerrado, base de dados, fisionomia, conservação.
TITLE: Construction of a database on the flora of the northern Cerrado as a basis for
macroecological studies
Abstract
Even with the advances in research on floristic and physiognomic patterns of Brazilian
vegetation, which, for the most part, were based on observations of the co-occurrence
of species and their relationship with various ecological and abiotic factors, it is still
necessary to compile this information. In this way, the Caaporã database gathers the
existing knowledge about the distribution of species in the Cerrado communities with the
objective of describing these communities including abundance data and also
information about the studied locations, allowing for further analysis in a second stage.
The study area includes the states of Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí
and Rondônia where, after the taxonomic review, we found a total of 994 species
belonging to 265 genera and 53 botanical families in the 461 occurrence data locations.
A total of 312 (67.6% of the total) species restricted to a single area in the occurrence
data and 244 (63.7% of the total) for abundance. The average number of species per
location for the occurrence data set was 21.77 and 20.56 for the occurrence and
abundance data set, respectively. Considering the fragile state of conservation of the
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domain and its strong economic exploitation, we hope that the data shown here can be
used in future studies and serving the use of well-planned conservation actions,
recognizing the priority areas for restoration and creation of Conservation Units.
Keywords: Cerrado, database, physiognomy, conservation.
Introdução
A descoberta de que a biodiversidade é espacialmente distribuída de maneira
descontínua(19) reforçou o esforço global para identificar e mapear ecorregiões(17). A
identificação de limites naturais para ecorregiões é provavelmente a mais próxima que
podemos chegar a uma identificação prática de metacomunidades, um quadro teórico
comum que liga populações e comunidades locais a escalas macroecológicas mais
amplas(11). Para determinar padrões biogeográficos e ecológicos, são usadas
ferramentas de comparação capazes de responder e até mesmo modelar
matematicamente questões ligadas à distribuição das espécies e riqueza entre
diferentes comunidades. Ao contrário de outras savanas, onde os processos ecológicos
geralmente são limitados pela insuficiência de um único recurso, os processos
ecológicos e a dinâmica do Cerrado são o produto da variabilidade espacial e temporal
de vários recursos. A importância relativa de cada um desses recursos depende da
frequência de incêndio, variabilidade climática e, mais recentemente, influência
humana(9). Evidências sugerem que as espécies de Cerrado apresentam reduzido
conservadorismo de nicho, tendo evoluído adaptações à resistência ao fogo de florestas
secas sazonais vizinhas como Caatinga e de linhagens de florestas tropicais do Atlântico
e da Amazônia(16;18;1). Dentro de uma zona climática no domínio do Cerrado do Brasil
central, há considerável heterogeneidade florística e um complexo mosaico de tipos de
vegetação, que formam três grupos principais com base na composição das espécies
arbóreas: vegetação adaptada ao fogo (cerrado sensu stricto e cerradão), florestas
secas em solos de alta fertilidade com baixa disponibilidade de água (STDF) e florestas
sazonais ou sempre-verdes, onde a disponibilidade de água no solo é alta (floresta
sempre-verde e semidecídua). A porção norte do Cerrado (NC), objeto de estudo deste
trabalho, foi considerada como ecologicamente peculiar, devido ao seu clima particular
e solos(5). Pensa-se que duas barreiras climáticas tenham influenciado na distribuição
de certas espécies: a ocorrência de geada ao sul de 20ºS de latitude e seca, ao norte
de 15 ºS(4;6). No NC, a estação chuvosa (dezembro a abril) é curta e as chuvas são
imprevisíveis e mais centrada do que na maioria das partes do Cerrado(5). Além disso,
durante a estação chuvosa, o NC é freqüentemente afetado por longos períodos de seca
de até 50 dias sem chuva(3). A composição de espécies no NC segue um claro
gradiente contribuição relacionada à distância do centro do Cerrado e indicando a
contribuição dos vizinhos domínios à ﬂora do cerrado(22). Para estudos com o Cerrado,
devemos considerar também as pressões humanas diretas e indiretas sobre o meio
ambiente, já que essas são comumente referidas como ameaças à biodiversidade(21).
Como o Cerrado se encontra na fronteira agrícola brasileira em expansão, experimentou
desmatamento acelerado, conversão e queima de habitat, tendo perdido 265000 Km2
de vegetação natural apenas entre 1990 e 2010(2) para pecuária, agricultura e
exploração madeireira, produção de energia hidrelétrica e etanol de cana de açúcar(12).
O objetivo deste trabalho foi criar uma base de dados da região norte do Cerrado. para
auxiliar no futuro mapeamento das ecorregiões que pode ser uma ferramenta útil para
criar planos de conservação com base em uma análise das áreas mais ameaçadas,
ajudando a melhorar a proteção da biodiversidade diante das rápidas mudanças de
paisagem promovidas pelas atividades humanas(8;15). Para identificar essas regiões,
compilamos em um banco de dados, informações de sobre a composição florística e
abundância de espécies em áreas de estudo no norte do Cerrado encontrados em uma
ampla literatura. Procurando compreender e relacionar as características de cada
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localidade, a metodologia usada, os dados florísticos e ainda o resultados, para uma
análise mais abrangente.
Metodologia
Área de estudo O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma
área de mais de 2 milhões de km². Em sua parte norte, incide sobre os estados de
Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí e Rondônia, com uma área de
1.068.474 km². Além da elevada biodiversidade e extrema abundância de espécies
endêmicas, o Cerrado também abriga a nascente de das três maiores bacias
hidrográficas da América do Sul: Platina, Amazônica e São Francisco, o que favorece
sua diversidade biológica. A temperatura média anual varia de 22°C a 23°C na maior
parte do bioma, havendo áreas onde as temperaturas alcançam 40°C. A precipitação
anual é relativamente alta, variando de 1800mm a 1200mm. Os solos do são geralmente
profundos e intensamente lixiviados, podendo ser predominantemente arenosos ou
argilosos permitindo o abastecimento de água para as plantas de raízes mais profundas
mesmo na época seca. Sua vegetação não possui uma fisionomia única em toda a sua
extensão, apresentando desde formas campestres bem abertas, até formas mais
densas e florestais. No entanto, a vegetação predominante é do tipo savânica, incluindo
também florestas latifoliadas decíduas, semidecíduas e perenifólias (Figura 2). Essas
diferenças se dão não só pelo seu espectro biológico, mas também pela profundidade
de suas raízes e forma de exploração do solo e ainda pelo seu comportamento em
relação à seca, e resistência ao fogo. Além do aspecto ambiental, o Cerrado também é
de grande importância social e econômica, o que gera uma certa preocupação com a
proteção desse bioma. Enquanto, de um lado, as terras servem de fonte de recursos
naturais para a sobrevivência de populações quilombolas e indígenas, por outro sofre
uma crescente pressão para a abertura de novas áreas visando aumentar os lucros da
agropecuária e exportação de lenha para a produção de carvão. A expansão da fronteira
agrícola vem degradando o Cerrado durante as três últimas décadas e já vemos alguns
resultados da falta de ações de conservação. Estima-se que 20% das espécies nativas
e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que pelo menos 137 espécies de
animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção (MMA, 2019). Estrutura
da base de dados A Base de Dados Caaporã foi construída através da utilização do
software GOOGLE planilhas, online. 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
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taxonômica (completa ou incompleta). Espécies sem identificação taxonômica são
inseridas como indet. Os 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 do Cerrado
foram aqueles definidos pelo IBGE. Foram compilados dados de levantamentos da
vegetação lenhosa de 461 (Figura 1 - mapa b) localidades do norte do Cerrado para
ocorrência e de 383 localidades com base na abundância de espécies (Figura 1 - mapa
c). Esse dados estão disponíveis em pesquisas florísticas publicadas em artigos de
periódicos científicos, teses, livros, relatórios técnicos e ainda registros de herbário e
repositório de dados on-line, variando de 1892 a 2018. Dos dados obtidos, foram
excluídas espécies cultivadas, além de herbáceas, epífitas, parasitárias, liana e
samambaias. Usamos informações do Projeto Flora do Brasil para corrigir erros
ortográficos (n= 329 n= 156 nomes para dados de ocorrência e abundância,
respectivamente), fundir sinônimos com seus nomes corretos (n= 608 n= 358) e excluir
espécies que não se encaixavam nos nossos critérios (n= 52 n= 34).
Resultados e Discussões
Na porção norte do Cerrado foram encontrados um total de 994 espécies pertencentes
a 265 gêneros e 53 famílias botânicas nas 461 localidades de dados de ocorrência. As
espécies restritas a uma única área totalizaram 312 (67.6% do total) para os dados de
ocorrência e 244 (63.7% do total) para abundância. O número médio de espécies por
localidade para o conjunto de dados de ocorrência foi de 21,77 e 20,56 para o conjunto
de dados de abundância. Os resultados obtidos cumpriam rigorosamente com as metas
do plano de trabalho, além de comprovar a imensa biodiversidade no norte do Cerrado,
podendo observar que os resultados encontrados são maiores que os encontrados no
Cerrado meridional, levando em conta a hipótese levantada na biografia, de que os
biomas vizinhos a essa região contribuem com a flora do norte do Cerrado. Os passos
seguintes incluem a análise estatística dos dados para a criação de sub-regiões para
confirmar tal hipótese.
Conclusão
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 dessas atividades sobre o clima também podem ter
consequências sobre a biodiversidade do Cerrado, que recebe ainda uma forte pressão
para a expansão agrícola. Destacando então a necessidade urgente de intervenções de
conservação aprimoradas. Em vista das ameaças à biodiversidade do Cerrado aqui
citadas, e considerando o frágil estado de conservação do domínio, esperamos que os
dados aqui mostrados possam ser utilizados 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 área de estudo. (A) Posição do domínio Cerrado pelo
território brasileiro de acordo com IBGE. (B) Distribuição espacial dos pontos de
ocorrência na parte setentrional do Cerrado e (C) dos pontos de abundância.

FIGURA 2 Tipos de vegetação brasileira adaptados do IBGE ao esquema de
classificação proposto por Oliveira-Filho (2009) encontrado dentro dos limites do
domínio Cerrado.
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TÍTULO: Rendimento do polissacarídeo (ágar) extraído da Rhodophyta Gracilariopsis
tenuifrons cultivada em sistema de aquicultura integrada
Resumo

O ágar é uma mistura de polissacarídeos encontrados na matriz celular das algas
vermelhas (Rhodophyta), especialmente em membros das famílias Gelidiaceae e
Gracilariaceae. A espécie Gracilariopsis tenuifrons cultivada em um Sistema Multitrófico
foi investigada em relação ao seu conteúdo de ágar. A extração do ágar constou
basicamente do cozimento da alga em autoclave, filtração, gelificação do filtrado e
desidratação do gel. O rendimento do ágar variou significantemente (p<0.01). O maior
rendimento foi obtido nas primeiras semanas (22,9% ± 3,03) e o menor na última
semana (15,35% ± 1,54) do experimento, respectivamente. As algas do controle
apresentaram rendimento do ágar ligeiramente mais baixos, quando comparados com
as algas do Multitrófico. A média encontrada para o período experimental foi de 19,4%
± 4,1, para as algas do sistema multitrófico, e 18,8% ± 4,1, para o controle. Os valores
obtidos foram satisfatórios e se encontram dentro da faixa obtida para espécies de
agarófitas, podendo ser considerada uma potencial candidata para uso comercial.

Palavras-chave: Cultivo integrado, Gracilariopsis, Ágar, rendimento
TITLE: Yield of polysaccharide (agar) extracted from Gracilariopsis tenuifrons
(Rhodophyta) cultivated in a multitrophic aquaculture system
Abstract

Agar is a mixture of polysaccharides found in the cell matrix of red algae (Rhodophyta),
especially within members of the families Gelidiaceae and Gracilariaceae. The species
Gracilariopsis tenuifrons cultivated in a multitrophic system was investigated regarding
its agar content. The agar extraction steps were essentially boiling the seaweed in an
autoclave, filtering, gelling the filtrate and dehydrating the gel. Agar yield varied
significantly (p <0.01). The highest yield was obtained in the first weeks (22.9% ± 3.03)
and the lowest in the last week (15.35% ± 1.54) of the experiment, respectively. Control
seaweeds showed slightly lower agar yield when compared to seaweeds from the
multitrophic system. The mean found for the experimental period was 19.4% ± 4.1 for
seaweeds from the multitrophic system and 18.8% ± 4.1 for control. The values obtained
were satisfactory and are within the range recorded for agarophyte species and can be
considered a potential source for commercial use.
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Introdução
O ágar é um biopolímero extraído de várias espécies de algas vermelhas pertencentes
à divisão Rhodophyta. Presente na parede celular das algas, estes polissacarídeos
possuem características bastante distintas face a outros biopolímeros e o seu teor varia
em função do habitat e condições ambientais (Lee et al., 2017; Marinho-Soriano &
Bourret, 2005). Quimicamente o ágar é considerado um polissacarídeo complexo,
constituído de agaropectina e a agarose. A agarose é um polissacarídeo neutro com
uma estrutura linear de unidades repetidas do dissacarídeo agarobiose, um dímero
constituído por D-galactose e 3,6-anidro-L-galactose e a agaropectina é um
polissacarídeo ácido que contém grupos sulfatos, ácido pirúvico e ácido D-glucurônico
conjugado com agarobiose (Armisén et al. 2000; Guerreiro et. al. 2014, Lee et al. 2017).
As propriedades que determinam sua qualidade incluem a dureza do gel, o conteúdo de
3,6-anidro-L-galactose, o conteúdo de sulfato, a temperatura de fusão e gelificação
(Marinho-Soriano & Bourret, 2003; Rhein-Knudsen et al. 2017). O rendimento, as
propriedades físicas e suas características químicas é quem determina seu valor
comercial. Esse polissacarídeo é largamente usado em diferentes indústrias como
agente gelificante, emulsificante em alimentos processados, cosméticos, ração para
animal, produtos farmacêuticos, além de aplicações em medicina e biomedicina
(Yarnpakdee et al., 2015, Lee et al. 2016, Castro et al. 2018).
A indústria do ágar é um mercado crescente que movimenta anualmente milhões de
dólares no mundo (FAO, 2017). Além disso, o uso desse polissacarídeo nos mais
variados tipos de indústrias vem crescendo, à medida que novas e diferentes
propriedades destes biopolímeros são desenvolvidas (Hii et al. 2016; Rhein-Knudsen et
al. 2017; Garcia-Vaquero et al. 2017). Para suprir o mercado face à exploração
excessiva dos bancos naturais de algas, a aquicultura multitrófica integrada se mostra
como uma alternativa promissora para atender a demanda. Além de prestar serviços
ecossistêmicos para o meio ambiente (biorremediação de nutrientes), a biomassa
produzida nesses sistemas poderá resultar em vantagens ambientais e econômicas
(Sousa et al. 2010). Este estudo tem como objetivo verificar o rendimento de ágar da
agarófita Gracilariopsis tenuifrons em condições de cultivo multitrófico. A produção do
ágar e sua relação com os parâmetros ambientais também foi analisada.

Metodologia

A macroalga Gracilariopsis tenuifrons foi cultivada durante um mês em um sistema de
aquicultura multitrófica integrada (alga/camarão). Semanalmente as algas eram
coletadas para análise do ágar. Após a coleta as algas eram lavadas com água
destilada, congeladas e posteriormente liofilizadas para a extração do ágar. A extração
do ágar foi realizada de acordo com o método descrito por Marinho-Soriano et al. (1999)
com adaptações. Para isso, foram utilizadas 1 g de alga seca e 20 ml da água destilada,
submetidos a temperatura de 110°C, por 1 h, em autoclave. O extrato foi filtrado e o
resíduo submetido novamente ao procedimento de extração. O gel foi resfriado a
temperatura ambiente e em seguida, congelado e mantido a -15 °C por 24 horas. As
amostras foram descongeladas e lavadas com água destilada, para remoção das
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impurezas, sendo colocadas para secar em estufa a 60 °C. O peso seco foi determinado
e o rendimento do ágar (%) calculado como porcentagem de matéria seca.

Resultados e Discussões

O rendimento do ágar da espécie Gp. tenuifrons variou de 22,90% (primeira semana) à
14,66% (última semana) no cultivo multitrófico e 22,82% (primeira semana) à 13,12%
(última semana) no controle. Esses valores de rendimento do ágar apresentaram uma
redução significativa (Fcal = 26,70; p<0,01) após duas semanas de cultivo no sistema
multitrófico, enquanto que nos tanques controle, essa redução foi perceptível logo na
primeira semana (Fcal = 18,21; p<0,01). Como os valores de biomassa da penúltima
semana de experimento nos tanques controle foram abaixo do inóculo inicial, não foi
possível realizar a análise de ágar referente a esse período amostral.
O valor máximo registrado para o rendimento de ágar (22,9% ± 3,03) das algas
cultivadas no sistema multitrófico após 15 dias, foi semelhante ao encontrado para o
inóculo inicial (22,8% ± 1,54). Após esse período, o rendimento diminuiu para 14,66% e
15,35%, nas duas últimas semanas de experimento. A média encontrada para o período
experimental foi de 19,4% ± 4,1, para as algas do sistema multitrófico, e 18,8% ± 4,1,
para o controle. Os valores do ágar esteve dentro da faixa esperada, quando comparado
ao de outras agarófitas, que são tradicionalmente utilizadas pelas indústrias para
extração de ágar, tais como Gracilaria chilensis (20 - 22%) (Martinez & Buschmann,
1996), Gracilaria birdiae (15 - 22%) (Bezerra & Marinho-Soriano, 2010) e Gracilaria
verrucosa (23%) (Mensi, 2019)
As condições ambientais bem como o histórico nutricional das algas são fatores que
apresentam uma influência significativa sobre a quantidade e a qualidade de ágar que
é produzido pelas agarófitas (Lee et al., 2017). Nesse sentido, vários fatores podem ter
contribuído para a redução no rendimento de ágar registrados em Gp. tenuifrons nesse
estudo. Essa diminuição coincidiu com o período em que a alga não apresentou um
crescimento satisfatório, o qual esteve relacionado a diferentes fatores como o aumento
gradual da salinidade nos tanques do sistema multitrófico (> 40 PSU) e a elevada
concentração de nutrientes no final do experimento. Em geral, o rendimento do ágar
diminui com o aumento da concentração de nitrogênio. No entanto, a biossíntese do
ágar depende, não somente do conteúdo de nutrientes nos tecidos algais, mas também
sobre as espécies cultivadas (Marinho-Soriano & Bourret, 2003). O estado físico da alga,
nas últimas semanas de cultivo, também pode ser um forte indício de que a alga não se
encontrava fisiologicamente saudável (sinais de epifitismo, deterioração e
despigmentação dos talos). A análise da composição pigmentar é um aspecto que
poderia ter ajudado a esclarecer esse fato. Entretanto, essas dados foram inviabilizadas
devido ao tempo para a realização dessas análises.

Conclusão

Esse estudo mostrou que o rendimento de ágar variou em função das condições
ambientais no cultivo. Os valores obtidos foram satisfatórios e se encontram dentro da
faixa obtida para espécies de agarófitas. No entanto, outras pesquisas são necessárias
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para elucidar quais os fatores fisiológicos que afetaram a queda de rendimento no final
do experimento.
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TÍTULO: Comportamento alimentar e agonístico de Stegastes fuscus em recifes
costeiros do Rio Grande do Norte
Resumo
Os ecossistemas recifais abrigam grande diversidade de espécies, como corais e
peixes. O peixe donzela-comum, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830), amplamente
distribuído nos recifes costeiros do Brasil, atua como espécie-chave na estruturação das
comunidades recifais e apresenta forte comportamento territorial contra peixes da
mesma espécie e de espécies diferentes. Este comportamento influencia no padrão
alimentar de S. fuscus e de potenciais competidores, principalmente aqueles que se
alimentam de algas, já a identidade do possível invasor dos territórios de S. fuscus
exerce grande influência nas respostas agressivas da espécie. Com isso, o trabalho
visou avaliar, a partir de observações de indivíduos durante 3 minutos, a influência do
comportamento territorial de Stegastes fuscus nas taxas de forrageio frente ao tamanho
dos seus territórios e na seletividade agonística da espécie em relação ao grupo trófico
e ao tamanho corporal dos possíveis competidores. Não observamos relação entre as
taxas de forrageio de S. fuscus e o tamanho dos seus territórios, ao contrário das
interações agonísticas que aumentaram com o aumento do tamanho territorial,
apresentando correlação positiva. As taxas de agonismo foram maiores contra peixes
de espécies diferentes e que também incluem algas em sua dieta e contra peixes com
maior tamanho corporal. Assim, demonstramos que S. fuscus investe na defesa
territorial apenas em situações positivas de custo-benefício, visando economia
energética.
Palavras-chave: Ambientes recifais. Territorialidade. Forrageio. Seletividade.
TITLE: Feeding and agonistic behavior of Stegastes fuscus in coastal reefs of Rio
Grande do Norte
Abstract

Reef ecosystems harbor a great diversity of species, such as corals and fishes. The
dusky damselfish, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830), is endemic and widely distributed in
coastal reefs in Brazil, acting as a keystone species in the structuring reef communities
through a strong territorial behavior against other fishes poaching its territory. This
behavior influences the feeding pattern of S. fuscus and potential competitors, especially
those that feed on algae, since the identity of the possible invader from the territories of
S. fuscus has a great influence on the aggressive responses of the species. We
evaluated the influence of the territorial behavior of Stegastes fuscus in the foraging rates
and territoriy sizes and in the agonistic selectivity of the species in relation to the trophic
group and the size possible competitors, by observing individuals for 3 minutes. There
was no relationship between the foraging rates of S. fuscus and the territory size, unlike
the agonistic interactions that increased with the territory size. Agonism rates were higher
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against interspecific fishes which also included algae in their diet and against fishes with
larger body sizes. We demonstrated that S. fuscus invests in territorial defense only
when the cost-benefit ratios are favorable, optimizing energy costs.

Keywords: Reef environments. Territoriality. Foraging. Selectivity.
Introdução
Ambientes recifais são os mais diversos e produtivos ecossistemas marinhos (Connell,
1978). Os recifes brasileiros são os maiores e mais ricos do oceano Atlântico SulOcidental (Leão et al., 2010), com espécies endêmicas de corais escleractínios (Leão
et al., 2003) e peixes (Floeter & Gasparini, 2000). A ictiofauna endêmica brasileira inclui
espécies do gênero Stegastes, da família Pomacentridae, popularmente conhecidas
como peixes-donzela. Entre as espécies endêmicas, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830),
o peixe donzela-comum, é abundante em ambientes recifais costeiros (Ferreira et al.,
2004), onde estabelece seus territórios em locais rasos rochosos ou coralíneos e é
considerada espécie-chave na estruturação das comunidades ao aumentar a
diversidade local (Hixon & Brostoff, 1983) e atuando como herbívora territorial,
comportamento comum na família Pomacentridae.
O comportamento territorial é a defesa de uma área contra a presença de possíveis
competidores (Grant, 1997) e é uma adaptação à limitação de recursos (Carpenter,
1987). A área a ser defendida precisa apresentar recursos e oferecer equilíbrio entre os
custos da defesa, que aumentam de acordo com o tamanho do território, e os benefícios
oferecidos (Brown, 1964), como atração de parceiros e alimentação, já que o território
será a maior fonte de forrageio para o seu defensor. Os custos da defesa territorial
também podem variar de acordo com a ameaça, ou seja, a identidade do invasor pode
interferir na resposta agonística de S. fuscus, com resposta variada dependendo do
indivíduo competidor (Enquist et al., 1990). Peixes-donzela territoriais (Pomacentridae)
exibem comportamento agonístico contra competidores da mesma espécie
(intraespecíficos) e de espécies diferentes (interespecíficos), principalmente peixes que
também incluem algas em suas dietas (Hattori & Shibuno, 2013). As taxas de
perseguição tendem a ser mais altas contra herbívoros e espécies com requisitos
territoriais semelhantes (Eurich et al., 2018). Assim, S. fuscus exerce importante papel
na modificação alimentar de outros peixes herbívoros.

Estudos acerca da territorialidade de S. fuscus são importantes para entender como tal
comportamento influencia padrões alimentares da espécie, seletividade agonística e
interações ecológicas em seu território. Assim, é possível entender como as respostas
agressivas contra possíveis competidores moldam as relações nos recifes e interferem
na biologia de outros organismos, esclarecendo o papel funcional de S. fuscus nos
ecossistemas recifais costeiros.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do comportamento territorial de S.
fuscus nas taxas de forrageio frente ao tamanho dos seus territórios e na seletividade
agonística da espécie em relação ao grupo trófico e ao tamanho corporal dos possíveis
competidores. Hipotetizamos que (1) em territórios mais extensos, o tempo gasto em
interações agonísticas seja maior do que o gasto em alimentação, já que a frequência
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de peixes invasores poderia aumentar com a área; (2) que territórios maiores sejam
invadidos mais vezes por outros peixes, aumentando as taxas de agonismo de S.
fuscus; quanto à seletividade agonística, esperamos que (3) herbívoros sejam mais
perseguidos do que peixes de outros grupos tróficos, levando em consideração a
disputa alimentar no território de S. fuscus, e que (4) peixes de menor tamanho sejam
mais perseguidos do que peixes maiores, por oferecerem menos riscos e possíveis
ferimentos em S. fuscus nesses encontros agonísticos. Este plano de trabalho visava
avaliar os efeitos do aumento da temperatura e do branqueamento de corais no
comportamento agonístico de S. fuscus. Em virtude da pandemia, os experimentos
foram encerrados e o plano substituído por esta abordagem apresentada neste relatório
baseada em dados coletados em campo previamente pela equipe do Laboratório de
Ecologia Marinha da UFRN.

Metodologia
Área de estudo

Este estudo foi realizado nos recifes costeiros da praia de Búzios (6°0'29.02"S 35°6'21.49"O), localizado no município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. A região
é formada por recifes areníticos do tipo franja, rentes à linha da costa, apresentando
áreas com forte influência da maré e outras com menor influência da maré (Fig. 1). A
área tem alta influência de marés, predominância de macroalgas, com partes verticais
que ficam expostas na maré baixa e profundidade variando de 0,2 a 1,2 m, deixando
grandes áreas do recife emersas durante a maré baixa.

Coleta de dados comportamentais

A coleta de dados ocorreu em Maio de 2017, durante a maré baixa (08:00-12:00h; maré
0,3). Os primeiros indivíduos da espécie Stegastes fuscus foram escolhidos de forma
aleatória e os seguintes estavam a pelo menos 2 m de distância, evitando a observação
de vizinhos imediatos. O tempo de observação de cada peixe foi de três minutos,
quando registramos o tamanho corporal, a quantidade de mordidas no substrato,
número de perseguições, a espécie e o tamanho do indivíduo invasor, bem como o
tamanho do território e o número de vizinhos (i.e. outros S. fuscus com territórios
adjacentes ao do indivíduo observado). A área do território foi calculada a partir da
média de duas medidas do diâmetro, assumindo um formato circular do território (Aued,
2012). No total, 25 indivíduos foram analisados.

Comunidade de peixes
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A abundância de Stegastes fuscus e potenciais invasores foi avaliada através de censos
visuais em transectos nos dois ambientes, onde o mergulhador identificou, contou e
estimou o tamanho dos peixes dentro de uma área de 40 m² (20 x 2 m; Floeter et al.,
2007; n= 10).

Análises estatísticas

Para verificar a relação entre o tamanho da área defendida por S. fuscus e a taxa de
comportamento alimentar e agonístico utilizamos regressões lineares, as quais
seguiram as premissas de homogeneidade dos resíduos e normalidade dos dados (em
relação ao comportamento agonístico, especificamente, a normalidade só foi atingida
após transformação logarítmica dos dados). Para avaliar a seletividade do
comportamento agonístico, em relação a espécies e tamanho de invasores, utilizamos
o índice linear de Strauss (Strauss, 1979) e a técnica de bootstrapping para gerar
intervalos de confiança de 95% em torno dos valores observados (50 randomizações;
Manly, 1997). Intervalos de confiança que não cruzam o valor zero indicam que o
comportamento agonístico é mais comum (valores positivos) ou menos comum (valores
negativos) que o predito pela abundância da espécie atacada. Quando o intervalo de
confiança cruza o zero, indica que a espécie é atacada na mesma proporção de sua
abundância na comunidade.

Resultados e Discussões

A relação entre as taxas de forrageio de Stegastes fuscus e o tamanho do seu território,
apesar de apresentar certa tendência de aumento (Fig. 2), mostrou-se não significativa
(R² = 0.004; p = 0.755). Os valores do coeficiente de determinação (R²) que são iguais
a 0% (0) indicam que o modelo não se ajusta à amostra, ao passo que valores iguais a
100% (1) indicam que o modelo se ajusta à amostra. Para este caso, o modelo se ajusta
à amostra em apenas 0.4% (é possível notar a dispersão dos pontos), tornando-o pouco
explicativo. Ou seja, não há relação entre o número de mordidas de S. fuscus no
substrato e o tamanho do seu território. Os resultados apresentados não corroboram
com a hipótese de que, em territórios maiores, o tempo gasto em interações agonísticas
é maior do que o tempo gasto em alimentação, se considerado que em locais maiores,
a frequência de outros peixes invasores poderia aumentar. Contrariamente, é notório
que essa relação pode ser considerada nula, isto é, o número de mordidas no substrato
não diminui com o aumento do tamanho do território e de possíveis encontros
agonísticos. Além disso, a falta de correlação entre taxa de forrageamento e número de
perseguições já foi registrada em estudos anteriores (Menegatti et al., 2003), sugerindo
que o investimento energético e de tempo para esta espécie na defesa do território não
influencia na sua taxa de forrageio, estando adaptado a tal comportamento territorial.

O número de interações agonísticas aumentou com o tamanho do seu território (R² =
0.186; p = 0.031). Com pontos mais próximos em relação à curva de tendência, o
modelo se ajustou à amostra em 18%, apresentando a reta consideravelmente inclinada
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para cima (Fig. 3), mostrando-nos a presença de correlação positiva entre as variáveis.
Dessa forma, podemos constatar que à medida que o tamanho do território de S. fuscus
aumenta, o número de perseguições à possíveis invasores também aumenta,
acentuando seu comportamento agonístico, estando de acordo com a hipótese inicial
de que territórios maiores podem ser invadidos mais vezes por outros peixes,
aumentando as taxas de agonismo de S. fuscus. Com isso, a manutenção e defesa
constante de um território maior pode ser custosa, ao aumentar os riscos de ferimentos
em encontros agonísticos (Enquist et al., 1990), por exemplo. Todavia, espécies
territoriais são adaptadas a este comportamento (Menegatti et al., 2003), como em um
estudo com outras duas espécies de donzelas do Caribe, que evidencia que os custos
energéticos do comportamento agonístico são mínimos (Cleveland, 1999). Ainda, a
territorialidade é efetuada com o propósito de adquirir benefícios que possam maximizar
a sobrevivência e reprodução do indivíduo, em que se faz necessário o equilíbrio entre
as vantagens (e.g. área de alimentação e reprodução) e os custos (e.g. perda de tempo
e riscos de lesões) da defesa territorial (Brown, 1964).

Acerca da seletividade agonística de Stegastes fuscus em relação às espécies
invasoras dos seus territórios, a taxa de perseguição é mais pertinente para peixes
interespecíficos e que também se alimentam de algas, como Abudefduf saxatilis,
Acanthurus chirurgus, Acanthurus coeruleus, Haemulon aurolineatum e Stegastes
variabilis. Para as espécies Halichoeres poeyi e Sparisoma spp., tal como os demais
peixes da espécie Stegastes fuscus, os intervalos abaixo do zero mostram taxas de
agonismo ausentes em relação à essas espécies (Fig. 4). O comportamento agonístico
interespecífico exibido corrobora com as observações de Silveira e colaboradores
(2020), que notaram, em ambiente natural, que o comportamento agressivo de S. fuscus
foi mais frequente para heteroespecíficos do que para coespecíficos. Considerando a
abundância de Abudefduf saxatilis na comunidade, houve maior taxa de perseguição
contra esta espécie, já que pode ser considerada uma potencial competidora por
alimento de S. fuscus (Aued, 2012). Além disso, as outras espécies preferencialmente
perseguidas também se alimentam de algas, reforçando a hipótese de que peixes
herbívoros sejam mais perseguidos do que peixes de outros grupos tróficos, ou seja, os
indivíduos defendem agressivamente seus territórios de espécies com requisitos tróficos
semelhantes (Cowlishaw, 2014).

Quanto à seletividade agonística relacionada ao tamanho corporal dos possíveis
invasores do território de Stegastes fuscus, a partir dos intervalos de confiança foi
possível notar as perseguições direcionadas para peixes maiores, com tamanho
corporal de 5-8 e 9-12 centímetros, mas majoritariamente para os de 5-8 centímetros.
Nota-se que os peixes de tamanho corporal de 1-4 centímetros são fortemente evitados
por S. fuscus em relação ao seu comportamento territorial (Fig. 5). Os resultados não
apoiam a hipótese de que peixes de menor tamanho corporal são mais perseguidos, já
que apresentam menores riscos de perda de território e lesões para S. fuscus do que
peixes maiores. Em contraste, os peixes menores são menos perseguidos por
Stegastes fuscus, provavelmente para evitar grandes gastos energéticos e perda de
tempo contra peixes que não apresentam grandes riscos para o seu território. Já que o
comportamento territorial é tido como uma adaptação à limitação de recursos
(Carpenter, 1987), seria mais vantajoso para S. fuscus defender o território apenas de
quem apresenta riscos significativos, isto é, peixes grandes e que provavelmente
alimentam-se mais, utilizando a área para este fim e também para fins reprodutivos.
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Conclusão

Dessa forma, este trabalho demonstra que a taxa de forrageio de S. fuscus não varia
com o tamanho do território, porém a taxa de agonismo aumenta à medida que a área
do território cresce. O comportamento agonístico é direcionado à potenciais
competidores que se alimentam de algas e com tamanhos maiores que 4 centímetros,
evitando peixes menores que potencialmente representam uma ameaça menor na
perda de recursos. Assim, o comportamento territorial e alimentar de S. fuscus parece
ser determinado por relações de custo benefício, otimizando os custos energéticos.
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Anexos

Fig. 1. Área de estudo. Recifes costeiros da praia de Búzios, no município de Nísia
Floresta/RN em destaque.

Fig. 2. Regressão linear entre as taxas de forrageio (número de mordidas) e o tamanho
do território (área do território (m²)) de Stegastes fuscus.

Fig. 3. Regressão linear entre as taxas de agonismo (Log(Número de perseguições)) e
o tamanho do território de Stegastes fuscus (área do território (m²)).

Fig. 4. Seletividade média de Stegastes fuscus em relação às possíveis espécies
invasoras de seu território.
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Fig. 5. Seletividade média de Stegastes fuscus em relação ao tamanho corporal (classes
de tamanho) dos possíveis invasores de seu território.
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TÍTULO: Avaliação do uso dos probióticos Lactobacillus casei e Lactobacillus
acidophillus no tratamento da mucosite intestinal em modelo animal
Resumo

A mucosite intestinal é definida por uma inflamação complexa que acomete pacientes
em quimioterapia. Tal estado causa dores abdominais, disbiose, náuseas, diarreia e
desnutrição, que muitas vezes são causas de abandono do tratamento. Sabendo da
necessidade dos pacientes oncológicos concluírem seus tratamentos quimioterápicos,
buscou-se analisar a função protetora dos probióticos Lactobacillus casei e acidophilus,
que naturalmente atuam protegendo o intestino. No estudo foram selecionados 32
camundongos swiss fêmeas, separados em quatro grupos: dois grupos experimentais que sofreram indução da mucosite intestinal com o quimioterápico 5-Fluorouracil (5-FU),
sendo tratados previamente por 15 dias com o probiótico Lactobacillus casei(grupo 1) e
Lactobacillus acidophilus (grupo 2), um grupo controle positivo e um negativo. Ademais,
foram realizadas análises histopatológicas e clínicas, além de testes de citocinas e do
trânsito intestinal. Os dados foram submetidos a teste estatístico com significância de
p<0,05 e em ambos os tratamentos experimentais testados apresentaram melhoras
significativas nos testes de motilidade gastrointestinal e de citocinas. Contudo, o grupo
experimental que utilizou o Lactobacillus casei apresentou resultados estatisticamente
superiores aos do grupo com o Lactobacillus acidophillus em todos os testes realizados.
Portanto, é possível afirmar que os probióticos estudados podem contribuir para a
redução de algumas características da mucosite intestinal.

Palavras-chave: Mucosite intestinal. 5-Fluorouracil. Probióticos.
TITLE: Evaluation of the use of probiotics Lactobacillus casei and Lactobacillus
acidophilus in the treatment of intestinal mucositis in an animal model
Abstract

Intestinal mucositis is defined by a complex inflammation that affects patients undergoing
chemotherapy. Such condition causes abdominal pain, dysbiosis, nausea, diarrhea and
malnutrition, which are often causes of treatment abandonment. Knowing the need for
cancer patients to complete their chemotherapy treatments, we sought to analyze the
protective function of the probiotics Lactobacillus casei and acidophilus, which naturally
act to protect the intestine. In the study, 32 female Swiss mice were selected, separated
into four groups: two experimental groups - which underwent intestinal mucositis
induction with the chemotherapeutic 5-Fluorouracil (5-FU), being previously treated for
15 days with the probiotic Lactobacillus casei (group 1) and Lactobacillus acidophilus
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(group 2), a positive and a negative control group. In addition, histopathological and
clinical analyzes were performed, in addition to cytokine and intestinal transit tests. The
data were subjected to statistical tests with a significance of p<0.05 and in both
experimental treatments tested showed significant improvements in gastrointestinal
motility and cytokine tests. However, the experimental group that used Lactobacillus
casei showed results statistically superior to those of the group with Lactobacillus
acidophillus in all tests performed. Therefore, it is possible to state that the studied
probiotics may contribute to the reduction of some characteristics of intestinal mucositis.

Keywords: Mucositis. 5-Fluorouracil. Probiotics.
Introdução
A mucosite intestinal é uma inflamação complexa e sem tratamento satisfatório que
acomete pacientes submetidos à quimioterapia com fármacos antineplásicos
(ZANCHETT, 2017). Esses antineoplásicos, em sua maioria, são antiproliferativos, pois
interferem no processo de replicação do DNA e, portanto, desencadeiam a apoptose.
Tal processo, afeta diretamente as células normais de rápida renovação, tais como as
células do epitélio intestinal (JUSTINO, 2011). Desse modo, verifica-se que o dano
causado à mucosa intestinal implica em mudanças na microbiota e redução da
capacidade absortiva do intestino, caracterizadas por sintomas tais como náusea, dor
abdominal, desconforto, inchaço e diarreia (BANNA; TORINO; MARLETTA;
SANTAGATI; SALEMI; CANNAROZZO; FALZONE; FERRAÙ; LIBRA, 2017)
Além disso, alguns antineoplásicos estão diretamente relacionados à gravidade da
mucosite intestinal, tais como irinotecano, metotrexato e 5-fluorouracil. No intestino
delgado, a quimioterapia provoca interrompimento de criptas, devido principalmente ao
aumento da apoptose celular e diminuição da proliferação dos enterócitos, levando, por
sua vez, a perturbações na atividade das hidrolases, enzimas participantes do
metabolismo dos carboidratos e presentes na borda das células em questão (TOOLEY;
HOWARTH; LYMN; LAWRENCE; BUTLER, 2006). Com base nisso, estão sendo
analisadas experimentalmente terapêuticas alternativas que utilizam probióticos no
tratamento da mucosite intestinal, uma vez que eles fazem parte naturalmente da
microbiota intestinal, mantendo relações simbióticas com o intestino (DENIPOTE, 2010).
Ademais, décadas de prática clínica experimentaram o uso de probióticos como
suprimentos alimentares que podem ajudar pacientes afetados por disbiose intestinal
(BANNA; TORINO; MARLETTA; SANTAGATI; SALEMI; CANNAROZZO; FALZONE;
FERRAÙ; LIBRA, 2017). Afinal, os probióticos são capazes de reordenar a microbiota
intestinal mediante a ocorrência de inflamações causadas por respostas imunológicas
desreguladas (RODRIGUES; GUERRA; SOARES; SANTOS; ROLIM; ASSIS; ARAðJO;
JðNIOR; GARCIA; ARAÚJO, 2018).
Diante disso, o presente trabalho analisa os casos de mucosite intestinal decorrentes
de tratamentos quimioterápicos que utilizam o antineoplásico 5-fluorouracil, pois ele é
amplamente utilizado em processos quimioterápicos, embora apresente altos índices de
efeitos colaterais em tratamentos (RODRIGUES e POLIDOR, 2012). Já no que diz
respeito aos probióticos, foram escolhidos os Lactobacillus casei e Lactobacillus
acidophilus para tratamento dos grupos experimentais, de modo que o seu uso deu-se
pelo fato de estudos prévios indicarem que os metabólitos secretados de Lactobacillus
acidophilus protegem a barreira intestinal do comprometimento da causado pela
estimulação da citocina IL-1b, por meio da modulação de junção entre enterócitos
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maduros e imaturos (GUO; GILLINGHAM; GUO; MENG; ZHU; WALKER; GANGULI,
2017). Ademais, pesquisas anteriores relataram sobre efeitos anti-inflamatórios do
Lactobacillus casei, bem como descreveram que a diarreia induzida por 5-FU e os danos
nas vilosidades jejunais foram melhorados após a administração desse probiótico
(CHANG; LIU; LEE; HUANG; LI; CHIAU; WANG; CHU; SHIH; TSAI, 2018).

Metodologia

RELAÇÃO DOS GRUPOS
Foram selecionados randomicamente 32 animais Swiss fêmias de até duas semanas
de vida. Posteriormente, esses animais foram divididos aleatoriamente em quatro
grupos, sendo dois grupos controle e dois grupos experimentais, detalhados abaixo.
Grupo C-I (controle Negativo): recebeu a solução de cloreto de sódio 0,9% com volume
de 0,5mL para gavagem por 17 dias e administração da solução fisiológica no 15° dia
pela via intraperitoneal;
Grupo C-II (Controle Positivo): recebeu solução de cloreto de sódio 0,9% com volume
de 0,5mL para gavagem 17 dias (sendo 15 antes da indução do 5-FU e dois após) e
administração via intraperitoneal de 450 mg/kg de 5-FU no 15° dia.
Grupo I (Experimental 1: Lactobacillus casei): recebeu uma solução de suco de cajá
com e Lactobacillus casei na dose 1x109 CFU/ml para gavagem durante 17 dias (sendo
15 antes da indução do 5-FU e dois após) e no 15° dia recebeu administração via
intraperitoneal de 450 mg/kg de 5-FU.
Grupo II: (Experimental 2: Lactobacillus acidophilus): recebeu uma solução de suco de
cajá com e Lactobacillus acidophilus na dose 1x109 CFU/ml para gavagem durante 17
dias(sendo 15 antes da indução do 5-FU e dois após) e no 15° dia recebeu
administração via intraperitoneal de 450 mg/kg de 5-FU.
TESTE DE MOTILIDADE GASTROINTESTINAL
Esse teste verificou se o quimioterápico 5-FU conseguiu reproduzir o efeito do trânsito
gastrointestinal acelerado, característico da mucosite intestinal, no grupo controle
positivo. Além disso, o teste também analisou se os tratamentos com a os probióticos
Lactobacillus casei e Lactobacillus acidophilus contribuíram para a diminuição da
velocidade trânsito gastrointestinal dos animais dos grupos experimentais.
Para a realização do teste, todos os subgrupos com três animais (camundongos swiss)
foram submetidos a um jejum de 18 horas. Passado esse tempo, injetou-se 0,3mL de
refeição teste (0,75mg de vermelho de fenol/ 1mL de solução glicosada a 5%) por via
gavagem. Decorridos 20 minutos, os animais foram eutanasiados com uma dose letal
anestésicos xilasina (0,0005 x peso do animal) e katemina (0,0008 x peso do animal) e
foram isolados o estômago e o intestino delgado. Na etapa seguinte, mensurou-se o
intestino com uma régua graduada, separando-o em intestino proximal (40%), intestino
médio (30%) e intestino distal (30%). Em seguida, o estomago e esses segmentos
intestinais foram armazenados separadamente em tubos de falcon de 15 mL (contendo
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10mL de NaOH 0,1M) e foram homogeneizados ( 30 segundos ultra stirrer 4000 rpm)
mecanicamente e centrifugados (2800 rpm, 10 min, 4°C). Após a centrifugação, 1mL de
cada homogenato foi transferido para um eppendorf (de 2mL) contendo 50 µL de TCA
20%. Essa mistura foi centrifugada (2800 rpm, 20min, 4°C) e em seguida, adicionou-se
0,75 µL de cada sobrenadante em placas (em amostras duplicadas) de 96 poços e
adicionou-se 100 µL de solução NaOH 0,5M em cada poço. Por fim, realizou-se a leitura
de absorbância do vermelho de fenol nas amostras em um espectrofotômetro na faixa
de 492nm (JUSTINO, 2011).
TESTE DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS
O objetivo da utilização desse teste foi verificar se o modelo de indução utilizado nesse
estudo reproduziu o efeito inflamatório, marcado pela elevação dos níveis das citocinas
TNF- α e IL- β característico da mucosite intestinal. Ademais, ele também serviu para
observar se os tratamentos com os probióticos serviram para reduzir os níveis dessas
citocinas nos grupos experimentais.
Para a realização do teste foi utilizado o protocolo de Araújo, Souza, Moura, Brito,
Aragão, Araújo, Medeiros, Alves e Araújo (2013), com algumas adaptações. Para isso,
todos os subgrupos com cinco animais foram eutanasiados no 18º dia de experimento
e tiveram parte do seu intestino proximal (o duodeno) retirados e guardados em
eppendorfs de 2ml. Em seguida, esses materiais foram armazenados a -70 °C até a
realização de seu processamento, no qual o material foi homogeneizado e processado
conforme descrito por Safieh-Garabedian, Poole, Allchorne, Winter e Woolf (1995).
Níveis de IL-1b (faixa de detecção: 62,5-4000 pg / ml; sensibilidade ou limite inferior de
detecção: 12,5 ng / ml de IL-1b) e TNF-a (faixa de detecção: 62,5-4000 pg / ml;
sensibilidade ou limite inferior de detecção: 50 ng / ml de TNF-a de camundongo
recombinante) nas amostras duodenais de cada grupo foram determinadas com um kit
ELISA comercial (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA) (KENDALL; IONESCU-MATIU;
DREESMAN, 1983). Todas as amostras estavam dentro do comprimento de onda usado
na espectrofotometria UVVIS (absorbância medida a 490 nm).
Assim, as placas de microtitulação foram revestidas overnight à 4 ° C com anticorpos
contra TNF-a e IL-1b de camundongo. Depois que as placas foram bloqueadas, as
amostras e padrões foram adicionados em várias diluições em duplicata e incubadas a
4° C por 24 h. As placas foram lavadas três vezes com tampão. Os seguintes anticorpos
foram então adicionados aos poços: anti-TNF-a policlonal de ovelha biotinilado, e antiIL-1b (diluído 1: 1000 com tampão de ensaio BSA a 1%). Após mais incubação à
temperatura ambiente durante 1 h, as placas foram lavadas e foram adicionados 50 ll
de avidinHRP (diluído 1: 5000). O reagente de cor o-fenilenodiamina (50 ll) foi
adicionado 15 min mais tarde, e as placas foram incubadas no escuro a 37 ° C por 1520 min (ARAÚJO; SOUZA; MOURA; BRITO; ARAGÃO; ARAÚJO; MEDEIROS; ALVES;
ARAÚJO, 2013).
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE PESO
Todos os animais foram pesados no 15º dia de experimento, antes da gavagem e da
administração do 5-FU, e no 18º, antes da realização da eutanásia dos animais.
ANÁLISE ESTATISTICA
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Nas análises estatísticas foi utilizado o Teste ANOVA com a ajuda do software graf pad
prisma 5.0, e post test de bonferroni, considerando-se o nível de significância (p) de 5%.

Resultados e Discussões

TESTES DE TRÂNSITO INTESTINAL
Os resultados dos testes de motilidade gastrointestinal mensuraram o nível de
absorbância do corante vermelho de fenol (VF) pelo estômago, intestino proximal,
intestino médio e intestino distal, conforme recomendado no trabalho de Justino (2011).
Dessa forma, foi possível perceber se o corante concentrou-se em alguma região
específica ou se ocorreu distribuição uniforme do VF ao longo do TGI, pois
concentrações maiores de VF na região do intestino proximal são indicativas de que o
animal apresenta motilidade acelerada, característica essa que é compatível com o
quadro clínico da mucosite intestinal, enquanto que concentrações maiores no
estômago e intestino proximal sugerem que a motilidade encontra-se normal,
proporcionando assim uma melhor absorção dos nutrientes ingeridos.
Nossos dados indicaram que no grupo experimental contendo o probiótico Lactobacillus
casei apresentou níveis de absorbância significativamente maiores no estômago
quando comparado ao Intestino proximal (p<0.05, gráfico 1), ao intestino médio
(p<0.001, gráfico 1) e ao intestino distal (p<0.001, gráfico 1). Com relação ao grupo do
Lactobacillus acidophillus, embora ele não tenha apresentado resultados tão bons
quanto os do grupo Lactobacillus casei, os dados estatísticos indicaram que o nível de
absorbância do VF nos animais desse grupo foi significativamente maior (p<0.05, gráfico
1) no estômago quando comparado ao intestino médio, de modo que a concentração
nos quatro seguimentos do TGI distribuiu-se de modo decrescente. Além disso, entre
os grupos controles não ocorreu diferenças estatisticamente significante na absorbância
do corante nas regiões estomacal e intestinais.
Esses dados indicam que os tratamentos com os Lactobacillus casei e acidophillus
permitiram que os animais testados retivessem os alimentos ingeridos por mais tempo
em regiões do TGI onde a digestão e absorção dos nutrientes ocorra de modo mais
eficiente, evitando assim que essas substâncias sejam eliminadas precocemente por
meio das fezes. Dados esses que estão de acordo com a observação clínica realizada
pelos bioteristas de que nenhum dos animais manifestou diarreia durante nosso
experimento.

TESTES DE CITOCINAS
A escolha de dosagem das citocinas TNF-α e IL-1β deu-se pelo fato de elas serem as
citocinas pró-inflamatórias mais importantes, visto que podem induzir em inflamações
agudas, segundo afirma Biazzo (2011). Além disso, a TNF-α é caracterizada como o
mediador inflamatório mais potente e precoce da resposta inflamatória (OLIVEIRA,
SAKATA, ISSY, GEROLA E SALOMÃO, 2011). As análises de citocinas consistiram em
aplicar anticorpos anti-TNF-α e anti-IL-1β, que reagiram com as citocinas TNF-α e IL-1β
nos fragmentos do intestino proximal para mensuram o nível dessas substâncias, uma
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vez que teores altos de citocinas pró-inflamatórias indicam que o epitélio apresenta
níveis significantes de inflamação.
Os resultados de nossos testes de citocinas demonstraram que os dois tratamentos
probióticos foram capazes de reduzir, com expressiva significância (p<0.001, gráficos 2
e 3), os níveis das citocinas inflamatórias TNF-α e IL-1β nos grupo experimental, em
relação ao grupo controle positivo, que foi exposto ao 5-FU e não utilizou nenhum
tratamento protetivo. Quando foram comparados os grupos controles (positivo e
negativo) entre si, também foi observado que o grupo controle negativo apresentou
teores de citocinas menores (p<0.001, gráficos 2 e 3) em relação ao controle positivo.
A partir desses dados é possível afirmar que, realizando-se tratamentos probióticos com
os Lactobacillus casei e acidophillus após a indução da mucosite intestinal com o 5-FU,
os animais manifestam níveis de citocinas semelhante os verificados em animais que
não foram expostos ao quimioterápico, o que significa que os tratamentos protetivos
com esses probióticos tiveram resultados ótimos, pois conseguiram reduzir com
expressiva significância os níveis inflamatórios.

RESULTADOS DO TESTE DE VARIAÇÃO DE PESO DOS ANIMAIS
Para a realização desse teste, todos os animais tiveram seus pesos mensurados antes
da aplicação do quimioterápico 5-FU (ou da solução salina, no caso do grupo controle
negativo) e no dia eutanásia, de modo que foi possível avaliar o efeito da indução da
mucosite intestinal sobre a variação de peso dos animais, bem como analisar se os
tratamentos com os probióticos causou redução, estabilidade ou elevação no peso dos
animais. Esse teste teve como propósito avaliar a condição clínica dos animais.
Baseando-se em nossos achados, foi possível perceber que, com exceção do grupo
experimental que utilizou o Lactobacillus acidophillus, nenhum grupo apresentou
variações significantes no peso dos animais, de modo que manteve-se uma estabilidade
clínica. No que se refere ao grupo experimental com o Lactobacillus acidophillus, cabe
destacar que houve redução estatisticamente significante (p<0.05, gráfico 4) no peso
dos animais desse grupo, podendo indicar que o excesso desse probiótico na microbiota
intestinal pode permitir que sua ação se estenda a outras vias metabólicas, fazendo com
que seu efeito não seja unicamente protetivo e contribua para a redução do peso.

Conclusão

Mediante aos dados apresentados, é possível afirmar que o modelo de indução da
mucosite analisado neste trabalho conseguiu reproduzir alguns dos sintomas passíveis
de mensuração dessa enfermidade (com exceção da manifestação diarreica), visto que
os animais do grupo controle positivo manifestaram quadros de inflamação e
dismotilidade gastrointestinal. Ademais, ambos os tratamentos experimentais testados
apresentaram melhoras significativas em algumas das características do quadro de
mucosite intestinal. Contudo, o grupo experimental que utilizou o Lactobacillus casei
apresentou resultados estatisticamente superiores aos do grupo com o Lactobacillus
acidophillus em todos os testes realizados, indicando que o Lactobacillus casei é o mais
recomendado para realizações de futuros trabalhos que visem ampliar o estudo da
relação entre os probióticos e a mucosite intestinal.
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Algumas das limitações do nosso estudo dizem respeito à falta de análises
histopatológicas e histoquímicas, que foram inviabilizadas devido à paralisação de
nosso trabalho com o advento da pandemia e consequente paralisação das atividades
universitárias.
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Gráfico 1: Trânsito Intestinal

Gráfico 2: Nível de citocinas IL1-Beta

Gráfico 3: Nível de citocinas TNF-Alfa

Gráfico 4: Variação de pesos
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Figura 1 - Sequência Cirúrgica da Coleta de Material

Tabelas 1 a 4: Níveis de Motilidade Gastrointestinal

Tabelas 9 a 12: Peso dos Animais

Tabelas 5 a 8: Níveis de Citocinas

Figura 2: Capa do Artigo Publicado de Revisão da Literatura Base da Pesquisa
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TÍTULO: A eutrofização reduz a diversidade de espécies de zooplâncton?
Resumo

A eutrofização é um processo que resulta do aumento dos nutrientes no ecossistema
aquático, especialmente nitrogênio e fósforo, que acarreta em mudanças na estrutura
das comunidades aquáticas. A fim de avaliar os efeitos da eutrofização sobre a
diversidade do zooplâncton no reservatório de Gargalheiras (semiárido brasileiro),
amostras de zooplâncton (rotíferos, cladóceros e copépodes) e variáveis limnológicas
(clorofila-a, fósforo total e transparência) foram coletadas trimestralmente de 2011 a
2014 (n = 16) e, posteriormente analisadas em laboratório. Em geral, durante o período
de estudo, o reservatório pode ser caracterizado como eutrófico. Vinte e sete espécies
de zooplâncton foram identificadas. Os rotíferos tiveram a maior riqueza, enquanto os
copépodes tiveram a maior densidade. Registramos uma correlação negativa e
significativa entre o fósforo total e a transparência da água. A concentração de fósforo
total foi negativamente correlacionada com a riqueza de copépodes calanóides e com a
equitabilidade do zooplâncton, enquanto a transparência da água foi positivamente
relacionada com a riqueza de cladóceros. A diversidade e equitabilidade do zooplâncton
foram positivamente correlacionadas com a transparência da água. Dessa forma,
mudanças nas variáveis limnológicas relacionadas à eutrofização promoveram
alterações na comunidade zooplanctônica e uma menor diversidade.

Palavras-chave: semiárido. reservatório. nutrientes. clorofila. transparência.
TITLE: Does eutrophication reduce the diversity of zooplancton species?
Abstract

Eutrophication is a process that results from the increase of nutrients in the aquatic
ecosystem, especially nitrogen and phosphorus, which causes changes in the structure
of aquatic communities. In order to evaluate the effects of eutrophication on the
zooplankton diversity in the Gargalheiras reservoir (Brazilian semiarid), samples of
zooplankton (rotifers, cladocerans and copepods) and limnological variables
(chlorophyll-a, total phosphorus and transparency) were collected quarterly from 2011 to
2014 (n = 16) and subsequently analyzed in laboratory. In general, during the study
period, the reservoir can be used as eutrophic. Twenty-seven species of zooplankton
have been identified. Rotifers had the greatest richness, while copepods had greatest
density. We registered a negative and significant correlation between total phosphorus
and water transparency. The concentration of total phosphorus was negatively
correlated with the richness of calanoid copepods and with the evenness of zooplankton,
while the transparency of the water was positively related to the richness of cladocerans.
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Zooplankton diversity and equitability were positively correlated with water transparency.
Thus, changes in limnological variables related to eutrophication promoted changes in
the zooplankton community and less diversity.

Keywords: semiarid. reservoir. nutrients. chlorophyll. transparency.
Introdução
A eutrofização é um impacto antropogênico que afeta praticamente todos os
ecossistemas aquáticos continentais (Dudgeon et al., 2006). As principais causas da
eutrofização cultural estão correlacionadas ao crescimento populacional e industrial, a
demanda por alimentos e aos diferentes usos da terra (Carpenter; et al., 1998; Schindler,
2006; Smith; & Schindler, 2009), que resultam em um aumento da concentração de
nutrientes na água, especialmente nitrogênio e fósforo. Consequentemente, há um
aumento da produção primária, com proliferação exagerada de cianobactérias
potencialmente tóxicas, mudanças na composição das comunidades aquáticas, perda
de diversidade, deterioração da qualidade da água e perda de serviços ecossistêmicos
(e.g. abastecimento humano, pesca e agricultura) (Carpenter; et al., 1998; Schindler,
2006; Smith; & Schindler, 2009).

Os reservatórios do semiárido brasileiro são bastante vulneráveis e susceptíveis a
eutrofização, pois são ecossistemas rasos, que sofrem com a ação direta do vento,
perdendo a sua zonação longitudinal (Serafim-Júnior et al., 2010) e apresentam
evaporação maior que a precipitação, tendo assim o aumento da concentração de
nutrientes (Sousa et al., 2008; Medeiros et al., 2015). Esses fatores podem ser ainda
mais críticos durante o período de seca, aumentando a eutrofização e diminuindo a
qualidade da água dos reservatórios, o que afeta diretamente o bem estar humano, uma
vez que afetam os diversos serviços ecossistêmicos prestados por esses ecossistemas
como o abastecimento hídrico, a piscicultura, além de contribuir socialmente para fins
de recreação, possuindo assim uma grande relevância cultural (Simões & Sonoda,
2009). Os reservatórios da região semiárida nordestina apresentam um papel
importante para o desenvolvimento regional e múltiplos usos, contribuindo para
deteriorar ainda mais a qualidade da água e afetar as comunidades aquáticas.

O zooplâncton tem grande importância para a dinâmica dos ecossistemas aquáticos,
pois participam ativamente na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia entre os
níveis tróficos, sendo um elo entre o fitoplâncton e os demais consumidores em habitats
pelágicos, uma vez que são organismos filtradores e herbívoros (Gliwicz & Pijanowska,
1989; Melão, 1999). Por serem excelentes filtradores dos ecossistemas aquáticos, eles
podem contribuir para controlar a biomassa fitoplanctônica (González, 2000; Ventela et
al., 2002). Por responderem rapidamente às variações ambientais, devido ao seu curto
ciclo de vida e à sensibilidade de algumas espécies às mudanças ambientais, eles são
considerados bioindicadores nos ecossistemas aquáticos (Santos et al., 2009). Devido
a existência de espécies mais sensíveis as variações de trofia (Landa et al., 2007;
Perbiche-Neves et al., 2016; Ghindini et al., 2009; Serafim-Júnior et al,. 2010)
correlaciona-se um aumento da densidade de zooplâncton de pequeno tamanho
corporal ao aumento da trofia do sistema, e os de maior tamanho corporal em condições
inversas
(Lampert
&
Sommer,
2007).
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A disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos e, por consequência os
reservatórios, têm um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico da região
semiárida nordestina e para a segurança hídrica. Dessa forma, este trabalho objetiva
avaliar o efeito de variáveis limnológicas (concentração de clorofila-a e fosforo total e
transparência da água) relacionadas a eutrofização sobre a diversidade da comunidade
zooplanctônica em um reservatório do semiárido brasileiro, prevendo que as mudanças
das condições limnológicas, sejam acompanhadas por uma mudança na diversidade
zooplanctônica. Períodos do ano com maiores valores de concentração de clorofila-a e
fósforo total e menor transparência da água, caracterizando uma maior eutrofização,
terão menores valores de diversidade de espécies zooplanctônicas, enquanto que o
oposto será observado em menores valores de concentração de clorofila-a e fósforo
total e maior transparência da água.
Metodologia

Área de estudo
O reservatório de Gargalheiras está localizado na bacia hidrográfica do rio PiranhasAssu, município de Acari, Estado do Rio Grande do Norte (Fig. 1). Com 780 hectares de
área, e capacidade máxima de 44,42 hm³ (Rio Grande do Norte, 2001; Brasil, 2017).
Este reservatório possui um histórico de eutrofização e proliferação de cianobactérias
potencialmente tóxicas (Panosso et al. 2007).

Amostragem
As amostras de zooplâncton (rotíferos, cladóceros e copépodes) e das variáveis
limnológicas foram coletadas trimestralmente, com auxílio de um barco, entre os anos
de 2011 e 2014 (n = 16 amostras). Foram realizados arrastes verticais na região
limnética do reservatório com rede de plâncton de 68-μm de abertura de malha e 30 cm
de diâmetro e, posteriormente, a amostra de zooplâncton foi fixada com solução de
formaldeído a 4% tamponado com carbonato de cálcio. Quanto às variáveis limnológicas
relacionadas a eutrofização, a transparência da água (m) foi mensurada pela
profundidade do disco de Secchi e, através de pequenas amostras da água, foram
obtidas para a determinação das concentrações de clorofila-a e fósforo total (μg L-1).

Análises laboratoriais e estatísticas
As análises de clorofila-a e fósforo total foram realizadas no Laboratório de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental (Larhisa-UFRN). No Laboratório de Ecologia
Aquática (LEAQ), localizado no departamento de Oceanografia e Limnologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foram analisadas as 16 amostras de
zooplâncton. As espécies de zooplâncton foram identificadas em microscópio óptico
(OLYMPUS CX22LED) com auxílio de bibliografia especializada (Koste, W. 1978;
Elmoor-Loureiro, 1997; Silva, 2003; Santos Silva, 2013). O zooplâncton foi quantificado,
no mínimo, 10% da amostra concentrada, em câmaras de Sedgwick-Rafter, com
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microscópio óptico. A eutrofização foi avaliada através da concentração de fósforo total,
clorofila-a (representando a biomassa fitoplanctônica) e transparência da água.
Para avaliar a diversidade foi utilizado a riqueza de espécies (número de espécies) e o
índice de diversidade de Shannon, que leva em conta o número de espécies e a
densidade do zooplâncton. A equitabilidade também foi avaliada. A relação entre a
riqueza, diversidade de Shannon e equitabilidade do zooplâncton e as variáveis
limnológicas relacionadas a eutrofização foi avaliada através de correlações de
Spearman. A significância considerada foi P < 0,05.

Resultados e Discussões

Vinte e oito espécies de zooplâncton foram identificadas nas amostras analisadas. O
grupo com o maior número de espécies foram os rotíferos (19 espécies), seguindo por
copépodes (5 espécies: 3 da ordem Cyclopoida e 2 da ordem Calanoida) e cladóceros
(4 espécies) (Tabela 1). Os rotíferos são organismos que tendem a predominar em
número de espécies nos reservatórios do semiárido, especialmente quando as
condições deste estão mais eutróficas (Margalef, 1983; Serafim-Júnior et al., 2010).
Esses organismos tem curto ciclo de vida, pequeno tamanho corporal, capacidade de
ingerir pequenas partículas, bactérias e outros detritos orgânicos, partículas essas
abundantes em sistemas mais produtivos (Allan, 1976; Loureiro et al., 2011).

As variáveis limnológicas relacionadas a eutrofização oscilaram ao longo do tempo (Fig.
2). A concentração de clorofila-a variou entre 41 μg L-1 (março de 2014) e 291 μg L-1
(setembro de 2013), enquanto o fósforo total variou entre 55 μg L-1 (setembro de 2012)
e 278 μg L-1 (março de 2014). O reservatório de Gargalheiras teve maior transparência
em setembro de 2011 (0,70 m) e menor em março de 2013 (0,15 m). Foi observada uma
correlação negativa e significativa entre a transparência da água e a concentração de
fósforo total (Spearman, rho = - 0,69, P < 0,05). De acordo com os resultados obtidos
para as variáveis limnológicas, a eutrofização foi maior a partir do ano de 2012, apesar
de que durante todo o estudo, o reservatório pode ser caracterizado como eutrófico.

Este estudo foi realizado em um período de seca prolongada, assim, com exceção dos
meses do ano de 2011, todos os outros meses estudados foram de seca. Com isso, o
volume do reservatório de Gargalheiras foi maior em 2011, que coincide com o ano de
maior precipitação. O maior volume e precipitação observados em 2011 coincidem com
maiores valores de transparência da água e menores valores de clorofila-a e fósforo
total observados. Estudos mostram que a redução da precipitação e do volume de água
do reservatório tende a concentrar os nutrientes e reduzir a transparência da água,
aumentando a produção primária e a eutrofização (Brasil et al., 2016; Figueiredo &
Becker, 2018).
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A maior riqueza de zooplâncton total foi registrada em setembro de 2011 (18 espécies),
enquanto o menor, foi em dezembro de 2014 (5 espécies) (Fig. 3). A maior riqueza de
rotíferos foi observada em setembro de 2011 (11 espécies) e a menor em dezembro de
2012 (2 espécies). Não foi observada nenhuma espécie de rotífero em junho de 2012.
Os cladóceros tiveram maior riqueza nos meses de junho, setembro e dezembro de
2011 (3 espécies), enquanto a menor riqueza foi observada em dezembro de 2012 (1
espécie). Nenhuma espécie de cladóceros foi registrada em dezembro de 2014. Os
copépodes ciclopóides foram observados em todas as amostras, com riqueza variando
entre 1 e 3 espécies. A riqueza de copépodes calanóides por amostra foi de 1 ou 2
espécies e nenhuma espécie foi registrada em dezembro de 2014 (Fig. 4).

A riqueza de cladóceros esteve associada positivamente com a transparência da água.
Essa relação pode se dar devido a esse grupo caracterizar-se como excelentes
filtradores do fitoplâncton e bactérias e, também, por possuírem um aparelho filtrador
capaz de realizar a captura de partículas menores presentes nesses ambientes
produtivos (Pattison et al., 2003), contribuindo assim com o aumento da transparência
da água (Cardoso et al., 2008). O efeito da filtração dos cladóceros contribuindo para a
aumentar a transparência da água é suportado pelo fato de a espécie mais abundante
ter sido Daphnia gessneri, uma espécie grande e com altas taxas de filtração. Em
condições mais transparentes e com redução de recursos alimentares, cladóceros de
maior tamanho como do gênero Daphnia são melhores competidores e tendem a
predominar em relação aos menores, porque se alimentam de um maior espectro
alimentar (Jeppesen et al., 2000).

A riqueza de copépodes calanóides esteve negativamente associada com a
concentração de fósforo total presente na água (Tabela 2). A razão de copépodes
Calanoida/Cyclopoida tem sido usada como um indicador ecológico relacionado ao
estado trófico dos ecossistemas aquáticos, quanto menor a razão, ou seja, maior a
quantidade de copépodes ciclopóides, maior o grau de trofia do ecossistema (Tundisi e
Matsumura-Tundisi 2008; Pinto-Coelho et al., 2005). A dominância de copépodes
ciclopóides em relação aos copépodes calanóides tende a aumentar à medida que a
eutrofização aumenta (Pinto-Coelho et al., 2005), o que foi suportado pelos nossos
resultados que mostram uma associação negativa da riqueza de calanóides com a
concentração de fósforo total.

A diversidade de Shannon e equitabilidade do zooplâncton foi maior em setembro de
2011 (2,14 e 0,74, respectivamente) e menor em junho de 2013 (0,22 e 0,10,
respectivamente) (Fig. 5). Uma maior equitabilidade representa uma melhor distribuição
e uma menor dominância das espécies. Ao longo do tempo podemos observar uma
redução da diversidade e da equitabilidade do zooplâncton, o que pode ser associado
a mudanças nas variáveis limnológicas relacionadas a eutrofização.

A diversidade de Shannon e a equitabilidade do zooplâncton total esteve positivamente
relacionada com a transparência da água (Tabela 2), ou seja, maiores valores desses
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índices foram observados nos meses que o reservatório esteve mais transparente. A
maior transparência da água associada aos menores valores de clorofila-a e fósforo total
no ano de 2011 são indicativos de que a eutrofização estava um pouco mais amena
durante esse período, o que favoreceu a maior diversidade de Shannon e uma melhor
distribuição das espécies, com menor dominância no zooplâncton. Isso corrobora a
nossa hipótese de que a mudanças nas condições ambientais do reservatório, alteram
a diversidade de zooplâncton. Além disso, a equitabilidade do zooplâncton esteve
negativamente associada com a concentração de fósforo total, outra variável
diretamente relacionada a eutrofização. Não foi encontrada nenhuma relação da
diversidade de zooplâncton e seus grupos com a concentração de clorofila-a (P > 0,05).

Conclusão

As variações limnológicas relacionadas a eutrofização promoveram mudanças na
diversidade dos principais grupos da comunidade zooplanctônica. A redução do volume
de água no reservatório de Gargalheiras ao longo dos anos, devido à seca prolongada,
favoreceu o aumento da concentração de clorofila-a e fósforo total na água, reduzindo
assim sua transparência e, por consequência, ocasionando uma diminuição da
diversidade de Shannon e equitabilidade do zooplâncton. Para os cladóceros, a
transparência mostrou se importante e, para os copépodes, a concentração de fósforo
total. Este estudo contribui para entender os efeitos da eutrofização sobre a comunidade
zooplanctônica.
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Anexos

Figura 1. Mapa de localização do reservatório de Gargalheiras, Rio Grande do Norte,
Brasil.

Tabela 1. Espécies de zooplâncton identificadas entre os anos de 2011 e 2014 no
reservatório de Gargalheiras, Rio Grande do Norte, Brasil.

Figura 2. Valores da concentração de clorofila-a (μg L-1), fósforo total (μg L-1) e
transparência da água (m) no reservatório de Gargalheiras, Rio Grande do Norte, Brasil.

Figura 3. Riqueza da comunidade zooplanctônica no reservatório de Gargalheiras, Rio
Grande do Norte, Brasil.
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Figura 4. Riqueza de copépodes calanóides e ciclopóides no reservatório de
Gargalheiras, Rio Grande do Norte, Brasil.

Figura 5. Valores da diversidade de Shannon e equitabilidade da comunidade
zooplânctonica no reservatório de Gargalheiras, Rio Grande do Norte, Brasil.

Tabela 2. Correlações de Spearman entre a riqueza, diversidade e equitabilidade de
zooplâncton e as variáveis limnológicas relacionadas a eutrofização.
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TÍTULO: Monitoramento de peixes estuarinos coletados em praias atingidas por
petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019
Resumo
Considerando a importância ecológica dos ambientes estuarinos e sua estruturação
trófica, a ictiofauna presente nessas áreas possui um papel fundamental para a
manutenção do ecossistema. Para além desse contexto, muitos grupos que habitam
regiões estuarinas ou as frequentam ao longo de sua vida possuem grande importância
social, principalmente pela ampla utilização para o consumo humano. Nesse sentido, e
levando em conta o recente aparecimento de manchas de óleo em grande parte do
litoral brasileiro e seu potencial de contaminação para os organismos marinhos e
estuarinos, causada principalmente por hidrocarbonetos e metais pesados, se fez
necessária a elaboração de um protocolo para ação imediata que auxilie no
monitoramento continuo para uma melhor avaliação do impacto socioambiental gerado.
Palavras-chave: Petóleo, HPA, Nordeste, Peixes, estuários, Protocolo de Contaminação
TITLE: Monitoring of estuarine fish collected on beaches affected by crude oil in Rio
Grande do Norte/2019
Abstract
Considering the ecological importance of estuarine environments and their trophic
structure, the ichthyofauna present in these areas has a fundamental role in maintaining
the ecosystem. In addition to this context, many groups that live in estuarine regions or
frequent them throughout their lives have great social importance, mainly due to their
wide use for human consumption. In this sense, and taking into account the recent
appearance of oil stains in much of the Brazilian coast and its potential for contamination
by marine and estuarine organisms, caused mainly by hydrocarbons and heavy metals,
it was necessary to develop a protocol for action immediate assistance to assist in
continuous monitoring for a better assessment of the socio-environmental impact
generated.
Keywords: Petroleum, PAH, Northeast, Fish, estuaries, Contamination Protocol
Introdução
Ambientes estuarinos são conhecidos por sua importante função ecológica,
caracterizando-se por ser uma região costeira formada pela transição de um sistema de
água doce para um ambiente marinho (Rundle et al., 1998). A ictiofauna desse ambiente
é geralmente diversa, podendo apresentar algumas espécies de água doce, espécies
migratórias marinhas, além das que só ocorrem nessas áreas (BLABER 2000). Isso
acontece por se tratar de um sistema de alta produtividade e que por suas
características próprias garante proteção para juvenis, sendo um local apto para
reprodução, muitas vezes relatados como berçários (Vendel & Chaves, 2006). Dentre
os mais recentes impactos a ecossistemas costeiros foi observado em 2019 o
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surgimento de manchas de petróleo cru dispersas em mais de 3.000 Km do litoral
brasileiro, com início no mês de setembro, e sem fim definido, dado o ainda
aparecimento de manchas em junho de 2020 (Erys, 2020). Esse episódio que alcançou
980 praias, 11 estados e 124 municípios, sobretudo da região Nordeste do Brasil, é
considerado o maior e mais grave já registrado no país e regiões costeiras tropicais do
mundo (Soares et al.2020). Pouco se sabe sobre o real impacto de contaminação
causado por esse desastre, mas o petróleo cru possui alto potencial de contaminante
pela grande presença de hidrocarbonetos, que podem ser das classes dos naftênicos,
parafínicos, oleofínicos ou dos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos em
particular, conhecidos como Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), são os que
possuem maior toxicidade (CETESB, 2006). Além também haver possibilidade de
contaminação por metais pesados, algo que é frequentemente observado em
derramamentos de petróleo (Dasuki et al., 2015). Alguns grupos taxonômicos de peixes
levantam maiores preocupações ao possivelmente sofrerem com a contaminação, tanto
devido a sua comercialização para fins de consumo humano, quanto por suas funções
ecológicas, dado que os contaminantes podem ser absorvidos por tecidos como as
brânquias ou serem ingeridos (Albers, 1995). Dentre estes grupos estão as tainhas e
saúnas, que pertencem a família dos mugilídeos e apresentam hábito alimentar iliófago,
os centropomideos robalos e camurins, além das sardinhas, que abrangem espécies de
clupeídeos que em geral se alimentam de plâncton ou pequenos organismos ao logo do
seu desenvolvimento (Gomes Fischer & Pereira, 2011). Nesse sentido, o presente
projeto em parceria com pesquisas que atuam em toda faixa do Nordeste brasileiro
relacionadas ao desastre do óleo e vinculadas ao CNPQ – INCT Óleo, coordenado pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), tem como objetivo realizar o monitoramento
através de análises micro e macro de contaminantes em peixes estuarinos coletados
em regiões atingidas pelo petróleo no Rio Grande do Norte. Bem como tornar claro o
processo de execução do projeto e sua importância para a população local através da
divulgação científica. Considerando que essa atividade popularização tem papel
fundamental como instrumento de conscientização social, bem como sobre a relevância
da ciência na sociedade (Albagli, 1996). No entanto, em decorrência da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19), e a emissão da portaria nº 452/2020-R, de 17 de Março
de 2020 pela retoria da UFRN, amparada pela Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional emitida pela OMS em janeiro de 2020, e pela
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional declarada pela
portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, pelo Ministério da Saúde, foram suspensas
atividades que possuíam caráter presencial. Nessa perspectiva, apesar das análises de
alguns espécimes recebidos já terem iniciado, o objetivo a ser alcançado durante o
período de pandemia é a criação de um protocolo de avaliação e documentação de
contaminação aplicado a peixes estuarinos, bem como iniciar a estratégia de divulgação
científica.
Metodologia
A elaboração do protocolo para de avaliação e documentação de contaminação em
peixes estuarinos foi realizada a partir de um amplo levantamento bibliográfico que se
estruturou em cinco eixos diferentes: 1-Descrição da metodologia de coleta,
armazenamento e processamento dos espécimes logo após o aparecimento das
manchas de óleo; 2-Descrição das análises a serem realizadas logo após o
aparecimento das manchas de óleo, realização da biometria, análises macroscópicas
externas e internas; 3-Descrição das análises microscópicas internas; 4-Descrição da
extração de material para análise de contaminantes, armazenamento e processamento
de amostras e caracterização das avaliações químicas. A elaboração foi pensada
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principalmente na aplicação em localidades estratégias atingidas pelas manchas de
óleo no Rio Grande do Norte, porém apresenta um caráter geral que pode ser estendido
a outras regiões. Parte do protocolo começou a ser aplicado com o recebimento dos
primeiros peixes das áreas atingidas, contudo as análises foram interrompidas devido a
rápida disseminação da pandemia causada pelo Coronavírus e as circunstâncias de
isolamento social. Para o processo de divulgação e popularização foi criado um perfil na
plataforma Instagram, @impactoleorn, que conta com uma dinâmica de uma publicação
por semana e um quadro de vídeos no Instagram TV (IGTV) que são publicados uma
vez ao mês. As publicações devem ser construídas com linguagem acessível e atuem
na desmistificação da ciência com intuito de garantir maior acessibilidade.
Resultados e Discussões
Os danos causados pelo derramamento de óleo, ou surgimento de manchas de
petróleo, devem ser considerados tanto em sua maneira direta ou indireta. Uma vez que
se mantenha o contato próximo com o contaminante o mesmo pode ser absorvido e
causar a morte do espécime, caso isso não ocorra, a contaminação pode apresentar
consequências indiretas nos níveis tróficos posteriores (Islam & Tanaka, 2004). Nesse
caso há uma grande preocupação com a absorção dos compostos liberados pelo óleo
a partir de organismos planctônicos ou a macrofauna bentônica como crustáceos,
moluscos, já que esses organismos podem ser consumidos por diversos grupos de
peixes (Kennish,1997). Assim, em um momento emergencial as espécies de interesse
comercial devem ser priorizadas nas análises, visto a possibilidade de causar danos à
saúde pública (Ramalho,2019). Métodos de aquisição dos espécimes A coleta dos
peixes a serem analisados deve ocorrer prioritariamente nas regiões que foram afetadas
pelas manchas de óleo, podendo ocorrer por diferentes métodos. Em forma direta
através de coleta ativa em campo, sendo utilizados petrechos como redes, puçás,
matapis, piramboia e outros. Já outro método é a aquisição dos peixes de forma passiva,
onde há o estabelecimento de acordos com pescadores locais para obtenção das
espécies específicas, ou até a compra do material com pescador ou peixaria que dê
segurança sobre a origem do material. Após a obtenção os peixes devem ser
devidamente etiquetado e encaminhados para a instituição de análise. Para que a o
processo de coleta ocorra de forma segura deve ser garantida a utilização das normas
de segurança de acordo com a NBR 9898. Os equipamentos de proteção individual
utilizados são desde caixa de primeiros socorros, luvas, botas (PVC) de cano longo,
máscaras N 95 e Macacão. Tudo para prevenir o mínimo de contato com o ambiente
oleado. Já alguns materiais de uso coletivo são necessários para que tais coletas
ocorram de forma otimizada, devem ser adquiridos recipientes plásticos de 20 litros,
isopor, gelo, caixas térmicas com blocos de gelo de resfriamento, sacos plásticos
(tamanho A4) além dos petrechos de pesca. Armazenamento pós-coleta Após a
aquisição por coleta ativa ou por intermédio de pescadores, o material deve ser
verificado para averiguar a presença externa de óleo, incluindo nas brânquias e
cavidade oral, sendo importante que todas as informações acerca dos espécimes sejam
registradas em ficha de campo, como o local de coleta, as condições do ambiente em
que foi coletado, data e outras observações que se façam necessárias ou que não sejam
identificáveis após o armazenamento e processamento do material. Em sequência o
material deve ser posto em caixa térmica, sem sofrer nenhum tipo de intervenção, e
seguir para o laboratório onde as próximas análises serão realizadas (ITOPF, 2012).
Análise macroscópica em laboratório Em avaliação imediata os espécimes coletados
devem ser identificados até a mínima categoria taxonomia possível, medidos, pesados,
etiquetados e catalogados. Em seguida a verificação se dará com o auxílio de estéreomicroscópio e pinças, possibilitando o manuseio e análise mais detalhada do material.
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As áreas importantes a serem observadas devem ser a cavidade oral, urogenital,
brânquias, além de uma avaliação geral em busca de possíveis alterações morfológicas.
A biometria no momento inicial é necessária pois destaca-se que o peso e tamanho dos
organismos, bem como taxa de crescimento e outros aspectos, são fatores que irão
interferir na acumulação de metais e outros contaminantes (Bendati, 1999). As medidas
biométricas devem ser realizadas com auxílio de ictiômetro, em centímetros (cm), deve
ser verificado o comprimento total (CT) e o comprimento padrão (CP), que compreende
a extremidade anterior da cabeça até o pedúnculo caudal (Britto et al.,2014). O peso
total por indivíduo deve ser medido em gramas com auxílio de balança de precisão.
Análise macroscópica interna Nesta etapa será feita a dissecação dos espécimes,
possibilitando a verificação interna. Inicialmente deve ser realizada uma incisão ventral
para retirada do tubo digestório juntamente com o fígado. Os órgãos devem ser
pesados, fotografados e seguirem para a averiguação em lupa. Para análise estomacal
serão avaliados os grupos taxonômicos dos organismos encontrados, além de vestígios
de óleo. Deve verificada a porcentagem da ocorrência e volume de itens, em relação ao
intestino todas as medidas devem ser realizadas utilizando-se um paquímetro, sendo
obtido o comprimento intestinal (Li) para posteriores cálculos do Quociente Intestinal
(QI) (Angelescu & Gneri, 1949). Já a caracterização dos itens alimentares (análise
quantitativa) será realizada a partir de análise conjunta de dois métodos: Método
Volumétrico (Hyslop, 1980) e o Método de Frequência de Ocorrência (Herran, 1988). Os
dois Métodos serão aplicados no Índice de Importância Alimentar (IAi) descrito por
Kawakami e Vazzoler (1980). Análise de Brânquias A análise tecido branquial se faz
necessária para avaliar, de forma visual, o estado do tecido e verificar se há fragmentos
de óleo (Bernardi et al., 2013). Para além da observação imediata com auxílio de lupas
e pinças o detalhamento dessa análise ocorre por meio da produção de lâminas para
avaliação histológica e constatação de lesões que possam existir, e ordená-las segundo
o grau de severidade, de acordo com a escala sugerida por Bernet et al. (1999).
Alterações morfológicas nesses tecidos também podem auxiliar na investigação da
toxicidade dos compostos contaminantes e através da observação de efeitos agudos e
crônicos (Lupi et al.,2007; Lins et al.,2010). Assim o tecido branquial dos organismos
coletados será acondicionado em formol a 10% para posteriormente ser submetido ao
tratamento histológico pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, segundo Tolosa et al.
(2003). As lâminas serão analisadas sob microscópio óptico e realizada a morfometria
das estruturas visualizadas através de programas específicos. Extração de amostras e
análise de contaminantes Levando em consideração a composição do petróleo cru, os
contaminantes que são dispersos a partir de sua interação com o ambiente são
geralmente hidrocarbonetos, que podem ser da classe dos naftênicos, parafínicos,
oleofínicos ou aromáticos, que apresentam maior toxidade e são conhecidos como
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) (CETESB, 2006). Metais pesados
também são encontrados com frequência após derramamentos de óleo, e tem grande
importância por seu potencial de bioacumulação (Dasuki et al., 2015). Assim, os
contaminantes a seres analisados nas amostras são Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos e metais como mercúrio, cádmio (Cd), cobre (Cu), prata (Ag), Selênio (Se)
e Vanádio (V). As análises devem ser realizadas a partir de amostras de fragmentos de
tecido hepático, renal e muscular, os quais tornam possível uma melhor constatação de
contaminantes (Bashir & Alhemmali, 2015; Kojadinovic & Potier, 2007). A retirada das
amostras deve ser realizada em conjunto com as etapas de análise macroscópica. Cada
amostra deve ser alocada em recipientes de vidro para evitar alteração nos índices de
contaminação por HPAs, além de serem envoltas com papel alumínio evitando reações
desencadeadas pela ação luminosa. O armazenamento e transporte deve ocorrer em
ambiente frio ao ponto de congelamento. Determinação de hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) A metodologia de análise para os hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) é adaptada e otimizada a partir de procedimentos descritos pela
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Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana (EPA, Environmental Protection
Agency), Yoshimine e Carreira (2012) e por Barros (2014). Resumidamente, alíquotas
de amostras liofilizadas serão pesadas e extraídas em Soxhlet com diclorometano
durante 24 horas. Posteriormente, as amostras serão reduzidas e purificadas através
de um pré-fracionamento por cromatografia líquida em coluna aberta com alumina
desativada. A eluição será realizada com diclorometano. Após essas etapas, as
amostras serão reduzidas em um evaporador rotativo a vácuo e a amostra passará por
mais uma etapa de purificação em coluna cromatográfica aberta de vidro com alumina
desativada, sílica gel desativada, sendo eluída com uma mistura hexano: diclorometano
(1:1). O extrato será reduzido em fluxo de nitrogênio, adicionado o padrão interno de
quantificação e avolumadas com n-hexano. Todas as análises serão realizadas em um
cromatógrafo de fase gasosa, da marca Agilent Technologies, modelo 6890 acoplado a
um espectrômetro de massas com um analisador Quadrupólo, marca Agilent
Technologies, modelo 5975 (CG-MS), com injetor automático da Agilent Technologies,
modelo 7683B. Para análise dos dados, os HPA’s analisados serão separados em dois
grupos: de origem petrogênica e de origem pirolítica. Os compostos de origem
petrogênica analisados serão: acenaftileno, acenafteno, fluoreno, dibenzotiofeno,
fenantreno, antraceno e os compostos de origem pirolítica são: fluoranteno, pireno,
benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(e)pireno,
benzo(a)pireno,
perileno,
indeno(1,2,3-cd)pireno,
dibenzo(a,h)antraceno,
benzo(g,h,i)perileno. O ∑HPAstotais corresponde a soma dos ∑HPAsPetrogênicos e
∑HPAsPirolíticos. Determinação de mercúrio total (HgT) Serão utilizadas alíquotas de
aproximadamente 0,1 gramas de tecidos hepático, muscular e renal secos. Os tecidos
serão submetidos a 1 mL de peróxido de hidrogênio e 5 mL de solução mista de ácido
sulfúrico e ácido nítrico na proporção de 1:1. O extrato resultante da digestão será
aquecido a 60°C por duas horas e foi adicionado 5 mL de permanganato de potássio
(Malm et al.,1989; Bastos et al., 1998). A determinação de mercúrio total (HgT) será
realizada em equipamento de Espectrometria de Absorção Atômica com geração de
vapor frio (modelo FIMS 400, Perkin Elmer) utilizando uma variação do método proposto
por Malm et al. (1989) e Bastos et al. (1998). As análises serão certificadas com a
utilização de materiais certificados DOLT-5 e DORM-2 do National Research Council of
Canada (NRC) e de material de referência interno do MAQUA (MIR), além da utilização
de brancos e réplicas em todas as baterias analisadas. Determinação de cádmio (Cd),
cobre (Cu), prata (Ag), Selênio (Se) e Vanádio (V) Alíquotas de aproximadamente 0,1
grama (peso seco) de tecido muscular, renal e hepático serão digeridas com adição de
2mL de ácido nítrico (65%) por 12 horas em temperatura ambiente seguidas por 2 horas
em banho-maria a 60°C em sistema fechado (Deaker & Maher, 1997). As concentrações
serão determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização
Eletrotérmica (equipamento ZEEnit 650P, Analytik Jena). O modificador químico
empregado será o paládio (Pd(NO₃)₂ / HNO₃ 15%, Merck). As análises serão
certificadas com a utilização de material de referência DOLT-5 do NRC (National
Research Council of Canada) para todos os elementos, além da utilização de brancos
e réplicas em todas as baterias analisadas. Divulgação e popularização do projeto O
processo de divulgação foi iniciado no dia 8 de junho de 2020 e até então obteve um
alcance médio de 166 perfis por publicação, já o total de vezes em que foram
visualizadas, contabilizando também o número de vezes por um mesmo perfil, foi de em
média 209 visualizações por publicação. São contados um total de 237 seguidores até
o mês de julho, sendo que, dos que possuem verificação de localidade 62% residem na
cidade de Natal, 4% Parnamirim, 2% em Macaíba e os demais distribuídos em outros
municípios do Brasil, ou possuem localização incerta.
Conclusão
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O aparecimento das manchas de óleo em 2019, que até então não teve sua procedência
confirmada com exatidão, demonstra que para além dos protocolos de segurança
seguidos pelas empresas e indústria petrolífera em nosso país, nossa costa permanece
suscetível a desastres de tal ordem. Nesse sentido o protocolo aqui elaborado tem suma
importância para que em casos de ocorrência de derramamentos de óleo, as análises e
monitoramento sejam iniciadas de forma imediata, sobretudo no que diz respeito aos
impactos na saúde pública por meio do consumo de peixes estuarinos. Os próximos
passos a serem realizados deve ser a continuidade do levantamento bibliográfico a fim
de aperfeiçoamento do protocolo, a continuidade do processo de divulgação do projeto
e popularização da ciência por meio de uma linguagem e comunicação acessível, e dar
sequência as análises e monitoramento dos peixes estuarinos do RN, assim que for
possível o retorno as atividades de caráter presencial em laboratório.
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TÍTULO: Avaliação da composição da pele de catetos (Pecary tajacu) jovens criados em
cativeiro e seu potencial para produção de couro de boa qualidade
Resumo
O objetivo deste trabalho é a realização da análise da pele de catetos (Pecari tajacu)
jovens e seu potencial para a produção de couro de boa qualidade. Foram utilizados
cinco animais provenientes do Centro de Manejo de Animais Silvestres (CEMAS) com
cinco meses de idade. Os animais foram abatidos após completados os cinco meses
com o uso de pistola de dardo cativo e o abate foi realizado no setor de Tecnologia da
Carne da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Após o abate, foram
cortados fragmentos transversais da pele na região do pescoço, costado e lombo, com
aproximadamente 1 cm de diâmetro e enviados para o Laboratório de Técnicas
Histológicas do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) para serem submetidas a processamento histológico. Por motivos da
pandemia no período atual, o projeto não conseguiu dar continuidade às etapas
posteriores ao processamento histológico e aguarda o retorno das atividades. Os
resultados abordados no trabalho deram-se por análise de teses e artigos relacionados
ao assunto cateto e os não constituintes da carcaça, enfatizando os motivos para a
realização do presente estudo.
Palavras-chave: cateto, pele, qualidade da pele, cativeiro.
TITLE: Evaluation of the skin composition of young peccary (Pecary tajacu) bred in
captivity and its potential for producing good quality leather
Abstract

The objective of this work is to carry out the analysis of the skin of collared peccaries
(Pecari tajacu) and its potential for the production of good quality leather. Five animals
from the Center for the Management of Wild Animals (CEMAS), with five months old,
were used. The animals were slaughtered after five months with the use of a captive dart
pistol and the slaughter was carried out in the Meat Technology sector of the Federal
Rural University of the Semi-Arid (UFERSA). After slaughter, transverse skin fragments
in the neck, side and loin area, approximately 1 cm in diameter, were cut and sent to the
Histological Techniques Laboratory of the Morphology Department of the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN) to be submitted to histological processing.
For reasons of the pandemic in the current period, the project was unable to continue
the steps after the histological processing and awaits the return of activities. The results
addressed in the study were based on the analysis of theses and articles related to the
subject of collagen and the non-constituents of the carcass, emphasizing the reasons for
carrying out the present study.
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Introdução
O corpo humano e o animal possuem diversos constituintes, que podem ser órgãos ou
sistemas capazes de realizar atividades estabelecidas. Existem alguns órgãos que além
de executar a função pré-estabelecida, conseguem operar outras funcionalidades sem
atrapalhar seu desempenho, como é o caso da pele. Segundo Junqueira e Carneiro
(2008), o tegumento representa 16% sobre o peso total do organismo além de ser
considerado uma das maiores estruturas existentes na constituição física e que tem
mais de uma finalidade.
A pele recobre a superfície do corpo e apresenta-se constituída por uma porção epitelial
de origem ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica,
a derme. Abaixo e em continuidade com a derme encontra-se a hipoderme, que não faz
parte da pele, apenas lhe serve de união com os órgãos subjacentes. (JUNQUEIRA &
CARNEIRO, 2008). Ao que diz respeito ao organismo animal, a pele, mais precisamente
o couro, pode ser atribuído ao uso comercial com intenção de produzir peças de luxo e
consumo da carne. O cateto (Tayassu tajacu) e outras espécies de animais silvestres
são utilizados nesse propósito.
O caititu, também conhecido como porco do mato, é um animal com grande
adaptabilidade a localidade em que é inserido, de porte pequeno e, apesar de estar na
subordem Suiforme, possui características anatômicas musculares semelhantes às
descritas em espécies domésticas, principalmente aos ruminantes, com variações que
caracterizam a espécie (Azerêdo, 2016). Segundo Andrade et al. (2009), “O caitetu (T.
tajacu) e a queixada (T. pecari) são espécies da fauna silvestre que apresentam um
grande potencial zootécnico para produção de carne e couro. No Peru comercializa-se
legalmente o couro desses animais, oriundo da caça de subsistência em áreas
manejadas, para outros países” (Pinedo & Torres, 2002; Bodmer et al., 1997).
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 grandes 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).
A utilização de tal espécie vem quebrar o ciclo vicioso: sem animais, não há pesquisa,
sem pesquisa não há conhecimento da biologia da espécie necessária para o
desenvolvimento de técnicas para a criação sustentável em cativeiro.Embora haja
interesses econômicos, geração de lucro e consumo do cateto, escassos são os
referenciais teóricos que justificam a qualidade do produto, no caso a pele. O mercado
se faz exigente em garantir um selo de qualidade a suas mercadorias e para tal, é
necessário atender todas as exigências sobre a composição e origem do material.
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O presente estudo, tem como objetivo proceder uma análise histológica sobre cortes
teciduais de catetos jovens criados em cativeiro, com o intuito de avaliar a qualidade
dos tecidos e suas propriedades que refletem grande valor agregado.

Metodologia

Foram coletados fragmentos de pele de cinco catetos, com cinco meses de idade,
advindos do Centro de Manejo de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural do
Semiárido (UFERSA). Os animais eram alimentados com ração para suínos, com nível
de proteína de 18%, além de frutas e verduras da estação. O sistema de criação é o
semiextensivo com grupos reprodutivos com relação de três fêmeas para um macho,
em piquetes de 20x20m.
Após completar os cinco meses de idade, os animais foram eutanasiados, com uso de
pistola de dardo cativo, e o abate seguiu em abatedouro experimental na UFERSA, no
setor de Tecnologia de Carne, seguindo os padrões de abate e tratamento da carcaça
para espécie suína de acordo com Venturini, Sarcinelli e Silva (2007). Foram coletados
fragmentos transversais da pele “dos animais” na região do pescoço, costado e lombo,
com aproximadamente 1 cm de diâmetro da face lateral esquerda. As amostras foram
fixadas em formaldeído a 10% tamponado, por 48 horas, lavados e transferidos para
álcool 70%. Em seguida, os fragmentos foram encaminhados ao Laboratório de
Técnicas Histológicas do Departamento de Morfologia da UFRN, e serão submetidos ao
processamento histológico, passando por processos de desidratação em soluções
alcoólicas progressivas (80%, 95% e 100%) e, posteriormente, serão clarificados com o
objetivo de impregnar o material biológico numa solução solúvel no meio de inclusão e
torná-las translúcidas através da bateria de xilol.
O processo seguinte consiste na impregnação do material em parafina histológica que
prepara a amostra para a microtomia. O processo de microtomia visa obter cortes finos
do material incluído em parafina. Para tal procedimento será utilizado um micrótomo
rotativo e navalhas descartáveis. Serão obtidos cortes sistemáticos uniformes aleatórios
com 3µm de espessura, baseados no princípio de delineamento estereológico
(Gundersen et al., 1999; Gundersen, 2002). De cada fragmento serão obtidos cinco
cortes não consecutivos, os quais serão corados pelo método da Hematoxilina/Eosina
(HE).
Por se tratar de pele, onde os constituintes histológicos não são isotrópicos, será
utilizado um esquema para escolha dos locais de amostragem (Cortes Verticais
Uniformes Randômicos - VUR). Neste esquema de amostragem de cortes verticais será
escolhido um plano horizontal paralelo a pele, e um eixo vertical, perpendicular a ele e
paralelo ao qual os cortes serão realizados. A partir dos cortes serão feitas mensurações
da espessura da epiderme e derme, quantificação das glândulas sudoríparas e
sebáceas e proporção volumétrica dos constituintes da pele. Para tanto será utilizado o
Sistema de Análise de Imagem (Image Pro-Express v.6.0) com escala micrométrica
acoplado ao microscópio de luz, marca Olympus BX40, utilizando-se objetiva de 20x.
Para análise das lâminas, serão utilizados princípios estereológicos (Mayhew e Olsen,
1991; Howard e Reed, 2010) para a determinação da proporção volumétrica de cada
constituinte da pele, aplicando-se uma grade de contagem de pontos, com 100 pontos,
às imagens do tecido e a densidade de volume de cada constituinte da pele , como
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epitélio, fibras conjuntivas, vasos, glândulas e ductos (Vobj.int.) será estimada de acordo
com a seguinte equação: Vobj.int. = ΣP(interesse)/ e ΣP (VT) onde, ΣP(interesse) é o
número total de pontos (do sistema teste) que tocam o objeto de interesse (epitélio,
fibras conjuntivas, vasos, glândulas e ductos); e ΣP (VT) é o número total de pontos (do
mesmo sistema teste) tocando no espaço de referência (toda a imagem do tecido).
Os dados serão analisados por estatística descritiva, e testes paramétricos ou não
paramétricos serão aplicados para comparação da média, conforme a natureza dos
dados, com 5% de nível de significância.

Resultados e Discussões

Os resultados aqui expostos, irão se comportar como resultados esperados. Por motivos
da pandemia causada pelo Coronavírus no período atual (2020), o projeto não
conseguiu dar continuidade às etapas posteriores ao processamento histológico
(fixação dos tecidos nas lâminas) e, continua em espera do retorno das atividades
presenciais na universidade para poder dar seguimento ao projeto. Esse desfecho, será
baseado nos resultados e discussão encontrados em teses e artigos relacionadas ao
assunto cateto e os não constituintes da carcaça.
O objetivo do projeto é a avaliação da pele de catetos jovens e quais seriam os motivos
para este animal produzir couro de boa qualidade, classificado como um couro singular,
do tipo “A” segundo a NBR 11114 (ABNT, 2013), o que significa que é resistente a
grandes forças mecânicas e de ótimo acabamento (Figueiredo, 2016).
Esse constituinte, a pele, tem grande valor adjunto e tem gerado renda para aqueles
que comercializam o material. Apesar de ser um produto com intensa procura, existe a
dificuldade de embasamento teórico que valide a qualidade do couro do animal. Os
trabalhos apresentaram grande ênfase na proteína, a carne, no rendimento da carcaça
e os fatores que influenciam a qualidade deles. A pele é referenciada apenas ao seu
grande valor comercial e demanda.
Pela sua semelhança com pequenos ruminantes, tem-se um comparativo da pele de
cordeiros e ovelhas com relação a do pecari. Há mais estudos relacionados a pele
desses pequenos ruminantes e características do seu constituinte tecidual do que a do
animal silvestre em questão. Assim, pode-se obter um conceito geral sobre a qualidade
da couraça desses animais que é utilizada com objetivo de produzir artigos comerciais.
Um estudo realizado por Araújo Filho et al., que avalia os efeitos da dieta e do genótipo
sobre medidas morfométricas e não constituintes da carcaça de cordeiros, demonstra
que ao propor dietas diferentes para os cordeiros, a quantidade de pele foi afetada pelo
valor energético da alimentação; a de maior quantidade energética, proporcionou
maiores alterações na proporção de pele. Levando esse aspecto em consideração, o
fator alimentação é algo que está associado ao quesito qualidade da pele. A maior
quantidade de pele, representa um animal que, apesar de seu porte, raça, entre outros,
com base em uma boa alimentação, pode produzir quantidade de tegumento
considerável, que é algo aceitável por parte dos compradores, já que buscam os
melhores produtos com vasto volume.
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No trabalho realizado por Figueiredo (2016), na seção de não constituintes da carcaça
comestíveis e não comestíveis, ele avaliou a pele do cateto e teve as considerações de
que a mesma apresentava 1,3 mm de espessura e pode ser comparada a peles de
ovinos e de caprinos com grande potencial comercial. O autor, ao comparar seu estudo
com outros trabalhos, encontrou peles de ovinos com espessura que variava de 0,8 a
1,4 mm de espessura, o que leva concluir que se comparado aos melhores animais, o
cateto é uma espécie de elevado potencial para a produção sem nenhum tipo de
modificação genética ou alimentar.
Ainda sobre o estudo feito por este autor, realizou testes físico-mecânicos que revelaram
de forma prática quão boa é a couraça do cateto. Os testes avaliaram resistência,
flexibilidade e acabamento. A pele, foi bem avaliada em todos os quesitos em que foi
testada, o que é possível, através dessa tese, averiguar que tal material é de excelente
qualidade, mas ainda não consegue trazer a justificativa dessa peculiaridade. Como dito
anteriormente, os estudos são em grande parte voltados para o produto cárneo, pois é
algo que também demanda muita procura e consumo.
No estudo feito por Borges et al., que realizou uma caracterização histomorfológica do
sistema tegumentar auricular de cateto, observou-se que a epiderme e a derme
apresentaram respectivamente 36,6% e 58,7% de porção tecidual. Apesar do trabalho
ser baseado na conservação de tecido auricular, a espessura da pele é algo
significativo, pois se encontra em considerável proporção nesta região. Se levar em
conta tal avaliação, é algo que pode refletir na quantidade total de pele do cateto, que
origina uma característica notável para este animal.
Em outros trabalhos realizados com caprinos e ovinos sobre a resistência e qualidade
da pele (Oliveira et al., 2008; Jacinto et al., 2004) houve variação no resultado
dependendo da raça, região, porção onde a pele foi retirada e idade dos animais. Podese verificar com estes resultados que, esses fatores definem a espessura da pele e sua
resistência a trações como foi verificado nos testes físico-mecânicos em que foram
submetidos. É possível, como avaliou Oliveira et al. (2008) que a refrigeração e
conservação da pele dos animais antes que fossem realizados os testes, a qualidade
dos equipamentos, entre outros, possa ter influenciado no resultado, o que pode ter
corroborado para que alguns resultados tivessem um critério negativo ou não esperado
para a categoria avaliada.
Conservar as peles dentro de parâmetros adequados pode vir a contribuir com a sua
qualidade, uma vez em que o couro para ser classificado como aceitável para a
produção de utensílios destinados a compra, precisa ser avaliado por estes tipos de
testes citados nos trabalhos que foram aqui mencionados. A pele é um material, de
reconhecimento internacional, usado para a fabricação de peças de alto valor, e para
isso, precisa estar dentro dos padrões esperados para ela, do contrário, irá gerar
grandes prejuízos para aqueles que escolherem trabalhar com este material, o que
poderá levar a substituição do conteúdo e perda de interesse econômico sobre a
mesma.
Apesar do comparativo, é necessário um estudo singular, voltado para os catetos, pois
as espécies exibem suas particularidades, sejam elas anatômicas ou fisiológicas. Os
pecaris, são animais de grande potencial, e precisam ser melhor estudados para
compreensão de seu comportamento, da alimentação, da reprodução e até mesmo da
comercialização. Vale reforçar que mercado consumidor existe para esta espécie, e o
presente estudo pretende viabilizar conhecimento para os interessados sobre os
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produtos advindos desses silvestres, com destaque para pele. Além disso, visa
compreender quais são os efeitos da criação em cativeiro e se eles afetam a qualidade
desse animal.

Conclusão

A avaliação da pele de catetos se torna necessário para conhecimento das
especificidades do produto e dos componentes que constituem o tecido que fazem com
que o couro deste animal seja de excelente qualidade. A escassa quantidade de estudos
sobre a pele de pecaris enfatiza mais ainda a necessidade de construção e prática deste
relatório.
O estudo da pele, como pretende ser realizado neste trabalho, possibilitará que os
comerciantes conheçam os atributos de sua mercadoria e possam garantir ao
consumidor a devida qualidade que o material apresenta.

Referências

ANDRADE, P. C. M. et al. Manejo de caititus (Tayassu tajacu) e queixadas (T. pecari)
em cativeiro na Amazônia Central. Universidade Federal do Amazonas. 32p. 2009
ARAÚJO FILHO, J. T. et al. Efeito de dieta e genótipo sobre medidas morfométricas e
não constituintes da carcaça de cordeiros deslanados terminados em confinamento.
Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.8, n. 4, p. 394-404, out./dez. 2007.
Disponível
em:
<https://pdfs.semanticscholar.org/2277/99045f764aba035749045634e3b1b14aacad.pd
f> . Acesso em: agos. 2020.
AZERÊDO, L. M. S. Características morfológicas nos diferentes cortes comerciais de
carne de cateto (Tayassu tajacu) criados em cativeiro. Tese de Pós-Graduação.
Universidade Federal de Campina Grande. 58p. 2016.
BORGES, A. A. et al. Caracterização histomorfológica do sistema tegumentar auricular
de cateto (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia. Belo Horizonte, v. 69, n. 4, p. 948-954, agos. 2017. Disponível em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352017000400948
>. Acesso em: set. 2020.
FIGUEIREDO, S. C. de. Constituintes corporais comestíveis e não comestíveis de
catetos (Tayassu tajacu) criados em cativeiro no semiárido nordestino: efeitos da idade
e sexo. Tese de Pós-Graduação. Universidade Federal de Campina Grande. 87p. 2016.
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.

CIÊNCIAS DA VIDA

428

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

GUNDERSEN, HJG; JENSEN, F B; KIEU, K; NIELSEN, J. (1999). The efficiency of
systematic sampling in stereology-reconsidered. J Microsc. Mar;193((Pt 3)): p.199-211.
GUNDERSEN, HJG. (2002). The smooth fractionator. Journal of Microscopy. v. 207,
p.191-210.
HOWARD, C.V.; REED, M.G. Unbiased Stereology. Three-dimensional Measure-ment
in Microscopy. QTP Publications, Liverpool. 2010.
JACINTO, M. A. C. et al. Características anátomo-estruturais da pele de ovinos (Ovis
áries L.) lanados e deslanados relacionadas com o aspecto físico-mecânico do couro.
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 33, n. 4, p. 1001-1008, jul./agos. 2004.
Disponível
em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151635982004000400020&script=sci_arttext>.
Acesso em: set. 2020.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto, atlas. 11 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
MAYHEW, T.M.; OLSEN, D.R. Magnetic resonance imaging (MRI) and model-free
estimates of brain volume determined using the Cavalieri principle. J Anat. 1991; 178:
133-144.
MOULTON, M. P.; SANDERSON, J. Wildlife Issues in a Changing World. St. Lucie
Press. Delray Beach, FL, USA, 1997.
OLIVEIRA, R. J. F. et al. Características físico-mecânicas de couros caprinos e ovinos
no Cariri Paraibano. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 37, n. 1, p. 129-133, jan.
2008.
Disponível
em:
<
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151635982008000100019&script=sci_arttex> .
Acesso em: set. 2020.
VENTURIERI, B.; LE PENDU, Y. Padrões de atividades de caititus (Tayassutajacu) em
cativeiro. Revista de Etiologia, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 35- 43, jun. 2006. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517280520060001000
04#:~:text=Em%20cativeiro%2C%20seu%20padr%C3%A3o%20de,dos%20recintos%
3B%20conten%C3%A7%C3%A3o%20e%20manipula%C3%A7%C3%A3o.> . Acesso
em: nov. 2019.
VENTURINI, K. S.; SARCINELLI, M. F.; SILVA, L. C. Abate de suínos. Boletim Técnico
PIE - UFES, v. 1407, 2007.

CIÊNCIAS DA VIDA

429

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0366
AUTOR: GABRIEL DE CASTRO GOMES GARCIA
ORIENTADOR: GUILHERME ORTIGARA LONGO

TÍTULO: Resistência e resiliência do coral Siderastrea stellata a eventos de
soterramento
Resumo
Os ecossistemas recifais são importantes devido aos bens e serviços que nos
beneficiam com a pesca, turismo, proteção costeira e várias substâncias utilizáveis. Os
corais são um dos principais bioconstrutores de recifes, porém eles estão sendo
afetados pelos impactos antrópicos, como o aumento da temperatura que causa
branqueamento e o deixa debilitado e suscetível a morte. Outro fator estressante aos
corais é o soterramento, que branqueia, sufoca e raspa o tecido dos corais. A espécie
Siderastrea stellata é considerada uma das mais resistentes e abundantes dos recifes
rasos da costa brasileira, é capaz de sobreviver em ambientes estressantes, como as
poças de maré. Neste trabalho, monitoramos 11 colônias de S. stellata em uma poça de
maré, localizada em Natal - RN que sofre com eventos de soterramento, analisamos
dados bióticos e abióticos para entender como a espécie reage aos soterramentos ao
longo do tempo. Encontramos que os eventos de soterramento são causados pelas
direções leste-nordeste e leste de vento e norte e nordeste de ondulação, o que afetou
diretamente a saúde das colônias. Por outro lado, as colônias apresentaram uma rápida
recuperação mostrando alta resiliência da espécie. Isso indica que os corais dos recifes
rasos do Nordeste podem suportar melhor as mudanças climáticas do que outras
espécies mais sensíveis a condições estressantes. Este trabalho se relaciona com os
objetivos 13 e 14 da Agenda 2030 da ONU.
Palavras-chave: Poça de maré; Monitoramento; Vento; Ondulação; Nordeste; Brasil
TITLE: Resistance and resilience of the coral Siderastrea stellata to burial events
Abstract

Reef ecosystems are critical for the goods and services they provide us, including
fisheries, tourism, and coastal protection and potentially bioactive compounds. Corals
are among the main reef bioconstructors, but in the past decades have suffered due to
anthropogenic impacts, such as increasing temperatures, causing bleaching events and
leaving them more susceptible to mortality. Another common stressor to corals is burying
events, which bleaches, suffocates and scrapes the corals´ tissue. The coral Siderastrea
stellata is considered one of the most resistant and abundant of shallow reefs on the
Brazilian coast, and is able to survive in stressful environments, such as tide pools. In
this work, we monitored 11 colonies of S. stellata at a tide pool, located in Natal-RN that
suffers from burying events. We have analyzed biotic and abiotic data to understand how
the species reacts to burials over time. We found that the burying events are caused by
the East-Northeast and East directions of wind and North and Northeast waves. This
directly affected coral health, which showed a rapid recovery after the burial event ended,
demonstrating a high resilience of the species. This suggest that corals from shallow
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reefs in the Northeast Brazil could be less impacted by repeated bleaching events
caused by climate change in comparison to other species.

Keywords: Tidepool; Monitoring; Wind; Wave; Northeast; Brazil
Introdução
Os ecossistemas recifais são importantes devido a sua biodiversidade e pelos serviços
que oferecem, beneficiando vários organismos que vivem associados aos recifes e que
dependem direta ou indiretamente desses ambientes tanto para alimentação, abrigo,
refúgio e reprodução. Nós humanos nos beneficiamos desses ecossistemas através da
pesca (artesanal e industrial), turismo, além de usufruirmos da proteção costeira. Além
disso ecossistemas recifais abrigam uma série de substâncias potencialmente
utilizáveis na área de cosméticos e fármacos (Cole et al. 2008; Grahan, 2013; Bellwood
et al., 2012). Entretanto, esses serviços estão ameaçados devido a impactos
antropogênicos como a sobrepesca, poluição, aquecimento global e acidificação dos
oceanos que ameaçam até mesmo as áreas mais remotas do planeta. (HoeghGuldberg, 2011; Moberg & Folke, 1999 ; Hughes et al., 2003 ; Bellwood et al., 2012).
Os corais são um dos principais bioconstrutores de recifes, gerando um ambiente
complexo e com grande biodiversidade, devido a quantidade de habitats e nichos que
esse ambiente proporciona (Grahan, 2013; Harrison, 2011). A maioria faz simbiose com
algas dinoflageladas conhecidas como zooxantelas que lhes proporciona energia
(proveniente da fotossíntese realizada) em troca de abrigo e outros nutrientes oriundos
de resíduos do metabolismo como excreção e respiração (Stat et al., 2008). Contudo,
essa simbiose pode ser rompida por diversos fatores, físicos e biológicos, como
temperaturas extremas, alta radiação solar, metais pesados, micro-organismos
patógenos e sedimentação (Lesser, 2011; Goreau & Hayes, 1994). Com isso, ele perde
sua principal fonte de alimento, afetando sua taxa de crescimento e habilidade de
competir por espaço com outros seres que estão em contato, impactando
negativamente sua reprodução e abundância. Além disso, corais ficam mais suscetíveis
a doenças e consequentemente a morte (Glynn, 1993 ; Brown 1997). Esse fenômeno é
conhecido como branqueamento de corais e é facilmente observável, uma vez que, as
algas são coloridas devido aos pigmentos fotossintetizantes que possuem enquanto que
o corpo do coral é translúcido então quando as algas são expulsas, fica exposto seu
esqueleto de carbonato de cálcio, deixando ele visivelmente branco (Douglas, 2003).
Existem ambientes mais estressantes, por sofrerem grande variação de temperatura pH
e salinidade e com águas túrbidas (Castellanos-Galindo & Giraldo, 2008 ; Mies et al.,
2020). Em alguns casos o sedimento cobre parcialmente ou completamente a colônia,
soterrando-a, causando uma redução da taxa fotossintética, afetando seu crescimento,
causando branqueamento e podendo matar por sufocamento (Rogers, 1990 ;
Wesseling, 1999). Poças de maré são ambientes onde as condições variam
drasticamente em função dos ciclos da maré, o tamanho da poça, com as condições
climáticas determinando a intensidade e velocidade dessas alterações (Martins et al.,
2011; Metaxas & Scheibling, 1993; Macieira, 2013). Dessa forma, entender as espécies
adaptadas a esses ambientes pode dar pistas importantes sobre como espécies
poderão lidar com as alterações de condições ambientais causadas pelas mudanças
climáticas globais (Hughes et al., 2003).
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O coral estrela, Siderastrea stellata é uma das espécies mais abundantes e resistentes
da costa brasileira (Leão et al., 2003) ; Costa et al.,2008), podendo ser encontrado até
em poças de maré em que há um acúmulo de sedimento como areia que
frequentemente enterra a colônia, e a espécie consegue se recuperar do distúrbio em
poucas semanas (Nascimento, 2019).
Neste trabalho monitoramos colônias de Siderastrea stellata e propusemos um
experimento manipulando a intensidade e duração de soterramentos. Infelizmente,
diante do contexto da pandemia, não foi possível realizar o experimento. Como
alternativa, exploramos em mais detalhes os resultados obtidos através dos
monitoramentos em campo.

Metodologia
Área de estudo:
Os monitoramentos foram realizados em uma poça de maré em meio a um costão
rochoso, localizada próximo à praia de Areia Preta e ao Departamento de Oceanografia
e Limnologia (DOL) da UFRN (05°47’36”S; 35°10’55”W) em Natal, Rio Grande Do Norte
(Figura I). O local sofre com um acúmulo e retirada de sedimento constantemente,
causando eventos de soterramento nas colônias.
Coleta de dados:
A poça fica acessível e com condições para o estudo durante a maré baixa de sizígia
(0.0m a á 0.4m) dessa forma, os monitoramentos ocorreram nessas condições a cada
15 dias. No local, monitoramos 11 colônias de Siderastrea stellata que foram marcadas
com vergalhões de ferro fixados no substrato. Quando a colônia está totalmente
exposta, medimos a altura do fundo ao topo da colônia e do fundo a base, medimos
também o tamanho da colônia, sua altura, comprimento, largura e perímetro utilizando
uma fita métrica. Caso esteja parcialmente soterrada estimamos a porcentagem que
está aparente e se estiver totalmente soterrada apenas anotamos para fazer o
levantamento do soterramento estar alto ou baixo. Realizamos o mesmo procedimento
em cada colônia e anotamos com lápis em uma tabela fixa a uma placa de PVC.
Estimamos a saúde das colônias visualmente e utilizamos porcentagem para classificálas de acordo com sua cor, tomando como base três padrões principais : Saudável,
quando sua coloração está totalmente amarronzada; Pálida, quando a sua tonalidade
marrom vai diminuindo; Branqueado, quando a colônia está branca, sinalizando perda
quase total das zooxantelas. Analisamos também o que está em contato com a borda
da colônia, podendo ser areia, alga ou rocha e se há a presença de invertebrados como
bioerodidores em seu interior.
Dados de temperatura e luminosidade foram obtidos através de um sensor (Onset
HOBO® Bluetooth Pendant Light and Temperature Data Logger) que registra os dados
a cada 15 minutos. A salinidade foi aferida com um refratômetro. Os dados da direção
do
vento
e
da
ondulação
coletamos
da
plataforma
windguru
(https://www.windguru.cz/577) e foram comparadas À periodicidade dos eventos de
soterramento para avaliar a relação entre eles.
Experimento de soterramento:
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Seriam coletadas colônias de Siderastrea stellata em campo e levadas ao Laboratório
de ecologia marinha onde ficariam em aquários de recirculação e após o tempo de
aclimatação seriam submetidas a diferentes condições de soterramento onde algumas
seriam completamente soterradas (100%), umas parcialmente (50%) e outras sem
soterramento (0% controle) onde em 15 dias seriam desenterradas e analisado seu nível
de saúde estimado e posteriormente observado sua recuperação paracompreender
melhor sobre sua resistência e resiliência aos eventos de soterramento. As colônias
foram coletadas para realização de um experimento piloto, porém durante o período de
aclimatação as atividades da Universidade foram suspensas devido à pandemia e o
experimento inviabilizado.

Resultados e Discussões
Os dados coletados entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020 mostraram que a poça
sofreu uma variação de temperatura, sendo a máxima de 30,1°C e mínima de 26,5°C
(Figura 2) a salinidade variou entre 32 e 39 ppm. As colônias monitoradas são de
tamanho médio, onde a menor tem 29,25 cm de perímetro e a maior com 103,83 cm.
Os dados indicaram que os eventos de soterramento são influenciados diretamente
pelas diferentes direções do vento e da ondulação que chegam à costa (Figura 3). E
conseguimos identificar que, quando o local recebe ventos de leste-sudeste (ESE), leste
(E) e leste-nordeste (ENE) e ondulações de norte (N), nordeste (NE) e leste-nordeste
(ENE) há um aumento na intensidade do soterramento das colônias e que as direções
sul-sudeste (SSE) e sudeste (SE) fazem com que o soterramento diminua.
O soterramento foi capaz de afetar significativamente a saúde das colónias, causando
palidez e branqueamento após períodos de soterramento (Figura 4).
A presença de bioerodidores nas colônias foi registrada em apenas uma colônia durante
todo o período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, já o contato de borda com algas
e areia foi mais comum, coincidindo com baixos níveis de soterramento.
Discussão
Os dados de direções mostraram que quando a poça recebe ventos e ondulações de
sudeste, isso favorece a retirada de sedimento da poça devido a movimentação que
causa entre seus dois canais de conexão com o mar, fazendo com que as colônias
sejam desenterradas, e quando os ventos são mais frontais à poça (ESE, E, ENE) e as
ondulações de norte e nordeste, facilita a deposição de sedimento na poça. A grande
variação dessas direções em um curto período de tempo faz com que a poça mude de
completamente soterrada à sua situação normal com colônias de corais desenterradas
em cerca de 30 dias (Figura 5). Isso mostra que o local é muito instável selecionando
espécies resistentes a essas mudanças. O soterramento além de causar
branqueamento, também causa outros impactos nos corais, podendo fazer com que
sofram abrasão, diminuição da taxa fotossintética e sufocamento, uma vez que o
sedimento sobre ele impede que a luz ultrapasse e dificulta a sua respiração e captura
de alimento na coluna d'água, podendo causar sérios danos a saúde das colônias
(Tunala, 2019 ; Rogers, 1990).
Os meses em que as colônias tiveram maiores taxas de branqueamento e palidez
(março e dezembro de 2019) também coincidiram com meses muito quentes do ano
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(30°C e 29,4°C), juntando altas temperaturas com períodos de soterramento, pode
causar um estresse ainda maior no coral. Além disso, poça sofreu variações de
temperatura, porém não foi tão extrema como em outras poças, que dependendo do
seu volume e hidrodinamismo podem chegar a 40°C ou mais (Bennett, 2005). Altas
temperaturas podem causar danos irreversíveis até em espécies mais resistentes como
Siderastrea stellata, em que o efeito de alta temperatura chegou a causar morte em
algumas colônias, principalmente naquelas em que havia a presença de outros
invertebrados como cracas em seu interior, mostrando que esses organismos também
prejudicam a saúde do coral (Tunala 2019).
Apesar de as colônias terem sido afetadas pelo soterramento, elas se mostraram muito
resilientes, uma vez que leva em média 30 dias para estarem saudáveis após o
soterramento e em alguns casos em apenas 15 dias já estavam com a sua coloração
saudável. Outras espécies do mesmo gênero também mostraram ser resilientes, como
Siderastrea radians na Flórida que foram afetadas pelo excesso de sedimento ao ponto
de terem sido consideradas mortas, porém conseguiram se recuperar do distúrbio
(Lirman, et al., 2002).
Diante das mudanças climáticas podemos observar que Siderastrea stellata pode
suportar as condições estressantes que estão por vir. Porém muitas espécies,
principalmente do indo-pacífico e caribe são mais sensíveis a essas mudanças,
enquanto que as espécies brasileiras em geral são capazes de lidar melhor com
mudanças de temperatura, quantidade de nutrientes e águas mais túrbidas e profundas
e possuem uma menor taxa de mortalidade após eventos de branqueamento (Mies et
al., 2020). Isso sugere que talvez os corais brasileiros estejam mais bem preparados
para as mudanças globais do que as espécies de outras partes do mundo.

Conclusão
Este estudo mostrou que o coral Siderastrea stellata é uma espécie resistente, capaz
de suportar variações de temperatura e que mesmo após os eventos de soterramentos
que prejudicaram sua saúde causando palidez e branqueamento, as colônias
rapidamente se recuperam dos distúrbios, mostrando alta resiliência. Além disso,
também conseguimos identificar que as direções Lés-nordeste (ENE) e Leste (E) de
vento e Norte (N) e Nordeste (NE) de ondulação causam soterramento nas colônias da
poça. Assim, podemos prever quando as colônias estarão mais vulneráveis. A alta
resistência e resiliência de S. stellata indica que os corais dos recifes rasos do Nordeste
podem suportar melhor as mudanças climáticas do que outras espécies mais sensíveis
a condições estressantes.
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Anexos

Figura 1 - Mapa da área de estudo.

Figura 2 - Variação de temperatura ao longo do tempo (dados de fevereiro e maio de
2019 foram perdidos devido a problemas técnicos com sensor).
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Figura 3 – Relações entre o soterramento e as direções do vento e ondulação. a) ventos
nas direções representadas por tons azulados diminuem as taxas de soterramento e
cores amareladas aumentam o soterramento. b) ondulações nas direções
representadas por

Figura 4 - a medida que o soterramento (azul) aumenta, a taxa de saúde média diminui
e vice-versa. Onde as linhas de saúde desaparecem, as colônias estão soterradas.

Figura 5 - Poça em período de alto soterramento (A) e com baixa intensidade de
soterramento (B).
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TÍTULO: Estudo genético epidemiológico de polimorfismos relacionados com a
obesidade no Rio Grande do Norte
Resumo
A patogênese da obesidade é claramente complexa, envolvendo múltiplas interações
entre fatores comportamentais, ambientais e genéticos. Os genes estão envolvidos na
homeostase energética e afetam a ingestão, o gasto e o armazenamento de calorias.
As variantes genéticas influenciam o comportamento alimentar, o paladar e a saciedade
e o acúmulo de evidências tem implicado fortemente na presença de um componente
genético que desempenha um papel importante no risco para sobrepeso e obesidade.
Neste cenário alia-se a nutrigenética, que é uma ciência que avalia as interações entre
hábitos dietéticos e o perfil genético de cada indivíduo. A utilização desta informação
nos mostrará a predisposição de determinado paciente ou população para obesidade e
a estas variantes devem ser integradas á informações de características físicas e a
informação comportamental. Assim, o presente trabalho tem por objetivo fazer um
levantamento retrospectivo da frequência alélica, haplótipa, de 27 variantes genéticas
de 15 genes de um teste de nutrigenética já realizado em parceria com o Núcleo de
Genética (NUGEN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O
resultado obtido, designado de perfil genético pode contribuir de forma determinante
para a elaboração de um planejamento nutricional personalizado e ao mesmo tempo
para ações de promoção a saúde à nível populacional.
Palavras-chave: Obesidade, polimorfismo, nutrigenética.
TITLE: Epidemiological genetic study of polymorphisms related to obesity in rio grande
do norte.
Abstract
The pathogenesis of obesity is clearly complex, involving multiple interactions between
behavioral, environmental and genetic factors. Genes are involved in energy
homeostasis and affect calorie intake, expenditure and storage. Genetic variants
influence eating behavior, taste and satiety, and the accumulation of evidence has
strongly implicated the presence of a genetic component that plays an important role in
the risk of overweight and obesity. In this scenario, nutrigenetics is combined, which is a
science that assesses the interactions between dietary habits and the genetic profile of
each individual. The use of this information will show us the predisposition of a specific
patient or population for obesity and these variants should be integrated with information
on physical characteristics and behavioral information. Thus, the present work aims to
make a retrospective survey of the allelic, haplotypic frequency, of 27 genetic variants of
15 genes from a nutrigenetics test already carried out in partnership with the Nucleus of
Genetics (NUGEN) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The result
obtained, called a genetic profile, can make a decisive contribution to the development
of personalized nutritional planning and, at the same time, to health promotion actions at
the population level.
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Introdução
A obesidade é uma condição multifatorial e poligênica, considerada um dos maiores
problemas de saúde pública mundial, e está associada a uma série de complicações
secundárias, como diabetes melito tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares (DCV),
distúrbios respiratórios do sono e câncer. Pesquisas recentes sugerem que genes,
fatores ambientais, como a ingestão de nutrientes dietéticos, e suas interações afetam
a obesidade. Isso é importante para entender melhor a obesidade pela predisposição
genética dos indivíduos e para criar um conceito de “nutrição personalizada” para a
prevenção e o tratamento eficaz da obesidade. Neste cenário surge a genômica
nutricional: termo abrangente de nutrigenomics, epigenomics e nutrigenetics nutricional,
que envolvem a forma como os nutrientes e os genes são expressos para propiciar
resultados fenotípicos, incluindo o risco de doenças. A nutrigenética tem como foco o
estudo dos efeitos das variações no DNA, como polimorfismos de nucleotídeos único
(SNP), variações de número de cópias (CNV) e inserções e deleções (INDEL) nas
respostas biológicas à ingestão energética, de micro e macronutrientes e de compostos
bioativos de alimentos (CBA). Os SNPs ocorrem em todo o genoma, em média, a cada
300 pares de bases e um genótipo é um conjunto observado de alelos particulares em
locos especificados. As diferenças de genótipo têm certas conseqüências funcionais,
como alterar a atividade / função de uma proteína, e é seguida pela causa de doenças
comuns. Em outras palavras, as diferenças nos SNPs entre indivíduos podem explicar
porque alguns indivíduos são mais suscetíveis a doenças comuns, como a obesidade.
Mediante o exposto, os genes e seus respectivos polimorfismos relacionados à
predisposição à obesidade são: ADIPOQ (rs17300539), ADRB2 rs1042713), CLOCK
(rs3749474, rs1801260, rs1554483), DRD2 (rs1800497), FABP2 (rs1799883), FTO
(rs9939609, rs1421085, rs1121980, rs8050136, rs1558902), GHSR (rs490683), IL-6
(rs1800795), MC4R (rs2229616, rs2229616, rs12970134, rs11152221, rs17782313,
rs17700633), MTNR1B (rs10830963), OPRM1 (rs1799971), PER2 (rs2304672,
rs2304672), PPARG (rs2304672), SIRT1 (rs1467568), SLC2A2 (rs5400). Assim,
deseja-se conhecer os principais polimorfismos associados com a Obesidade na
população do RN para enfrentar esta doença. Se soubermos qual a freqüência dos
principais polimorfismos envolvidos com a obesidade, teremos como utilizar estratégias
nutricionais assertivas para diminuir esta condição, que é o cerne para outras doenças
crônicas que impactam tanto a vida das pessoas e o orçamento público. Para além dos
genes listados, esta pesquisa possibilitou a produção de outro projeto de pesquisa que
relaciona os SNPs CYP1A1 (rs2470893), SOD2 (rs1799725 ) e IL-6 (rs1800795) à
predisposição ao câncer. Este projeto relaciona os SNPs SOD2 (rs1799725), CYP1A1
(rs2470893), IL-6 (rs1800795) à fatores alimentares e câncer na população do Rio
Grande do Norte. Dessa forma, a problemática direcionadora do estudo é: A depender
do que os pacientes comam, mesmo contendo o SNP, eles terão menores chances em
desenvolver câncer? Esta pesquisa também tem como finalidade a contribuição do Rio
Grande do Norte no estudo de polimorfismo e preenchimento de bancos de dados
mundiais com informações relevantes sobre os SNPs acometidos na região potiguar.
Neste viés, a hipótese desse projeto é que será possível usar o estudo desses genes
como importantes instrumentos para a modulação do metabolismo decorrente de um
plano alimentar individualizado, prevenindo o surgimento da doença, seu
desenvolvimento, bem como o beneficiamento do tratamento através desse método e
das informações reunidas no nosso banco de dados, visando principalmente a busca
por melhor qualidade de vida e bem estar dos pacientes.
Metodologia
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A pesquisa observacional e transversal de prevalência. Serão incluídos no estudo 100
pacientes de ambos os sexos, que já realizaram o teste de Nutrigenética do Laboratório
Heart Genetics (Portugal, EUR), colaborador do NUGEN/UFRN desde 2010. Os testes
foram solicitados por médicos e nutricionistas e teremos apenas acesso aos laudos para
levantamento. A estratificação será realizada conforme o índice de massa corpórea
(IMC). Os 100 indivíduos selecionados assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido permitindo a disponibilidade dos dados para pesquisa. Todos os pacientes
foram submetidos à anamnese clínica completa com exame físico detalhado (peso,
altura, percentual de gordura) e exames bioquímicos como: glicose, insulina, HDL e LDL
serão avaliados dos pacientes que já fizeram o teste e o profissional que o acompanhou
solicitou. A extração de DNA foi realizada pelo laboratório Heart Genetics, assim a
genotipagem foi realizada para identificar 27 variantes genéticas, em 15 genes,
descritos como associados a obesidade. Serão utilizados na elaboração do relatório
técnico/estatistico o programa Statistical Package for the Social Science v. 15.0 (SPSS
Inc., Illinois, EUA). Dessa forma, os dados serão apresentados em forma de tabelas,
com as frequências relativas (percentuais) e absolutas das classes de cada variável
qualitativa. Para as variáveis quantitativas que apresentam uma distribuição normal, os
dados serão expressos em médias e desvio-padrão, para os dados que não apresentam
uma distribuição normal serão expressos em medianas e erro padrão da média.
Resultados e Discussões
Espera-se encontrar a freqüência dos principais polimorfismos associados com a
obesidade no RN e elaborar estratégias nutricionais para evitar o surgimento e/ou
combater a obesidade, como também construir um painel com os polimorfismos mais
presentes na população do RN, facilitando o acesso ao teste, por meio da redução de
investimentos financeiros. Vale ressaltar que é meta da saúde pública Nacional o
combate a obesidade.
Os resultados preliminares da pesquisa são: 141 pacientes analisados entre 2017 a
2019, dentre eles 103 são mulheres e 38 homens. Relativo a etnia, cinquenta são
caucasianos, dois negros e noventa não definiram etnia.
Conclusão
A principal contribuição científica é a possibilidade de termos estudos no território
Nacional mostrando os principais polimorfismos da população do RN associados a
obesidade e assim favorecermos a promoção à saúde e a economia do orçamento
público com os altos custos da média e alta complexidade para tratar esta doença. Vale
ressaltar que é meta do Ministério da Saúde o enfrentamento da obesidade e das
demais doenças crônicas nos próximos 20 anos. Poderemos também facilitar o acesso
aos testes de nutrigenética, pois conhecendo a frequência dos SNP associados a
obesidade na população do RN, será possível elaborar um painel mais especifico para
estes indivíduos, com custo mais acessível.
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TÍTULO: Concentração de alfa-tocoferol nos diferentes estágios de lactação após
suplementação com RRR-alfa-tocoferol
Resumo
Introdução: O objetivo desse estudo foi analisar a concentração de alfa-tocoferol nos
diferentes estágios de lactação após a suplementação de mães atendidas em
maternidade pública na cidade de Natal/RN. Metodologia: O estudo foi do tipo clínico
randomizado longitudinal e duplo-cego, com participação de 36 puérperas. Elas foram
alocadas em grupos: controle (GC) sem intervenção; suplementado 1 (GS1) recebendo
a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2) recebendo 800 UI. A
coleta do leite materno ocorreu em 6 momentos: 1º dia pós-parto antes da
suplementação; 24 horas após a primeira coleta e nos 7º, 20º, 30° e 60° dias pós-parto.
Para a avaliação da concentração de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizouse como parâmetro valores <4mg/dia, para indicar baixas concentrações de vitamina E.
Resultados e Discussão: Não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05)
quanto ao fornecimento de vitamina E pelo leite materno no pós-parto imediato. As
diferenças foram significativas no leite 24 horas, entre GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2
(p=0,001) e GS1 e GS2 (p=0,001). No momento 7 dias a diferença foi entre o GC e GS1
(p<0,001), GC e GS2 (p< 0,001). A partir do momento 20 dias não houve diferença
significativa entre os grupos. Conclusão: Para o fornecimento da vitamina E ao lactente,
os três grupos ofereceram quantidades adequadas até o momento 24 horas, e esse
fornecimento se manteve no leite materno até o 7o dia para os grupos suplementados.
Palavras-chave: Leite materno. Vitamina E. Suplementação alimentar.
TITLE:
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Abstract
Introduction: The objective of the study was to analise the concentration of alphatocopherol in different stages of lactation after the supplementation on lactating women
attending a public maternity in Natal/RN. Metodology: The study was a clinic randomized
longitudinal double-blind study, involving 36 puerperal women. Participants were
allocated in groups: control group (CG), whithout intervention; supplemented group 1
(SG1), which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol and supplemented group 2
(SG2), which received 800 UI. The collect occurred in 6 moments: 1st day postpartum
before supplementation, 24 hours after first collect and 7th, 20th, 30th and 60th days
postpartum. For the avaliation of the alpha-tocopherol’s concentration were used values
<4mg/day as parameter to indicate low concentration of vitamin E. Results and
discussion: The difference was significant in the 24hour milk, between CG and SG1
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(p<0,001), CG and SG2 (P=0,001) and SG1 and SG2 (P<0,001). In the moment 7 days
the difference was between CG and SG1 (p<0,001), CG and SG2 (p<0,001). From the
moment 20 days there was no significant difference between the groups. Conclusion:
For the supply of vitamin E to the infant, the three groups have offered adequate amouts
until the moment 24 hours, and the supply remained in breast milk until the 7th day for
supplemented groups.
Keywords: Breast milk. 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;
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 alfatocoferol é transportado na corrente sanguínea para os tecidos periféricos através de
lipoproteínas, associado, dentre outros compostos, ao colesterol, onde ambos se
encontram 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 alfa-tocoferol, único isômero relacionado à requisição
nutricional dessa vitamina e que encontra-se na sua forma natural como RRR-alfatocoferol (TRABER; BOWMAN; RUSSELL, 2006; GRILO et al., 2013). Dentre as
funções doalfa-tocoferol está a de antioxidante biológico, devido à proteção oferecida
às membranas 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 encontrase aumentado durante a gestação e o parto, o que comprava 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) 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,
visto que baixos níveis dessa vitamina no leite podem comprometer as reservas do
lactente e levar à deficiência de vitamina E (DVE) aumentando as chances de
desenvolverem morbidade mortalidade, além de anemia hemolítica, hemorragia
intraventricular,
doenças
crônicas
pulmonares,
edema,
trombocitose,
fibroplasiaretrolental e degeneração espinocerebral (DAVIS; AUTEN, 2010; FARES et
al., 2015; SILVA et al., 2017). Nesse contexto, torna-se de extrema importância a
realização de pesquisas que avaliem as concentrações de alfa-tocoferol no leite
materno, bem como em situações de suplementação. Dessa forma, o objetivo do
presente trabalho é de analisar a concentração de alfa-tocoferol nos diferentes estágios
de lactação após a suplementação.
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Metodologia
O estudo foi do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com
mães assistidas em maternidade pública da cidade de Natal/RN. O universo amostral
da pesquisa são lactantes voluntárias entre 18 e 40 anos de idade, de baixo risco
obstétrico, com parto a termo (igual ou maior a 37 semanas) e que realizavam
aleitamento materno. Os critérios de exclusão da amostragem foram: existência de
complicações maternas como a diabetes, hipertensão, neoplasias, doenças hepáticas,
infecciosas e do trato gastrintestinal, cardiopatias, sífilis, HIV positivo, dentre outras;
existência de má-formação fetal e conceptos múltiplos. Para a coleta de dados, as
lactantes foram identificadas na admissão hospitalar como participantes da pesquisa,
foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa 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, sob o parecer nº 1.855.267
CAAE 57948616.0.0000.5537. A amostragem foi calculada levando-se em
consideração mãe e recém-nascido, as variáveis de suplementação (grupo
controle(GC), grupo suplementado 1(GS1); e grupo suplementado 2(GS2)) e a variável
leite materno. Assim, o tamanho total da amostra para investigar a interação entre a
variável suplementação e leite materno no total foi de 36 participantes, sendo 12
puérperas para cada grupo. O cálculo foi realizado utilizando o pacote estatístico
G*Power V.3.1.9 (FAUL et al., 2007), considerando a aplicação do teste (ANOVA para
medidas repetidas entre fatores) e os parâmetros: a= 0,05, poder de teste (b) de 0,8 e
valor da medida de efeito d=0,40. A equipe foi treinada e orientada sobre os
procedimentos e a rotina da pesquisa. Foram utilizados formulários padronizados para
coleta de informações socioeconômicas e demográficas, dados do pré-natal e do parto,
história clínica, exames bioquímicos e dados sobre o consumo alimentar de vitamina E,
por meio da aplicação de Recordatório 24 horas. Algumas informações foram transcritas
do cartão de acompanhamento do pré-natal e prontuário hospitalar. Após a coleta de
sangue, as mães foram divididas em três grupos: GC: sem suplementação; GS1:
suplementadas com uma cápsula de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pósparto; GS2: suplementadas com duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI(Apêndice – Figura 1).
As suplementações foram por via oral e ingeridas com água no desjejum materno. A
escolha das doses alfa-tocoferol para o presente estudo se deu pelo fato destas serem
comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando
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(CLEMENTE et
al., 2014; HAYDEN et al., 2007; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000). Foram
coletados 2 mL de leite materno, no período da manhã, após jejum de 8 a 12 horas. As
coletas aconteceram em 6 momentos: 1° dia pós-parto (0 hora) antes da
suplementação; 24 horas após a primeira coleta (24h); 7º, 20º, 30° e 60° dias pós-parto.
A equipe de pesquisa visitou as lactantes em suas residências, para a realização das
coletas a partir do 7º dia, onde ocorreram orientações sobre as técnicas de
amamentação e as vantagens do aleitamento materno, para evitar o desmame precoce.
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
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde foram armazenadas a 20ºC, por tempo médio de três dias, para posterior extração e análise bioquímica do
alfa-tocoferol. 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 500 µl
de leite, foram acrescentados 500 µl de álcool etílico a 95% (Merck, Darmstadt,
Alemanha) para precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt,
Alemanha) para extração dos lipídios. 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 realizadas três vezes, e do total extraído foram
utilizadas alíquotas de 3 mL da fase hexânica, as quais foram destinadas para a
evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da análise, o extrato foi diluído em
500 µL de diclorometano e 20 µL foram aplicados no aparelho de Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE) (Apêndice – Figura 2). Para a avaliação da concentração de
alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se como parâmetro valores < 4
mg/dia no leite materno, para indicar baixas concentrações de vitamina E (IOM, 2000),
sendo tais valores estimados ao longo do período de lactação. Para o leite colostro
considerou-se o volume diário de 396 mL e para o maduro adotou-se 780 mL
(IOM,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 e o Testt Student mensuraram a diferença entre as médias dos dados paramétricos. Para dados
não paramétricos, foram utilizados os testes estatísticos convenientes (Kruskal-Wallis,
Mann-Withney ou Wilcoxon). As diferenças foram consideradas significativas quando p
< 0,05.
Resultados e Discussões
Durante a gestação, o transporte de alfa-tocoferol via placenta é limitado e a deficiência
de vitamina pode ser muito comum em lactentes, principalmente os recém-nascidos
prematuros (<37 semanas) os quais, ao nascer, apresentam baixas reservas corporais
e intenso crescimento e desenvolvimento, uma vez que o acúmulo de vitamina E ocorre
no terceiro período gestacional (BRAMLEY et al., 2000; TRABER, 2014). Entretanto,
estudos mostram prevalência de DVE em mulheres lactantes da África do Sul em 70%
(PAPATHAKIS et al., 2007) e 22% na região nordeste do Brasil (RODRIGUES, 2016),
fazendo-se fundamental a ingestão adequada dessa vitamina nos níveis recomendados.
O fornecimento da vitamina E pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) foi
semelhante entre os grupos GC, GS1 e GS2, apresentando 1472,4 µg/dL, 1508,4 µg/dL,
1422,1 µg/dL, respetivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos (p >
0,05). Os valores encontrados foram semelhantes a um estudo realizado com população
de características semelhantes (CLEMENTE et al., 2014). Já em relação aos grupos
que receberam suplementação, estes tiveram um aumento do fornecimento da vitamina
no pós-parto imediato (24 horas), quando comparados ao grupo controle (Apêndice –
Figura 3). A análise intergrupos apontou diferenças significativas no momento 24 horas
entre os GC (1501 µg/dL) e GS1 (2588,2 µg/dL) (p < 0,001), GC (1501 µg/dL) e GS2
(2977,1 µg/dL) (p = 0,001) e GS1 (2588,2 µg/dL) e GS2 (2977,1 µg/dL) (p = 0,001). Foi
observado um aumento do alfa-tocoferol no leite 24 horas após a suplementação, o que
possibilita um fornecimento adequado da vitamina E para o lactente e está em
consonância com outros estudos (CLEMENTE et al., 2014; MEDEIROS et al., 2016);
LIRA, 2017). No momento 7 dias a diferença foi entre os GC (619,8 µg/dL) e GS1
(1314,9 µg/dL) (p < 0,001) e GC (619,8 µg/dL) e GS2 (1451,9 µg/dL) (p < 0,001), o que
está de acordo com outros estudos (MEDEIROS et al., 2016); LIRA, 2017). O nosso
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estudo apontou que não há diferença a partir do 20º dia entre os grupos que foram
suplementados e o que não recebeu suplementação. A maioria dos estudos que avaliam
o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no leite não apresentam resultados a partir
desse mesmo tempo. Foi percebido um declínio gradual na concentração de alfatocoferol 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). Para os recém-nascidos em amamentação exclusiva o leite materno é a primeira
fonte importante de vitamina E, e sua concentração varia com os estágios de lactação
(SAMANO et al., 2017). Portanto, o adequado estado nutricional materno da vitamina E
apresenta importância para o sistema imunológico e evitar quadros de deficiência desta
vitamina em neonatos (DEBIER, 2007; OVSYANNIKOVA et al. 2010; SZLAGATYSSIDORKIEWICZ et al. 2012;). Por fim, se torna clara necessidade de estratégias de
prevenção, controle e combate a deficiência da vitamina E não só durante a lactação,
mas também no pré-natal e pós-natal. Futuros estudos poderiam investigar o efeito de
doses diárias em menores concentrações ou dentro da recomendação estabelecida,
para se atingir o requerimento da vitamina.
Conclusão
Para o fornecimento da vitamina E ao lactente, os três grupos ofereceram quantidades
adequadas até o momento 24 horas, e esse fornecimento se manteve no leite materno
até o 7º dia para os grupos que foram suplementados.
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Anexos

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

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

Figura 3. Análise do alfa-tocoferol no leite materno nos diferentes momentos da lactação
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TÍTULO: Zooplâncton e precipitação: entendendo o efeito das mudanças climáticas na
estrutura da comunidade
Resumo
Tendo em vista os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade e
funcionamento dos ecossistemas e que alterações no padrão de precipitação são
previstas, o objetivo deste trabalho foi avaliar como a estrutura da comunidade
zooplanctônica responde à variação temporal da precipitação. No período entre 2011 e
2016 foram realizadas coletas trimestrais de zooplâncton e variáveis relacionadas à
precipitação em um reservatório do semiárido brasileiro. Em laboratório, o zooplâncton
foi identificado e quantificado, com auxílio de microscópio óptico e bibliografia
especializada. Diferentes análises estatísticas foram realizadas para analisar a variação
temporal na riqueza de espécies, densidade, diversidade de Shannon, equitabilidade de
Pielou e composição do zooplâncton e suas relações com a precipitação, volume de
água e profundidade máxima do reservatório. A redução do volume de água do
reservatório com a seca prolongada que foi observada, reduziu a riqueza de espécies,
a diversidade de Shannon e equitabilidade, e favoreceu um aumento na densidade do
zooplâncton, além de promover mudanças na composição de espécies. Portanto, este
estudo mostra que cenários previstos de maior frequência de eventos de secas
prolongadas pelas mudanças climáticas podem alterar a estrutura da comunidade
zooplanctônica, que são organismos fundamentais para a ciclagem de nutrientes e
manutenção da qualidade da água nos reservatórios do semiárido.
Palavras-chave: Seca, semiárido, variação temporal, rotíferos, cladóceros e copépodes.
TITLE: Zooplankton and precipitation: understanding the effect of climate change on
community structure
Abstract
In view of the effects of climate change on biodiversity and the functioning of ecosystems
and what changes in the pattern of precipitation are expected, the objective of this work
was to evaluate how the structure of the zooplankton community responds to the
temporal variation of precipitation. Between 2011 and 2016, quarterly samples of
zooplankton and variables related to precipitation were carried out in a reservoir in the
Brazilian semiarid region. In the laboratory, zooplankton was identified and quantified in
optical microscope with specialized bibliography. Different statistical analyzes were
performed to evaluated the temporal variation in species richness, density, Shannon
diversity, Pielou evenness and zooplankton composition and its relationships with
precipitation, water volume and maximum reservoir depth. The reduction in the water
volume due the observed prolonged drought during this study, reduced species richness,
Shannon diversity and evenness, and favored an increase in zooplankton density, in
addition to promoting changes in species composition. Therefore, this study shows that
predicted scenarios with a higher frequency of prolonged drought events due to climate
change can alter the structure of the zooplankton community, which are fundamental
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organisms for nutrient cycling and maintenance of water quality in the semiarid
reservoirs.
Keywords: Drought, semiarid, temporal variation, rotifer, cladocera and copepod.
Introdução

As mudanças climáticas podem causar consideráveis impactos em todos os
ecossistemas do planeta. Entre os múltiplos estressores envolvidos com as mudanças
climáticas e que afetam as comunidades biológicas, estão as alterações no padrão de
precipitação (Meerhoff et al., 2012; IPCC, 2014). Algumas regiões do planeta sofrerão
com as precipitações mais intensas (IPCC, 2014), enquanto outras sofrerão com a
diminuição das chuvas e maior frequência e duração de eventos de seca. Segundo
Pivetta (2013), é esperada uma redução de cerca de 40% na precipitação no semiárido
brasileiro, além de um aumento na extensão das secas (IPCC, 2014). Nesse sentido,
as mudanças climáticas podem causar consideráveis efeitos negativos sobre a
biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas, e consequentemente, afetar os
serviços ecossistêmicos prestados pelos ecossistemas aquáticos (Hooper et al., 2005;
Woodward, Perkins & Brown, 2010; Meerhoff et al., 2012). Irregularidade e deficiência
de chuvas estão presentes no semiárido brasileiro. Além disso, geralmente, a
evapotranspiração supera a precipitação, causando perda significativa dos volumes
superficiais de água nessa região (Barbosa et al., 2012), tornando-a bastante vulnerável
às mudanças climáticas.

Na região do semiárido, estão presentes reservatórios de água essenciais para a
sobrevivência da população circundante. São fontes de abastecimento e
armazenamento hídrico, irrigação, de atividades pesqueiras e lazer e responsáveis por
geração de energia elétrica (Simões & Sonoda, 2009). Portanto, além de importantes
para a sobrevivência, conferem também extrema importância na economia da região
onde estão localizados (Kennedy et al., 2003).

A comunidade zooplanctônica (rotíferos, cladóceros e copépodes) presente nesses
ecossistemas podem atuar como bioindicadores ecológicos, devido possuírem um curto
ciclo de vida, respondem rapidamente às mudanças ambientais (Nogueira &
Matsumura-Tundisi, 1996, Simões & Sonoda, 2009). São responsáveis por controle do
fitoplâncton, pois apresentam espécies de hábitos filtrador e herbívoro. Constituindo,
então, um elo importantíssimo entre os produtores e os demais consumidores, fazendo
parte da ciclagem de nutrientes e fluxo de energia (Gliwicz & Pijanowska, 1989, Melão,
1999), devido a sua posição estratégica na teia trófica.

Redução na precipitação, aumento da temperatura e da extensão da seca têm impacto
direto nos ecossistemas aquáticos, pois podem resultar na redução do nível de água
dos corpos aquáticos e aumentar a eutrofização e a proliferação de cianobactérias, além
de salinização de águas superficiais (Medeiros et al., 2015, Brasil et al., 2016). Como
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consequência disso, a estrutura da comunidade zooplanctônica pode ser modificada
(Adrian et al., 2009). Entretanto, os padrões de resposta desta comunidade às variações
na precipitação ainda não são bem claros.

Este estudo tem por objetivo entender como os atributos da comunidade zooplanctônica
(riqueza, densidade, diversidade de Shannon, equitabilidade e composição) respondem
à variação temporal da precipitação em um reservatório do semiárido brasileiro, a fim
de avaliar possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre a estrutura e dinâmica desta
comunidade. Espera-se que a diminuição da precipitação ao longo do tempo promova
uma redução do nível de água do reservatório e alterações das condições limnológicas,
diminuindo a riqueza, diversidade e equitabilidade de zooplâncton, aumentando a
densidade e mudando a composição da comunidade.

Metodologia

Local de estudo e Amostragem
Amostras trimestrais de zooplâncton foram coletadas nos anos de 2011 a 2016 em um
reservatório do semiárido brasileiro, o Gargalheiras, localizado na bacia hidrográfica do
Rio Piranhas-Açu, no município de Acari, do Estado do Rio Grande do Norte. O
reservatório apresenta 805 ha de área, e capacidade máxima de acumulação de água
com cerca de 44, 42 hm³ (Rio Grande Do Norte, 2001, Brasil, 2017).
O zooplâncton foi coletado através de arrastos verticais na região limnética do
reservatório, com auxílio de rede de plâncton de 68-μm de abertura de malha para a
filtragem e barco para a locomoção. As amostras foram dispostas em garrafas pet, cada
uma com cerca de 150 ml de amostras de água contendo o zooplâncton, em seguida
foram fixadas em solução de formaldeído a 4% tamponado com bicarbonato de cálcio e
levadas para o Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA UFRN), onde ficaram armazenadas até o momento das análises laboratoriais.
Os dados de precipitação foram obtidos através da Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Estado do Rio Grande do Norte (EMPARN) e os dados de volume do reservatório
foram disponibilizados pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande
do Norte (SEMARH). A profundidade (m) foi avaliada em campo com um auxílio de uma
corda graduada.

Análises laboratoriais
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Um total de 23 amostras de zooplâncton (rotíferos, cladóceros e copépodes) foram
analisadas no Laboratório de Ecologia Aquática (LEAq) do Departamento de
Oceanografia e Limnologia (DOL - UFRN). O mínimo de 10% de cada amostra foi
quantificado, com auxílio de microscópio óptico (aumento de 40 a 400x, modelo
OLYMPUS CX22LED), e as espécies foram identificadas por meio de bibliografia
especializada (Koste, W. 1978, Elmoor-Loureiro, 1997, Silva, 2003, Santos Silva, 2013).

Análises estatísticas
Os atributos da comunidade zooplanctônica analisados foram: riqueza (número de
espécies por amostra), densidade (ind m³), diversidade de Shannon, equitabilidade de
Pielou (Pielou ,1966) e composição. A variação temporal da riqueza, densidade,
diversidade e equitabilidade foram avaliadas graficamentes. Mudanças na composição
do zooplâncton ao longo do tempo foram analisadas através de uma Análise de
escalonamento multidimensional não métrico (NMDS; Clarke & Warwick, 1994) e as
diferenças entre os anos foram testadas com uma Análise de Similaridade (ANOSIM).
Para estas análises, foram utilizadas uma matriz de similaridade de Jaccard. As
espécies indicadoras de cada ano foram identificadas usando o índice de IndVal,
calculado com base na abundância relativa e na frequência de ocorrência de cada
espécie (Dufrêne e Legendre, 1997). Valor de IndVal próximo a 1 indica que a espécie
é abundante somente em um grupo e valor próximo a zero, significa que a espécie
ocorre em vários grupos. Correlações de Spearman foram utilizadas para avaliar a
relação entre os atributos da comunidade zooplanctônica e as variáveis precipitação,
volume e profundidade do reservatório. Todas as análises estatísticas foram realizadas
através do programa Rstudio e a significância considerada foi de P < 0,05.

Resultados e Discussões

A seca prolongada no reservatório de Gargalheiras
Os anos de 2011 e 2016 foram os que apresentaram a maior precipitação acumulada
(743 e 457 mm, respectivamente), enquanto os menores valores foram registrados em
2015 e 2012 (20 e 77 mm, respectivamente) (Figura 1a). Quando analisado por mês, os
maiores valores de precipitação acumulada foram observados em março de 2016 e
2015, e junho de 2011. Enquanto que, valores intermediários de precipitação mensal
acumulada foram observados em março e junho de 2013, março de 2014 e junho de
2016. No restante dos meses estudados, não houve precipitação (Figura 1b).
O reservatório de Gargalheiras passou por uma seca prolongada durante todo o período
de estudo, que se intensificou a partir de 2012 pelo semiárido brasileiro (Marengo, et al.,
2016). Essa seca prolongada é claramente refletida na brusca redução do volume de
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água do reservatório observada ao longo do tempo. Os meses de junho e setembro de
2011 tiveram os maiores valores de volume do período, em seguida, o volume decaiu
até setembro de 2015, quando secou completamente. Após esse período, ocorreu um
leve aumento do volume e voltou a reduzir, se mantendo muito baixo (Figura 2). Muito
provavelmente, o incremento no volume de água observado nos meses de junho e
setembro de 2011 se deu devido a maior precipitação ocorrida no ano de 2011 e ao
volume que o reservatório já tinha acumulado. Nenhuma relação direta foi observada
entre a precipitação e o volume do reservatório (Correlação de Spearman, P > 0,05),
uma vez que esta relação tem uma certa defasagem temporal entre chover e aumentar
o volume, principalmente em se tratando de um reservatório que chegou a secar
completamente. Além disso, a análise não considerou a precipitação acumulada dos
meses intermediários onde não tiveram amostragens. Pode-se levar em consideração
o escoamento, onde a água da chuva toma diversos rumos (Guimarães, 2017), portanto
nem toda a água da precipitação vai fazer parte do volume do reservatório.
Durante o ano de 2011, que foi mais chuvoso, e também no início de 2012, pouca
variação foi observada na profundidade máxima do reservatório. Entretanto, a partir de
setembro de 2012 ocorreu uma queda brusca na profundidade máxima, e então segue
diminuindo, com algumas notáveis variações ao longo do período (Figura 3). Foi
observada uma correlação positiva e significativa entre o volume do reservatório e a
profundidade máxima (Spearman, rho = 0,94, P < 0,05).

Estrutura da comunidade zooplanctônica
A maior riqueza de espécies do zooplâncton foi registrada em setembro de 2011 (18
espécies) e a menor em março de 2016 (somente 3 espécies de rotíferos). A maioria
das espécies foram de rotíferos que ocorreram em todos os meses de amostragem com
exceção de junho de 2012. A riqueza de rotíferos por amostra variou de 2 (março de
junho de 2015 e junho de 2012) a 11 espécies (setembro de 2011). Os rotíferos são
organismos de pequeno tamanho corporal dentre os organismos do zooplâncton e que
comumente apresentam a maior riqueza de espécies (Rodríguez; Matsumura-Tundisi,
2000; Esteves, 2011), especialmente em ambientes com condições mais eutrofizadas,
como é o caso do reservatório de Gargalheiras durante o período estudado.
Os cladóceros tiveram a maior riqueza de espécies nos meses de junho, setembro e
dezembro de 2011 e junho de 2016 e foram ausentes nos meses de junho de 2013,
dezembro de 2014 e março de 2016. O grupo dos copépodes, apresentou sua maior
riqueza de espécies em junho de 2012 (5 espécies), sendo este o número total de
espécies de copépodes encontrado nas amostras analisadas (Figura 4).
A densidade de zooplâncton total variou de 851 a 409483 ind m-3 nos meses de
dezembro de 2015 e março de 2014, respectivamente (Figura 5). Os maiores valores
de densidade de zooplâncton total foram registrados no ano de 2014 e início de 2015.
A densidade de rotíferos foi maior em março de 2014, quando este grupo representou
75% de todo o zooplâncton da amostra. Não foram registrados rotíferos em junho de
2012, como mencionado anteriormente. As espécies que apresentaram maior
densidade dentro do grupo dos rotíferos foram Brachionus havanaensis, B. plicatilis e
Keratella tropica.
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No geral, a densidade de cladóceros foi baixa em relação aos outros grupos. A maior
densidade de cladóceros foi registrada em dezembro de 2016, mas esses organismos
foram ausentes em junho de 2013, dezembro de 2014 e março de 2016 (Figura 5). A
espécie de cladócero que mais contribuiu com a densidade do grupo foi Moina minuta.
Os copépodes calanóides e ciclopóides, incluindo formas jovens e adultos, foram o
grupo predominante em termos de densidade em 78 % das amostras analisadas, sendo
que no restante das amostras (22 %), os rotíferos predominaram. A maior densidade de
copépodes foi registrada em junho de 2015 e a menor em novembro de 2015 (Figura
5). As espécies mais abundantes de copépodes foram Thermocyclops decipiens e
Notodiaptomus iheringi. Os copépodes ciclopóides apresentaram maiores densidades,
com exceção de dezembro de 2011, março, junho e setembro de 2012 e novembro de
2015, quando os copépodes calanóides apresentaram maiores densidades.
A diversidade de Shannon e a equitabilidade do zooplâncton total foram maiores em
setembro de 2011 (2,15 e 0,73, respectivamente) (Figura 6), assim como a maior
riqueza (Figura 4) e o maior volume de água do reservatório (Figura 2). As menores
diversidades de Shannon ocorreram em março de 2016, junho de 2013 e setembro de
2013. Enquanto que, para a equitabilidade foi nos meses de junho de 2013, setembro
de 2013 e março de 2016. A menor diversidade foi registrada, juntamente com a menor
riqueza de espécies, no mês de março de 2016, quando o volume do reservatório esteve
bastante reduzido.
Foram registradas 35 espécies de zooplâncton no reservatório Gargalheiras de 2011 a
2016 (Tabela 1). Os resultados da NMDS (stress= 0,11), juntamente com os resultados
da ANOSIM (R = 0,415, P = 0,001), evidenciaram diferenças significativas entre os anos
na composição da comunidade zooplanctônica (Figura 7). A composição do zooplâncton
foi mais similar entre os anos de 2011 e 2012. A partir dos anos de 2013 é possível
observar que a variabilidade das amostras foi maior entre os meses, principalmente em
2016. Isso pode ser uma consequência da redução das chuvas e do volume do
reservatório. A seca tende a tornar as características ambientais mais heterogêneas,
consequentemente promovendo variabilidade na composição zooplanctônica (Dantas
et al., 2012, Figueiredo & Becker, 2018). Em condições ambientais mais adversas,
algumas espécies tendem a ser favorecidas. Estudos (Landa et al., 2017, Silva et al.,
2020) evidenciam essa variação nas espécies da comunidade zooplanctônica de acordo
com as variáveis limnológicas.
No total, sete espécies de zooplâncton foram registradas como indicadoras no período
de estudo (Tabela 2). O ano de 2011 apresentou 4 espécies indicadoras, sendo três de
cladóceros (Pseudosida bidentata, Ceriodaphnia cornuta e Daphnia gessneri) e uma de
rotífero (Lecane bulla). O fato de o volume de água e a precipitação anual acumulada
terem sido maiores em 2011, sugere que os cladóceros não estão relacionados a
condições mais eutróficas. Os cladóceros do gênero Daphnia, por exemplo, são
favorecidos em ambientes de maior volume de água, pois são filtradores de grande
porte, que podem se prejudicar em ambientes com algas filamentosas, devido à
problemas de entupimento do aparelho de filtração e de locomoção (Hart & Bychek,
2011). De acordo com Castanha et al. (2015), a espécie Lecane bulla apresenta
potencial de uso para estudos em ecotoxicologia, por possuir sensibilidade em relação
à qualidade da água. Portanto, sua presença pode indicar uma melhor condição da
qualidade da água em 2011, devido o volume ter sido maior e os nutrientes estarem
mais diluídos. A espécie Mesocyclops meridianus foi indicadora do ano de 2012, quando
a seca se intensificou e os níveis de precipitação acumulada foram baixíssimos (Figura
1). Essa espécie pertence ao grupo do ciclopóides e diversos estudos têm mostrado
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que esses organismos tendem a predominar em condições mais eutróficas (Nogueira,
2001; Sendacz et al., 2006; Parra et al. 2009), como pode ter acontecido em nosso
estudo devido a drástica redução do volume de água. No ano de 2014, onde também
houve redução do volume de água e baixa precipitação acumulada, foram registradas
as espécies Keratella tropica e a Brachionus plicatilis como indicadoras, ambas
pertencentes ao grupo dos rotíferos. Segundo estudos (Dantas-Silva & Dantas, 2012,
Ferreira et al., 2012, LUCENA et al., 2015; PICAPEDRA et al., 2016), os gêneros dessas
espécies de rotíferos são muito comuns e utilizadas como indicadoras de ambientes
eutrofizados.

Relação do zooplâncton com a precipitação e outras variáveis
A riqueza de espécies de zooplâncton total, cladóceros, copépodes calanóides e
ciclopóides foi positivamente (P < 0,05) correlacionada com a profundidade do
reservatório (Tabela 3). Da mesma forma, a riqueza de cladóceros e copépodes
calanóides apresentou uma relação positiva e significativa com o volume de água do
reservatório. Considerando que o volume e profundidade do reservatório foi maior em
anos de maior precipitação e a relação positiva entre essas variáveis e a riqueza,
podemos concluir que as chuvas podem favorecer um maior número de espécies de
zooplâncton, especialmente de copépodes calanóides (rho = 0,77). Por outro lado,
períodos de seca prolongada, como observamos neste estudo, tendem a ter uma menor
riqueza de espécies. Muito provavelmente, porque períodos de seca prolongada levam
a uma redução do nível de água e um aumento da concentração de nutrientes,
favorecendo um crescimento de biomassa fitoplanctônica e com implicações para a
diminuição da qualidade da água (Brasil et al., 2016; Rocha et al., 2018). Além disso,
com um aumento da disponibilidade de alimento (biomassa fitoplanctônica) algumas
espécies de zooplâncton tendem a se favorecer em relação a outras, com isso, algumas
espécies podem ser perdidas por exclusão competitiva (Begon et al., 2009).
A correlação de Spearman mostrou uma relação negativa entre a densidade de rotíferos
e o volume do reservatório e a profundidade máxima, ou seja, quanto menor o volume
e a profundidade máxima do reservatório, maior será a densidade de rotíferos. Isso se
dá, porque um aumento biomassa fitoplanctônica em função da seca prolongada, como
descrito anteriormente, tende a favorecer o crescimento e reprodução de organismos restrategistas, como os rotíferos, que tem curto ciclo de vida e rápida taxas de
crescimento e renovação (Dias et al., 2014, de Fátima Bonfim, 2015). Estudos mostram
que os rotíferos são animais de fácil proliferação e adaptação em ambientes
eutrofizados (Soares, et al., 2010, de Araújo & de Souza Nogueira, 2017). Por outro
lado, a densidade de copépodes calanóides foi positivamente relacionada com a
profundidade e a densidade de copépodes ciclopóides com o volume do reservatório
(Tabela 3). Copépodes calanóides, geralmente, estão associados à ambientes com
condições menos eutrofizadas (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2008), o que explica
apresentarem uma relação positiva com a profundidade do reservatório, já que a
profundidade está diretamente relacionada com o volume do reservatório. Enquanto que
os copépodes ciclopóides apresentaram relação positiva com o volume, apesar de
serem, normalmente, associados à condições mais eutróficas (Tundisi & MatsumuraTundisi, 2008), tiveram grandes níveis de densidades no presente estudo, inclusive,
possuindo a espécie com maior representatividade, dentre os copépodes.
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Não foi encontrada nenhuma relação direta dos atributos da comunidade zooplanctônica
com a precipitação mensal acumulada. Isso acontece, porque existe uma defasagem
temporal entre essas variáveis, ainda mais considerando que o reservatório de
Gargalheiras teve o seu volume bruscamente reduzido ao longo do tempo. Portanto,
pequenos volumes de precipitação não foram suficientes para aumentar o volume e
profundidade do reservatório e alterar os atributos da comunidade zooplanctônica.

Conclusão

Este estudo serve de suporte para entender os efeitos das mudanças climáticas sobre
a comunidade zooplanctônica, uma vez que é previsto em cenários futuros uma maior
frequência de eventos de secas prolongadas para a região semiárida, como esta que
estudamos. A redução no volume de água e da profundidade máxima do reservatório
em função da baixa precipitação acumulada alteraram os atributos da comunidade
zooplanctônica. Conforme esperado neste estudo, a seca prolongada observada no
reservatório de Gargalheiras reduziu a riqueza, enquanto que aumentou a densidade,
com destaque para o grupo dos rotíferos. Isso acontece porque a redução da
precipitação, reduz o nível de água do reservatório, concentra os nutrientes e
incrementa a biomassa fitoplanctônica, consequentemente, o zooplâncton também é
alterado. Entender os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade
aquática é fundamental para se evitar a perda de espécies e funções ecossistêmicas
que essas espécies desempenham. Portanto, este estudo mostra que secas
prolongadas podem reduzir a diversidade do zooplâncton, que são organismos
fundamentais para a ciclagem e nutrientes e manutenção da qualidade da água nos
reservatórios.
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Anexos

Figura 1 – Variação da precipitação anual (a) e mensal (b) no reservatório de
Gargalheiras ao longo do tempo de estudo.
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Figura 2 – Variação do volume (m³) de água do reservatório de Gargalheiras ao longo
do tempo de estudo.

Figura 3 – Variação da profundidade máxima (m) do reservatório de Gargalheiras ao
longo dos meses amostrados.

Figura 4 – Riqueza de espécies do zooplâncton total e dos grupos registrada no
reservatório de Gargalheiras de 2011 a 2016.

Figura 5 – Densidade (ind m-³) dos grupos do zooplâncton total e dos grupos registrada
no reservatório de Gargalheiras de 2011 a 2016.

Figura 6 – Equitabilidade (a) e Diversidade de Shannon (b) do zooplâncton total
registrada no reservatório de Gargalheiras de 2011 a 2016.

Figura 7 – Variação anual da estrutura do zooplâncton sumarizada pela análise de
escalonamento multidimensional não métrico (NMDS).

Tabela 1 – Espécies de rotíferos, copépodes e cladóceros identificados no reservatório
de Gargalheiras no estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 2011 e 2016.

Tabela 2 – Resultados significativos (P < 0,05) da análise de IndVal para as espécies
indicadoras por ano. Quanto maior o valor de IndVal mais indicadora é a espécie para
o ano.
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Tabela 3 – Resultados significativos (rho e P < 0,05) da correlação de Spearman
realizada entre os atributos da comunidade zooplanctônica e as variáveis volume (m-3)
de água e profundidade máxima (m).

CIÊNCIAS DA VIDA

462

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0414
AUTOR: MARIA ROSIEMILLY DA SILVA
COAUTOR: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
COAUTOR: RAFAEL TURÍBIO MORAES DE SOUSA
COAUTOR: IZABELA COSTA LAURENTINO
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO

TÍTULO: Repertório vocal da Lontra longicaudis (Olfers,1818) em latrinas
Resumo
A Lontra longicaudis (Olfers, 1818), assim como os animais com hábitos solitários, foi
tida por muito tempo como um animal silencioso, mas o presente estudo através de
análises de arquivos acústicos e visuais mostra que a espécie possui um repertório
vocal composto por sete tipos de sons. Esse é o primeiro estudo feito para obtenção de
informações sobre o sistema de comunicação acústica da espécie, e demonstrou que
os sons produzidos nesse sistema de comunicação são muito similares aos de outras
espécies, Lutra lutra, Enhydra lutris e Lontra canadensis. Dentre os sons produzidos
apenas quatro dos que foram descritos nesse trabalho foram encontrados nessas outras
espécies. A partir da detecção e análise das vocalizações da L. longicaudis feitas no
estudo, informações sobre o comportamento desses animais poderão ser
acrescentados na literatura para auxiliar futuras pesquisas e também à conservação da
espécie.
Palavras-chave: Lontra Neotropical; Repertório vocal; Comunicação acústica.
TITLE: Vocal repertoire of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in latrines
Abstract
Lontra longicaudis (Olfers, 1818), like animals with solitary habits, has long been
regarded as a silent animal, but the present study through analysis of acoustic and visual
files shows that the species has a vocal repertoire composed of seven types of sounds.
This is the first study done to obtain information about the acoustic communication
system of the species, and it demonstrated that the sounds produced in this
communication system are very similar to those of other species, Lutra lutra, Enhydra
lutris and Lontra canadensis. Among the sounds produced, only four of those described
in this work were found in these other species. From the detection and analysis of L.
longicaudis vocalizations made in the study, information on the behavior of these animals
may be added in the literature to assist future research and also to the conservation of
the species.
Keywords: Neotropical otter; Vocal repertoire; Acoustic communication.
Introdução
A lontra é um mamífero semi-aquático classificado taxonomicamente dentro da ordem
Carnivora e dentro da família Mustelidae. Atualmente no Brasil só há registro da
ocorrência de duas espécies de lontras, Lontra longicaudis e Pteronura brasiliensis. De
acordo com Rheingantz e Trinca (2015) L. longicaudis está classificada como quase
ameaçada mundialmente, como quase ameaçada no nordeste do Brasil e como
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vulnerável no domínio de Mata Atlântica em razão do elevado nível de degradação do
habitat (RODRIGUES et al. 2013). A espécie utiliza como habitat principalmente rios e
córregos, porém também pode fazer uso de águas salgadas ou salobras (BLACHER,
1987). Pouco se sabe sobre a Lontra longicaudis, contudo pesquisas apontam que ela
possui comportamento tímido e hábitos solitários. Sabe-se que animais com hábitos
solitários foram considerados por muito tempo como “espécies silenciosas”, por
consequência disso são poucos os dados bibliográficos relacionados ao comportamento
vocal da espécie (GNOLI e PRIGIONI, 1995). Contudo, a partir da intensificação dos
estudos científicos sobre o comportamento vocal da Lontra longicaudis foi observado
que a espécie possui um repertório vocal, através do qual comunica-se com seus
coespecíficos, apesar de também utilizar outros métodos como as marcações odoríferas
que é bastante usada pela espécie (SPÍNOLA e VAUGHAN, 1995). Com base na
detecção e análise bioacústica da vocalização da L. longicaudis em latrinas, locais onde
as lontras depositam suas fezes, às vezes encontradas junto com muco anal. O trabalho
colabora acrescentando importantes dados sobre o comportamento vocal à literatura
visando uma maior compreensão do comportamento da espécie e também auxiliando
na sua conservação. Através da detecção da presença de indivíduos da espécie se
torna possível a conservação de áreas consideradas importantes para o ciclo de vida
da lontra, sobretudo reduzindo impactos antrópicos que possam levar a Lontra
longicaudis à extinção, em curto período de tempo.
Metodologia
A coleta de dados do presente trabalho foi realizado ao longo do rio Boa Cica localizado
no município de Nísia Floresta a 30 km de Natal/RN, litoral oriental do estado do Rio
Grande do Norte. Esse trecho do rio já é conhecido por ter presença de lontras
(Laurentino et al., 2019). Os trechos do rio foram percorridos pelos pesquisadores
através de barco monomotor, até uma dada parte do percurso, e depois percorridos a
pé. Utilizou-se métodos indiretos de observação como a gravação por Câmera Trap,
método bastante eficaz especialmente na captação de informações comportamentais
dos indivíduos silvestres em habitat natural (MEEK, 2012). As Câmeras Traps
(®Bushnell Trophy Cam 8MP) monitoraram as latrinas de lontra situadas na margem do
rio. Assim, foram registrados os eventos comportamentais da espécie e
concomitantemente foram gravados os sons acústicos (vocalizações) dos indivíduos
próximos das latrinas. Na gravação acústica foi utilizado o gravador Song Meter,
fornecido pelo Laboratório de Bioacústica da UFRN. Os pesquisadores retornaram ao
campo para fazer a troca das pilhas do gravador e da câmera, como também recolher
os registros sonoros e visuais armazenados no aparelho. O projeto foi registrado no
Comissão de Ética no uso de Animais CEUA, número do registro 151.002/2019 e
também do SISBIO, registro 32910. Os arquivos acústicos gravados foram enviados
para um computador do Laboratório de Bioacústica da UFRN e foram analisados através
do programa RAVEN Pro 1.5 (Cornell Lab of Ornitology, Ithaca, NY). No Raven Pro foi
obtido inicialmente duas curvas básicas: o espectrograma e o oscilograma da onda e os
espectros foram concluídos no programa R. Além disso, as vocalizações da lontra foram
classificadas acusticamente e visualmente, com relação ao contexto comportamental.
As vocalizações inteiras foram realizadas selecionando uma seção de espectrograma
da maior para a menor frequência visível no Raven Pro. Três parâmetros temporais e
três parâmetros espectrais foram medidos, a saber: duração, tempo até o pico da
frequência dominante, tempo para a amplitude de pico, maior frequência, menor
frequência e a frequência dominante.
Resultados e Discussões
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Após a análise dos dados selecionados foram encontrados sete tipos acústicos distintos
para a Lontra longicaudis, esses sons foram classificados de acordo com as suas
características espectrais utilizando o programa RAVEN PRO 1.5. Sendo que entre tais
tipos acústicos quatro deles já haviam sido descritos para outras espécies semelhantes
como Enhydra lutris, Lutra lutra e Lontra canadensis. A classificação dos tipos acústicos
analisados foi feita por meio de dados sonoros e visuais. Onde houve a realização da
descrição dos contextos da comunicação acústica, assim como a caracterização de
cada tipo sonoro. A emissão dos sons foram observados em diferentes situações como
em indivíduos da mesma espécie como mãe e filhote, em encontros de lontras adultas
e também em indivíduos sozinhos. Quando houve identificação individual, , essa se deu
a partir dos registros audiovisuais pelas imagens adquiridas da câmera trap onde a
genitália dos indivíduos adultos puderam ser detectadas, mas essas imagens não
possibilitaram essa detecção de genitália nos indivíduos mais jovens. O estudo do
repertório vocal da L. longicaudis é pioneiro no estado do Rio Grande do Norte. Os
resultados mostraram semelhanças entre o repertório vocal dessa espécie com o de
outras espécies semelhantes, como algumas já citadas acima. Entretanto, de modo
geral houve grande similaridade entre o repertório vocal da Lontra longicaudis e da
Lontra canadensis.
Conclusão
Além das latrinas, locais bastante utilizados pelas lontras para comunicação, o trabalho
indica com base na descrição do repertório vocal que a vocalização é utilizada na
comunicação da espécie. Tais informações acrescentadas na literatura ajudará na
compreensão do comportamento da Lontra longicaudis, assim como será capaz de
auxiliar outras pesquisas relacionadas. Conjuntamente, os dados presentes no estudo
contribuirão para a conservação da espécie.
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TÍTULO: Monitoramento da saúde dos corais Siderastrea stellata e Montastraea
cavernosa em recifes oceânicos
Resumo

Os corais são sensíveis aos impactos globais e locais, decorrentes das mudanças
climáticas e das ações humanas diretas. Essas ameaças tendem a causar o
branqueamento, que consiste na expulsão das microalgas fotossintetizantes com as
quais os corais vivem em associação. Entender se o branqueamento de corais é
causado por impactos globais ou locais é fundamental para manter ambientes recifais
saudáveis. Assim, estudos em ilhas oceânicas ajudam na compreensão dessas
questões, porque nelas os recifes são menos impactados localmente se comparados
aos recifes da costa. Monitoramos a saúde dos corais em recifes de Fernando de
Noronha durante 18 meses, com foco em Siderastrea stellata em ambientes rasos e
Montastraea cavernosa em ambientes fundos, utilizando modelos 3D para medir
indicadores de saúde. Monitoramos também as condições abióticas utilizando dados de
satélite para temperatura, ondas de calor, atenuação da luz e ação de ondas e ventos.
Vimos que os corais se mantiveram saudáveis durante quase todo o período do estudo
e que os fatores abióticos que influenciam a saúde variaram em cada um dos recifes.
No Atalaia, recife mais raso, a ação de ondas e ventos provocou soterramento, enquanto
o aumento da temperatura resultou no sobrecrescimento de algas no Sueste. No recife
mais profundo, Laje dois Irmãos, ondas de calor causaram aumento da palidez. A
estabilidade da saúde dos corais registrada demonstra que corais sujeitos a menos
impactos locais podem ter alta resiliência.

Palavras-chave: Branqueamento. Modelos 3D. Ilhas oceânicas. Variáveis ambientais.
TITLE: Monitoring the health of Siderastrea stellata and Montastraea cavernosa corals
in oceanic reefs
Abstract
Corals are strongly affected by global and local impacts resulting from climate change
and direct human actions. These threats tend to cause bleaching, which consists on the
coral expelling the photosynthetic microalgae with which they live in association.
Understanding whether coral bleaching is caused by global or local impacts is critical to
maintaining healthy reef environments. Studies at oceanic islands can help to
understand these issues, because reefs in these areas are less impacted when
compared to coastal reefs. We monitored coral health indicators in reefs of the Fernando
de Noronha Archipelago, focused on Siderastrea stellata in shallow reefs and
Montastraea cavernosa in deeper reefs, using 3D models. We also monitored abiotic
conditions using satellite data for temperature, heat waves, light attenuation, wave and
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wind action. The corals remained mostly healthy during the whole study period and the
physical factors influencing coral health varied among the studied reefs. At Atalaia, the
shallowest area, wave and wind action caused burial events, while at Sueste the
increase in temperature resulted in algae overgrowth. At Laje Dois Irmãos, the deeper
reef, marine heat waves caused an increase in coral paleness. The relative stability of
coral health recorded in this study indicates that corals subjected to less local impacts
may be highly resilient.
Keywords: Bleaching. 3D models. Oceanic islands. Environmental drivers.
Introdução
Ecossistemas recifais são ambientes sensíveis a distúrbios e, portanto, vulneráveis a
diversos impactos, tanto em escala local quanto em escala global. Os corais atuam
como bioconstrutores de recifes e desempenham funções ecológicas fundamentais ao
equilíbrio desses ecossistemas (GRAHAM; NASH, 2012; PERRY; ALVAREZ‐FILIP,
2018), mas são também importantes bioindicadores, uma vez que respondem
facilmente a distúrbios diversos. No âmbito das mudanças climáticas, os corais são
fortemente afetados pelo aumento da temperatura da água do mar e pela acidificação
dos oceanos, que frequentemente ocasionam o processo de branqueamento, que
consiste na expulsão das microalgas fotossintetizantes com as quais os corais vivem
em associação (WEIS, 2008). Entender se o branqueamento de corais é causado por
impactos globais ou locais é, portanto, fundamental para manter ambientes recifais
saudáveis.
Nas últimas décadas, a intensificação das mudanças globais tem contribuído para a
ocorrência cada vez maior de eventos de branqueamento de corais em larga escala e
de mortalidade em massa, os quais têm sido registrados principalmente para os recifes
do Indo-Pacífico e do Caribe (HUGHES et al. 2017; EAKIN; SWEATMAN; BRAINARD,
2019). No contexto do Atlântico Sul, os impactos dessas mudanças ainda não foram tão
bem documentados, mas estudos recentes têm revelado que os corais dessa região se
mostram mais resistentes ao branqueamento e que nos casos em que houve
branqueamento em larga escala, não foram registradas altas taxas de mortalidade
(TEIXEIRA et al., 2019; MIES et al., 2020).
O monitoramento em longo prazo desses ambientes recifais brasileiros, potencialmente
mais resistentes, é importante para acompanhar as oscilações na saúde dos corais e
uma ferramenta poderosa para elucidar a influência da dinâmica local e os impactos das
mudanças climáticas globais nos recifes da região. Nesse sentido, estudos em ilhas
oceânicas podem auxiliar no entendimento dessas questões porque nelas são
encontrados recifes menos impactados se comparados aos recifes da costa (LONGO et
al., 2015; MORAIS; FERREIRA; FLOETER, 2017). O Arquipélago de Fernando de
Noronha é parte do conjunto de Ilhas Oceânicas brasileiras e nele podem ser
encontrados diversos ambientes recifais de origem rochosa (LEÃO et al., 2019) e sob
dinâmicas naturais próprias que influem na saúde dos corais. Nesse sentido, entender
a oscilação das condições físicas locais é essencial para avançar na compreensão dos
mecanismos associados à resistência e à resiliência dos corais brasileiros, bem como
prever os efeitos das mudanças globais sobre esses recifes a longo prazo.
Diante disso, esta pesquisa objetivou monitorar indicadores de saúde dos corais de
Fernando de Noronha, em diferentes recifes, com base no padrão observado para a
espécie dominante de ambientes rasos, Siderastrea stellata, e para a espécie de
ambientes profundos, Montastraea cavernosa, analisando a prevalência de saúde,
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palidez, branqueamento, doenças e sobrecrescimento de algas. Além disso, visou
avançar no entendimento dos mecanismos associados às alterações na saúde dos
corais, monitorando parâmetros abióticos como temperatura, ondas de calor, atenuação
da luz, e direção de ondas e ventos.
As principais perguntas foram como varia o estado de saúde dos corais em ambientes
rasos e fundos de Fernando de Noronha e como o conjunto de variáveis físicas nesses
locais está relacionado a esse processo. Esperava-se que uma maior oscilação nas
condições físicas em ambientes rasos provocasse maior variação na saúde desses
corais, em comparação aos corais de ambientes mais fundos que tendem a ser mais
estáveis. Além disso, também era esperado que o coeficiente de atenuação da luz e a
temperatura fossem as variáveis mais influentes sobre a saúde dos corais, uma vez que
essas estão diretamente relacionadas ao fenômeno do branqueamento.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido em três locais distintos no Arquipélago de Fernando
Noronha (PE), que se encontra a cerca de 350km de distância de Natal (03°50'25"S,
32°24'41"O). Foram escolhidos dois recifes rasos, com até 3 metros de profundidade:
um na piscina do Atalaia ( 3° 51' 27.46" S, 32° 24' 29.16" O), e outro na baía do Sueste
( 32°25'21.91"O, 3°52'2.76"S); e um recife mais profundo, entre 18 e 28 metros: Laje
Dois Irmãos ( 3°50'48.02"S, 32°26'27.88"O). As espécies monitoradas foram
Siderastrea stellata, no Atalaia e no Sueste, e Montastraea cavernosa na Laje Dois
Irmãos, escolhidas por serem as espécies dominantes nesses locais.
O monitoramento se deu entre abril de 2018 e outubro de 2019, com 5 tempos para
cada espécie. Em campo, foram feitos vídeos individuais de colônias marcadas para,
posteriormente, transformá-los em modelos 3D utilizando o software de fotogrametria,
Agisoft Photoscan. Ao todo, foram feitos 84 modelos para o Atalaia, 45 para o Sueste e
80 para a Laje Dois Irmãos. Foi utilizado o software de processamento de malha 3D,
Meshlab, para realizar as medições da área de cada colônia e das proporções de saúde,
branqueamento, palidez, doença e sobrecrescimento de algas. Para essas variáveis de
saúde, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, a fim de detectar variações nas
distribuições das proporções entre os meses. Os testes foram realizados no software R
(R Core Team, 2020) separadamente para cada sítio e variável.
Foram instalados sensores de temperatura em cada um dos pontos de estudo, mas
alguns deles apresentaram problemas e deixaram de registrar as medidas. Por esse
motivo, o sensor da Ponta da Sapata foi adotado como parâmetro para temperaturas
mais próximas às da Laje Dois Irmãos, uma vez que esses dois recifes se encontram
na mesma profundidade e face da Ilha principal. Associado a isso, foram utilizadas as
coordenadas de cada um dos locais para extração dos dados de satélite do sensor
MODIS-aqua disponíveis na plataforma do OceanColor, para a variável SST4, referente
à temperatura da superfície do mar. Também foram extraídos dados de anomalia
térmica e do coeficiente de atenuação vertical da luz em 490 nm (Kd_490), da Estação
Virtual de Fernando de Noronha, do Coral Reef Watch. Os dados de onda de calor foram
retirados do Marine HeatWave Tracker, e os de onda e de vento, do modelo WaveWatch
III.
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Resultados e Discussões

Ambas as espécies de corais exibiram bom padrão de saúde ao longo do período
analisado, apresentando diminuições somente em alguns meses em função do aumento
da proporção de outros indicadores (Figura 1). No Atalaia (Figura 1a), a saúde geral dos
corais se manteve constante em todos os meses, com exceção de agosto de 2018,
quando ocorreu uma diminuição significativa da porcentagem média de saúde por área
de colônia (teste de Kolmogorov-Smirnov; p < 0,05), chegando a 41%. Essa diminuição
se deu em decorrência do aumento expressivo do branqueamento (p <0,05), que
alcançou 42% nesse mês. Outros indicadores, como palidez e doença, embora tenham
variado significativamente entre os meses, não contribuíram para alterações na
proporção mensal de saúde por área de colônia.
Já no Sueste (Figura 1b), foi registrada uma maior porcentagem média de saúde no mês
de maio (89%; p < 0,05). Em fevereiro, observou-se diminuição de 15% na saúde dos
corais, em função do aumento do sobrecrescimento de algas no local durante esse
período (p < 0,05). Além disso, em outubro, ocorreu diminuição de 12% na proporção
de saúde em relação a fevereiro, o que está associado à maior ocorrência de doenças
nesse mês (p < 0,05). Na Laje Dois Irmãos (Figura 1c), por sua vez, evidenciou-se
menor proporção de branqueamento, doença e sobrecrescimento de algas, os quais
foram similares em todos os meses. Em contrapartida, houve presença expressiva de
palidez, sendo sua variação a responsável pelas oscilações no estado geral de saúde
dos corais. Em abril e janeiro, foram registradas as maiores porcentagens de saúde
(91% e 86%, respectivamente; p < 0,05), simultaneamente às médias mais baixas de
palidez. Outubro de 2018 e de 2019, apesar de terem sido similares a julho,
apresentaram saúde significativamente inferior a abril e a janeiro (p < 0,05) e foram os
meses com maior porcentagem de palidez (40% e 44%, respectivamente).
Quanto às variáveis de temperatura compiladas (Figura 2), nota-se que a resolução dos
dados de satélite não é suficiente para captar diferenças expressivas entre as
temperaturas de cada sítio, mas que as curvas desses valores estão bem alinhadas com
as dos sensores instalados nos recifes (Figura 2a), e que representam bem a variação
da temperatura entre os meses. Considerado isso, em ambos os anos é possível
identificar períodos com temperaturas mais elevadas, como de janeiro a maio e
posteriormente novembro e dezembro, e outro com temperaturas mais baixas
decorrentes das chuvas mais frequentes de junho a outubro. Apesar da dinâmica
sazonal, é visível que as anomalias térmicas foram positivas durante todo o período
analisado (Figura 2b), o que significa que todos os meses apresentaram temperaturas
superiores às suas médias históricas. Além disso, nesse intervalo, foram registrados 10
eventos de onda de calor, que se alastraram por 13 meses.
Os valores do coeficiente de atenuação de luz para cada sítio específico não estavam
disponíveis para todos os meses, mas mostram uma tendência de valores mais
elevados para a Laje Dois Irmãos se comparada aos outros locais, com exceção de
setembro de 2018, quando o Kd da Laje foi próximo a 0,02 (Figura 3). Em relação a
direção de onda e de vento, observou-se predominância de ventos Este-sudeste (ESE)
e Sudeste (SE), com maior ocorrência de ondas Sudeste quando os ventos estão nessa
mesma direção, e de ondas de direções variadas quando os ventos são Este-sudeste.
A altura significativa das ondas oscilou entre 1,5m e 2,4m, sendo que o período com
menor atividade de ondas coincidiu com eventos extremos de ondas de calor (Figura 4).
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Tomando essas variáveis como explicadores da oscilação na saúde dos corais durante
o período investigado e levando-se em conta as especificidades de cada recife, é
possível assumir que a atividade de onda e de vento foi o que provocou o aumento do
branqueamento nos corais do Atalaia durante o mês de agosto. A piscina do Atalaia é
um ambiente raso e que está sujeito à dinâmica de soterramento ocasionada pela
entrada de grande quantidade de sedimentos vindos do mar em direção à ilha. Em
agosto e nos três meses que o precederam, houve predominância de ventos e ondas
na direção Sudeste, correspondente a um ângulo próximo de 90° com a linha da praia.
Essa direção de vento e de onda pode estar relacionada ao acúmulo de sedimentos na
piscina do Atalaia e, por isso, ter provocado o soterramento, o qual a longo prazo
resultou no branqueamento das colônias (LIRMAN; MANZELLO, 2009).
No Sueste, a resposta dos corais foi explicada por outros fatores. Em janeiro de 2019,
iniciou-se uma onda de calor que se tornou extrema durante o mês de fevereiro e que
foi precedida por dois outros eventos moderados em novembro e em dezembro de 2018.
A elevação da temperatura do mar é um fator que pode favorecer o metabolismo de
macroalgas e provocar sua reprodução acelerada (JI et al., 2016), contribuindo para o
aumento das taxas de sobrecrescimento nos corais. Em outubro de 2019, a resposta se
deu com o aumento da porcentagem de doenças, num momento em que se iniciava
uma nova onda de calor moderada, e três meses após um período acometido por muitas
ondas de calor seguidas. A elevação no aparecimento de doenças no período que se
segue ao contato de corais com algas já vem sendo observado na literatura e pode ser
justificado pelo estresse causado pela própria alga, que reduz a resistência do coral, ou
por aumentar a exposição do coral a patógenos (NUGUES et al., 2004). Além disso,
esse processo pode ter sido agravado pelo início da nova onda de calor, contribuindo
para deixar as colônias mais vulneráveis.
Na Laje Dois Irmãos, por se tratar de um ambiente mais profundo, os corais estão sob
condições de menor luminosidade, temperaturas mais amenas e menor ação de ondas
e de vento. Desse modo, as direções de vento e de onda não se mostraram relacionadas
aos resultados encontrados para as colônias de Montastraea cavernosa, mas a
presença de ondas de calor pode explicar o aumento da palidez em outubro de 2018. O
início desse mês coincidiu com o fim da onda de calor iniciada em setembro e, ainda
que o satélite não tenha registrado onda de calor para o resto de outubro, o sensor
instalado na Sapata exibiu valores tão altos quanto os marcados pelo sensor do Sueste.
A semelhança entre as medidas desses dois sensores pode ser atribuída à ocorrência
de ondas de calor que esquentaram igualmente as águas profundas e rasas, mas que
não foram captadas pelo satélite. Além disso, a queda expressiva do coeficiente de
atenuação durante o mês de setembro implica numa menor quantidade de partículas na
água dissipando a luz à medida que aumenta a profundidade, ou seja, há mais luz
chegando às colônias. Águas mais turvas permitem a entrada de luz em menor
quantidade e podem atenuar o efeito da anomalia térmica (SULLY; WOESIK, 2020).
Nesse caso, o processo inverso pode ter contribuído para uma a maior porcentagem de
palidez registrada em outubro.
Por último, em outubro de 2019, o satélite detectou uma onda de calor, mas o sensor
da Sapata começou a registrar valores mais afastados do sensor do Sueste, indicando
que a onda de calor não foi tão intensa nos recifes mais fundos. Apesar disso, os valores
de Kd em agosto e em setembro não foram tão elevados quanto nos outros meses
(cerca de 0,026 e 0,027, respectivamente), de modo que as colônias de M. cavernosa
ficaram novamente expostas a luminosidade excessiva. É importante destacar, porém,
que a fragmentação dos valores de Kd disponíveis dificulta a associação entre essa
variável e a resposta encontrada em alguns dos meses, como em janeiro de 2019.
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Nesse momento, foi registrado um evento moderado de onda de calor e o sensor da
sapata exibiu temperaturas tão elevadas quanto as do Sueste, mas as colônias se
mantiveram saudáveis, ao contrário do que foi observado três meses antes. Esse perfil
poderia ser explicado por um aumento no coeficiente de atenuação da luz, evitando a
entrada excessiva de luz e mantendo os corais mais protegidos.
De modo geral, as baixas taxas de branqueamento na maioria dos meses apesar das
médias térmicas mensais superiores às médias históricas, e mesmo diante de ondas de
calor, indicam que as duas espécies de coral têm apresentado boa resistência ao
aumento das temperaturas decorrente das mudanças climáticas. Em momentos de
anomalias térmicas superiores às registradas nesses anos, ocorreu branqueamento
expressivo em Fernando de Noronha (FERREIRA et al., 2012), mas os resultados aqui
encontrados indicam que os corais resistem bem a níveis não tão altos de anomalia
térmica. As respostas desencadeadas em ambas as espécies são explicadas por fatores
relacionados às condições locais, como o soterramento, ou por efeitos globais em
associação à dinâmica local, resultando por exemplo no sobrecrescimento de algas ou
na palidez das colônias de M. cavernosa.

Conclusão

Até o momento, as colônias de Siderastrea stellata e de Montastraea cavernosa de
Fernando de Noronha têm resistido bem às ondas de calor e têm sua saúde influenciada
principalmente pela dinâmica local. Apesar das colônias de S. stellata terem sido
acometidas por condições de saúde mais diversas, uma maior oscilação das variáveis
físicas em ambientes rasos não resultou na diminuição da saúde geral dos corais se
comparado ao ambiente mais profundo. Os padrões vistos para as colônias de S.
stellata no Atalaia e no Sueste evidenciam que o soterramento, resultante das dinâmicas
de vento e de ondas, relaciona-se mais diretamente ao branqueamento dessa espécie,
ao passo que a temperatura e a presença de ondas de calor influenciam primeiramente
no sobrecrescimento de algas e, posteriormente, no surgimento de doenças nos corais.
É importante destacar que embora a condição de saúde tenha variado, a espécie se
recuperou bem dos eventos de branqueamento. As colônias de M. cavernosa, por sua
vez, parecem ter sido influenciadas, sobretudo, pelo coeficiente de atenuação da luz,
cuja diminuição resultou no aumento da palidez das colônias. O entendimento das
relações entre a resposta dos corais e as condições físicas locais é fundamental para
compreender a capacidade de resistência dessas espécies às mudanças climáticas,
bem como auxiliar no planejamento de soluções que viabilizem a conservação dos
recifes brasileiros. Nesse sentido, é importante dar prosseguimento ao monitoramento
periódico dos corais e dos fatores abióticos que influem nesses ecossistemas, como
também incluir outras espécies e variáveis ambientais, tais como eventos de
soterramento, com o propósito de detectar padrões e tenências em longo prazo.
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Anexos

Figura 1 - Perfil de saúde dos corais de Fernando de Noronha. Siderastrea stellata no
Atalaia (a) e no Sueste (b) e Montastraea cavernosa na Laje Dois Irmãos (c). A
marcação à direita representa a profundidade de ocorrência das colônias. Letras abaixo
das

Figura 2 – Temperatura e ondas de calor. No gráfico de temperatura (a), Laje, Sueste e
Atalaia correspondem a valores extraídos do satélite MODIS-aqua; Tidbit Sueste e Tidbit
Sapata correspondem aos valores registrados pelos sensores instalados nesses doi

Figura 3 - Valores do coeficiente de atenuação da luz retirados do satélite MODIS-aqua
para cada ponto estudado e para a Estação Virtual de Fernando de Noronha. À direita,
esquema ilustrativo da dispersão da luz nos diferentes sítios.

Figura 4 - Atividade de vento e onda. Acima, direção de vento. A linha preta representa
altura significativa de onda e os círculos coloridos se referem à direção de onda. À
direita, esquema ilustrando vento e onda em direção Sudeste sobre o Atalaia.
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TÍTULO: Diagnóstico Genético de Pacientes com Lipomatose Simétrica Múltipla no Rio
Grande do Norte.
Resumo
A lipomatose simétrica múltipla (LSM) ou doença de Madelung é uma doença
mitocondrial rara caracterizada fenotipicamente pela presença de massas lipomatosas
não encapsuladas principalmente nas regiões de tronco e pescoço, geralmente
associada com neuropatia axonal e complicações metabólicas. Sua etiologia está
correlacionada com uma mutação no gene MFN2, que codifica para a proteína
Mitofusina 2. Pode-se observar também que o consumo abusivo de álcool está
fortemente associado à progressão acelerada da LSM. Além disso, sabe-se que
mutações no gene MFN2 podem causar uma neuropatia conhecida como CharcotMarie-Tooth tipo 2 (CMT2A). A LSM apresenta uma heterogeneidade na cronologia do
aparecimento das manifestações, nas características clínicas e até gravidade das
mesmas. O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar os pacientes com a LSM
tipo 1 e, para tal, após coleta de sangue dos participantes e posterior extração de DNA,
será utilizado sequenciamento capilar para obtenção do diagnóstico.
Palavras-chave: Lipomatose Simétrica múltipla, neuropatia axonal, mitofusina 2.
TITLE: Genetic diagnosis of patients with Multiple Simmetryc Lipomatosis in Rio Grande
do Norte.
Abstract
Multiple symmetric lipomatosis (LSM) or Madelung's disease is a rare mitochondrial
disease characterized phenotypically by the presence of non-encapsulated lipomatous
masses mainly in the trunk and neck regions, usually associated with axonal neuropathy
and metabolic complications. Its etiology is correlated with a mutation in the MFN2 gene,
which codes for the protein Mitofusin 2. It can also be observed that alcohol abuse is
strongly associated with the accelerated progression of LSM. In addition, it is known that
mutations in the MFN2 gene can cause a neuropathy known as Charcot-Marie-Tooth
type 2 (CMT2A). LSM presents a heterogeneity in the chronology of the appearance of
the manifestations, in the clinical characteristics and even their severity. The present
study aims to diagnose patients with type 1 LSM and, for this purpose, after collecting
blood from the participants and subsequent DNA extraction, capillary sequencing will be
used to obtain the diagnosis.
Keywords: Multiple simmetryc lipomatosis, axonal neuropathy, mitofusin 2.
Introdução

A mitocôndria é uma organela citoplasmática que apresenta dupla camada e promove
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energia para as células eucarióticas (cerca de 90% do ATP direcionado aos propósitos
biológicos), além de estar envolvida na biossíntese de pirimidinas e do grupo heme da
hemoglobina, bem como com o metabolismo do colesterol e neurotransmissores e a
produção
de
espécies
reativas
de
oxigênio
(ERO)
(1).
A mitofusina 2 é uma proteína da família GTPase, localizada na membrana externa da
mitocôndria, a qual é codificada pelo gene MFN2 e apresenta participação fundamental
em diversas atividades celulares, tais como fusão mitocondrial e interações MitocôndriaRetículo Endoplasmático (RE) (2). Essa proteína é altamente expressa no tecido
adiposo marrom, apresentando papel fundamental na atuação termogênica desse
tecido (3). Dada sua importância para a regulação de diversas funções celulares, fica
evidente a relevância da proteína para o entendimento de mecanismos moleculares
mitocondriais
e
sua
correlação
com
algumas
doenças.
A Lipomatose Simétrica Múltipla (LSM), também conhecida como doença de Madelung,
é uma doença autossômica recessiva caracterizada pela existência de massas
lipomatosas benignas na parte superior do corpo, frequentemente associada a sinais
metabólicos e neurológicos (4). Configura-se como uma doença rara associada a
mutações no gene MFN2 que ocorre mais frequentemente em países próximos à área
mediterrânea (4,5). Ela foi classificada em dois tipos por Enzi e colaboradores, de
acordo com a distribuição anatômica dos lipomas: tipo 1 e tipo 2. Pacientes com LSM
tipo 1 apresentam depósitos de gordura circunscritos, formando massas não
encapsuladas distribuídas simetricamente nas regiões de pescoço (‘’colar de cavalo’’),
interescapular e supraclavicular – as duas últimas são evidências que levam a crer que
os lipomas surgem no tecido adiposo marrom. Por sua vez, pacientes com LSM tipo 2
apresentam distribuição dos lipomas mais difusa, com destaque para as regiões
abdominal e iguinal (4,6,7). O desenvolvimento da doença se dá devido a uma mutação
patogênica, a qual ocorre no gene MFN2 (mitofusina 2), localizado no cromossomo 1,
no braço curto, região 3, banda 6 (1p36) (2,4). Esta mutação decorre com a substituição
de uma citosina por uma timina na posição 2119 da região codante do gene
(c.2119C>T), resultando, a nível proteico, numa substituição de arginina por priptofano
na posição 707 (p.Arg707Trp), no estado homozigoto recessivo (4,8). Outras mutações
nesse mesmo gene estão envolvidas na neuropatia axonal conhecida como CharcotMarie-Tooth (CMT2A), porém a citada acima é a única reportada na literatura até o
momento por causar a LSM. Portadores de variações patogênicas bialélicas em MFN2
que não a p.Arg707Trp nunca foram relatados por exibir LSM, mas apresentam CMT2A
de início precoce e geralmente grave, enquanto portadores de apenas um alelo MFN2
mutado podem desenvolver sinais leves de CMT2A, sem apresentar LSM,
demonstrando o padrão autossômico dominante da CMT2A (4). O gene MFN2 foi o
primeiro gene que codifica uma proteína mitocondrial encontrado como responsável por
uma
síndrome
lipodistrófica
(4).
Os pricipais marcadores metabólicos de LSM são: baixos níveis de leptina e
adiponectina, Fator de Crescimento de Fibroblastos 21 (FGF21) sérico elevado,
aumento da captação da gordura corporal, hipertrigliceridemia, resistência à insulina e
esteatose hepática (4). Além disso, os pacientes apresentam desenvolvimento de
massas lipomatosas na região do tronco (principalmente no dorso e pescoço) e podem
apresentar manifestações neurológicas, tais como: pé cavo ou pé plano valgo, dor nos
membros inferiores, ausência de reflexos patelares e fraqueza distal dos membros
superiores ou inferiores (embora massas lipomatosas tenham sido facilmente
diagnosticadas em todos os pacientes, os sinais neurológicos podem passar
despercebidos por vários anos) (4).
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Metodologia

1.

Coleta

do

sangue

De início, previamente a coleta propriamente dita, será realizada uma breve conversa
com o participante da pesquisa, onde lhe será explicado o que faremos com o material
coletado, mostraremos resultados obtidos de pesquisas anteriores e o orientaremos
acerca da coleta. Em seguida, o tubo de coleta será identificado com o número
correspondente ao paciente e a antissepsia do local com álcool isopropílico 70% será
feita. Então, com o profissional habilitado a tal procedimento com seus devidos EPis e
o paciente sentado de forma correta, com os cotovelos apoiados, será colocado o
torniquete para cima, permanecendo no indivíduo por no máximo 1 minuto para que
então, com o auxílio de uma seringa e uma agulha, o sangue seja coletado na fossa
cubital.

2.

Processamento

das

amostras

Inicialmente, com as mãos previamente higienizadas e as luvas calçadas, a fração
celular das amostras irá centrifugar para obtenção do precipitado, logo mais a lise das
hemácias será realizada utilizando-se ácido etilenodiamino (EDTA). Mais adiante, as
amostras serão vigorosamente agitadas, incubadas e novamente centrifugadas para a
eliminação do precipitado. Esse procedimento se repetirá 2 vezes e então será iniciada
a
extração.

3.

Extração

de

DNA,

RNA

e

proteínas

A extração é realizada com o kit IllustraTriplePrep, utilizando o protocolo do próprio kit.
Primeiramente, o precipitado obtido do processamento das amostras será lavado com
PBS e centrifugado, para que o sobrenadante possa ser removido. No mais, será
adicionado tampão de lise e o precipitado será ressuspendido para que o precipitado
seja desfeito, para que então o homogeneizado possa ser transferido para a coluna
correspondente ao filtro para DNA genômico e centrifugado. Em seguida serão
adicionadas à coluna tampão de lise, tampão de lavagem e tampão de eluição para
melhor purificação do DNA que passará da coluna para o tubo.
Para a extração do RNA, acetona absoluta é adicionada e a mistura e transferida para
a coluna correspondente ao RNA, acoplada a um tubo coletor. Então, após uma
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centrifugação, a DNAse é adicionada no centro da coluna e incubada a temperatura
ambiente por 10 minutos. Em seguida é adicionado o tampão de lavagem e realizada
mais uma centrifugação. Por último, é adicionado o tampão de eluição e ocorre a última
centrifugação antes da obtenção do RNA purificado, que corresponde ao que passou
da
coluna
para
o
tubo
de
1,5mL.
Proteínas são extraídas utilizando-se o tampão de preciptação de proteínas e
misturando vigorosamente a solução. Em seguida, após uma incubação prévia de 10
minutos, ocorre uma centrifugação e o sobrenadante é removido para que então água
destilada seja adicionada, outra centrifugação seja realizada, o sobrenadante seja
novamente retirado e no fim, ureia seja adicionada à solução [20].

4.

Sequenciamento

Capilar

O DNA genômico nuclear terá a sequência do gene MFN2 amplificada (308 pb) em
número por uma reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional. Para tal, foi
utilizado o Platinum Supermix Kit (Thermofisher Scientific, #11306152) a 72%,
iniciadores específicos (Tabela 6) a 0,2 μM e 100 ng de DNA genômico para um volume
final de 50 μL. A reação acontecerá a 95 ºC por 10 minutos, seguido de 35 ciclos de
desnaturação a 95 ºC por 45 segundos, anelamento de 56 ºC por 45 segundos e
extensão a 72 ºC por 1 minuto. Por fim, uma última etapa a 72 ºC por 10 minutos será
realizada. Os produtos da PCR serão purificados utilizando-se o Exosap-It™ PCR
Product Cleanup Kit (Thermofisher Scientific, #78201), de acordo com as
recomendações do fabricante (9). Em seguida, os amplicons purificados serão
submetidos a novas PCRs, utilizando-se dos mesmos iniciadores supracitados em
reações separadas. Segundo o princípio do sequenciamento de Sanger, a presença de
um didesoxinucleotídeo interrompe a polimerização em cada base complementar,
gerando produtos com tamanhos crescentes (10). Para tal, foi utilizado o BigDye
Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermofisher Scientific, #4337455), de acordo
com a instruções do fabricante (11). Os novos amplicons de tamanhos crescentes serão
purificados usando o BigDye Xterminator Purification Kit (Thermofisher Scientific,
#4376486) e adicionados no equipamento ABI 3500 para a eletroforese capilar (12). Os
resultados do sequenciamento serão demonstrados através de eletroferogramas. A
posição da mutação c2119C>T será observada em sequenciamentos de alta qualidade
(Phred Quality Score médio entre 50 a 60) para a posição da duplicação da
citosina/timina na posição 2119 em duas reações independentes, uma para a fita senso
e
outra
para
a
antisenso.
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5.

Quantificação

relativa

de

lesão

no

DNA

mitocondrial

-

LxPCR

A quantificação de lesões no DNA mitocondrial por meio do ensaio quantitativo de
reação em cadeia polimerase permite medir o dano ao DNA mitocondrial e nuclear sem
isolamento das mitocôndrias. Assim como permite também a medição do número
relativo de cópias do genoma mitocondrial. Este ensaio é baseado sobre o princípio de
que danos no DNA induzido impedem a progressão da DNA polimerase quando
analisado por PCR, resultando numa diminuição na quantidade de produto de PCR [26].
Dito isso, conclui-se que a quantidade de amplificação é inversamente proporcional á
quantidade de dano ao DNA. Inicialmente será necessário uma amplificação do material
genético mitocondrial através de uma PCR convencional ou Long Extension PCR. Os
primers utilizados serão: Genoma mitocondrial (Fragmento de 8,9 kb) obtido de
leucócitos
totais
SE:
TCTAAGCCTCCTTATTCGAGCCGA
/
AS:
TTTCATCATGCGGAGATGTTGGATGG e Genoma mitocondrial (Fragmento de 221
pares de base) obtido de leucócitos totais SE: CCCCACAAACCCCATTACTAAACCCA
/ AS: TTTCATCATGCGGAGATGTTGGATGG, ambas de acordo com ZHOU et al.,
2015.
Em seguida, ocorrerá uma corrida eletroforética com os produtos de tal amplificação.
Por fim, a quantificação será realizada com o Qubit Assay kit.
Resultados e Discussões
O trabalho continua em andamento. O sangue dos pacientes estudados ainda serão
coletados e processados.
Conclusão
Com o material em mãos, os próximos passos serão a realização de uma pcr
convencional seguida de um sequenciamento para confirmação da mutação causadora
da doença e, posteriormente, avaliações de dano ao dna mitocondrial e quantificação
de proteínas plasmáticas também serão realizadas.
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TÍTULO: Atualização de bancos de dados da flora do RN
Resumo
O herbário UFRN se tornou o maior acervo biológico da universidade e é essencial que
esta coleção esteja bem identificada quanto às amostras, pois as mesmas servem de
base a diversos consultores e pesquisadores. Como o herbário vem passando por um
grande processo de intercâmbio de espécimes, buscaram-se atualizações para as
espécies do Rio Grande do Norte, que tenham sido enviadas a outras coleções,
permitindo a ampliação dos conhecimentos básicos sobre as plantas do estado.
Palavras-chave: Herbário UFRN, Identificação, Espécies, Rio Grande do Norte.
TITLE: Update of RN's flora databases
Abstract
The UFRN herbarium has become university’s largest biological collection and it is
essential that this collection is well identified in terms of samples, as they serve as the
basis for several consultants and researchers. As the herbarium has been going through
a great process of specimen exchange, updates were sought for species in Rio Grande
do Norte, which have been sent to other collections, allowing the expansion of basic
knowledge about the state's plants.
Keywords: Herbarium UFRN, Identification, Species, Rio Grande do Norte.
Introdução
Com o crescimento do Herbário UFRN em números de amostras, cresce
proporcionalmente sua importância, uma vez que há um potencial considerável para
pesquisas baseadas em coleções biológicas podendo contribuir para questões
ecológicas e ambientais (PYKE; EHRLICH, 2010). Tendo em vista este potencial para
pesquisa, é necessário manter-lhe em condições de utilização, estando frequentemente
com o maior número de dados atualizados e revisados disponíveis para utilização de
pesquisadores interessados.
Não surpreendentemente, segundo Bebber, Carine, Wood, Wortley, Harris, Prance,
Davidse, Paige, Pennington e Robson (2010):
“Apesar da importância da descoberta de espécies, os processos incluindo coleta,
reconhecimento e descrição de novas espécies são mal compreendidos. Os dados são
apresentados para as plantas com flores, medindo quantitativamente a defasagem entre
a data em que um espécime de uma espécie nova foi coletado pela primeira vez e
quando foi subsequentemente descrito e publicado. Os dados de nossa amostra de
novas espécies publicadas entre 1970 e 2010 mostram que apenas 16% foram descritas
dentro de cinco anos após serem coletadas pela primeira vez. A descrição dos 84%
restantes envolveu espécimes muito mais velhos, com quase um quarto das descrições
de novas espécies envolvendo espécimes> 50 anos de idade. A extrapolação desses
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resultados sugere que, das estimadas cerca de 70 mil espécies ainda não descritas,
mais da metade já foi coletada e está armazenada em herbários.”
Com os espécimes devidamente depositados na coleção, gera-se material que podem
servir de base para estudos nos mais diversos campos, podendo até mesmo fornecer
dados cruciais de longo prazo para rastrear as mudanças ecológicas e evolutivas ao
longo desse período de intensas mudanças no globo (LANG; WILLEMS; SCHEEPENS;
BURBANO; BOSSDORF, 2019).

Metodologia

Acessando guias de remessa, documentos que exibiam em formato de tabela todas as
exsicatas enviadas para outros herbários, como doação ou envio para identificação, foi
possível utilizar o número de tombo (número sequencial atribuído à amostra, uma vez
esta tendo sida depositada na coleção) para pesquisar em plataformas online o estado
de identificação dessas plantas. Todos os dados procurados encontravam-se
prontamente disponíveis, uma vez que, nos últimos séculos, observou-se um esforço
global para digitalizar dados de ocorrência de biodiversidade de coleções de herbários
(Yesson et al. 2005; Wen et al. 2015).
Em decorrência disso, dados atualizados de identificação de plantas localizadas no
estado, e redondezas, foram obtidos de vários herbários em três plataformas online o
JABOT, o GBIF e Specieslink. Acessando essas plataformas era possível verificar se
havia alguma determinação de espécie por parte dos herbários para onde foram cedidas
amostras do UFRN.
Uma vez encontrada uma identificação para alguma das exsicatas indicadas, era
necessário acessar o sistema JABOT UFRN para atualizá-la, com o epíteto de sua
espécie, e, por raras vezes, de subespécie. Em seguida, é necessário pôr uma
identificação manual na exsicata, o que se dava através da cola de etiquetas de papel
já pré-prontas (FIGURA 1), onde somente se escrevia o nome da espécie, seu autor, e
o herbário de onde foi obtiva a nova identificação, para então somente guarda-la no local
adequado da coleção.
Este local por sua vez, deveria ser dentro da pasta da espécie da planta (quando não
existente a pasta, seria necessário criá-la), juntamente às demais espécies do mesmo
gênero, juntamente aos demais gêneros da mesma família, e assim subsequentemente,
juntamente às demais famílias da mesma ordem. Por vezes também era possível
encontrar plantas cuja única informação disponível era a sua família, e nesses casos
frequentemente era encontrado o gênero dessa planta, mas nem sempre sua espécie
era conhecida pelo herbário consultado.
Excepcionalmente, era possível determinar a identificação de plantas não indicadas nas
guias de remessa, através de análises morfológicas, utilizando como base comparação
com outras plantas do mesmo gênero ou família, ou ainda artigos acerca desses grupos
de plantas.

Resultados e Discussões
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No início do plano de trabalho, as estatísticas da coleção indicavam que cerca de oitenta
e dois por cento (82%) dos espécimes de angiospermas depositados estavam
identificados no nível de espécie, ao passo que aproximadamente treze por cento (13%)
estavam identificados no nível de gênero, e os cinco por cento (5%) restantes estavam
apenas no nível de família. Por fim, ao término do plano de trabalho, a coleção apresenta
atualmente oitenta e cinco por cento (85%) de identificação no nível de espécie, doze
por cento (12%) em nível de gênero, e, finalmente, três por cento (3%) em nível de
família.
Através das guias de remessa foi possível identificar cento e vinte e duas (122)
espécimes do herbário (TABELA 1), até o nível de espécie, ao passo que outras seis
(6) foram encontradas com a assinalação de subespécie (TABELA 2). Além disso, foram
identificadas outros trinta e quatro (34) espécimes de forma isolada às guias de remessa
(TABELA 3). Essas últimas espécies pertencem às famílias Malvaceae, Erythroxylaceae
e Pontederiaceae, e por possuírem uma morfologia que já era conhecida por possuir
outros exemplares depositados no UFRN, foi possível determiná-las.

Conclusão

Os dados evidenciados indicam que mais esforços devem ser empregados ao aumento
do trabalho de herbário para determinar os espécimes que não possuem identificação
para então se ter um registro mais fidedigno da diversidade biológica da coleção,
refletindo assim num melhor panorama da vegetação do estado do Rio Grande do Norte.
Espera-se que, à medida que crescem os esforços para o conhecimento da flora
estadual, mais trabalhos sejam desenvolvidos nessa área, descobrindo potenciais
novas espécies e melhor entendendo a distribuição das que conhecemos.
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Anexos

Figura 1- Etiqueta de identificação manual de espécies

Tabela 1- Espécimes determinados até nível de espécie através das guias de remessa

Tabela 2- Espécimes determinados até nível de subespécie através das guias de
remessa

Tabela 3- Espécimes determinados de forma independente às guias de remessa
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ADIPONECTINA E DOS PERFIS
GENÉTICO METABÓLICO DE PESSOAS COM LIPODISTROFIA GENERALIZADA
CONGÊNITA DO TIPO 1
Resumo
O tecido adiposo é um tecido conjuntivo responsável não só pelo seu papel na função
energética do corpo como também pela secreção de substâncias conhecidas como
adipocetinas. Dentre elas, a adiponectina tem chamado bastante atenção devido a suas
funções cardioprotetoras, antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-diabéticas e antiapoptóticas. Dito isto, um conjunto de doenças bastante característico do tecido adiposo
são as lipodistrofias. Em destaque, a Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) é uma
doença autossômica recessiva que pode se apresentar de 4 diferentes formas, sendo
uma delas por mutações no gene BSCL2, responsável por transcrever a proteína
seipina, cuja função ainda não é profundamente conhecida mas acredita-se estar
relacionada com o armazenamento lipídico e manutenção das gotículas lipídicas. Esse
tipo de apresentação da doença clinicamente é considerado o mais grave por haver
comprometimento também da função cognitiva. Diante do fato de que o Nordeste possui
uma das maiores taxas de prevalência mundial da LGC e entender molecularmente a
síndrome pode auxiliar na busca por uma maior qualidade de vida aos lipodistróficos,
esse estudo visa buscar a correlação entre a concentração do hormônio adiponectina
associado as dosagens metabólicas e ao reparo do DNA em pacientes com a
Lipodistrofia Generalizada Congênita do tipo 2
Palavras-chave: Lipodistrofia generalizada congênita; Adiponectina; Berardinelli-Seip.
TITLE: 138/5000CHARACTERIZATION OF ADIPONECTIN LEVELS AND METABOLIC
GENETIC PROFILES OF PEOPLE WITH CONGENITAL GENERALIZED TYPE 1
LIPODYSTROPHY
Abstract
Adipose tissue is a connective tissue responsible not only for its role in the body's energy
function but also for the secretion of substances known as adipoketins. Among them,
adiponectin has attracted considerable attention due to its cardioprotective, antioxidant,
anti-inflammatory, anti-diabetic and anti-apoptotic functions. That said, a set of diseases
quite characteristic of adipose tissue are lipodystrophies. In particular, Congenital
Generalized Lipodystrophy (LGC) is an autosomal recessive disease that can present
itself in 4 different ways, one of them being mutations in the BSCL2 gene, responsible
for transcribing the seipin protein, whose function is not yet well known but believed to
be. be related to lipid storage and maintenance of lipid droplets. This type of presentation
of the disease is clinically considered the most serious because there is also impairment
of cognitive function. Given the fact that the Northeast has one of the highest prevalence
rates worldwide of LGC and molecular understanding of the syndrome may help in the
search for a better quality of life for lipodystrophy, this study aims to correlate the
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concentration of adiponectin hormone associated with metabolic dosage and DNA repair
in patients with type 2 congenital generalized lipodystrophy.
Keywords: Congenital generalized lipodystrophy; Adiponectin; Berardinelli-Seip.
Introdução
Nós mamíferos possuímos a capacidade de estocar o excesso de calorias consumidas
na forma de carboidratos e lipídeos, por exemplo. O tecido adiposo, classificado como
um tipo de tecido conjuntivo é o principal reservatório de lipídeos de função energética
no organismo. Recentemente, novas funções essenciais à homeostase energética
foram atribuídas ao tecido adiposo, como a função endócrina, na qual os adipócitos
produzem diversas substâncias, como a adiponectina (APN) e leptina. A primeira atua
como fator protetor de doenças cardiovasculares, sendo responsável por aumentar a
sensibilidade do organismo à insulina e exercer atividade anti-inflamatória. A segunda
atua na diminuição do apetite, provendo a sensação de saciedade. O gene da APN se
encontra no braço longo do cromossomo 3, na posição 27 (3q27), possui 3 éxons e 2
íntrons e transcreve para um RNA mensageiro que será traduzido em uma proteína de
244 aminoácidos que desempenha diferentes funções em variados tecidos, tendo cada
vez mais estudos apontando sua atuação como minimizador do estresse oxidativo.
Nesse sentido, é importante entendermos a relevância do adipócito, célula que também
está diretamente relacionada com uma grande variedade de doenças já bastante
descritas, como a obesidade, o diabetes e as lipodistrofias. A lipodistrofia generalizada
congênita (Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy - BSCL), conhecida como
Síndrome de Berardinelli-Seip, foi descrita por Berardinelli em 1954 e, posteriormente,
por Seip, em 1959. A BSCL é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada
pela ausência de gordura no tecido adiposo subcutâneo, resultando em alterações
metabólicas como severa resistência à insulina, crescimento acelerado, alongamento
de extremidades, anormalidades no coração, rins e ovários, além retardo mental e
desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos. Estima-se que a prevalência da doença no
mundo é de cerca de 1 caso para 12 milhões de pessoas. Contudo, a maior prevalência
mundial da doença ocorre no estado do Rio Grande do Norte (RN), localizado no
nordeste
do
Brasil.
Pesquisadores conseguiram identificar a ocorrência de mutações nos genes BSCL1
(AGPAT2) e BSCL2 (Seipina) em portadores da BSCL, os quais apresentam os
clássicos fenótipos de disfunção hepática (com hepatomegalia), hipertrigliceridemia,
diabetes melito e cardiomiopatia hipertrófica. Suas características são, portanto, muito
parecidas, iniciando a lipodistrofia logo nos primeiros anos de vida. Contudo, a BSCL
relacionada com a falta funcional de Seipina é a forma mais grave e mais associada
com
deficiências
neurológicas,
principalmente
intelectuais.
Molecularmente, nosso material genético está sob influência de diversos agentes
genotóxicos como a radiação ultravioleta e o próprio estresse oxidativo, por exemplo,
que podem trazer a consequências como lesões que por ventura podem se manter ao
longo dos ciclos de replicação da célula e originar mutações, que serão passada para
as seguintes gerações. Para isso, o nosso organismo possui diversas vias de reparo de
danos ao material genético, sendo uma delas a via de reparo por excisão de bases,
responsável por remover danos oxidados no DNA no sistema nervoso, assim, uma vez
que pacientes com BSCL podem apresentar disfunções neurológicas, é de extrema
importância verificar se há uma associação entre as funções das enzimas deste sistema
de reparo e a ocorrência da BSCL. Nesse contexto, o presente projeto tem como
objetivo geral analisar as funções da via de reparo de DNA por excisão de bases (BER)
em portadores da Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) do estado do Rio Grande do
Norte. O presente projeto tem como objetivo geral avaliar as funções da via de reparo
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de DNA por excisão de bases (BER) em portadores da Síndrome de Berardinelli-Seip
(BSCL) do estado do Rio Grande do Norte.

Metodologia

Extração de DNA, RNA e proteínas

A extração é realizada com o kit IllustraTriplePrep, utilizando o protocolo do próprio kit.
Primeiramente, o precipitado obtido do processamento das amostras será lavado com
PBS e centrifugado, para que o sobrenadante possa ser removido. No mais, será
adicionado tampão de lise e o precipitado será ressuspendido para que o precipitado
seja desfeito, para que então o homogeneizado possa ser transferido para a coluna
correspondente ao filtro para DNA genômico e centrifugado. Em seguida serão
adicionadas á coluna tampão de lise, tampão de lavagem e tampão de eluição para
melhor purificação do DNA que passará da coluna para o tubo.
Para a extração do RNA, acetona absoluta é adicionada e a mistura e transferida para
a coluna correspondente ao RNA, acoplada a um tubo coletor. Então, após uma
centrifugação, a DNAse é adicionada no centro da coluna e incubada a temperatura
ambiente por 10 minutos. Em seguida é adicionado o tampão de lavagem e realizada
mais uma centrifugação. Por último, é adicionado o tampão de eluição e ocorre a ultima
centrifugação antes da obtenção do RNA purificado, que corresponde ao que passou
da coluna para o tubo de 1,5mL.
Proteínas são extraídas utilizando-se o tampão de preciptação de proteínas e
misturando vigorosamente a solução. Em seguida, após uma incubação prévia de 10
minutos, ocorre uma centrifugação e o sobrenadante é removido para que então água
destilada seja adicionada, outra centrifugação seja realizada, o sobrenadante seja
novamente retirado e no fim, ureia seja adicionada à solução [25].

Sequenciamento capilar

O DNA obtido a partir da extração será sequenciado para gene AGPAT2, para definir a
presença das mutações de substituição de bases: c.646A>T e c.570C>A, para então
definir os grupos amostrais da pesquisa sejam definidos. Para detectar a a deleção
c.317-588del, será realizada PCR convencional, de acordo com Gomes et al. 2004 [13].
Nesse sentido, a sequência genômica será amplificada por PCR convencional de acordo
com o kit Platinum Supermix Kit (Thermofisher Scientific, #11306152). Então, os
produtos dessa amplificação serão purificados com o kit Exosap-It™ PCR Product
Cleanup Kit (Thermofisher Scientific, #78201) seguindo as recomendações do
fabricante. Então, de acordo com a metodologia de sequenciamento de Sanger, com o
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uso do kit BigDye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermofisher Scientific,
#4337455), os amplicons formados serão purificados com BigDye Xterminator
Purification Kit (Thermofisher Scientific, #4376486) e é realizada a eleroforese capilar.
A partir desse sequenciamento, poderão ser encontradas as mutações que classificarão
os pacientes aptos para a pesquisa. O sequenciamento do gene BSCL2 (para a
mutação 325dupA ) já foi realizado pelo nosso grupo de pesquisa.

Western Blot para avaliação comparada do nível proteico de Adiponectina (plasma)

Inicialmente para a realização da técnica de Western Blot [27], será preparado o gel de
resolução, que ficará overnight para que então o gel de empilhamento seja adicionado
e o pente inserido. Em seguida, deve-se esperar o tempo para a completa polimerização
do gel.
Ademais, a amostra contendo as proteínas deve ser previamente aliquotada com o
tampão de carregamento Laemilli 2X, que contém Tris-HCL a 0.5M, 10% SDS, glicerol,
azul de bromofenol, B-mercaptoetanol e água, para que possa ser homogeneizada e
aquecida por 5 minutos a 95 graus para que as proteínas possam estar em sua forma
primária durante a corrida de eletroforese e esse não seja um fator que possa diferenciar
a corrida de forma errônea.
Para a realização da corrida, as proteínas devem estar sob ação de um campo elétrico,
para que ocorra a migração de um polo para o outro. Em virtude disso, será adicionado
o tampão de corrida na cuba de eletroforese e o gel será submerso nesse tampão. Mais
adiante, o pente será retirado e as amostras e o marcador de peso molecular serão
pipetados em seus respectivos poços. Então a cuba será fechada e ligada a uma
corrente elétrica, de forma que o gel possa correr a 80V até que as proteínas alcancem
a interface entre o gel de empilhamento e o de resolução, onde elas se alinharão. Ao
atingirem o gel de resolução, a voltagem da cuba será aumentada para 100V e será
esperado o tempo de término da corrida das proteínas no gel.
Após a corrida, o gel será removido da cuba de corrida e será utilizado o aparelho I-Blot
Turbo [28] para realizar a transferência de proteínas do gel para uma membrana de
PVDF com o auxílio de um pacote de transferência para o aparelho, com a precaução
de não deixar bolhas de ar entre suas camadas. Após esse processo, será realizada a
coloração da membrana com o método vermelho de Ponceau [29], deixando a
membrana imersa na coloração por 5 minutos e então inseri-la em uma solução de ácido
acético a 5% por 5 minutos. Logo após, deverão ser feitas mais duas lavagens de 5
minutos.
Por fim, é imprescindível que ocorra o bloqueio da membrana a fim de evitar ligações
inespecíficas. Esse bloqueio é realizado com uma solução a 5% de leite em uma solução
de TBS Tween 20. Finalmente, a incubação com os anticorpos é uma etapa crucial para
a visualização do resultado da técnica. Nessa fase, a membrana é incubada com
anticorpos primários e secundários para então ser revelada no aparelho Chemi-Doc [30].
Os anticorpos serão utilizados na concentração de 1:1000 e são eles: Anti-Adiponectin
da empresa Abcam (ab 22554), NFE2L2 fosforilada S-40 (Ab76026), APE1 (Sc-17774),
Anti-Rabbit IgG (RD Systems – HAF008) e Anti-mouse IgG (RD Systems –HAF018).
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Resultados e Discussões

Uma paciente do grupo AGPAT2 clinicamente diagnosticada com LGC do tipo 1
apresenta a mutação c.317-588del
Através da realização da técnica de PCR convencional, com a utilização de primers
específicos, é possível identificar os pacientes tipo 1 devido à presença da mutação
c.317-588del do gene AGPAT2, caracterizando Lipodistrofia Generalizada Congênita do
tipo 1. Dessa forma, a partir de um gel de agarose, pode-se inferir que o indivíduo 49
possui LGC do tipo 1 devido a esta mutação, o que é comprovado com a sua mãe
heterozigoto. Ademais, na figura 11, apesar da contaminação que não inviabilizou o
resultado, observa-se que nenhum outro paciente apresentou o comportamento do 49.

Dois pacientes do grupo LGC do tipo 1 apresentam a mutação c.646A>T.
Uma vez que os pacientes LGC do tipo 2 já haviam sido previamente sequenciados e a
deleção c.317-588del foi previamente estudada nos pacientes com LGC do tipo 2, foi
realizado o sequenciamento capilar na busca de pacientes portadores da mutação
c.646A>T, uma das mais prevalentes entre os pacientes lipodistróficos. A partir do
sequenciamento de Sanger, foram observados que dois pacientes do grupo LGC do tipo
1 apresentaram homozigose para a mutação. É interessante ressaltar, que ambos os
pacientes são irmãos. Ademais, nenhum outro paciente do grupo apresentou tal
mutação.

Dosagens Bioquímicas
Por se tratar de uma doença que afeta também o metabolismo energético dos pacientes,
foi realizada a dosagem de glicose, triglicerídeos, colesterol total e suas parcelas e com
os dados dos pacientes obtidos durante a coleta, foi calculado o IMC. Os pacientes com
LGC do tipo 1 apresentaram níveis de HDL-c menores do que 40 mg/dL, similarmente
aos resultados previamente encontrados em pacientes com LGC do tipo 2. O grupo
controle, quando comparado aos LGC do tipo 1 e do tipo 2, apresentou resultado
significativo ao que se refere ao colesterol HDL-c, possuindo níveis maiores dessa
parcela de colesterol quando comparado aos dois grupos experimentais. Além disso, o
grupo LGC tipo 2, quando comparado ao grupo controle, obteve uma taxa de glicose
maior. Ademais, as outras dosagens bioquímicas não demonstraram diferenças
significativas entre os grupos avaliados.

Conclusão

- Foi encontrada uma paciente portadora da mutação c.317-588del no RN.
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- Foram identificados dois irmãos no RN portadores da mutação c.646A>T em
homozigose.
- Os níveis de APN no plasma de pacientes com LGC estão reduzidos.
- Os níveis de HDL-c estã reduzidos em pacientes lipodistróficos do tipo 1.
- As dosagens bioquímicas de glicose, triglicerídeos, colesterol total, colesterol LDL-c e
colesterol não-HDL-c entre os grupos de pacientes com LGC do tipos 1 e 2.
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Resumo
A Síndrome Berardinelli-Seip ou Lipodistrofia Congênita Generalizada (LCG), é uma
doença rara e grave que afeta vários sistemas orgânicos cuja prevalência no estado do
Rio Grande do Norte é extremamente elevada. Nesse sentido é essencial conhecer o
nível de conhecimento dos médicos sobre a LCG, independente da especialidade na
assistência aos portadores da síndrome. Assim, o presente estudo objetivou avaliar o
preparo dos médicos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) para acompanhar
pacientes com a LCG, conhecer a influência da formação acadêmica no preparo desses
profissionais e verificar a existência de capacitações e acesso à informação sobre a
LCG. Trata-se de um estudo descritivo e quanti-qualitativo realizado com 50 médicos do
HUOL, das especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, clínica
médica, pediatria, dermatologia e pneumologia. Foi aplicado um questionário com 18
perguntas para avaliar o nível de conhecimento destes profissionais na assistência à
pessoa com a LCG. O estudo revelou que o nível de conhecimento e dos profissionais
médicos do HUOL é deficiente para atender, cuidar, acompanhar ou orientar as pessoas
com a LCG. Assim, melhorias são necessárias no que diz respeito à formação
acadêmica, à disponibilidade de informações acerca da LCG e à oferta de capacitações
que permitam à melhoria da qualidade da assistência às pessoas com essa doença rara
altamente prevalente no RN.
Palavras-chave: Tecido adiposo; Lipodistrofia, Manejo; Medicina clínica;
TITLE: STUDY ON THE KNOWLEDGE OF DOCTORS ABOUT BERARDINELLI-SEIP
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Abstract
Berardinelli-Seip Syndrome or Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) is a rare
and serious disease that affects many organ systems which prevalence is extremely high
in Rio Grande do Norte State. In this sense, it is essential to know the level of knowledge
of doctors about CGL, regardless of the specialty in assisting patients with the syndrome.
Thus, the present study aimed to evaluate the preparation of physicians at Onofre Lopes
University Hospital (HUOL) to monitor patients with CGL, to know the influence of
academic training in the preparation of these professionals and to verify the existence of
training and access to information on CGL. This is a quantitative and qualitative
descriptive study conducted with 50 HUOL physicians, specializing in cardiology,
endocrinology, gastroenterology, medical clinic, pediatrics, dermatology and
pneumology. A questionnaire with 18 questions was applied to evaluate the level of
knowledge of these professionals to assist the carrier of the person with CGL. The study
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showed that the level of knowledge of HUOL's medical professionals is deficient in
attending, caring, accompanying or guiding patients with CGL. Thus, improvements are
needed with regard to academic education, the availability of information about CGL and
the provision of training to improve the quality of care for people with this rare disease
highly prevalent in RN.
Keywords: Adipose tissue; Lipodystrophy; Management; Clinical medicine;
Introdução
As lipodistrofias são síndromes graves e raras caracterizadas pela escassez de tecido
adiposo, as quais se dividem em dois grandes grupos: as generalizadas, quando há
perda de gordura em todo o corpo, e as parciais, quando essa carência é localizada em
depósitos adiposos específicos (LIGHTBOURNE; BROWN, 2017). Esse grupo de
doenças também é caracterizado conforme a etiologia, podendo ser congênita ou
adquirida. Dentro do grupo das Lipodistrofias Congênitas Generalizadas (LCG),
encontra-se a Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) que é foco deste estudo (AKINCI
et al., 2019). No que tange à herança genética, a LCG possui um caráter hereditário
autossômico recessivo, cursando com ausência de tecido adiposo na região
subcutânea, diabetes mellitus, assim como baixos níveis dos hormônios leptina e
adiponectina. Outras alterações são distúrbios no metabolismo lipídico e complicações
hepáticas, cardiovasculares, cursando com cardiomegalia, hipertensão, insuficiência
cardíaca congestiva e fraqueza da musculatura respiratória (RÊGO, 2010; MEDEIROS
et. al., 2018). O fenótipo dos pacientes com LCG é bem característico, incluindo
ausência de tecido adiposo, acromegalia, acantose nigricans, flebomegalia,
hepatoesplenomegalia, hiperplasia muscular. De tal forma, é essencial que haja
conhecimento pelos profissionais de saúde para que seja realizado um diagnóstico
precoce e, consequentemente, indicação adequada da medicação metreleptina, um
análogo da leptina que pode modificar a história natural da doença (LIMA; SANTOS;
CAMPOS, 2018). Dentre as alterações da LCG, há redução dos níveis séricos de
leptina, hormônio produzido pelo tecido adiposo que age na regulação da saciedade
(HAQUE et al., 2002). Essa substância é de fundamental importância na regulação da
homeostasia energética, estando envolvida no metabolismo lipídico, na ingestão
alimentar, saciedade e termogênese. Nesses pacientes, o tratamento de reposição com
metreleptina é uma opção relevante, estando associada à melhora da resistência à
insulina, hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia (LAU et al., 2014). Estima-se que a
prevalência mundial dessa síndrome seja de cerca de 1 em cada 1 milhão de pessoas
(CHIQUETTE et al., 2017). Contudo, estudos do nosso grupo de pesquisa
demonstraram uma alta prevalência, em comparação ao padrão mundial, no estado
brasileiro do Rio Grande do Norte (RN), sendo de 3,23 em cada 100.000 habitantes
(MEDEIROS et al., 2017). A alta prevalência da Síndrome no RN ocorre devido aos
diversos enlaces consanguíneos que ocorreram desde a colonização portuguesa na
região do Seridó, durante o século XVIII (QUEIROZ, 2012). Os portadores da LCG têm
sua saúde e qualidade de vida comprometida, uma vez que afeta tanto os fatores
metabólicos e fisiológicos, como a aparência física do indivíduo. Devido ao alto
desconhecimento da população em geral, os indivíduos com a LCG estão expostos a
diversos tipos de preconceito (QUEIROZ, 2012). Percebe-se um acometimento
sistêmico e amplo na LCG, havendo a necessidade de avaliar o preparo de profissionais
médicos para promover o melhor manejo desses pacientes. Neste sentido, estudo
semelhante realizado com a equipe de enfermagem em dois hospitais referência para o
atendimento das pessoas com a LCG do RN evidenciou que os enfermeiros de ambas
as instituições não tinham conhecimento sobre a LCG. Foi demonstrado que o
atendimento por parte da equipe de enfermagem a pacientes com a referida síndrome
necessita de melhorias para que seja prestado um cuidado eficaz a esses indivíduos
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(DANTAS et. al., 2018). Neste sentido, o presente estudo pode contribuir com a melhoria
do atendimento por parte dos profissionais da medicina que tratam de indivíduos com a
LCG, através da identificação de fragilidades e potencialidades, permitindo a elaboração
de estratégias eficazes para promover a difusão do conhecimento atualizado acerca da
LCG.
Metodologia
2.1 Caracterização da pesquisa: Trata-se de um estudo descritivo, observacional e
transversal com abordagem quali-quantitativa que avaliou o conhecimento dos médicos
acerca da Síndrome de Berardinelli-Seip no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal
– RN, o qual recebe pacientes com a LCG de todo o RN e estados vizinhos, como
Paraíba, Pernambuco e Salvador. Este trabalho faz parte de uma grande pesquisa
intitulada “Atuação multiprofissional frente à Síndrome de Berardinelli-Seip”, que visa
avaliar o conhecimento e o preparo de todos os profissionais da saúde no cuidado ao
paciente com a LCG. Tal estudo foi enviado ao CEP e aprovado com CAAE:
75049317.3.0000.5568, número do parecer: 2.357.484. 2.2 População e amostra: A
população do presente estudo é composta por médicos que atuam no Hospital Onofre
Lopes (HUOL), da cidade de Natal – RN. A amostra foi composta por médicos e
residentes das áreas de endocrinologia, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia,
pediatria, dermatologia e clínica médica que trabalham no referido hospital. A
amostragem foi não probabilística e realizada por conveniência e não houve pareamento
por faixa etária. A amostra foi retirada do HUOL do período de janeiro de 2019 a
setembro de 2019. Os profissionais inclusos na pesquisa são graduados ou pósgraduados nas áreas citadas, maiores de 18 anos e de diferentes faixas etárias,
independentemente do tempo de atuação no serviço. Este estudo foi realizado apenas
com os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa através da assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias. Foram excluídos os
profissionais da saúde que não pertencem à área da medicina, que não trabalham no
HUOL, ou que se recusaram a participar da pesquisa ou não assinaram o TCLE.
Participaram desta pesquisa 50 profissionais médicos do HUOL, sendo 15 da
cardiologia, 5 da endocrinologia, 5 da gastroenterologia, 13 da pediatria, 10 da clínica
médica, 1 da pneumologia e 1 da dermatologia. 2.3 Procedimento de coleta de dados:
Os dados foram coletados durante nove meses a partir da aplicação de um questionário
de múltipla escolha. O questionário é composto de duas sessões: a primeira contém
todas as informações pessoais e profissionais do participante (nome, data de
nascimento, sexo, qualificação e o tempo de trabalho). A segunda sessão é composta
por perguntas específicas sobre a LCG, visando avaliar o preparo dos profissionais
sobre a referida síndrome. O questionário foi elaborado pela coordenadora do projeto,
o qual foi validado por endocrinologistas que atuam no cuidado ao paciente com a LCG.
As questões são direcionadas para avaliar o conhecimento e o preparo dos médicos.
Antes da coleta de dados foi esclarecido aos profissionais participantes os detalhes do
projeto, incluindo os objetivos e a importância da realização deste, os direitos que cada
sujeito tem durante a execução da pesquisa e os possíveis riscos e desconfortos
gerados durante a aplicação do questionário. Como benefício para os médicos
participantes, após a aplicação do questionário acima citado, foram enviados materiais
sobre a LCG para o e-mail dos participantes com informações acerca das características
morfológicas das pessoas com a LCG bem como acerca das complicações metabólicas
que estas pessoas podem desenvolver, visando auxiliar a assistência e promoção da
saúde das pessoas com essa doença. 2.4 Análise dos dados: Os dados obtidos foram
compilados em uma planilha do software Microsoft Office Excel 2016, formando tabelas
com as variáveis das diversas questões do questionário e separando os participantes
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da pesquisa a partir de suas especialidades. O número de participantes foi expresso em
número absoluto e em porcentagem. 2.5 Aspectos éticos: No que tange às questões
éticas, o presente estudo foi desenvolvido de acordo com a Resolução nº. 466/12, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), que rege as pesquisas envolvendo seres humanos. Ressalta-se que foram
respeitadas as opiniões e ideias de cada um e que a participação foi espontânea. Além
disso, será preservado o anonimato do participante da pesquisa, não sendo revelada a
identidade do mesmo em nenhum momento.
Resultados e Discussões
Os resultados emergiram dos 50 questionários que foram incluídos no estudo, sendo 15
coletados com médicos da área de cardiologia, 13 da pediatria, 10 da clínica médica, 5
da endocrinologia, 5 da gastroenterologia, 1 da pneumologia e 1 da dermatologia. Dos
50 médicos inseridos na pesquisa, observou-se uma predominância do sexo feminino,
com 29 mulheres e 21 homens. A idade variou de 24 a 55 anos e o tempo de trabalho
variou de 15 dias a 26 anos, com a média de idades de 36 anos e desvio padrão de
8,61. Além disso, a maior parte dos participantes é composta por pós-graduados em
sua área e, nesse grupo, cerca de 58% têm título de residente.Percebe-se que a grande
parte dos participantes já havia ouvido falar sobre a LCG (Q1). Contudo, um menor
número conhece detalhes acerca das causas genéticas e padrão hereditário da doença.
Além disso, a maioria dos participantes acredita ser capaz de identificar um paciente
com a LCG, assim como são capazes de citar características fenotípicas desses
pacientes. Os médicos demonstraram, também, serem capazes de citar características
metabólicas associadas à síndrome. As questões 3, 4 e 6 apresentam também um
componente subjetivo opcional. Na questão 3, solicita-se o relato das características
físicas conhecidas da LCG e as mais citadas foram: a ausência/alterações do tecido
adiposo (citada por 20 pessoas), hipertrofia muscular/alterações da musculatura (11
pessoas). Além disso, foram citados distúrbios cutâneos e distensão abdominal. Na
questão 4, indaga-se o padrão de herança genética. Contudo apenas 12, dos 16
participantes que disseram conhecer o padrão, responderam corretamente. A questão
6, por sua vez, pergunta acerca dos distúrbios metabólicos conhecidos pelos
participantes e os mais apontados foram dislipidemia (por 15 participantes) e resistência
insulínica/diabetes mellitus (por 22 participantes). Além disso, foram citados também
alterações hepáticas e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Outro dado importante foi
demonstrado pelas questões 7 e 8, já que a maioria dos participantes afirmou ter tido
oportunidade de atender um paciente com a LCG. Porém, a maioria relatou não ser
capaz de repassar às pessoas com LCG as informações necessárias sobre os cuidados
que elas deveriam ter com sua saúde. Neste sentido, infere-se que o conhecimento das
causas genéticas da LCG se mostra essencial para que os médicos envolvidos no
cuidado desses pacientes conheçam o acometimento específico relacionado às
mutações mais comuns, em genes como AGPAT2 e BSCL2. Isso porque mutações
relacionadas ao gene BSCL2, por exemplo, estão relacionadas ao acometimento
cognitivo e maior incidência de morte prematura (VAN MALDERGEM et al., 2002). É
importante levar em consideração que o HUOL é o principal centro de cuidado aos
pacientes com a Síndrome de Berardinelli-Seip no RN, já que é referência em serviço
terciário via Sistema Único de Saúde (SUS), e contempla em seu serviço profissionais
de referência no estudo da LCG. Tendo em vista que a Síndrome Berardinelli-Seip é
uma doença metabólica multissistêmica que promove alterações hepáticas,
endocrinológicas, cutâneas e cardiopulmonares (LIMA et al., 2018), é importante a
atuação de uma equipe multiprofissional, composta por profissionais de diversas
especialidades para um acompanhamento mais adequado e consequente aumento da
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sobrevida das pessoas com a LCG, como enfermeiros, nutricionistas, médicos,
psicólogos, biólogos e biomédicos. A dominante capacidade dos médicos em
reconhecer o fenótipo da doença pode ser considerada como reflexo da alta prevalência
da LCG no RN, visto que a maioria dos profissionais inseridos neste estudo já teve
contato com esses pacientes, mesmo que fora do contexto assistencial. Nota-se que,
apesar da grande parte dos profissionais participantes já terem tido contato com
pacientes com a LCG, poucos têm segurança de repassar os cuidados com a saúde
que eles devem possuir. Tais resultados podem representar um menor aprofundamento
no estudo da síndrome dentro do ambiente acadêmico. Adicionalmente, é possível
perceber que a única questão na qual os médicos se sentem preparados é no
encaminhamento e referenciamento desses pacientes para serviços especializados de
cuidado. Tal fato é importante, dada a relevância do referenciamento correto e precoce
para o seguimento adequado dos portadores da LCG. A Q9 questiona se o profissional
se sente preparado para fornecer informações sobre a LCG para os pacientes e
familiares. Neste quesito, percebe-se que a grande maioria não se sente apto para tal e
apenas os médicos endocrinologistas se sentem mais preparados em relação aos
demais profissionais deste estudo. Os pacientes com LCG apresentam como
características marcantes a diabetes, resistência insulínica e a hipertrigliceridemia. Além
disso, é essencial lembrar as anormalidades orgânicas, hepatoesplenomegalia,
esteatose hepática, nefropatia, anormalidades cardíacas e pancreatite aguda. (AKINCI
et. al., 2019). Assim, não há como atribuir a necessidade de manejo dos pacientes com
LCG como responsabilidade apenas da especialidade de endocrinologia, visto que há
acometimento orgânico que afeta diversos sistemas e, consequentemente, várias
especialidades que devem estar preparadas para conduzir os casos dos indivíduos com
a LCG adequadamente. Na Q10 questionamos se o profissional saberia identificar
serviços ou especialistas para dar suporte ao atendimento de pessoas com a LCG. 76%
afirmaram que saberiam identificar; porém, no campo para descrição do local para
suporte, alguns sugeriram serviços como ortopedia, psicologia. De forma geral, a
maioria encaminharia o paciente para o HUOL, para serviços de endocrinologia,
pediatria, cardiologia e hepatologia, mostrando conhecimento sobre as necessidades e
possibilidades de suporte para estes indivíduos. Outros citaram a Associação dos Pais
e Pessoas com a Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte ASPOSBERN como referência, e alguns citaram um profissional específico para o
cuidado ao paciente com a LCG. A Q11 indaga se o profissional saberia fazer um
aconselhamento genético para familiares de pacientes com a LCG e foi notado que
apenas 18% saberiam fazer esse aconselhamento: as especialidades de pediatria,
endocrinologia e clínica médica. A LCG é uma doença rara e grave que pode levar ao
óbito. Neste sentido, é fundamental que o profissional de saúde conheça a síndrome e
esteja preparado para dar diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamento
adequado com a medicação análoga ao hormônio leptina, a metreleptina, capaz de
modificar a história natural da doença (LIMA; SANTOS; CAMPOS, 2018). Quando
questionados sobre a formação acadêmica (Q12), 64% afirmaram ter recebido
informação sobre a LCG, e sobre a participação em capacitações (Q13) apenas 6%
afirmaram ter recebido alguma capacitação. Além disso, 98% dos participantes
desconhecem capacitações na área de abrangência do HUOL (Q14) e 68% afirmaram
não ter acesso a materiais informativos sobre a LCG (Q15). De tal forma, é possível
perceber que apesar da maioria dos participantes ter recebido informações sobre essa
síndrome durante a sua formação, a grande maioria não recebeu nenhum tipo de
capacitação específica acerca da LCG. Diante disso, infere-se que a formação
acadêmica é deficiente neste ponto de preparar o profissional médico para o cuidado ao
paciente com LCG, uma vez que as informações passadas parecem ser insuficientes
para embasar a assistência a tais indivíduos. Nesse sentido, acreditamos que o
conhecimento médico deficiente pode decorrer da inexistência de exercícios de
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aprofundamento no estudo da LCG e capacitações, evidenciando a necessidade de
educação em saúde acerca da temática no HUOL. Além disso, profissionais médicos do
HUOL que foram formados em outra localidade fora do RN ou do nordeste necessitam
ainda mais dessas capacitações, dada a alta prevalência em nosso estado e no próprio
HUOL. As presentes informações são importantes, pois o estado do RN tem uma
prevalência muito alta em comparação à mundial. A mesorregião de maior número de
casos é a Central Potiguar e o território de maior acometimento é o Seridó, com relatos
de caso em 12 municípios (MEDEIROS et. al., 2017). Mesmo a alta prevalência sendo
no interior do estado, grande parte desses pacientes é referenciada para seguimento no
HUOL, sendo essencial que os médicos deste hospital conheçam a LCG e estejam
preparados e capacitados para dar seguimento a esses indivíduos. No que se refere a
Q15, os 32% que afirmaram ter acesso a materiais informativos sobre a LCG relataram
que esse acesso se dá através de artigos publicados, de aulas e palestras, em bases
de dados com a Pubmed e a Scielo, além do up to date e da internet em geral. Pode-se
perceber que, apesar de existirem diversos meios de acesso on-line gratuitos a
informações sobre a síndrome, uma minoria entra em contato com eles, o que pode ser
reflexo de um desconhecimento acerca da relevância da síndrome, especialmente no
contexto do RN. Sobre o preparo para acompanhar e cuidar de pacientes com a LCG
(Q16) 86% não se sente preparado para esse cuidado e os que se sentem preparados
são apenas alguns pediatras, gastroenterologistas e endocrinologistas. No entanto, 32%
afirmaram já ter acompanhado ou cuidado de algum paciente portador da LCG (Q17).
Neste sentido, ressalta-se que a LCG é responsável por complicações como resistência
insulínica, seguida de diabetes e acantose nigricans, além de cardiomiopatias,
dislipidemias, esteatose hepática, nefropatia e retinopatia, dentre outros agravos.
(GARG, 2011). Com esse acometimento sistêmico é essencial que as diversas
especialidades se sintam preparadas para atender e seguir esses indivíduos, uma vez
que mais de 30% afirma já ter cuidado de algum portador da síndrome. Por fim, quando
questionados se já ouviram falar da ASPOSBERN, sediada na cidade de Currais Novos,
48% dos participantes afirmaram já ter ouvido sobre a associação, mesmo sendo em
outra cidade, evidenciando a importância e o impacto da Síndrome Berardinelli-Seip no
estado do Rio Grande do Norte. Estudo semelhante a este foi realizado com a equipe
de enfermagem em dois hospitais do RN, incluindo o HUOL, evidenciando que os
enfermeiros de ambas as instituições não tinham conhecimento sobre a LCG. Foi
demonstrado que o atendimento por parte da equipe de enfermagem a pacientes com
a síndrome necessita de melhorias para que seja prestado um cuidado eficaz a esses
indivíduos. (DANTAS et. al., 2018). Os nossos resultados se assemelham a estes e
implicam necessidade de melhoria do preparo profissional dos médicos para atender a
população com a Síndrome de Berardinelli-Seip. Assim, no presente estudo é possível
avaliar o conhecimento técnico dos médicos de um hospital referência acerca da
Síndrome de Berardinelli-Seip. Nesse sentido, foi inferido que, apesar de o RN possuir
a maior prevalência mundial da LCG, ainda há uma deficiência no conhecimento sobre
as causas genéticas e a hereditariedade desse tipo de lipodistrofia.
Conclusão
O presente estudo evidenciou que a grande maioria dos indivíduos inseridos na
pesquisa não saberia informar o indivíduo ou seus familiares acerca da Síndrome de
Berardinelli-Seip e não se sentem preparados para tal ou para realizarem um
aconselhamento genético para os referidos pacientes. Com isso, é possível inferir que
apesar de os médicos do HUOL serem capazes de reconhecer os pacientes com a
Síndrome Berardinelli-Seip, eles conhecem pouco sobre o detalhamento fisiopatológico
da síndrome, bem como sobre o seguimento e cuidados necessários a esses indivíduos.
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A maioria afirma ter recebido alguma informação sobre a LCG ao longo de sua vida
acadêmica, porém não tiveram capacitação específica e nem são realizadas
capacitações sobre a Síndrome de Berardinelli-Seip na área de abrangência do HUOL,
a despeito da alta prevalência da síndrome no estado do RN. Assim, grande parte não
se sente preparado para atender, cuidar ou acompanhar tais indivíduos. Porém, a
maioria saberia identificar serviços ou especialistas para dar suporte ao atendimento de
pessoas com a LCG, sendo o serviço de Endocrinologia, no HUOL o mais citado. Desta
forma, o presente estudo mostra que o preparo dos profissionais médicos do HUOL tem
sido deficiente, necessitando de melhorias no que diz respeito à formação acadêmica,
à disponibilidade de informações acerca da síndrome de Berardinelli-Seip e à oferta de
capacitações sobre a síndrome e sobre a assistência aos portadores desta. Esse
preparo é essencial, uma vez que o estado do RN tem alta prevalência da síndrome e
o HUOL é um centro de referência para as pessoas com a LCG. Como limitação, o
estudo foi realizado com apenas algumas especialidades médicas do HUOL, sendo
necessário que novos estudos sejam realizados na área a fim de abranger mais
especialidades médicas do referido hospital para melhor avaliar o preparo médico e as
fragilidades na formação profissional no tangente à Síndrome Berardinelli-Seip.
Sugerimos a realização de capacitações e atividades educativas voltadas para
aumentar o conhecimento e o preparo dos médicos do HUOL para a assistência ao
paciente com Síndrome de Berardinelli-Seip.
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TÍTULO: PADRÃO DE PROJEÇÕES DO CÓRTEX PRE-LÍMBICO PARA OS
NÚCLEOS DO COMPLEXO TALÂMICO NO SAGUI (Callithrix jacchus)
Resumo
Introdução: O Córtex pré-frontal medial está associado a funções cognitivocomportamentais e suas regiões ventrais, como o Córtex Pré-límbico (PL) e Infra-límbico
(IL) à processos mnemônicos, cognitivos e emocionais. Em estudos prévios realizados
com roedores, constataram-se projeções do PL a áreas subcorticais, dentre elas o
complexo talâmico (CT). Todavia, poucos utilizam primatas como modelo animal
relacionando projeções dessas áreas. Objetivo: Caracterizar o padrão de projeções do
córtex pré-límbico com o complexo talâmico em sagui-comum. Método: Relato de Caso
utilizando o sagui (Callithrix jacchus). Iniciou-se com cirurgia com injeção de traçador
anterógrado. Após, o sagui passou por sobrevida de 15 dias, eutanásia e perfusão
transcardíaca, onde cortes foram realizados e conservados para microtomia e
Imunoistoquímica para análise dos dados no microscópio óptico. Resultados: Foram
identificadas projeções do PL em níveis laterais e ventrais no núcleo mediodorsal do
tálamo (MD) e núcleo anteroventral (AV), com dispersões no centro medial (CM), e
significativas marcações nos núcleos ventral anterior medial (VAM) e ventral anterior
lateral (VAL). Conclusão: As marcações encontradas no MD e AV (integração sensitiva
e mecanismos de memória de curto prazo, respectivamente), além de VAM e VAL
(retransmissão de impulsos dos núcleos da base e cerebelo), trazem a importância do
CT na integração sensorial e na sua relação tálamocortical, como traz a literatura.
Palavras-chave: Palavras-chaves: Neuroanatomia. Córtex pré-límbico. Complexo
talâmico.
TITLE: PATTERN OF PRELIMBIC CORTEX PROJECTIONS FOR TALAMIC
COMPLEX NUCLEUS IN MARMOSET MONKEY (Callithrix jacchus)
Abstract
Introduction: The medial prefrontal cortex is associated with cognitive-behavioral
functions and their ventral regions, such as the prelimbic and infralimbic cortex to
mnemonic, cognitive and emotional processes. In previous studies carried out with
rodents, PL projections were found in subcortical areas, among them the thalamic
complex. However, few use primates as an animal model relating projections of these
areas. Aim: To characterize the pattern of projections of the pre-limbic cortex with the
thalamic complex in common marmosets. Method: Case report using the marmoset
(Callithrix jacchus). It started with surgery with an anterograde tracer injection.
Afterwards, underwent a 15-day survival, euthanasia and transcardiac perfusion, where
cuts were made and preserved for microtomy and immunohistochemistry for data
analysis under the optical microscope. Results: PL projections were identified at lateral
and ventral levels in the mediodorsal nucleus of the thalamus (MD) and anteroventral
nucleus (AV), with dispersions in the medial center (CM), and significant markings in the
medial anterior ventral (VAM) and anterior ventral nuclei. lateral (VAL). Conclusion: The
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markings found in the MD and AV (sensory integration and short-term memory
mechanisms, respectively), in addition to VAM and VAL (pulse retransmission of the
nuclei of the base and cerebellum), bring the importance of CT in sensory integration
and in its thalamocortical relationship, as the literature brings.
Keywords: Neuroanatomy. Prelimbic cortex. Thalamic complex.
Introdução
O córtex pre-frontal (PFC), localizado no lobo frontal do neocortex, tem sido associado
a base dos processos cognitivos-comportamentais como: atenção, memória, tomadas
de decisão, comportamentos motivados, emoções, comportamentos sociais, controle
inibitório, entre outros (CHIBA et al., 2001). Trata-se de uma região amplamente
interligada com o córtex cerebral e sistema nervoso através de inputs e projeções
eferentes, que atuam promovendo a associação de funções superiores (ROBERTS et.
al., 2007; CHIBA et. al., 2001; MUKHERJEE & CARONI, 2018). O PFC pode ser
subdividido anatomicamente de acordo com suas características morfofuncionais
(BURMAN & ROSA, 2009). Brodman (1990) e Walker (1940) descreveram as áreas
orbitofrontal, dorsolateral e ventromedial do córtex, onde a região central do PFC, na
área ventro-medial, chamada de córtex pre-frontal medial (mPFC) está intimamente
ligada a funções executivas, como tomadas de decisões, memória operacional e
comportamentos emocionais e sociais de um indivíduo (ROBERTS et. al., 2007), esta
área é, ainda, formada pelo córtex cingulado anterior, córtex pré-límbico (PL) e
infralímbico (IL) (MAXINOS & WATSON, 2007). Dentre as subdivisões da arquitetura do
mPFC, a região PL é correspondente à área 32 (A32) de Brodmann relacionada aos
saguis no The marmoset brain in stereotaxic coordinates (PAXINOS et al., 2007),
situando-se de forma mais rostral no mPFC, abaixo do córtex-prontopolar, e está mais
associada a funções de modulação do aprendizado, percepção e memória
(MUKHERJEE & CARONI, 2018). O Córtex PL é histologicamente uniforme, onde,
quando corado com Nissl, exibe característica de camadas desgranulares, delimitando
sua área em relação às vizinhas, que apresentam camadas granulares (BURMAN &
ROSA, 2009). O PF e o IL constituem as duas maiores áreas que compõem o mPFC,
no qual, em estudos feitos com ratos foi possível observar que estas áreas podem
promover conexões recíprocas, tendo ambos intensa conectividade com regiões
talâmicas, núcleo accumbens, complexo amigdalóide e hipocampo, estabelecendo, a
partir destas, funções associadas à memória, aprendizado e tomadas de decisões
ligadas à valores de recompensa, sendo esta última mais relacionada ao PL (ROBERTS
et. al., 2007; MUKHERJEE & CARONI, 2018; CHIBA et al., 2001). O PL, portanto, possui
importância no estabelecimento de aprendizados a partir de associações a memórias e
aprendizados prévios. Desde modo, influencia nos processos de tomadas de decisões
e comportamentos adaptativos (MUKHERJEE & CARONI, 2018; CHIBA et al., 2001).
Para isso, além de apresentar conectividade recíproca importante com a região IL, a
região PL possui, ainda, projeções com áreas subcorticais, como o complexo talâmico
(GABBOTT et al., 2005; CHIBA et al., 2001). O Complexo talâmico (CT), consiste em
uma massa cinzenta ovoide localizada superior ao hipotálamo (COSENZA, ANO), e é
considerado o Centro de Relé, por participar da organização de muitas informações
cerebrais, fazendo retroalimentação ao córtex cerebral por uma via talamocortical.
Anatômica e funcionalmente possui 5 diferentes grupamentos: anterior, posterior,
mediano, medial e lateral, onde a partir deste temos seus núcleos: anterior, dorsomedial,
lateral dorsal e lateral posterior, pulvinar, anteroventral, ventral lateral, ventral posterior
lateral e medial, intralaminares, da linha média, reticulares, e os geniculados laterais e
mediais (MACHADO, 2014). O CT como todo auxilia em funções como a de motricidade,
sensibilidade, comportamento emocional e ativação cortical por retroalimentação
(MACHADO, 2014). Neste sentido, este estudo teve como objetivo caracterizar o padrão
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de projeções do córtex Pré-límbico do Sagui-comum (Callithrix jacchus) com áreas do
complexo talâmico, determinando a prevalência e a localização de projeções do córtex
PL em núcleos do CT.
Metodologia
Consiste em Relato de Caso de duas injeções com traçadores utilizando o Sagui
(Callithrix jacchus). Os procedimentos estão de acordo com as normas estabelecidas
para o uso de animais em pesquisas pela Society of Neuroscience, seguindo os
princípios da Lei Arouca, bem como teve aprovação prévia pelo Comitê de Ética. 2.1
Modelo Animal O animal escolhido para modelo experimental foi o Sagui-comum
(Callithrix jjachus) por serem primatas neotropicais; estarem fora da lista de espécies
ameaçadas de extinção; termos na UFRN um núcleo de primatologia para criação e
cuidado dos saguis em cativeiro, autorizado pelo IBAMA (1/24/92/0039-0); aporte na
literatura sobre análise da citoarquitetura de áreas corticais nesta espécie; ausência de
giros telencefálicos, tornando possível estudos sistemáticos das secções de todo
cérebro; existência de atlas estereotáxico do cérebro do sagui-comum. Para o referente
estudo, o procedimento foi realizado em sagui-comum adulto macho com idade de 2
anos e 6 meses e peso 345kg. 2.2 Cirurgia Estereotáxica Anterior ao processo cirúrgico,
o animal recebeu suplementação alimentar por 2 meses. A primeira etapa da pesquisa
consistiu de cirurgia estereotáxica com microinjeções com traçador anterógrado na
região A32, segundo o The Marmoset Brain in stereotaxic coordinates (PAXINOS et al.
2007) para descrever as projeções. Para este estudo foram realizadas duas injeções
(uma em cada hemisfério), constituindo assim dois casos (SCJ1D e SCJ1E). As
microinjeções foram realizadas através de micropipetas de vidro com 15 a 20 μm de
diâmetro com fio de prata, contendo traçador anterógrado BDA (Biotinilated dextran
mine), que consiste de moléculas de alto peso molecular capazes de absorver o traçador
pelo núcleo neuronal e transferi-lo via axónio. A cirurgia estereotáxica ocorreu com o
animal anestesiado (com inalação de isoflurano) fixado no aparelho esteriotáxico, que
possui escalas que permitem melhor controle sobre as coordenadas estabelecidas no
atlas estereotáxico do sagui para realização da injeção no local desejado. Após isso, o
couro cabeludo e pele da região cranial do animal foram retirados para raspagem do
crânio com uma broca para localização do seio sagital e retirada da dura-máter e piamáter (craniotomia do osso frontal) para inserir a micropipeta da injeção. Enquanto esse
processo era feito, a micropipeta de vidro era mergulhada no traçador de BDA para ser
transferido ao cérebro do animal. A transferência do traçador pela micropipeta à área do
estudo dá-se por iontoforese, através de um fio de prata contido na micropipeta de vidro
conectado a um gerador de corrente que conduz as moléculas do traçador por corrente
elétrica até o local de injeção. Quando essa corrente toca o tecido nervoso causa lesões
teciduais, que irão marcar o local da injeção, porém o tecido ao redor irá absorver o
traçador transportado e transmiti-los via axonal à outras regiões. Em seguida à injeção,
a dura-máter é coberta com Spongostan, a craniotomia é fechada com acrílico
odontológico e couro cabeludo suturado. O animal foi removido do isoflurano inalatório
e passou por sobrevida de 15 dias em cuidados de médico veterinário do Núcleo de
Primatologia da UFRN, sob uso de antibióticos e paracetamol para controle da dor e
reações. 2.3 Perfusão, Fixação Após sobrevida, foi submetido ao processo de eutanásia
induzida por anestesia e perfusão transcardíaca com solução salina por 5 minutos,
seguido por uma solução de paraformaldeído em tampão fosfato 0.1M a 4% por 45
minutos. Subsequentemente, os ossos da calota craniana foram removidos e o encéfalo
retirado e separado em 3 blocos. Uma secção foi realizada à nível do plano interaural
+9,5 (comissura anterior) e outro corte no plano interaural +1 em nível médiocondilar.
Após sua secção foi fixado também em três blocos (porção frontal, tálamo e córtex
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adjacente, e região occipital dos hemisférios e tronco encefálico, respectivamente). Sua
fixação foi feita em sacarose a 30% e tampão fosfato por 24 horas, para evitar
deterioração do tecido cerebral. 2.4 Microtomia e Processamento histológico Em
seguida, foram realizados cortes emblocados e conservados em sacarose por três dias,
para subsequente microtomia em criostato Leica em 50 micrômetros, e levados para
serem conservados em uma solução de sacarose a 30% em tampão fosfato até que
atingissem a crioproteção. Após isso, seis séries paralelas de secções coronais 50 μm
foram obtidas através de microtomia de congelamento, onde da primeira série foram
montadas em lâminas previamente gelatinizadas e cobertas com lamínulas de vidro
para visualização do transporte do traçador do estudo. As secções das séries 2, 4 e 6
foram processadas para marcação dos núcleos talâmicos do sagui por meio do método
de Nissl, revelado de BDA e intensificação por Ósmio. As séries 3 e 5 foram
armazenadas na geladeira para possíveis repetições e confirmação de dados. 2.5
Análise A análise dos experimentos envolveu três etapas: Uma série inteira de secções
(1:6) foram examinadas através de microscopia óptica e então a localização das fibras
marcadas foram identificadas em um mapa das áreas presentes no atlas do Paxinos et
al., (2011). Isto foi feito para se ter uma visão global da distribuição das fibras no local
da injeção. Em seguida, as secções com marcações nas zonas subcorticais foram
fotografadas para reconstruir as vias subcorticais dos axônios e sua distribuição por
área. Nesta primeira etapa utilizou-se objetiva de 2x. A segunda etapa envolveu uma
análise mais detalhada do padrão de distribuição topográfica em cada área, utilizandose a objetiva de 10x. Por fim, arborizações das fibras marcadas com traçadores foram
reconstruídas a partir de secções coronais contínuas. Ademais, para estimar
quantitativamente, a terceira etapa envolveu o desenho das projeções através do
Canvas (software de edição de imagens) para uma mensuração da densidade,
permitindo determinar de maneira quantitativa os padrões de distribuição.
Resultados e Discussões
Através da análise dos dados, foi possível identificar densas projeções do Córtex Pré
Límbico (PL) para áreas do complexo talâmico. Houveram projeções para diferentes
núcleos, como: núcleo mediodorsal do tálamo (MD) e núcleo anteroventral (AV), centro
medial (CM), e núcleos ventral anterior medial (VAM), ventral anterior lateral (VAL),
núcleo Anteroventral Magno (VAMC), Anteromedial (AM) e Núcleo Paratenial (PT). A
projeções mais abundantes foram vistas em níveis mais laterais e ventrais no núcleo
MD e AV, e um pouco menos densas em um nível lateral do núcleo PT e mais rostral no
núcleo CM quando analisamos sob uma vista mais dorsal das marcações (Figura 1).
Além disto, analisando-as simultaneamente na perspectiva dos dois casos (SCJ1D e
SCJ1E), observou-se um padrão de distribuição das projeções semelhante nos dois
hemisférios cerebrais, sendo um pouco mais predominante no esquerdo (Caso SCJ1E).
Foram vistas também fibras com dispersões próximas ao centro medial (CM), e
significativas marcações nos núcleos ventral anterior medial (VAM), anteroventral
magno (VAMC) e ventral anterior lateral (VAL) e um pouco mais dispersas em nível
lateral no núcleo anteroventral (AV) quando analisadas suas projeções sob uma vista
mais ventral (Figura 2). Além disso foi possível observar a predominância das
marcações no hemisfério direito (SCJ1D), quando comparada sua densidade de fibras
com o hemisfério esquerdo (SCJ1E). Neste sentido, pode-se afirmar através deste
estudo que neurônios no PL de cada hemisfério projetam em quantidades diferentes
para os mesmos núcleos do tálamo do hemisfério ipsilateral, havendo predominância
no esquerdo, quando analisada em uma vista dorsal, e direito, quando em vista mais
ventral. Analisando o desenho das projeções das fibras através do microscópio ótico
notou-se também que houve um padrão de organização das fibras em níveis ventrais
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(Figura 3) e dorsais (Figura 4) da projeção. Adicionalmente, notou-se um padrão maior
de projeções em áreas mais rostrais e centrais do complexo talâmico como um todo,
quando comparado com marcações bem mais dispersas em níveis caudais e laterais,
principalmente quando observados seus padrões sob vista dorsal em interaural
+6.80mm. Isto posto, como dito anteriormente, o Tálamo é dividido em grupamentos
anatômica e funcionalmente: anterior, medial, mediano e lateral, além dos núcleos
intralaminares, reticular e do corpo geniculado medial e lateral. Cujas funções vão desde
ativação cortical (núcleos anteroventral, mediodorsal e centro-medial), retroalimentação
auditiva e visual (geniculado medial e lateral, respectivamente), motora (núcleos
anteroventral lateral, anteroventral), comportamentos emocionais e sociais (núcleo
mediodorsal) (MACHADO, 2014). Quando relacionamos as funções talâmicas às suas
conectividades talamocorticais, segundo Vertes (2004), têm-se forte influência da região
Pré-Límbica em funções que envolvem o processamento cognitivo, quando por
exemplo, associada ao núcleo mediodorsal do tálamo em roedores (GROENEWEGEN
& UYLINGS, 2000; VERTES, 2004). Isso posto, os resultados analisados a partir do
padrão de projeções corticotalâmicas dialogam com os achados na literatura em
estudos realizados em Ratos (VERTES, 2004), Sagui comum (ROBERTS et al., 2007)
e em Macaco Japonês (CHIBA et al., 2001).
Conclusão
Através de estudos prévios realizados com modelos animais de roedores, saguis e
macacos (VERTES, 2004; ROBERTS et al., 2007; CHIBA et al., 2001) foi possível
estabelecer associação do mPFC com funções cognitivo-comportamentais, como
funções executivas, tomadas de decisões, controle cognitivo, estabelecimento do medo
e controle de outras emoções, entre outras. Em sua divisão anatômica, suas regiões
mais ventrais como o Córtex Pré-límbico (Pre-L) e Infra-límbico (IL) estão associadas à
construção da memória de longo e curto prazo, memória operacional, aprendizagem, e
comportamentos emocionais e sociais de um indivíduo, principalmente quando
estabelecem entre si conectividades recíprocas adaptativos (MUKHERJEE & CARONI,
2018; CHIBA et al., 2001). Em estudos realizados com roedores (VERTES, 2004),
constataram-se projeções do Pre-L a áreas subcorticais, dentre elas o complexo
talâmico (CT). Entretanto, apesar de existirem estudos poucos são os que utilizam
primatas como modelo animal e relacionando as projeções dessas regiões do mPFC
com áreas subcorticais, como por exemplo o CT. Através desse estudo constatou-se
que há grande marcação de fibras axonais projetadas em diversos núcleos do complexo
talâmico, principalmente no MD e AV, responsáveis pela integração sensitiva e
mecanismos de memória de curto prazo, respectivamente, transmitindo ao córtex tais
integrações. Os núcleos que receberam também significativas projeções, VAM e VAL,
têm importância na retransmissão de impulsos dos núcleos da base e cerebelo. Neste
sentido, as projeções encontradas no complexo talâmico têm fundamental importância
na integração sensorial, além de ativação cortical e na sua retransmissão (mecanismo
de feedback) ao córtex, estabelecendo uma relação de reciprocidade tálamocortical,
auxiliando desta forma com funcionalidades motoras, viscerais, somestésicas, e no
comportamento emocional e social como traz a literatura. Ademais, podemos afirmar
através dos resultados trazidos e discutidos que os resultados deste estudo suportam o
objetivo que o norteiam, dialogando com os principais achados na literatura, e trazendo,
ainda, a grande necessidade de estudos nesta temática devido a escassez de pesquisas
que utilizem o primata como modelo animal de estudos.
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Anexos

Figura 1. Marcação talâmica de projeções do PL em vista dorsal. E: Projeções no
hemisfério esquerdo com densas marcações nos núcleos mediodorsal do tálamo (MD)
e anteroventral (AV). D: Projeções no hemisfério direito com fibras mais dispersas nos
núcleos

Figura 2: Marcação talâmica de projeções do PL em vista ventral. D: Projeções no
hemisfério direito em maior densidade nos núcleos anteroventral medial (VAM),
anteroventral magno (VAMC), anteroventral lateral (VAL) e anteroventral (AV). E:
Projeções no he

Figura 3: Vista ventral das fibras axonais em projeções do córtex Pré-límbico para os
núcleos Anteroventral Medial (VAM) e Anteroventral magno (VAMC) do Complexo
Talâmico.
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Figura 4: Vista mais dorsal das fibras axonais em projeções do córtex Pré-límbico para
o Núcleo Mediodorsal (MD) do Complexo Talâmico.
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TÍTULO: Prospecção dos efeitos antioxidantes de extratos da semente de Chañar
(Geoffroea decorticans) (Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart (Fabaceae).
Resumo
Por ser uma planta polivalente, a espécie Geoffroea decorticans, conhecida
popularmente como Chañar é uma planta nativa do Chile, comumente usado pela
população como fonte de alimentos e medicina popular. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o potencial antioxidante dos extratos etanólico (EE) e Aquoso (EA)
obtidos das sementes, para isso foram realizados cinco diferentes ensaios in vitro:CAT,
teste de potencial redutor, DPPH e teste de quelação de ferro e cobre. Para o CAT
ambos os extratos apresentaram capacidade antioxidante, onde o EE apresentou
melhor atividade (117,13 ± 15,22). No potencial redutor o EE apresentou atividade em
todas as concentrações, com maior atividade para a concentração de (100 µg/mL) e o
EA apresentou atividade apenas na menor concentração. O DPPH revelou excelentes
resultados antioxidantes para o EE e o EA, que apresentaram ambos atividade superior
a 70%, efeito ainda mais significativo para o EE, apresentando atividade de 100%. No
teste de quelação de ferro apenas o EA mostrou atividade. Quanto a capacidade de
quelação de cobre, ambos os extratos apresentaram atividade quelante. No entanto, o
EE apresentou maior potencial, superior a 70%. Deste modo, os resultados obtidos
podem vir a indicar que os extratos EE e EA das sementes de Chañar podem ser uma
possível fonte de compostos bioativos com propriedades antioxidantes. Sendo
promissores para o uso na medicina alternativa, bem como futuros estudos fitoquímicos
e farmacológicos.
Palavras-chave: Geoffroea decorticans. Atividade antioxidante. EE. EA
TITLE: Prospecting for the antioxidant effects of Chañar seed extracts (Geoffroea
decorticans) (Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart (Fabaceae).
Abstract
Geoffroea decorticans, popularly known as Chañar is a plant native to Chile, commonly
used by the population as a source of food and folk medicine. The aim of this work was
to evaluate the antioxidant potential of two extracts: Ethanolic (EE) and Aqueous (EA)
extracts that were obtained from Chañar seeds. These extract at this moment were
analyzed using five different in vitro assays: CAT, potential reduction assay, DPPH and
chelation assay for iron and copper. For CAT, both extracts showed antioxidant capacity,
with EE with better activity (117.13 ± 15.22). For the reducing potential, EE showed
activity in all concentrations used then it had a great activity at the 100 µg/mL
concentration and the EA showed activity only in the lowest concentration. The DPPH
radical scavenging assay showed an excellent antioxidant results for both EE and EA,
where both extracts showed activity above 70%. This activity was even more significant

CIÊNCIAS DA VIDA

507

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

for EE, reaching up to 100% activity. For the iron chelation assay, it was observed activity
only for EA. The copper chelation capacity was observed for both extracts. However, a
greater potential was verified for EE reaching a chelation potential by 70%. Then, the
results obtained may propose that EE and EA extracts may be an excellent source for
bioactive molecules with antioxidant potential. Consequently, these extracts from Chañar
seeds may be used in alternative medicine or in pharmacological studies.
Keywords: Geoffroea decorticans. antioxidante activity. EE. EA
Introdução
A árvore nativa do Chile Geoffroea decorticans(Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart
(Fabaceae), popularmente conhecida como Chañar, cresce de forma mais abundante
nas terras áridas do norte do Chile. Sua casca, as flores e as folhas têm diversos usos
na medicina popular com conhecida atividade expectorante, incluindo distúrbios
broncopulmonares e alívio de dores (REYNOSO, 2013). Além disso, seus frutos doces
e comestíveis constituem uma boa fonte de alimento para o homem e seus animais nas
comunidades rurais desde os tempos antigos (BURKART, 1952). E suas sementes são
geralmente consumidas após a torra, como aromatizantes e fontes nutricionais, devido
ao seu sabor amendoado e alto teor de óleo (LAMARQUE, 2000).
O uso de plantas como para fins medicinais é uma prática utilizada desde os tempos
antigos por intermédio do uso de ervas, folhas, flores, frutos, sementes, casca, etc. Este
fato se estende até os dias atuais e fez delas uma importante fonte para o estudo e
desenvolvimento de fármacos (VIEGAS JR. et al., 2006). A utilização de partes
diferentes partes de plantas tem se mostrado eficaz na redução de diversas doenças
crônicas, bem como atuação preventiva como contra câncer (ARAUJO et. al., 2016).
Tais atividades têm sido atribuídas a compostos que possuem um leque de efeitos
biológicos como atividades antioxidantes, anti-inflamatória, antimicrobiana, antialérgica
e ação vasodilatadora. (ROSSATO, 2009). Entre esses componentes das plantas, esse
efeito tem sido atribuído em especial, os flavonóides (PODSEDEK, 2007) que possuem
atividade antioxidante relacionada com a redução da formação desses radicais livres
(KIM et al., 2002).
Com base nos importantes danos causados pelo excesso de radicais livres, e no
potencial de eliminação destes radicais por fitoquímicos antioxidantes, amplamente
relatados na literatura, a busca por novos compostos bioativos antioxidantes, que
possam contribuir com a manutenção da homeostase redox celular são de grande
importância (RAHAL et al., 2014; SI; LIU, 2014). Deste modo, o referido trabalho teve
como objetivo avaliar o efeito antioxidante dos extratos etanólico e aquoso das
sementes de Chañar (Geoffroea decorticans) (Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart
(Fabaceae).

Metodologia

Material biológico
As sementes de Geoffroea decorticans foram compradas via online. Posterior a sua
chegada ao laboratório, uma parte foi destinada para preparação de extratos e outra
armazenada.
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Preparação dos extratos
As amostras vegetais (sementes) foram trituradas/maceradas para a preparação dos
diferentes extratos obtidos em ordem crescente de polaridade, para isso foram utilizados
100 gramas de material vegetal para 1 litro de solvente (1:10) na seguinte ordem:
hexano, clorofórmio, etanol, metanol, água. Também foi preparado um extrato aquoso
nas mesmas condições. Resumidamente, para a extração seriada a mistura das
sementes com o solvente foi colocada em Erlenmeyer e acondicionada em isopor com
gelo, que em seguida foi lacrado com fita adesiva e colocado em uma mesa agitadora
a 150 rpm durante 24 h, o extrato (parte líquida) foi retirado e filtrado em papel Whatman
n° 1. Posteriormente, ao mesmo material vegetal retido no filtro foi transferido de volta
ao Erlenmeyer e foi adicionado o próximo solvente, seguindo a origem de polaridade:
do apolar para o polar, sendo a água o último solvente. Assim, foram produzidos seis
extratos: hexano (EH), clorofórmio (EC), etanol (EE), metanol (EM), água final (EAF) e
um aquoso (EA). Os extratos foram filtrados em papel Whatman n° 1 e secos em
Rotaevaporador (Tecnal) a 40 °C. Nesse momento, os extratos já pastosos foram
ressuspendidos em DMSO, menos de 1% do volume final (Merck e Synth). Em seguida,
estes foram submetidos ao liofilizador (Labconco FreeZone 4.5) para serem liofilizados
até ser obtido um pó. Posteriormente, estes foram ressuspensos em água para
concentração final de 100 mg/mL (solução do extrato estoque). Tais extratos foram
então armazenados em freezer – 18 0C até o uso.
Avaliação das Atividades Antioxidantes in vitro
Capacidade antioxidante total (CAT)
A avaliação da atividade antioxidante foi realizada por meio da técnica colorimétrica.
Este ensaio baseia-se na redução de Molibdênio+6 para Molibdênio+5 pelo extrato, e
subseqüente formando um complexo esverdeado Fosfato/Molibdênio+5 em pH ácido
(PRIETO et al., 1999). Os tubos contendo as amostras e reagentes (0,6 M ácido
sulfúrico, 28 mM fosfato de sódio e 4 mM molibdato de amônia) foram incubados à 100
°C por 90 min. Posteriormente, a absorbância de cada solução foi medida a 695 nm
contra um branco. A capacidade antioxidante total foi expressa em equivalentes de
ácido ascórbico, composto com atividade antioxidante conhecida.
Teste de potencial redutor
O poder redutor das amostras foi estimado de acordo com a descrição de
(ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006; WANG, et al., 2008). Os extratos vegetais nas
concentrações de 50, 100 e 250 µg/mL de foram incubados com uma solução contendo
tampão fosfato (0,2 M, pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1%), a 50 °C durante 20 min,
com um volume final de 4 mL. A reação foi finalizada pela adição da solução de TCA
(10%) e posterior homogeneização com água destilada e cloreto férrico (0,1%).
Posteriormente, foi realizada a leitura da absorbância a 700 nm.
Atividade de eliminação de radicais livres DPPH
A atividade antioxidante das amostras foi determinada pela atividade antioxidante de
acordo com o método de SHIMADA et al. (1992). Os extratos nas concentrações de 50,
100, 250 e 500 μg/mL e posteriormente adicionada solução de DPPH, foram misturados,
isolados da luz e deixados em temperatura ambiente por 30 min. A absorbância foi então
medida a 517 nm. A atividade de eliminação de radicais livres DPPH foi calculada da
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seguinte forma: atividade de eliminação: (%) = [1 - (A1 / A0)] × 100%, onde A0 é a
absorbância do controle (DPPH), e A1 é a absorbância de as amostras.
Teste de quelação de ferro
Para este teste foi utilizada a metodologia descrita por DECKER & WELCH (1990). Uma
solução contendo as amostras de extratos (50, 100, 250 e 500 µg/mL), 0,05 mL do
reagente FeCl2 (2 mM) e 0,2 mL de ferrozina (5 mM) em um volume final de 1 mL foi
preparada. Posteriormente, essa solução foi agitada e incubada por 10 min a
temperatura ambiente. A absorbância foi então medida a 562 nm e os resultados
comparados com o branco, solução sem a amostra teste.
Teste de quelação de cobre
Esse teste baseia-se na capacidade das amostras em quelar íons cobre em solução, e
utilizamos o teste colorimétrico (MEGÍAS et al., 2009). Resumidamente, em cada poço
da microplaca de 96 poços foram adicionados os extratos nas diferentes concentrações
(50, 100 e 250 e 500 µg/mL), violeta de pirocatecol (4 mM), e sulfato de cobre
pentahidratado (50 µg/mL em tampão acetato), posteriormente a mistura foi
homogeneizada. A capacidade de quelação dos íons cobre foi mensurada por meio da
leitura da absorbância em espectrofotômetro a 632 nm.

Resultados e Discussões

Avaliação das Atividades Antioxidantes in vitro
No presente trabalho, foi avaliado o potencial antioxidante dos extratos etanólico (EE) e
aquoso (EA), por meio de cinco diferentes ensaios in vitro: capacidade antioxidante total
(CAT), teste de poder redutor, atividade de eliminação de radicais DPPH, teste de
quelação de ferro e quelação de cobre.
Capacidade Antioxidante Total (CAT)
Através desse ensaio foi possível verificar a habilidade dos extratos de atuarem como
eliminadores de radicais livres. Os resultados deste ensaio revelaram que ambos os
extratos apresentaram atividade antioxidante, independente da concentração utilizada
(Tabela 1). No entanto, o EE, apresentou melhor desempenho antioxidante, quando
comparado ao extrato aquoso.
Teste de potencial redutor
Ambos os extratos apresentam potencial redutor (Figura 1). O extrato etanólico
apresentou maior capacidade, frente ao extrato aquoso, mostrando potencial redutor em
todas as concentrações, destacando maior atividade para a concentração de (100
µg/mL). Enquanto que o extrato aquoso apresentou atividade apenas na concentração
mínima. Esse fato pode estar associado com a presença de diferentes substâncias na
amostra, que apresenta composição diversa, visto que não passou por processo de
fracionamento, diferentes compostos quando em determinada concentração podem
inibir o efeito de outra, ou até se tornarem pró-oxidantes. De acordo com Wang e
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colaboradores (2020), compostos fenólicos podem inclusive neutralizar o efeito positivo
de outro fenólico, exercendo efeitos de cancelamento, levando a redução da
bioatividade.
Atividade de eliminação de radicais DPPH
Para avaliação da atividade de eliminação de radicais DPPH, todos os extratos
avaliados, em todas as concentrações, apresentaram atividade superior a 70%. No
entanto, o extrato etanólico apresentou maior atividade frente a concentração de (1000
µg/mL) quando comparado com o extrato aquoso na mesma concentração. Tomados
em conjunto, os resultados destes ensaios destacam o EE como uma fonte potencial de
compostos antioxidantes capazes de atuar diretamente sobre a eliminação de radicais
livres, em comparação com o EA (BAJPAI et al, 2018). Posto isso, foi possível observar
que ambos os extratos apresentam excelente atividade frente aos resultados obtidos
neste ensaio. Evidenciando que moléculas bioativas presentes nos extratos possuem
boa capacidade antioxidante in vitro, visto que um elevado potencial de sequestro foi
verificado, principalmente, para o EE (Figura 2). Está capacidade antioxidante foi
observada também em extratos etanólico e aquoso da farinha de Geoffroea decorticans
por COSTAMAGNA et al. (2013).
Testes de quelação dos íons ferro e cobre
No ensaio para avaliação da atividade quelante do íon férrico,o extrato aquoso
apresentou maior potencial quelante de ferro quando comparado com o extrato
etanólico. No entanto, o mesmo apresentou baixos níveis de quelação, com atividades
inferiores a 20%, mesmo na maior concentração em estudo. Atividade semelhante
também foi observada no extrato de Geoffroea decorticans (1.44 ± 0.17) por DADÉ et
al. (2009). O EE, por sua vez não apresentou atividade significativa para a quelação de
íons férricos, em nenhuma das concentrações analisadas (Tabela 2).
Para o ensaio avaliativo da atividade quelante de íons cobre, foi possível perceber maior
potencial de quelação para o EE que apresentou atividade em todas as concentrações
avaliadas, porém, efeitos mais significativos de quelação foram vistos nas maiores
concentrações, em que o mesmo apresentou maior atividade, promovendo quelação de
mais de 70% dos íons cobre. Além disso, é relevante destacar que não houve diferença
entre as concentrações 100, 250 e 500 μg/mL. O extrato aquoso também apresenta
potencial quelante de cobre, no entanto, com menor potencial como mostra a (figura 3).
Ambos extratos mostraram-se bioativos, ocorrendo maior percentual de quelação para
o EE. Desse modo, os resultados destes ensaios podem estar sugerindo que
fitoquímicos presentes nos extratos estariam atuando como antioxidantes por meio de
mecanismos de quelação de metais de transição em estudo (cobre e ferro),
principalmente por íons cobre, inibindo assim a formação de radicais livres. Dessa
forma, pode-se inferir que compostos presentes nesses extratos também estariam
atuando provavelmente na etapa de propagação do processo oxidativo (SOARES,
2002).

Conclusão
Os extratos etanólico e aquoso das sementes de Geoffroea decorticans, conhecida
como Chañar, apresentaram através de testes realizados in vitro atividade capaz de
doar elétrons ao substrato, quelar íons metais e de sequestrar radicais livres. Sendo
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assim, as atividades encontradas despontam os extratos das sementes de Chañar como
possível fonte de compostos bioativos, com atividade oxidante, sendo promissores para
uso na medicina alternativa, bem como futuros estudos de caracterização fitoquímica e
farmacológicos.
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Anexos

Tabela 1. Capacidade antioxidante Total (CAT) dos extratos de Geoffroea decorticans
como doador de elétrons.

Figura 1. Teste de potencial redutor dos diferentes extratos de Geoffroea decorticans
como doadores de elétrons.

Figura 2. Atividade de eliminação de radicais livres DPPH pelos diferentes extratos de
Geoffroea decorticans.

Figura 3. Atividade quelante de cobre para os extratos de Geoffroea decorticans.

Tabela 2. Atividade quelante de ferro para os extratos de Geoffroea decorticans.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE OSMORREGULAÇÃO EM PLANTAS
DE PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas L.) SUBMETIDOS À SALINIDADE
Resumo

ADENDO

As atividades foram iniciadas em dezembro. Nos meses janeiro e fevereiro foram
realizadas as primeiras análises. Iriamos iniciar as análises bioquímicas em março, mas
com o advento da pandemia isso não foi possível. Como são preliminares, os resultados
não serão apresentados, mas nos comprometemos a apresenta-los após o fim da
pandemia.

RESUMO

O efeito da salinidade, utilizando o Cloreto de sódio como agente estressor foi avaliado
em plantas Jatropha curcas, submetidas a três tratamentos salinos (controle; 50 e 100
mM de NaCl) em folhas, caule e raízes durante 24 e 240 horas de exposição baseandose em dados de crescimento, estado hídrico, integridade das membranas. O sal reduziu
o crescimento das plantas em todos os tratamentos, independente do tempo. O status
hídrico das plantas, após 24h, foi mantido em folhas (50 mM) e raízes (100 mM) e em
todos os órgãos, após 240h. Não houve danos às membranas nos tratamentos 50 e 100
mM, em folhas e caule, após 24h. Conclui-se que a resposta ao sal é dose, tempo e
órgão dependente.

Palavras-chave: Pinhão-manso, estresse salino, indicadores de crescimento.
TITLE: Evaluation of osmorregulatory indicators on pinhão-manso (Jatropha curcas L.)
plants exposed to high salinity.
Abstract
The salinity effect, utilizing sodium chloride as a stressing agent was evaluated on
Jatropha curcas L. plants. exposed to three different saline treatments (Control group,
NaCl 50mM and NaCl 100mM) on leaves, stalk and roots during 24 and 240 hours of
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exposition based on growing data hidric state and membrane integrity. the salt reduced
plant growth on all treatments regardless of time. the hidric state, after 24 hours, was
maintained on leaves (50mM) and roots (100mM) and in all organs after 240 hours.
Damage to the membrane was not observed on 50mM and 100mM in leaves and stalk
after 24hours. Its assumed that the salt response is time, dose and organ dependent.
Keywords: Pinhão-manso, saline stress, growth indicators
Introdução

A seca e a salinidade são estresses abióticos com grande impacto no desenvolvimento
das plantas causando graves perdas no rendimento agrícola de inúmeras espécies
(HA et al., 2014). Aproximadamente 7% da área terrestre total e 20% das terras
agrícolas irrigadas são afetadas pela salinidade do solo que impõe maiores restrições
para a sustentabilidade produtiva das culturas (AGARWAL et al., 2013).
Os efeitos da salinidade sob a planta são marcados pelo componente osmótico, que
causa diminuição no potencial hídrico do solo levando a perda da homeostase hídrica;
e o componente iônico, causado pela acumulação de íons como sódio (Na+) e cloreto
(Cl-) ocasionando um desbalanço iônico nos diferentes órgãos da planta
(AGARWAL et al., 2013). Tais efeitos repercutem sobre a expansão e divisão das
células, as relações hídricas, o funcionamento de enzimas, a nutrição mineral, a
condutância estomática, a fotossíntese, a síntese de solutos compatíveis e provocam
deficiência de cálcio (Ca2+) e potássio (K+), entre outros (FLOWERS et al., 2014,
HAMAMOTO et al.,
2015).
A sobrevivência das plantas sob condições ambientais adversas baseia-se na
integração de adaptações metabólicas ao estresse e mudanças estruturais durante o
desenvolvimento endógeno dos vegetais (GOLLDACK et al., 2014). A diminuição do
influxo
inicial
do
Na+ via
xilema,
maximização
do efluxo via
floema,
compartimentalização intracelular e até mesmo a sua secreção através da superfície
foliar são alguns dos mecanismos utilizados para minimizar os danos causados pelo
acúmulo de Na+ (RAJENDRAN et al. 2009). Embora, o controle preciso do acúmulo
seletivo de K+/Na+ nos tecidos vegetais seja uma tarefa essencial para manter a
homeostase celular na presença de altas concentrações de sais e
alta osmolaridade externa
(HAMAMOTO et al.,
2015).
Deste modo, a manutenção dos níveis de K+ em detrimento ao Na+, principalmente em
folhas de glicófitas, é considerada uma estratégia importante para a sobrevivência
destas plantas em ambientes salinos, onde predominam elevados teores de
Na+ (HAUSER & HORIE, 2010; BADAR-UZ-ZAMAN et al., 2012). Diferentes estudos
mostram que não é a quantidade absoluta de Na+ que influencia na resistência ao sal,
mas dentre outros fatores, a relação K+/Na+ que determina a tolerância ao sal do
vegetal (SHABALA & POTTOSIN, 2010). Neste contexto e, sabendo-se que
concentrações adequadas de K+ mantém o conteúdo relativo de água e diminui o
potencial osmótico, melhorando dessa forma a resistência das plantas ao estresse
salino e ao déficit hídrico (PRADO et al., 2006), é fundamental a viabilização de
estratégias para melhorar a produção agrícola em regiões áridas e semiáridas, pois isto
pode levar a um manejo adequado e aumento do rendimento da cultura.
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Jatropha curcas L. tem sido considerada uma cultura agroenergética promissora,
principalmente por ser uma oleaginosa muito resistente que cresce naturalmente em
áreas não cultiváveis com características de déficit hídrico, altas temperaturas e solos
com baixa fertilidade e excessivamente salinos (DÍAZ-LÓPEZ et al., 2012;
SAPETA et al.,
2013).
No entanto, pouco se sabe sobre a fisiologia e a capacidade de adaptação
de Jatropha curcas L. a condições climáticas adversas (SAPETA et al., 2013).
Adicionalmente, a seleção de genótipos desta espécie baseou-se, sobretudo, em
estudos da qualidade do óleo extraído de suas sementes (SAPETA et al., 2013), ao
invés de estudos utilizando indicadores fisiológicos, bioquímicos e moleculares
relacionados à homeostase hídrica e/ou iônica. Tais lacunas restringem a capacidade
de avaliar e prever o desempenho agronômico desta espécie em resposta a condições
de estresse salino, especialmente em termos de crescimento. Diante disto, estudos
sobre a fisiologia desta espécie para apoiar programas de melhoramento, a seleção de
genótipos superiores e melhoria do manejo da cultura são de fundamental importância,
pois são formas econômicas e mais viáveis de aumentar a produtividade agrícola
Metodologia

Plantas de Jatropha curcas L. (acesso CNPAPM-XVIII) obtidas a partir da germinação
em sistema de rolos (BRASIL, 2009) foram transferidas, oito dias após a germinação,
para o sistema hidropônico em frascos contendo 0,8 L de solução Hoagland e Arnon
(1950) com ½ de força, pH 6,0, sob aeração constante com bombas de aquariofilia para
manter a oxigenação do sistema radicular das plantas. A solução nutritiva foi completada
diariamente para compensar a perda por evapotranspiração e trocada semanalmente
para reposição dos macro e micronutrientes. As plantas permaneceram nestas
condições por 30 dias, para aclimatação. Após este período, as plantas com cinco folhas
completamente expandidas foram selecionadas e transferidas para vasos maiores,
contendo 2,5 L de solução de Hoagland e Arnon. À solução nutritiva foram acrescidos
ou não os tratamentos salinos: Controle (C); 50 (Sal1) e 100 mM (Sal2) de NaCl, na
solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950).
Após 24 e 240 horas de exposição aos tratamentos, tecidos de folhas, caules e raízes
foram coletados e analisados. O material vegetal foi avaliado quanto a indicadores de
crescimento vegetal; o estado hídrico da planta; a integridade das membranas celulares
e indicadores de estresse iônico de todos os tratamentos.
Para a avaliação dos indicadores de crescimento, utilizou-se metodologias não
destrutivas expressas por equações matemáticas conforme recomendação de Silva et
al. (2000). A taxa de crescimento relativo caulinar (TCRC) foi calculada através da
equação: TCRC = (ℓnL2 – ℓnL1) / (t2 – t1) [cm . (cm . dia)-1], onde: L1 corresponde a
medida da altura da planta no tempo inicial t1 e L2 a altura da planta no tempo final t2.
A taxa de crescimento relativo em fitomassa fresca epígea (TCRFFE) foi calculada
através da equação: TCRFFE = (ℓnL2 . C22 – ℓnL1 . C12) / (t2 – t1) [cm3 . dia-1], onde:
L1 corresponde a medida da altura da planta no tempo inicial t1, L2 a altura da planta
no tempo final t2; C1 corresponde ao diâmetro caulinar no tempo t1 e C2 ao diâmetro
caulinar no tempo t2.
Para aferir o estado hídrico dos diferentes órgãos da planta, a determinação do
conteúdo relativo de água (CRA) foi realizada segundo Irigoyen et al. (1992) utilizando
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a equação: CRA = (MF – MS / MT – MS) x 100; onde os tecidos vegetais de cada
plântula foram pesados para obtenção da massa fresca (MF) e, em seguida, embebidos
em água deionizada sob temperatura ambiente de 25 ± 5 oC durante seis horas para
obtenção da massa túrgida (MT). A massa seca (MS) foi obtida pela desidratação da
MT por 72 h a 75 oC.
A integridade das membranas foi determinada através do vazamento de eletrólitos (VE),
estimado de acordo com Blum e Ebercon (1981), utilizando a equação VE = (L1 / L2) x
100, onde: L1 corresponde à primeira leitura da condutividade elétrica (CE) da solução
do frasco, realizada após 6 horas e L2 representa a segunda leitura da CE realizada
após o aquecimento dos tecidos em banho-maria a 100 ºC.
O delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC - 3x3) correspondeu a três
tratamentos salinos (C; Sal1; Sal2) e três órgãos da planta (folhas, caules e raízes), com
seis repetições cada, perfazendo um total de 54 unidades experimentais, para cada
tempo de exposição (24 e 240 horas).
Os dados foram submetidos à análise de variância e o teste t, que comparou os efeitos
dos contrastes ortogonais. Em todas as análises foi utilizado o nível nominal α = 0,05 de
probabilidade, utilizando o Software ASSISTAT versão 7.7 beta.

Resultados e Discussões

Os processos de crescimento são particularmente sensíveis ao efeito dos sais, tornando
análises de crescimento como altura média, números de folhas, área foliar, biomassa e
outros, bons critérios para a avaliação da severidade do estresse e da capacidade da
planta de superá-lo (ESTEVES & SUZUKI, 2008).
O estresse salino simulado pelo NaCl, afetou o crescimento das plantas de Jatropha
curcas L. expressos pelas taxas de crescimento relativo caulinar (TCRC) e de
crescimento relativo foliar da fitomassa epígea (TCRFFE). Os tratamentos salinos
diminuíram a TCRC (Figura 1 – A e B), provocando reduções em torno de 36% (Sal1) e
60% (Sal2); e a TCRFFE (Figura 1 – C e D), reduzindo em 34% (Sal1) e 56% (Sal2) em
relação aos seus respectivos controles, desde as primeiras 24 horas de exposição ao
estresse. Tal efeito foi mais pronunciado na dose mais elevada de NaCl (100 mM),
apenas para a TCRFFE e nos dois períodos de exposição ao estresse (Figura 1 – A D).
Os efeitos deletérios da salinidade sob a redução e/ou inibição do crescimento em J.
curcas, também foram observados em outros acessos da mesma espécie (SILVA et al.,
2010; RODRIGUES et al., 2012; DÍAZ-LÓPEZ et al., 2012), assim como em Mentha
pulegium (OUSLATI et al., 2010) e Cajanus cajan (MONTEIRO et al., 2014). Tais efeitos
podem ser devido ao componente osmótico e/ou componente iônico do estresse salino
(ZENG et al., 2015). A redução na disponibilidade de água para as plantas provoca
diminuição de crescimento, de vigor e do ganho de massa devido ao suprimento de
água se dar em quantidades inferiores às requeridas, baixando o componente de
potencial de pressão do protoplasto sobre a parede da célula, resultando em diminuição
de turgor e, por fim, afetando a elongação e a divisão celular (XIONG & ZHU, 2001;
TAIZ & ZEIGER, 2010). Adicionalmente, a acumulação de íons tóxicos como Na+ e/ou
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Cl- no protoplasma provocam uma toxidez iônica interferindo em diferentes processos
metabólicos no meio intracelular (AGARWAL et al., 2013).
O conteúdo relativo de água (CRA) diz respeito à quantidade de água da planta em
porcentagem levando em consideração a sua capacidade máxima de água presente na
planta. Sendo assim, considerado um indicador indireto do status hídrico no vegetal
(IRIGOYEN et al., 1992).
O estresse salino simulado pelo NaCl, durante as primeiras 24 horas de exposição,
interferiu na quantidade de água das folhas, do caule e das raízes de J. curcas L.,
expressa pelo CRA. Tal efeito foi mais acentuado nas folhas, na dose mais elevada de
NaCl (100 mM). Nas raízes, o estresse salino diminuiu o CRA em aproximadamente 8%,
no caule 7% e nas folhas 15% em presença de 100 mM de NaCl (Tabela 1).
Curiosamente, independente da dose de sal, após 240 horas de exposição ao estresse
salino, o CRA dos diferentes órgãos das plantas de J. curcas (folha, caule e raiz) não
foi afetado pela salinidade (Tabela 1).
Na primeira fase de alarme, o componente osmótico do estresse salino é preponderante
sobre o iônico fazendo com que a planta absorva uma menor quantidade de água
(ZENG et al., 2015). Contudo, passado a fase de alarme, a planta entra em fase de
restituição buscando retomar a homeostase hídrica dos seus tecidos. É possível que,
nas primeiras 24 horas de exposição ao sal, a planta tenha sofrido um estresse
osmótico, mas que após 240 horas de exposição, o vegetal tenha recuperado seu status
hídrico. Provavelmente, os íons salinos absorvidos tenham sido responsáveis por uma
diminuição do potencial osmótico das plantas de J. curcas suficiente para manter o
status hídrico, anulando parcialmente ou completamente os efeitos do estresse
osmótico pela salinidade, como relatam Silva et al. (2015) estudando os efeitos da
salinidade sob J. curcas e Rodrigues et al. (2014) estudando R. communis em condições
salinas. Outra hipótese para a manutenção do CRA durante este período é a
possibilidade de o ajustamento osmótico ter ocorrido através do acúmulo de solutos
orgânicos e/ou inorgânicos que são alocados no citosol ou compartimentalizados dentro
dos vacúolos (ZENG et al., 2015).
A condutividade elétrica mede o vazamento de eletrólitos (VE) para a solução, sendo
utilizada como medida indireta para avaliar possíveis danos às membranas celulares,
causadas pelo estresse salino (BAJJI et al., 2001).
O estresse salino simulado pelo NaCl, durante as primeiras 24 horas de exposição, não
causou danos às membranas dos tecidos foliares e caulinares de J. curcas, de acordo
com o VE (Tabela 2). Entretanto nas raízes, o NaCl provocou aumento significativo do
VE quando comparado ao controle (Tabela 2). Tal efeito foi mais acentuado na dose
mais elevada de NaCl (100mM). Nas raízes, o estresse salino aumentou 17% na
presença de 50 mM, e de 35% na presença de 100 mM de NaCl. (Tabela 2). Com a
exposição prolongada ao NaCl (240 horas), observa-se um aumento significativo do VE
em todas as partes da planta. Tal efeito foi proporcional à dose de NaCl e mais
acentuado nas raízes, seguido do caule e por último das folhas (Tabela 2). Os maiores
índices de VE observados em raízes, em comparação ao caule e as folhas,
provavelmente pode ser devido a um contato direto deste órgão com a solução salina
(LOPES & MACEDO, 2008). Adicionalmente, o aumento da condutividade elétrica em
presença de NaCl, pode ser devido ao excesso de Na+ e Cl- no protoplasma, causando
assim, toxicidade e distúrbios no balanço iônico, o que traz como consequência
alterações na estrutura das membranas e enzimas (YOKOI et al., 2002).

CIÊNCIAS DA VIDA

518

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Conclusão

O estresse salino simulado pelo cloreto de sódio (NaCl) induziu respostas distintas
quanto ao tempo de exposição, dose de NaCl e aos órgãos de Jatropha curcas L.
estudados, sendo o caule o órgão que menos sofreu com os efeitos da salinidade em
todos os tratamentos e tempos avaliados.
A salinidade afetou o crescimento das plantas em ambos os períodos de exposição.
Nas primeiras 24 horas de exposição ao estresse salino, foi visível e marcante o efeito
do componente osmótico, interferindo no status hídrico dos diferentes órgãos de J.
curcas, sendo mais expressivo nas folhas, embora danos às membranas tenham sido
observado em raízes.
A partir de 240 horas as plantas recuperaram o status hídrico, mas o efeito iônico
provocou as principais alterações fisiológicas do vegetal, causando danos às
membranas celulares em todos os órgãos estudados.
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TÍTULO: Papel do nitrato e do amônio nos mecanismos que regulam a mobilização das
reservas durante o estabelecimento da plântula em girassol
Resumo
A despeito da importância do nitrogênio na nutrição das plantas e do seu papel na
regulação do desenvolvimento, a literatura ainda carece de estudos sobre o efeito
modulador de fontes exógenas de nitrogênio na mobilização das reservas no decorrer
do crescimento pós-germinativo. Assim, o presente trabalho almejou investigar o papel
do nitrato e do amônio nos mecanismos que regulam a mobilização das reservas em
girassol (Helianthus annuus L.). Para tanto, sementes germinadas foram cultivadas em
ágar-água 4 g/L sem adições (controle) ou adicionado de nitrato 10 mM, amônio 10 mM
ou nitrato 5 mM e amônio 5 mM, sendo mantidas in vitro por 3 dias. O nitrato exógeno
estimulou a mobilização dos óleos, mas o nitrato e o amônio, aplicados de forma isolada
ou combinada, foram capazes de promover a acumulação de amido nos cotilédones das
plântulas de girassol. Embora o amônio exógeno tenha propiciado a acumulação de
açúcares solúveis nas diferentes partes da plântula, nenhum dos tratamentos aumentou
o conteúdo de aminoácidos livres. Estudos complementares se fazem necessários para
compreender se estes efeitos são apenas decorrentes do metabolismo do nitrogênio ou
de algum papel das fontes inorgânicas como sinalizadores.
Palavras-chave: Compostos de reserva.Nitrogênio inorgânico.Estabelecimento da
plântula
TITLE: The role of nitrate and ammonium in the mechanisms responsible for the
regulation of reserve mobilization during the post-germinative growth in sunflower
Abstract
Despite the importance of nitrogen in plant nutrition and its role in development
regulation, the literature is still scarce in studies on the modulatory effect of exogenous
sources of nitrogen in reserve mobilization during the post-germinative growth. Then, the
current work aimed to investigate the role of nitrate and ammonium in the mechanisms
responsible for the regulation of reserve mobilization in sunflower (Helianthus annuus
L.). In this way, germinated seeds were cultivated in vitro for 3 days in 4 g/L water-agar
without additions (control) or containing 10 mM nitrate, 10 mM ammonium or 5 mM nitrate
and 5 mM ammonium. Exogenous nitrate stimulated oil mobilization, but nitrate and
ammonium applied individually or in combination were able to promote starch
accumulation in the cotyledons of sunflower seedlings. Although exogenous ammonium
has promoted soluble sugar accumulation in the different seedling organs, none of the
treatments increased the content of free amino acids. Further studies are necessary to
comprehend whether these effects are only due to nitrogen metabolism or some role of
inorganic sources of nitrogen as signaling molecules.
Keywords: Inorganic nitrogen. Reserve compounds. Seedling establishment.
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Introdução
Após a germinação da semente, o estabelecimento da plântula é caracterizado pela
transição do metabolismo heterotrófico dependente das reservas nutritivas para a
autotrofia fotossintética (THEODOULOU e EASTMOND, 2012). Durante esta transição,
as reservas insolúveis depositadas nos tecidos de armazenamento são mobilizadas e
os metabólitos solúveis produzidos são transportados para o eixo embrionário,
viabilizando o crescimento da plântula (BEWLEY et al., 2013). Desta forma, a
mobilização das reservas deve ser regulada de acordo com o crescimento da plântula
para que o aparelho fotossintético esteja estabelecido antes da exaustão das reservas
(GRAHAM, 2008).
Há várias evidências de que o nitrato e o amônio podem ser percebidos pelas plantas
como sinalizadores do status de nitrogênio (N), propiciando a regulação do crescimento
e do metabolismo das plantas de acordo com a disponibilidade deste nutriente (VIDAL
e GUTIÉRREZ, 2008; NACRY et al., 2013). A despeito de que alguns mecanismos de
crescimento regulados por N tenham sido esclarecidos em nível molecular (VIDAL e
GUTIÉRREZ, 2008; FORDE, 2014), pouca atenção tem sido dada ao papel da
sinalização mediada por N nos mecanismos que regulam a mobilização das reservas
em conformidade com o crescimento da plântula.
Até o momento, somente alguns estudos têm mostrado que fontes exógenas de N são
capazes de afetar a mobilização das reservas no decorrer do crescimento pósgerminativo. Por exemplo, o aumento da concentração externa de nitrato acelera a
mobilização dos óleos nos cotilédones de plântulas de Arabidopsis thaliana cultivadas
in vitro (MARTIN et al., 2002). Além disso, o nitrato exógeno é capaz de promover a
acumulação de amido nos cotilédones de plântulas de tremoço andino (BOREK et al.,
2013). Assim, o presente trabalho objetiva verificar o papel do nitrato e do amônio nos
mecanismos que regulam a mobilização das reservas e a partição de metabólitos
durante o crescimento pós-germinativo em girassol (Helianthus annuus L.), espécie
oleaginosa com elevada importância no panorama mundial do agronegócio (FORCE et
al., 2015).

Metodologia

No presente trabalho, foram usadas sementes (aquênios) de girassol (Helianthus
annuus L.), cultivar Helio 250, obtidas da Heliagro Science and Crops (Manga, MG).
Estas sementes foram submetidas à assepsia por imersão em álcool etílico (v/v) por 30
s, seguido de hipoclorito de sódio 0,5% (m/v) por 3 min, lavadas três vezes e embebidas
por 3 h em água destilada estéril. Logo depois, o semeio foi feito em placas de Petri
entre folhas de papel filtro umedecido com água destilada estéril na proporção de duas
vezes e meia a massa do papel. As sementes foram mantidas em ambiente controlado
(27±2 graus Celsius, 80 micromol/m2/s e fotoperíodo de 12 h) por 2 dias.
As sementes germinadas (plântulas com 2 dias) foram cultivadas em ágar-água 4 g/L
sem adições (controle) ou adicionado de nitrato 10 mM, amônio 10 mM ou nitrato 5 mM
e amônio 5 mM, sendo mantidas no mesmo ambiente controlado por 3 dias. As plântulas
foram divididas em cotilédones, hipocótilo e raiz durante a coleta e estas partes foram
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imediatamente congeladas e mantidas a -20 graus Celsius até as quantificações
bioquímicas.
Nos cotilédones, os lipídios neutros foram quantificados pelo método gravimétrico
adaptado de SOXHLET (1879), uma fração enriquecida em proteínas de reserva foi
determinada pelo método de BRADFORD (1976) e o amido foi quantificado com o
reagente da antrona (MORRIS, 1948; MCCREADY et al., 1950). Nas diferentes partes
da plântula, os açúcares solúveis totais foram dosados pelo método de DUBOIS et al.
(1956), os açúcares não redutores foram quantificados com o reagente da antrona
(MORRIS, 1948; VAN HALDEN, 1968) e aminoácidos livres totais foram dosados com
o reagente da ninhidrina (PEOPLES et al., 1989).
Os experimentos foram realizados de acordo com delineamento inteiramente
casualizado, apresentando cinco repetições para cada tratamento. Cada repetição foi
um frasco de cultura contendo cinco plântulas. Os resultados foram submetidos à
análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Resultados e Discussões

A mobilização dos óleos e das proteínas de reserva não foi atrasada nas plântulas de
girassol expostas a diferentes fontes exógenas de N inorgânico (Tabela 1). Ao invés
disso, o tratamento com nitrato diminuiu o conteúdo de lipídios neutros em 15%, em
comparação com o controle. Nas plântulas tratadas com nitrato, amônio e a combinação
de nitrato e amônio, no entanto, o conteúdo de amido nos cotilédones apresentou
aumento de 57, 54, e 39%, respectivamente, em relação às plântulas não tratadas.
Assim como em girassol, a exposição ao nitrato exógeno também acelerou a
mobilização dos óleos nos cotilédones das plântulas de A. thaliana cultivadas in vitro
(MARTIN et al., 2002). Em comparação, no eixo embrionário de tremoço amarelo
cultivado in vitro, a mobilização das proteínas foi retardada pelo nitrato exógeno, mesmo
que a mobilização dos óleos não tenha sido afetada (BOREK et al. 2017). A assimilação
do nitrato requer a sua redução a amônio, seguida pela utilização do amônio na síntese
de aminoácidos pelo ciclo GS-GOGAT (glutamina sintase - glutamato: oxoglutarato
aminotransferase). Como estes processos são energeticamente dispendiosos e
consomem esqueletos de carbono (LONG et al., 2015), é esperado que as reservas de
carbono sejam utilizadas. Em contraponto, a exposição ao nitrato acarretou a
acumulação de amido nos cotilédones das plântulas de girassol (Tabela 1). De forma
similar, o nitrato externo também foi capaz de causar acumulação de amido nos
cotilédones de plântulas de tremoço andino (BOREK et al., 2013). Mais estudos se
fazem necessários para compreender as interações do metabolismo de C e N para
compreender estes resultados conflitantes.
O amônio foi mais eficaz para provocar mudanças no padrão de acúmulo de açúcares
(Tabela 2) nas diferentes partes das plântulas de girassol. O conteúdo de AST aumentou
em 60% nos cotilédones e 30% no hipocótilo, enquanto o conteúdo de ANR aumentou
aproximadamente 40% nos cotilédones e 47% nas raízes na presença de amônio, em
referência ao controle. Embora não tenham sido encontrados trabalhos similares na
literatura, BOREK et al. (2013) demonstraram que não ocorre acumulação de açúcares
nos cotilédones de tremoço amarelo, branco e andino quando as plântulas foram
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cultivadas in vitro na presença de nitrato. Tendo em vista que o amônio é potencialmente
tóxico para as plantas (ESTEBAN et al., 2016), é possível que a acumulação de
açúcares esteja relacionada a alguma disfunção metabólica causada pelo amônio
exógeno.
Curiosamente, a exposição a diferentes fontes de nitrogênio inorgânico não causou
acúmulo de aminoácidos nas plântulas de girassol. De fato, o conteúdo de AALT nos
cotilédones, no hipocótilo e nas raízes não aumentou quando o nitrato e o amônio foram
aplicados isoladamente ou em combinação (Tabela 2). Novamente, houve dificuldade
de encontrar estudos similares na literatura para comparação. No entanto, como o
tratamento com L-glutamina 10 mM ocasionou acumulação de AALT no eixo das
plântulas de girassol, é possível sugerir que o metabolismo dos aminoácidos pode ser
influenciado por N exógeno nesta espécie (BARROS-GALVÃO et al. 2017), mas as
respostas parecem depender da forma sob a qual este elemento é fornecido.

Conclusão
Os resultados apresentados permitem concluir que o nitrato exógeno estimula a
mobilização dos óleos, ao passo que o nitrato, o amônio e a mistura equimolar de nitrato
e amônio são capazes de promover a acumulação de amido nos cotilédones das
plântulas de girassol. Além disso, o amônio exógeno propicia a acumulação de açúcares
solúveis nas diferentes partes da plântula, mas nenhum tratamento aumenta o conteúdo
de aminoácidos livres. Estes resultados ainda não permitem afirmar se as diferentes
fontes inorgânicas de N podem apresentar algum papel como moléculas que medeiam
a mobilização das reservas.
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Anexos

Conteúdo de lipídios neutros, amido e proteínas solúveis nos cotilédones das plântulas
de girassol tratadas com fontes exógenas de nitrogênio inorgânico.

Conteúdo de açúcares solúveis totais (AST), açúcares não redutores (ANR),
aminoácidos livres totais (AALT) nos diferentes órgãos das plântulas de girassol tratadas
com fontes exógenas de nitrogênio inorgânico.
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TÍTULO: Estudo da ação de doador de oxido nítrico em modelo animal 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 jovens (Grande et al. 2016). 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: TAB; Nitroprussiato; DSM-V; Glutamato; NMDA; Valproato
TITLE: Study of the action of nitric oxide donor in mania animal model
Abstract
Bipolar affective disorder (BD) affects more than 1% of the world population and is a
major cause of disability among young people (Grande et al. 2016). The need for new
treatments is urgent around the limitations that existing drugs have, such as side effects
of great magnitude. Evidence points to abnormalities in glutamatergic neurotransmission
in most psychiatric disorders and compounds that interact 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 nitric oxide donor, as a solution around the
glutamatergic hypothesis.
Keywords: BD; Nitroprusside; DSM-V; Glutamate; NMDA; Valproate
Introdução
O transtorno afetivo bipolar (TAB) afeta mais de 1% da população mundial (Grande et
al. 2016) e é uma das principais causas de incapacidade entre os jovens e que, além do
comprometimento cognitivo, funcional e, principalmente, a morte por suicídio, existe alta
prevalência de comorbidades psiquiátricas e médicas nos indivíduos afetados
(Sanacora 2009). De acordo com o DSM-V, o BD é classificado em dois tipos básicos,
BD-I e BD-II, caracterizando-se principalmente por ciclos de humor deprimido
(diminuição de prazer/energia em atividades, ideação suicida, fadiga, sentimento de
culpa/inutilidade) e maníaco (euforia e hiperatividade, insônia, impulsividade, autoestima inflada, distraibilidade) (American Psychiatric Association 2013). Em outras
palavras, o conceito central para o diagnóstico é a polaridade ((hipo) maníacos e
distímicos/depressivos), intensidade, duração e frequência dos episódios (Fountoulakis
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2015).A compreensão dos fundamentos neurobiológicos do TAB é evocada por
pesquisas pré-clínicas 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 medial (Vai
et al. 2014). As monoaminas parecem ser cruciais na etiologia do transtorno bipolar.
Anormalidades semelhantes do sistema serotoninérgico e dopaminérgico na depressão
foram encontradas em alguns estudos de TAB (Zarate et al. 2006; Goodwin and Jamison
2007). Além disso, também houve um aumento da função noradrenérgica na mania
(Goodwin and Jamison 2007) e hiperatividade do eixo HPA (Young et al. 2004; Grande
et al. 2016).Além disso, o papel da neurotransmissão do glutamato na fisiopatologia do
TB tem sido destacado porque os agentes terapêuticos comumente usados
clinicamente também afetam esse sistema e, portanto, têm sido investigados como um
alvo no desenvolvimento de novos medicamentos para o TB (Sanacora 2009). Em
camundongos, foi observado um aumento na captação de glutamato induzida por lítio
(Dixon and Hokin 1998), mas, in vitro, tanto o lítio quanto o valproato exibem efeitos
neuroprotetores para a excitotoxicidade induzida pelo glutamato (Manji and Lenox 2000;
Chuang 2004). O lítio, administrado por 7 dias em ratos, preveniu significativamente a
excitabilidade induzida por glutamato em neurônios do hipocampo (Ghasemi et al.
2019), além de mitigar o influxo de cálcio induzido por NMDA e glutamato (SourialBassillious et al. 2009). Em estudos clínicos, observou-se que o córtex cingulado e préfrontal contêm níveis mais altos de glutamato(Yüksel and Öngür 2010), mas a
interpretação deste achado não leva a conclusões de significado clínico.
Paradoxalmente, outros estudos sugerem que os níveis de GLX (glutamina + glutamato)
aumentam em pacientes com TB, mas é discutível que esse efeito seja mais provável
devido aos níveis aumentados de glutamina do que aos próprios níveis de glutamato
(Yüksel and Öngür 2010; Soeiro-de-Souza et al. 2015; Atagün et al. 2018). Outro estudo
aponta concentrações relativamente baixas de glutamato no ACC de indivíduos com
múltiplos episódios versus primeiro episódio (Borgelt et al. 2019). FDG PET, no qual
determina o metabolismo da glicose (rMRGlu) em resposta à liberação de glutamato,
demonstra que a cetamina, antagonista de NMDA, tem efeitos antidepressivos rápidos
em pacientes com tuberculose deprimida correlacionados com um aumento de rMRGlu
no estriado ventral direito (Nugent et al. 2014). Levando em consideração a interação
intrínseca entre o NO e o glutamato, propomos uma abordagem terapêutica que
consiste na administração do nitroprussiato de sódio (NPS), doador de óxido nítrico
(NO), num modelo agudo de mania baseado na hiperatividade induzida por anfetamina,
caracterizada pela validade de face, preditiva e construto bem definida.
Metodologia

2.1 - Animais
Os experimentos foram conduzidos com a utilização de 48 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 condiçõespadrão (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 Protocolo:
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As drogas utilizadas foram aplicadas pela via intraperitoneal. Venvanse®, dimesilato de
lisdexanfetamina (LYS) (Shire Farmacêutica Brasil Ltda., São Paulo, Brasil),
administrado sob dose de 50 mg/Kg. Nitrop®, Nitroprussiato de Sódio (NPS)
(Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda., Minas Gerais, Brasil),
administrado sob dose de 5 mg/Kg. Grupos controle foram tratados com solução salina
(SAL) (injeção de 0.2 ml de salina). A administração segue o esquema na qual considera
a ação do NPS como preventivo e terapêutico.
2.2.1 – Protocolo:
A administração segue o esquema na qual considera a ação do NPS como agente
terapêutico, formando 6 grupos (8 animais por grupo) com aplicações únicas entre o
grupo controle
Grupo 1) Injeção única de LYS 50 mg/kg e NPS 5mg/kg (ambos via i.p), este após 30
minutos à injeção de LYS, e testes comportamentais (campo aberto e HoleBoard, na
sequência apresentada) após 50 minutos.
Grupo 2) Injeção única de LYS 50 mg/kg e VAL 400mg/kg (ambos via i.p), este após 30
minutos à injeção de LYS, e testes comportamentais (campo aberto e HoleBoard, na
sequência apresentada) após 50 minutos.
Grupo 3) Injeção única de LYS 50 mg/kg e SAL (injeção de 0.2 ml de salina), este após
30 minutos à injeção de LYS, e testes comportamentais (campo aberto, HoleBoard, na
sequência apresentada) após 50 minutos
Grupo 4) Injeção única de SAL + SAL (injeção de 0.2 ml de salina), após 30 minutos à
injeção de SAL, e testes comportamentais (campo aberto e HoleBoard, na sequência
apresentada) após 50 minutos.
Grupo 5) Injeção única de SAL (injeção de 0.2 ml de salina) + VAL 400mg/kg, após 30
minutos à injeção de SAL, e testes comportamentais (campo aberto e HoleBoard, na
sequência apresentada) após 50 minutos.
Grupo 6) Injeção única de SAL (injeção de 0.2 ml de salina) + NPS 5mg/kg, após 30
minutos à injeção de SAL, e testes comportamentais (campo aberto e HoleBoard, na
sequência apresentada) após 50 minutos.
2.3 – Testes 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
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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 literatura45 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

3.1 - Os efeitos do nitroprussiato de sódio no Open Field Test:
Verificamos a influência do nitroprussiato de sódio em relação aos parâmetros de
rotação, distância, tempo em movimento e imóvel (Fig. 1).
O ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (5, 35) = 17) em referência às rotações. É possível
observar que os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P <0,0001); Lys + NPS (P
<0,0001); tem significância em comparação com o grupo Lys + Sal. Os grupos Sal +
NPS (P <0,0001), Sal + Val (P-0,0008) e Sal + Sal (P- 0,01); tem significância em
comparação com o grupo Lys + Val. Lys + NPS (P- 0,057) tem uma tendência à
significância em comparação com Lys + Val (Fig. 1A).
O ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (5, 42) = 15,32) em referência à distância. É
possível observar que os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P <0,0001); Lys +
NPS (P <0,0001); tem significância em comparação com o grupo Lys + Sal. Os grupos
Sal + NPS (P <0,0001), Sal + Val (P-0,0008) e Sal + Sal (P- 0,01); tem significância em
comparação com o grupo Lys + Val. Lys + NPS (P- 0,057) tem uma tendência à
significância em comparação com Lys + Val (Fig. 1B).
O ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (5, 42) = 15,43) em referência ao tempo em
movimento. É possível observar que os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P
<0,0001); Sal + Sal (P-0,001); Lys + NPS (P-0,004) tem significância em comparação
com o grupo Lys + Sal. Lys + Sal (P-0,004); NPS + Sal (P-0,006) tem significância em
comparação com o grupo Lys + NPS. Sal + Val (P-0,001) e Sal + NPS (P <0,0001) têm
significância em comparação com o grupo Lys + NPS. Lys + NPS em relação a Lys +
Val não apresentou significância (Fig. 1C).
O ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (5, 42) = 16,98) em referência ao tempo em
latência. É possível observar que os grupos Sal + NPS (P <0,0001); Sal + Val (P
<0,0001); Sal + Sal (P-0,001) tem significância em comparação com o grupo Lys + Sal.
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Sal + NPS (P- 0,0002) e Sal + Val (P <0,0001) têm significância em comparação com o
grupo Lys + Val. Sal + Val (P- 0,005) e Sal + NPS (P- 0,0002) têm significância em
comparação com o grupo Lys + NPS. Sal + NPS (P- 0,02) apresenta significância para
o grupo Sal + Sal (Fig. 1D).
3.2 - Os efeitos do nitroprussiato de sódio sob o fenótipo de hiperatividade no Hole Board
Test:
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (4, 28) = 0.5306), é possível observar que não
há significância (Fig. 1B).
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (2.553, 17.87) = 3.055), é possível observar que
há significância entre os grupos Sal + Lys x Sal + Sal (P- 0,0012) (Fig. 1B).
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (4, 28) = 3.259), é possível observar que não há
significância (Fig. 1C).
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (4, 28) = 0.9185), é possível observar que não
há significância (Fig. 1D). - Entradas
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (4, 28) = 0.8103), é possível observar que não
há significância (Fig. 1E).
No ANOVA one-way/Tukey post hoc (F (4, 28) = 1.52), é possível observar que não há
significância (Fig. 1F).
Discussão:
A lisdexanfetamina foi eficiente em induzir a hiperlocomoção no Open Field Test. Em
contrapartida, com o grupo LYS + NPS verificamos que há redução da hiperlocomoção
e movimentos estereotipados ocasionada pela injeção de NPS foi semelhante a injeção
de uma droga reconhecida por atividade anti-antimaniaca, valproato de sódio. Em
observância a outros parâmetros comportamentais adotados neste teste, o tempo em
que o animal permanece em movimento (time mobile) e se mantém em latência (time
immobile) no aparato, também notamos que grupo sob ação do nitroprussiato de sódio
possui semelhança ao controle e atuou na redução da hiperlocomoção induzida pela
lisdexanfetamina.
No HoleBoard, ainda com resultados inacabados, a lisdexanfetamina também foi eficaz
na indução da hiperlocomoção. Parâmetros comportamentais aferidos, como: número
de entradas, tempo de permanência e distância percorrida no ambiente neofílico (campo
de habituação) e ambiente neofóbico (campo aversivo), mostram que o grupo tratado
com NPS apresenta características semelhantes ao grupo controle. Ainda que tênue, o
NPS permitiu maior exploração e tempo de permanência aos animais no ambiente
neofóbico comparado ao grupo controle.
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 NO46–
48. 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 anfetaminas49. A capacidade de doadores de NO para prevenir
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efeitos da inibição pré-pulso induzidos por anfetaminas é ratificada39,40 e em relação
à hiperlocomoção induzida por anfetaminas, sendo originais para o efeito do doador de
NO.
Ainda que estratégias farmacológicas baseadas no sistema NO estejam sendo
investigadas como tratamentos promissores para os sintomas da esquizofrenia em
humanos34,37,38,50, associando a sinalização do NO à fisiopatologia da TAB51.
Consistentemente, um estudo clínico relatou que pacientes com TAB apresentaram
redução na atividade de nNOS em plaquetas em comparação com voluntários
saudáveis52. Entretanto, resultados contrários foram observados por outros grupos,
relatando que o valor dos níveis plasmáticos de NO com TAB foram maiores que os dos
controles53,54.
Entretanto, estudos post-mortem descreveram níveis aumentados de glutamato em
áreas cerebrais corticais em indivíduos com TAB60,61. A Glx (medida combinada de
glutamato/glutamina), elevada é um dos achados mais replicados na TAB18,
contradizendo a ação do riluzol que aumentou a razão glutamina/glutamato e exerceu
efeitos antidepressivos em pacientes com TAB62. 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 humor63,64, córtex
occipital65,66 e orbitofrontal córtex66.
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 TAB67. Além disso, constatou-se que o lítio
aumenta a expressão de mRNA de VGluT1 em neurônios do córtex cerebral68. Sabese, também, que o tratamento crônico com valproato ou lítio diminui os níveis de Glu
intrassináptico12, 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 préfrontal69, 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 NMDA36,50,70 e atenua os déficits de memória e
reconhecimento social retirada produzida por ketamina em ratos32. Além disso, a
molsidomina, doadora de NO, atenuou a estereotipia e os déficits em um teste de
memória de reconhecimento, ambos induzidos por MK-80171. Na prática, aferido em
estudo ex-vivo, a ação benéfica do nitroprussiato pode estar associado à diminuição dos
níveis de AMPc no córtex pré-frontal 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 dorsal72. Entretanto,
Pitsikas mostra que os "benefícios" são podem ser explicados pela decomposição do
NPS (Cianeto e espécies reativas ao oxigênio)37.

Conclusão
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O NPS não produziu mudanças significativas em nenhum dos comportamentos
avaliados. A LYS produziu hiperlocomoção e estereotipias. Contudo, tratamento com
NPS agudo diminuiu a permanência de hiperatividade induzida por LYS. Salientamos
que, devido a pandemia do COVID-19, o teste comportamental HoleBoard ainda não foi
concluído. Ainda levantamos que a dose de LYS seja alta o suficiente para não permitir
a exploração lateral dos animais e, portanto, pode ser relevante para entender a não
siginificância nos grupos testados e deve ser levada em consideração em futuros
experimentos com a droga.
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Anexos

Fig.2: Fenótipo comportamental de hiperatividade induzida por anfetamina Holeboard
Test: Os grupos foram submetidos à administração de anfetamina e, após, SAL, VAL ou
NPS. Este gráfico representa o resultado do one-way ANOVA/Tukey post hoc.

Fig.1: Fenótipo comportamental de hiperatividade induzida por anfetamina no OpenField
Test: Os grupos foram submetidos à administração de anfetamina e, após, SAL, VAL ou
NPS. Este gráfico representa o resultado do one-way ANOVA/Tukey post hoc.
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TÍTULO: Desenvolvimento de nanopartículas contendo vitamina D³ como nova
estratégia terapêutica para esclerose múltipla
Resumo

A esclerose múltipla (EM) é tida como a incapacidade neurológica não traumática que
mais afeta jovens adultos ao redor do mundo. Apesar disso, sua etiologia é pouco
conhecida e mais estudos são necessários para melhor compreender os fatores
influenciáveis no curso de sua patogênese. Nesse sentido, já existem estudos que
correlacionam fatores externos como a exposição aos raios solares com os níveis
séricos de vitamina D (VD) e sua influência na EM, abrindo margem para estudos que
elucidem melhor essa associação e possam promover novas estratégias terapêuticas
para essa doença inflamatória e neurodegenerativa. Assim, o presente estudo tem por
objetivo delinear e verificar as formulações mais adequadas e vantajosas para o
desenvolvimento de nanopartículas contendo vitamina D, considerando os benefícios
trazidos por sistemas nanoparticulados, como uma maior biodisponibilidade e
estabilidade de fármacos. Dessa forma, o estudo procura desenvolver e analisar
nanopartículas contendo VD para futura aplicação em um modelo animal de EM.

Palavras-chave: Esclerose múltipla, vitamina D, nanopartículas.
TITLE: Development of nanoparticles containing vitamin D³ as a new therapeutic
strategy for multiple sclerosis
Abstract
Multiple sclerosis (MS) is seen as the non-traumatic neurological disability that most
affects young adults around the world. Despite this, its etiology is little known and further
studies are needed to better understand the influential factors in the course of its
pathogenesis. In this sense, there are already studies that correlate external factors such
as exposure to sunlight with serum levels of vitamin D (VD) and its influence on MS,
leaving room for studies that better elucidate this association and can promote new
therapeutic strategies for this inflammatory and neurodegenerative disease. Thus, the
present study aims to outline and verify the most appropriate and advantageous
formulations for the development of nanoparticles containing vitamin D, considering the
benefits brought by nanoparticulate systems, such as greater bioavailability and stability
of drugs. Thus, the study seeks to develop and analyze nanoparticles containing VD for
future application in an animal model of MS.
Keywords: Multiple sclerosis, vitamin D, nanoparticles.
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Introdução
Dentre as doenças neurológicas mais comuns do mundo, a esclerose múltipla (EM) é
a incapacidade neurológica não traumática que mais afeta jovens adultos em diversos
países (BROWNE et al., 2014). Nesse sentido, é notória a importância de estudos que
enfoquem novas estratégias para melhorar o curso dessa doença inflamatória que afeta
o sistema nervoso central (SNC) e que gera um quadro desmielinizante e
neurodegenerativo. Assim, considerando a EM como uma doença cuja etiologia é pouco
estabelecida, alguns estudos correlacionam fatores ambientais e genéticos como
fatores importantes na sua patogênese (CORREALE et al., 2016). Tendo em vista essa
questão, é discutida na literatura a associação entre a deficiência de vitamina D (VD) e
o aumento do risco e desenvolvimento de doenças como EM, doença de Parkinson e
Alzheimer, por exemplo (KODUAH, PAUL e DÖRR, 2017). À luz dessa correlação,
existe, também, a associação entre a prevalência da EM e a incidência de raios solares
em diferentes latitudes em ambos os hemisférios, sendo os países localizados mais aos
extremos latitudinais os que possuem maior prevalência da doença, reiterando a
relevância da VD nessa patologia (PIERROT-DESEILLIGNY e SOUBERBIELLE, 2017).
A vitamina D, no contexto da EM e de outras doenças neurodegenerativas, aparenta ter
um papel relevante no que diz respeito à modulação imunológica, neuroproteção e até
processos de remielinização, o que demanda atenção para sua possível importância em
estratégias terapêuticas e de optimização farmacêutica, já que sua estabilidade,
dissolução, absorção e metabolismo não são satisfatórios no cenário da suplementação
oral dessa vitamina (GUPTA et al., 2019; SMOLDERS et al., 2011). Um ponto a ser
destacado dentro dessa questão é o fato de que, por vezes, as altas dosagens utilizadas
na suplementação oral de VD podem trazer efeitos adversos, tendo em vista o
desbalanço gerado na reabsorção e mineralização óssea (REID, 2018). Umas das
formas de alcançar essa optimização citada é através da utilização de sistemas
nanoparticulados com formulações optimizadas que viabilizem um aumento da eficácia
no delivery de drogas, aumento da biodisponibilidade e a habilidade de atravessar a
barreira hematoencefálica; características que conferem um alvo interessante para
utilização em novos modelos terapêuticos (RIZVI e SALEH, 2018). Dessa maneira, o
presente trabalho objetiva desenvolver e verificar a formulação farmacêutica mais
adequada para a criação de um sistema de nanopartículas poliméricas contendo
vitamina D, a fim de aplicá-lo posteriormente em um modelo animal de esclerose
múltipla e verificar as possíveis reações decorrentes da interação desse sistema com o
modelo escolhido para a doença.
Metodologia
A. Preparo das nanopartículas poliméricas brancas
Inicialmente, fez-se um sistema nanoparticulado de ácido poliláctico (PLA) com o intuito
de servir como treinamento para o feitio de nanopartículas. Para tal, utilizou-se da
técnica de nanoprecipitação com evaporação do solvente, a qual necessita da existência
de duas fases, uma fase aquosa composta de álcool polivinílico (PVA) na concentração
de 1% (p/v), usado como tensoativo; já na fase orgânica, utilizou-se de acetona como
solvente na solubilização do PLA a 0,1% (p/v). Após isso, injetou-se a fase orgânica na
fase aquosa com uma vazão de 1ml/min sob agitação magnética na rotação de 720
r.p.m. por um período overnight para completa evaporação do solvente utilizado.
Obtendo-se, ao final desses procedimentos, um sistema de aspecto translúcido e
opalescente.
B. Funcionalização das nanopartículas poliméricas com carga positiva
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Posteriormente à essa fase de treinamento, fez-se um sistema nanoparticulado branco
de poli (ácido lático-co-ácido glicólico) – PLGA e outro contendo PLGA e funcionalizadas
com a polietilenoimina (PEI), com o intuito de tornar as nanopartículas catiônicas. A
utilização do PLGA teve como base o estudo de Silva (2018), com intenção de criar um
sistema carreador nanoparticulado que aumente a eficácia da vitamina D³ e consiga
promover um sistema com liberação controlada, estabilidade aumentada e capacidade
facilitada de cruzar barreiras biológicas (KAMALY et al., 2012). Para isso, foi usada a
mesma técnica supracitada de nanoprecipitação com evaporação do solvente, em que
na fase aquosa continha o polaxâmero 407 a 0,5% (p/v) – usado como tensoativo – e
na fase orgânica usou-se também a acetona como solvente orgânico e PLGA a 0,75%
(p/v). No sistema branco de PLGA + PEI foram utilizados os mesmos parâmetros citados
para obtenção das nanopartículas, sendo que nesse sistema adicionou-se o PEI em
uma razão de PEI: polímero de 1:50 (p/p), com o intuito de obter nanopartículas com
potencial zeta positivo.
C. Preparo das nanopartículas poliméricas contendo vitamina D³
Para o preparo dos sistemas nanoparticulados contendo vitamina D³ (VD), a princípio
foi feito o sistema de PLA pelo mesmo procedimento descrito em 4.1.; no entanto, nesse
caso, como existe a adição da vitamina D³, a fase orgânica será modificada tendo como
base a adição do fármaco na proporção de 1:1 (fármaco: polímero) em relação a massa
do polímero. Após essa etapa, faz-se a injeção da fase orgânica na fase aquosa sob as
mesmas condições e parâmetros citados no tópico anterior; resultando em um sistema
similar ao anteriormente citado. Já no sistema nanoparticulado de PLGA contendo
vitamina D³, foi usada a proporção polímero: fármaco de 1:3 (p/p) na fase orgânica,
enquanto as outras etapas seguiram as mesmas medidas e condições apresentadas no
tópico anterior, obtendo um sistema de PLGA + VD e outro composto de PLGA + VD +
PEI.
D. Determinação do tamanho de partículas e do potencial zeta
Com o intuito de caracterizar os sistemas descritos nos procedimentos supracitados,
foram feitas análises referentes ao tamanho das partículas utilizando a técnica de
espalhamento de luz dinâmico em um modelo de analisador ZetaSizer NanoZS (Malver,
82 Brookhaven, UK) à temperatura de 25 ºC ±2 ºC e ângulo de detecção de 173º. A
análise do potencial zeta foi realizada no mesmo equipamento utilizando a técnica de
mobilidade eletroforética sob a mesma condição de temperatura. Ambos os
procedimentos foram feitos no Laboratório de Sistemas Dispersos (LaSiD), no
Departamento de Farmácia da UFRN.
E. Eficiência de incorporação do fármaco
A eficiência de incorporação do fármaco é analisada por espectrofotometria UV-Vis,
utilizando o equipamento UV-Thermo Fisher Scientific Evolution 60S. Para isso, é
necessária a centrifugação das amostras a 4500 r.p.m. por 60 min a 4ºC em
equipamento de ultrafiltração (Sartorius®, Vivaspin 2, Ultra-15MWCO 10kDa), após a
centrifugação o sobrenadante é diluído em água purificada e só então é feita análise.
Dessa forma, tendo em vista a existência da equação de regressão linear obtida através
da curva padrão feita para a vitamina D³ (elaborada nas mesmas condições citadas), é
possível determinar o teor do composto incorporado nas nanopartículas e, com isso,
calcular a eficiência de encapsulação a partir da fórmula de eficiência de encapsulação
(EE):
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EE(%) = (Quantidade de fármaco total – Quantidade de fármaco livre) / Total de fármaco
x 100
F. Estudo de estabilidade
A avaliação da estabilidade física dos sistemas foi feita tanto para os sistemas brancos
quanto para os sistemas contendo VD e funcionalizados. Com isso, os parâmetros que
foram analisados para esses sistemas referem-se ao tamanho médio de partícula,
potencial zeta e o índice de polidispersão, mediante análise em um intervalo de 7 dias,
durante 6 semanas. As amostras serão acondicionadas na geladeira com temperatura
de 5(±2) ºC e em temperatura ambiente de 25(±2) ºC.

Resultados e Discussões

Os primeiros resultados relacionados à produção das nanopartículas de PLA referemse à valores de tamanho de partícula entre 254 e 322nm, com valores de índice de
polidispersão inferiores a 0,3 e de potencial zeta todos negativos, como consta na
Tabela 1.
Tabela 1: Avaliação do tamanho da partícula, índice de polidispersão e potencial zeta
dos sistemas de PLA branco, funcionalizado e contendo VD.
Já quanto ao preparo das nanopartículas brancas de PLGA, foram obtidos valores de
tamanho inferiores a 130nm, com índice de polidispersão inferior a 0,3 e valores de
potencial zeta negativos, vide a Tabela 2.
Tabela 2: Avaliação do tamanho da partícula, índice de polidispersão e potencial zeta
dos sistemas de PLGA branco e contendo VD (sem PEI).
Os resultados das nanopartículas de PLGA mostram que ao longo de 5 semanas
(referente ao estudo de estabilidade) o sistema obteve valores de tamanho de partícula
entre 145 e 265nm, índice de polidispersão inferior a 0,3 e valores de potencial zeta
positivos para os sistemas que continham o agente funcionalizante PEI, como
demonstra a Tabela 3 abaixo e o os gráficos 1 e 2. É importante ressaltar que o estudo
de estabilidade finaliza ao final da sexta semana de análise, a qual está prevista para
coleta do resultado em breve. A escolha do polímero PLGA em relação ao PLA é
baseada no fato de que ele apresenta uma excelente biocompatibilidade,
biodegradabilidade e cinética de liberação - sendo considerado o “padrão ouro” dentre
os polímeros biodegradáveis para sistemas controlados de delivery (HINES e KAPLAN,
2013). Os valores apresentados para o sistema nanoparticulado de PLGA na Tabela 3
são condizentes com o que é almejado dentro da formulação de nanopartículas, como
o valor do potencial zeta em uma escala que confira estabilidade para esse sistema
coloidal. Além disso, devido a funcionalização com PEI e a consequente cationização
das nanopartículas espera-se que essa característica possa conferir – em testes futuros
– um aumento da carga do fármaco e uma liberação mais controlada, atributos
desejados no contexto terapêutico (BHATTACHARJEE, 2016; DOS-SANTOS-SILVA et
al., 2020). Dentro desse contexto das nanopartículas catiônicas, é possível verificar na
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literatura relatos quanto à modificação da superfície das nanopartículas e sua influência
na internalização destas pelas células, sendo as que são carregadas positivamente mais
atraídas até as células endoteliais. A associação de uma tamanho de partícula
adequado, com o potencial zeta apropriado e dosagens dos fármacos dentro do que se
procura obter com o sistema nanoparticulado fornecem menores riscos quanto à
citotoxicidade celular, facilita a passagem por barreiras biológicas e permite uma maior
internalização pelas células as quais são direcionadas (DHA e MEHTA, 2020).
Tabela 3: Estudo de estabilidade e avaliação do tamanho da partícula, índice de
polidispersão e potencial zeta dos sistemas de PLGA contendo VD e funcionalizados.
Gráfico 1: Análise da variação do tamanho de partícula em função do tempo em
semanas.
Gráfico 2: Análise da variação do potencial zeta em função do tempo em semanas.
Outro ponto importante é quanto ao tamanho das nanopartículas, o qual interfere
diretamente na captação celular e na passagem através de barreiras biológicas, como
a barreira hematoencefálica. Assim, ao comparar os dados obtidos do presente estudo
com relatos da literatura é possível observar a congruência dos resultados, já que foram
obtidos valores de tamanho médio do sistema PLGA+PEI+VD abaixo dos 180 nm (como
demonstra o Gráfico 1), condizente com o estudo de Rittchen et al., o qual obteve um
tamanho médio equivalente a 126 nm ±50 para utilização em um sistema direcionado à
células precursoras de oligodendrócitos (2015). Além disso, é válido destacar a
existência de certa assimetria quanto à citotoxicidade de alguns sistemas, já que as
relações entre tamanho, carga e funcionalizações superficiais das partículas variam
entre as diferentes formulações para cada sistema; com isso, preconiza-se na literatura,
que as nanopartículas possuam tamanho inferior a 200 nm e sejam positivamente
carregadas, favorecendo a passagem pela barreira hematoencefálica e evitando lesões
celulares (CEÑA e JÁTIVA, 2018; KUO e YU, 2011). Nesse sentido, tendo em vista que
quanto menor o tamanho do sistema maior será a captação celular de forma passiva,
os resultados obtidos demonstram-se satisfatórios para sua futura aplicação. Ademais,
é notória a relevância da aplicação de nanopartículas de PLGA, já que são boas
carreadoras de fármacos através da barreira hematoencefálica e conseguem aumentar
a eficácia da droga e a segurança, reduzindo a citotoxicidade (LI e SABLIOV, 2013;
SHANG, NIENHAUS e NIENHAUS, 2014). A análise da eficiência de encapsulação dos
sistemas de PLGA que contém vitamina D apresentou valores superiores a 95%. Assim,
tendo em vista os resultados expostos, o desenvolvimento das nanopartículas
apresentou valores satisfatórios e dentro dos parâmetros adequados, evidenciando o
sistema de PLGA como o mais apropriado para a continuidade do estudo e futura
aplicação em cultura de células. Além disso, é importante destacar a necessidade de
análises futuras a fim de obter uma melhor compreensão do sistema em questão e
posterior realização de novos sistemas com diferentes formulações e dosagens a fim de
obter o mais apropriado para o presente estudo.

Conclusão
Ante o exposto, conclui-se que mediante os resultados apresentados e ao confrontálos com a literatura atual, verifica-se uma série de dados que se demonstram adequados
para os parâmetros utilizados e suas futuras aplicações. Tendo em vista a futura
aplicação em um modelo animal de EM, a fase de delineamento do sistema
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nanoparticulado em questão pode ser considerada promissora, já que os parâmetros de
tamanho médio, índice de polidispersão e potencial zeta encontram-se dentro dos
limites desejados e apropriados para continuação dos estudos de citotoxicidade e
análises farmacêuticas das nanopartículas, como teste de liberação, análises de
microscopia eletrônica de varredura, entre outras. O sistema tomado como referência é
o composto de PLGA, considerando o sistema de PLA usado para treinamento e
compreensão inicial do feitio de nanopartículas pelo aluno de iniciação científica. Além
de que, conforme o exposto na discussão, o sistema de PLGA demonstra ser mais
oneroso para o que se intende na formulação do sistema encabeçado no presente
estudo. Os resultados encontrados possuem estabilidade aceitável no decorrer das
semanas avaliadas e seguirão em novos testes para análises diversas com novas
formulações que difiram das dosagens de vitamina D e polímero utilizadas nesse
estudo, evidenciando a necessidade de continuação do projeto para análise do sistema
em cultura de células e modificações necessárias a partir dos resultados que serão
obtidos a posteriori.
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Anexos

Tabela 1: Avaliação do tamanho da partícula, índice de polidispersão e potencial zeta
dos sistemas de PLA branco, funcionalizado e contendo VD.
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Tabela 2: Avaliação do tamanho da partícula, índice de polidispersão e potencial zeta
dos sistemas de PLGA branco e contendo VD (sem PEI).

Tabela 3: Estudo de estabilidade e avaliação do tamanho da partícula, índice de
polidispersão e potencial zeta dos sistemas de PLGA contendo VD e funcionalizados.

Gráfico 1: Análise da variação do tamanho de partícula em função do tempo em
semanas.

Gráfico 2: Análise da variação do potencial zeta em função do tempo em semanas.
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TÍTULO: Avaliação da contração da musculatura lisa da bexiga em um modelo animal
de depressão
Resumo
A depressão é uma condição psiquiátrica que está associada comumente a alterações
geniturinários. No entanto, ainda não se sabe se alterações na atividade motora da de
órgãos do trato geniturinário (como a bexiga) poderiam estar relacionadas aos sintomas
somáticos observados na depressão. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar
a atividade motora da bexiga de animais submetidos ao desamparo aprendido (modelo
animal de depressão baseado no estresse). A bexiga de animais controle ou submetidos
ao desamparo aprendido (fenótipo desamparado ou resiliente) foram usados em
experimentos funcionais em banho de órgão isolado para avaliar as contrações
induzidas por KCl 80 mM ou carbacol, e o relaxamento produzido pelo isoproterenol.
Verificamos que a contração induzida por KCl foi maior na bexiga isolada de animais
resilientes. O efeito máximo do carbacol foi maior na bexiga de animais desamparados
e resilientes. Além disso, verificamos um aumento da potência do carbacol na bexiga de
animais resilientes. O relaxamento produzido pelo isoproterenol foi menor nos animais
desamparados e resilientes. Em conclusão, verificamos que os camundongos
resilientes e desamparados apresentaram alterações similares na contração ou
relaxamento da bexiga. Mais estudos são necessários para saber o quanto das
alterações encontradas na atividade motora da bexiga de animais desamparados ou
resiliente são devidos ao estresse.
Palavras-chave: desamparo aprendido, contração bexiga.
TITLE: Evaluation of bladder smooth muscle contraction in an animal model of
depression
Abstract
Depression is a psychiatric condition commonly associated with genitourinary
symptoms. However, it has not been properly assessed whether changes in the smooth
muscle contraction of organs from genitourinary tract (i.e. bladder) could be related to
the somatic symptoms observed in depression. Therefore, this study was conducted in
order to evaluate the motor activity of bladder isolated from mice submitted to learned
helplessness (animal model of depression based on stress). The bladder from control or
animals submitted to learned helplessness (both helplessness or resilient phenotype)
were isolated and used in functional experiments to evaluate the bladder contractions
induced by KCl or carbachol, and the relaxations induced by isoproterenol. We found
that KCl induced bladder contractions were increased in resilient animals. Thus, the
maximum effect of contractile responses produced by carbachol were augmented in
bladder isolated from helplessness and resilient animals. The carbachol potency to
induce bladder contractions was increased in resilient but not altered in helplessness
mice. The relaxation responses produced by isoproterenol were decreased in
helplessness and resilient animals. In conclusion, we found similar alterations in the
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motor activity of bladder isolated from helplessness and resilient animals. More studies
are needed to evaluate whether the alterations found in motor activity of bladder from
helplessness and resilient animals are related to the stress.
Keywords: Depression disorder, learned helplessness and bladder contraction.
Introdução
INTRODUÇÃO A depressão maior é um transtorno psiquiátrico, com prevalência
mundial de aproximadamente 5%, caracterizado por humor depressivo ou perda de
interesse nas atividades cotidianas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013;
FERRARI et al., 2013). Vários trabalhos têm demonstrado que a depressão está
relacionada a importantes sintomas somáticos, os quais são caracterizados
principalmente por alterações geniturinárias (micção frequente ou urgente ou ejaculação
precoce) (BEKHUIS et al., 2015; ZHAO et al., 2018). A coexistência entre depressão e
sintomas somáticos tem impacto significativo no manejo clínico deste transtorno
psiquiátrico, uma vez que esta associação aumenta os custos do tratamento, a
deficiência funcional e os cuidados médicos deste tipo de paciente (BARSKY; ORAV;
BATES, 2005; BEKHUIS et al., 2015; DE WAAL et al., 2004; ZHAO et al., 2018). Desta
forma, é imprescindível conhecer os mecanismos por trás destas alterações
gastrointestinais ou geniturinárias encontradas na depressão, tanto por motivos
científicos quanto clínicos, conforme sugerido por Bekhuis et al. (2015). A maioria dos
estudos publicados até o momento sobre a associação entre o transtorno depressivo e
alterações geniturinários são epidemiológicos. No entanto, observa-se um interesse
crescente na busca pelo entendimento dos mecanismos fisiopatológicos que ligam a
depressão a tais sintomas somáticos. Vários autores conjecturam que as alterações
geniturinárias relacionadas à depressão poderiam ser atribuídas a um desbalanço entre
o sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático (ALVARES et al., 2016;
GUINJOAN; BERNABO; CARDINALI, 1995; KOSCHKE et al., 2009). Outro possível
fator contribuinte para as alterações somáticas na depressão e que ainda necessita de
estudos adicionais é a atividade motora da musculatura lisa do trato geniturinário. De
fato, estudos em humanos demonstraram uma atividade motora anormal no trato
geniturinário de pacientes depressivos (MELVILLE et al., 2002; SUNG et al., 2009; XIA
et al., 2016). No entanto, não se sabe ainda quais aspectos da atividade motora da
musculatura lisa de tais tecidos podem ser afetados (p.ex. receptores, vias de
sinalização relacionada ao cálcio ou óxido nítrico, etc.). O entendimento dos
mecanismos moleculares envolvidos nas alterações da atividade motora trato
geniturinário, em especial da bexiga, pode fornecer novos alvos farmacológicos que
podem ser usados para minimizar as queixas geniturinárias associadas à depressão.
OBJETIVOS Este estudo tem por objetivo avaliar a atividade motora da bexiga em
camundongos expostos a uma situação de estresse capaz de induzir alterações
comportamentais condizentes com estados do tipo depressivo (modelo do desamparo
aprendido). Para cumprir este objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos
específicos: (1) avaliar as contrações da bexiga induzidas por agonistas colinérgicos ou
KCl em animais controle e submetidos ao desamparo aprendido; e (2) estudar o
relaxamento da bexiga induzida por agonistas adrenérgicos em animais controle e
submetidos ao desamparo aprendido.
Metodologia
METODOLOGIA Animais Os experimentos foram realizados em 25 camundongos
Swiss machos (12-16 semanas de idade e pesando 30-35g) provenientes do Biotério
Central da Universidade Federal do Rio Grande Norte e mantidos no biotério do

CIÊNCIAS DA VIDA

548

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Farmacolab (DBF-UFRN) sob condições controladas de temperatura e umidade, ciclo
claro-escuro de 12h e água e comida ad libitum. Todos os procedimentos experimentais
aqui descritos foram aprovados pelo comitê de ética institucional (CEUA-UFRN),
conforme protocolo 058/2018. Desamparo aprendido O teste do desamparo aprendido
foi utilizado para induzir um comportamento do tipo depressivo. Este teste ocorreu em
uma shutlle box, composta por dois compartimentos separados por uma porta-guilhotina
e um piso composto por barras de aço inoxidável, a partir dos quais são disparados
choques elétricos. O teste do desamparo aprendido é dividido em duas sessões:
indução e screening. A sessão de indução do desamparo foi realizada no dia 1, onde os
animais receberam 180 sessões de choques elétricos inescapáveis na pata
acompanhados por uma luz fraca 3s antes da liberação do choque. A sessão de
screening, por sua vez, aconteceu 24 h após a sessão de indução sendo composta de
30 ciclos de 20s cada. Cada ciclo é dividido em dois blocos de 10s. No primeiro bloco,
o animal recebe aleatoriamente, dentro desse intervalo, 3s de uma luz fraca (estímulo
condicionado) mais um eletrochoque, com duração variável de 1 a 10s. O segundo bloco
é o período de descanso para o animal com duração de 10s. Na sessão de screening,
a porta que conecta os dois compartimentos da shuttle box permanece aberta e são
considerados em desamparo aprendido, os camundongos que falharem em mais de 20
tentativas em sair do compartimento onde receberam o choque elétrico. Os animais que
não entrarem em desamparo (considerado os animais que apresentam comportamento
do tipo depressivo) foram considerados resilientes. BANHO DE ÓRGÃOS O banho de
órgão isolado será usado para estudar a atividade motora da musculatura lisa da bexiga
em animais controle (que não passaram pelo teste do desamparo aprendido) e aqueles
que apresentaram fenótipo resiliente ou desamparados. Após 24h do fim do protocolo
do desamparo aprendido, os animais controles, resilientes ou desamparados foram
eutanasiados por deslocamento cervical e as bexigas isoladas e montadas sob tensão
inicial de 1,0 g em um banho de órgão isolado contendo solução fisiológica aquecida a
37ºC, aerada e com pH 7,35-7,40. Uma das extremidades do tecido foi fixada a uma
haste de vidro e a outra foi conectada a um transdutor de força acoplado a um fisiógrafo
para medidas das contrações isométricas induzidas por curvas concentração efeito
cumulativas (CCEC) para agonistas colinérgicos (carbacol) ou concetração única do
agente despolarizante KCl. O relaxamento da bexiga também foi também avaliado.
Neste caso, foi realizado CCEC para isoproterenol (agonista dos β-adrenoceptores) em
tecidos pré-contraídos com KCl 60 mM. 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 foram usados para comparações entre os grupos experimentais.
Com relação a análise dos dados, destacamos que os resultados de contração foram
expressos como gramas (g) de contração ou % de relaxamento. Os valores foram
apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). A ANOVA unidirecional
seguido do pós-teste de Dunnet foi usado na análise estatística entre os grupos. Em
todas as análises foi adotado um valor de p<0,05. Os resultados foram obtidos a partir
de grupos experimentais contendo um número mínimo de 5 experimentos realizados em
tecidos de diferentes animais. Os métodos detalhados podem ser encontrados em Da
Silva Junior et al. (2014).
Resultados e Discussões
RESULTADOS Observamos um aumento significativo (~125%) das contrações da
bexiga induzidas por KCl 80 mM por 5 min em camundongos resilientes quando
comparados ao grupo controle (Figura 1, painel A; tabela 1; EM ANEXO). Por outro lado,
as contrações da bexiga produzidas pelo agente despolarizante KCl não foram alteradas
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nos animais desamparados (Figura 1, painel A; tabela 1; EM ANEXO). As contrações
da bexiga induzidas por carbacol, um agonista colinérgico, foram alteradas nos animais
submetidos ao teste do desamparo aprendido (Figura 1, painel B; EM ANEXO).
Verificamos que o efeito máximo do carbacol aumentou em 95% na bexiga de animais
desamparados e resilientes em comparação ao controle (Figura 1, painel B; tabela 2;
EM ANEXO). Verificamos também que a potencia do carbacol foi 3,5 vezes maior na
bexiga de animais resilientes em comparação ao grupo controle, enquanto nenhuma
alteração significativa foi observada na potência deste agonista na bexiga de animais
desamparados (Tabela 2; EM ANEXO). Por fim, verificamos uma redução do
relaxamento produzido pelo isoproterenol, uma agonista adrenérgico, na bexiga de
camundongos desamparados e resilientes (Figura 1, painel C; EM ANEXO), conforme
pode ser observado por uma redução do efeito máximo para este agonista em
aproximadamente 30% para ambos os grupos experimentais (Tabela 3; EM ANEXO).
DISCUSSÃO Neste trabalho, observamos que os animais submetidos ao desamparo
aprendido (fenótipos desamparados e resilientes) apresentaram alterações
significativas na atividade motora da bexiga em comparação ao grupo controle (que não
passaram pelos choques elétricos incontroláveis). Discutiremos, a seguir, que tais
alterações podem estar relacionadas a um dos principais sintomas geniturinários
observados em pacientes depressivos, a incontinência urinária. Além disso,
destacaremos que fomos incapazes de diferenciar se as alterações observadas na
atividade motora da bexiga em animais sujeitos ao teste do desamparo aprendido são
oriundas de mudanças fisiopatológicas encontradas no estado depressivo ou se são
devido ao estresse que os animais foram submetidos. Está bem documentado que
existe uma associação positiva entre a depressão e a bexiga hiperativa (definida como
urgência miccional, com ou sem incontinência urinária) em humanos (VRIJENS et al.,
2015). Por exemplo, estudos epidemiológicos sugerem que a presença de depressão
leva ao aumento significativo no risco de surgimento de sintomas urinários e vice-versa
(MELVILLE et al., 2002). Análises multivariadas também demonstraram um alto risco
para o desenvolvimento de bexiga hiperativa em pacientes depressivos (SUNG et al.,
2009). No entanto, destacamos que os mecanismos pelos quais tal relação ocorre ainda
são desconhecidos, principalmente por conta da falta de estudos que avaliaram a
atividade motora da bexiga em modelos animais apropriados de depressão. É bem
documentado que a depressão em humanos tem como um importante fator
predisponente os eventos estressantes do dia-a-dia (SODERLUND; LINDSKOG, 2018).
De fato, a exposição de um animal a um estresse pode causar comportamento do tipo
depressivo e alterações neuroquímicas similares aquelas encontradas na depressão em
humanos (ABELAIRA; REUS; QUEVEDO, 2013; SODERLUND; LINDSKOG, 2018; YIN;
GUVEN; DIETIS, 2016). Um dos principais modelos animais de depressão baseados no
estresse é o desamparado aprendido. Neste modelo, o estado do tipo depressivo é
induzido em animais de experimentação por choques elétricos incontroláveis, gerando
um estado motivacional/emocional do tipo depressivo (fenótipo desamparado), sendo
caracterizado por alteração da atividade motora, perda de peso, distúrbios do sono,
diminuição da libido, déficit no comportamento cognitivo, depleção central de
noradrenalina e 5-HT e aumento dos níveis de corticosterona plasmática (ABELAIRA;
REUS; QUEVEDO, 2013; CHOURBAJI et al., 2005; STEPANICHEV et al., 2014). Outros
animais, porém, desenvolvem um fenótipo resiliente ao passar pelo estresse dos
choques incontroláveis, não apresentando o comportamento do tipo depressivo
(LANDGRAF et al., 2015). Observamos que os animais submetidos ao desamparo
aprendido, sejam eles apresentando o fenótipo desamparado ou resiliente,
apresentaram uma maior atividade motora da bexiga, caracterizada, principalmente, por
um aumento da contração induzida pelo agonista colinérgico carbacol e por uma
redução do relaxamento promovido pelo agonista adrenérgico isoproterenol. Este perfil
de maior estado contrátil da bexiga é similar aquele observado em modelos animais de
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bexiga hiperativa, os quais apresentam uma bexiga hiper-responsiva a agentes
contráteis e hiporresponsiva a agentes relaxantes (DRAKE et al., 2006; LI et al., 2019).
No entanto, como ambos os fenótipos foram submetidos a um estresse incontrolável,
mas somente os animais desamparados desenvolvem alterações comportamentais e
neuroquímicas condizentes com o estado depressivo (ABELAIRA; REUS; QUEVEDO,
2013; SODERLUND; LINDSKOG, 2018; YIN; GUVEN; DIETIS, 2016), conjecturamos
que o estresse incontrolável possa ser o maior responsável pelas alterações observadas
em nosso estudo. De fato, estudos observacionais em humanos encontraram uma
correlação positiva entre estresse social e incontinência urinária/bexiga hiperativa (LAI
et al., 2015). Os mecanismos responsáveis pela associação entre estresse e bexiga
hiperativa ainda são elusivos, embora tenham-se sugerido que o sistema nervoso
autônomo possa desempenhar um importante papel (SMITH et al., 2011).
Conclusão
CONCLUSÃO Verificamos que os camundongos resilientes e desamparados
apresentaram alterações similares na contração ou relaxamento da bexiga. Mais
estudos são necessários para definir se o estresse isolado consegue alterar a fisiologia
da bexiga ou se o quadro depressivo é o real responsável por essas alterações.
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TÍTULO: A fotobiomodulação estimula a proliferação e viabilidade de pré-osteoblastos
cultivados sobre filmes de ácido polilático.
Resumo
O estudo teve como objetivo verificar a eficácia do laser de baixa intensidade na
proliferação e viabilidade de pré-osteoblastos MC3T3-E1 cultivados em filmes de ácido
polilático (PLA). Os filmes produzidos foram caracterizados em termos de espessura,
morfologia e nanotopografia. As células MC3T3-E1 foram cultivadas em três grupos:
Controle (plástico da placa de cultivo), PLA e PLA + Laser. Este último grupo sofreu
irradiação com laser de diodo (potência de 30 mW, comprimento de onda de 660 nm e
densidade de energia de 4,0 J/cm²). A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio
Live/Dead e os eventos do ciclo celular por citometria de fluxo, enquanto a distribuição
das células na superfície dos filmes foi avaliada por MEV. Os filmes produzidos
apresentaram superfície lisa e regular, com rugosidade superficial média de 21,43 nm.
Os resultados dos ensaios Live/Dead indicaram aumento da viabilidade celular no grupo
PLA + Laser, que também apresentou maior porcentagem de células nas fases
proliferativas do ciclo celular (S e G2/M). Esses achados foram confirmados pela maior
densidade celular observada no grupo PLA + Laser através da análise por MEV. As
evidências deste estudo corroboram a ideia de que a fotobiomodulação aumenta a
proliferação de células MC3T3-E1 nas superfícies do PLA, sugerindo que ele pode ser
potencialmente aplicado na engenharia de tecidos ósseos.
Palavras-chave: Biomateriais. Laser. Proliferação celular. Viabilidade Celular
TITLE: Photobiomodulation stimulates the proliferation and viability of pre-osteoblasts
cultured on polylactic acid films
Abstract
This study aimed to verify the efficacy of low-level laser irradiation on the proliferation
and viability of MC3T3-E1 preosteoblasts cultured on poly(lactic) acid (PLA) films. The
produced films were characterized in terms of thickness, surface morphology and
nanotopography. The MC3T3-E1 cells were cultured as three different groups: Control
(plastic surface of culture plate), PLA, and PLA + Laser. The latter group was irradiated
with a diode laser (30 mW power, 660 nm wavelength and 4.0 J/cm² energy density).
Cell viability was assessed by the Live/Dead assay and cell cycle events were analyzed
by flow cytometry. Cell distribution on film surface was assessed by SEM. The produced
films displayed a smooth and regular surface, with an average surface roughness of
21.43 nm. The results of Live/Dead assay indicate increased cell viability in the PLA +
Laser group, that also presented a higher percentage of cells in the proliferative cell cycle
phases (S and G2/M). These findings were also confirmed by the higher cell density
observed in the PLA + Laser group through SEM images. The evidence from this study
supports the idea that photobiomodulation increases the proliferation of MC3T3-E1 cells
on PLA surfaces, suggesting that it can be potentially applied in bone tissue engineering.
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Introdução
A engenharia de tecidos é uma ciência que possui como pilares e alvos de pesquisa a
utilização de uma fonte celular, o desenvolvimento de um arcabouço ou scaffold e a
utilização de fatores químicos ou estímulos biofísicos, como a fotobiomodulação, que
possibilitem o crescimento e a diferenciação celular (Murphy et al., 2013). Nesta área
são utilizados scaffolds que sejam capazes de transportar cultura de células e controlar
seu crescimento para o reparo de tecidos e órgãos (Gregor et al., 2017). As
propriedades estruturais de um scaffold incluem geometria externa, porosidade,
interconectividade porosa, tamanho de poro individual e área de superfície (Hutmacher,
Sittinger e Risbud, 2004). São usados especialmente como transportadores para o
crescimento de tecido ósseo, cartilagem, ligamentos, pele, vasos sanguíneos, nervos e
músculos (Chanjuan e Yonggang, 2016).
Uma das classes de biomateriais utilizados na obtenção de scaffolds é a de polímeros,
cujos mais populares são os poliésteres, mas este grupo inclui também o ácido polilático
(PLA) e seus copolímeros de ácido co-glicólico polilático (PLGA), que estão entre os
candidatos mais eficazes para a regeneração do tecido ósseo devido às suas
propriedades únicas (Lopes, Jardini e Filho, 2012). O PLA é um material biodegradável
e tem sido utilizado para fins de substituição de tecido ósseo. É considerado altamente
versátil, poliéster alifático derivado 100% de recursos renováveis e possui extensas
aplicações na área biomédica incluindo sutura, material de fixação óssea, microesfera
de liberação de drogas e engenharia de tecidos (Drumright, Gruber e Henton, 2000;
Nampoothiri, Nair e John, 2010).
Dentre os vários agentes utilizados como estimuladores celulares, a fototerapia vem
sendo amplamente investigada com o objetivo de avaliar seus efeitos no metabolismo
celular. Ao longo dos anos, a laserterapia tem sido realizada em experimentos in vitro e
na clínica por ser uma técnica não invasiva e de grande utilidade nos diferentes campos
de medicina (Cobb, 2006). O laser de baixa intensidade (LBI) é muito empregado por
apresentar efeito bioestimulatório, auxiliando em processos de cicatrização e
regeneração de tecidos. Dentre os lasers utilizados para fins clínicos e experimentais, o
laser diodo é um dos mais utilizados (Pearson, Schuckert, 2003; Bouvet-Gerbettaz, et
al., 2009). O LBI tem mostrado estimular o crescimento e a proliferação de diferentes
tipos de células em cultura, incluindo queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais,
mioblastos e osteoblastos, por exercer efeitos biomoduladores positivos, principalmente
em espectro da luz visível de 600 a 700 nm(Wilden e Karthein, 1998; Stein et al., 2008;
Renno et al., 2007).
Assim, a hipótese de que o LBI promove a proliferação de pré-osteboblastos MC3T3E1 cultivadas em filmes de PLA foi testada neste trabalho. Para tanto, foram realizados
ensaios de viabilidade celular in vitro, e a morfologia celular foi avaliada sob microscopia
eletrônica de varredura (MEV), visando avaliar a influência do LBI na atividade biológica
das células da linhagem óssea em contato com os filmes produzidos com o biomaterial,
que também foram caracterizados.

Metodologia

CIÊNCIAS DA VIDA

554

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Produção e caracterização dos filmes de PLA
Os filmes de PLA foram produzidos de acordo com o protocolo descrito Liang, Zhao e
Chen (2008). Primeiro, 6g de PLA foram dissolvidos em 600 mL de clorofórmio a 60°C
por 90 minutos sob agitação. Em seguida, a solução foi distribuída em placas de Petri
(Ø 90mm), mantidas em temperatura ambiente até a evaporação do clorofórmio e o
desenvolvimento de um filme fino, que foi cortado em espécimes circulares com
diâmetro compatível com as placas de cultivo celular.
Antes da cultura celular, os filmes foram lavados (3 x 2 min) em solução tampão (PBS)
e expostos à luz ultravioleta por 30 minutos em câmara de fluxo laminar, seguido de
incubação por 15 minutos em uma solução de PBS contendo antibióticos e antimicóticos
(Gibco, EUA). Posteriormente, os filmes de PLA foram inseridos em placas de 6, 24 e
96 poços com imersão em meio α-MEM suplementado com soro fetal bovino a 10%
(FBS; Gibco, EUA) overnight à 37ºC e atmosfera de 5% de CO2.
Os filmes de PLA foram caracterizados quanto à espessura, morfologia e
nanotopografia. A espessura média foi determinada por meio um micrômetro digital. A
morfologia da superfície do filme PLA foi avaliada por microscopia eletrônica de
varredura (MEV). Os filmes foram submetidos a desidratação em álcool etílico,
metalização com ouro pela técnica de sputtering e análise em microscópio eletrônico de
varredura. Para determinação da nanotopografia da superfície os filmes foram avaliados
em microscópio de força atômica.
Cultivo Celular
Para o estudo foi utilizada uma linhagem de células pré-osteoblásticas MC3T3-E1,
obtidas da AmericanType Culture Collection (ATTC, EUA). As células foram cultivadas
em garrafas de cultura com meio α-MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino
(SFB) e 1% de antibiótico e antimicótico (Gibco, EUA) e mantidas a 37°C em atmosfera
umidificada, contendo 5% de CO2 e o meio trocado a cada 3 dias.
Irradiação com Laser
Os experimentos biológicos foram realizados em três grupos: Controle (células
cultivadas na superfície das placas de cultivo e não irradiadas), PLA (células cultivadas
na superfície dos filmes de PLA e não irradiadas) e PLA + Laser (células cultivadas na
superfície dos filmes de PLA e irradiadas).
As células do grupo PLA + Laser foram submetidas a uma única irradiação com laser
de diodo InGaAIP (Kondortech. Brasil), comprimento de onda de 660nm, potência de
30mW, densidade de energia de 4,0J/cm², diâmetro de ponta de 0,01cm2, no modo de
ação contínua. Os grupos foram organizados para que entre os poços contendo células
um poço vazio estivesse presente a fim de evitar a dispersão não intencional de luz
durante a aplicação do laser (GINANI et al., 2018). Cada irradiação foi realizada por 2
min 13 s.
Ensaio de Viabilidade pelo Live/Dead Assay
Inicialmente, as células foram cultivadas em placas de 24 poços, em quadruplicata
(n=4), na densidade de 2 × 104 células. Após 72 h da irradiação, o meio de cultura dos
poços foi removido, as células incubadas com 2 µM de calceína AM (que marca o
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citoplasma de células vivas em verde) e 4 µM de homodímero de etídio (que marca o
núcleo de células mortas em vermelho). Os filmes foram observados em lâminas no
microscópio de fluorescência e foram obtidas para cada amostra imagens de 4 campos
aleatórios, contando-se o número de células mortas e vivas em cada campo, e
posteriormente calculado a razão e o percentual de viabilidade celular.
Avaliação do Ciclo Celular
Os efeitos de LBI no ciclo celular foram analisados por citometria de fluxo a partir
quantificação do DNA total das células por marcação com iodeto de propídeo. As
avaliações foram realizadas no citômetro de fluxo a partir da emissão em 600 nm e
aquisição de 10 mil eventos.
Análise da Integração célula-biomaterial
A morfologia das células cultivadas na superfície do PLA foi avaliada em 72 horas por
MEV. As células foram fixadas em glutaraldeído a 2,5% (pH 7,2) por 12 h, pós-fixadas
em tetróxido de ósmio a 1% por 60 min e, finalmente, lavadas em água destilada. As
amostras foram então desidratadas em álcool etílico, banhadas a ouro pela técnica de
sputtering e examinadas sob um MEV para avaliações descritivas da morfologia celular
nas superfícies dos filmes.
Avaliação Estatística
Análises não paramétricas foram realizadas, pois os dados não apresentaram
distribuição gaussiana (teste de normalidade Shapiro-Wilk, α=0,05). As diferenças entre
os grupos foram analisadas pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney,
considerando um intervalo de confiança de 95% (p<0,05).

Resultados e Discussões

As medições obtidas com o micrômetro digital apontam que os filmes tinham uma
espessura média de 294,6 ± 34,5 μm. Os resultados da caracterização nanotopográfica
por AFM (Figura 1-A) indicam um perfil de rugosidade média da superfície (Ra) de 21.43
nm, altura média máxima do perfil (Rz) de 183.94 nm, altura máxima do pico do perfil
(Rp) de 67.71 e espaçamento médio entre os picos (Rp/Rz) de 0.36 nm, com presença
de alguns poros e as imagens da MEV mostram uma superfície regular (Figura 1-B).
Os filmes produzidos apresentaram uma superfície relativamente homogênea, com
valor de rugosidade média 21.43 nm, que se aproxima ao valor de 22.32 nm encontrado
por Jiao, Xu e Zhou (2012) e ao valor de de 34.00 nm por Dadashi et al (2014), ao
desenvolverem filmes de PLA pela técnica de evaporação de solvente. Esse método
também permitiu a formação de poros, relacionada à evaporação do solvente em um
ambiente úmido, que foram verificados por MEV neste estudo. As gotas de água do ar
condensam na superfície do polímero e agem como esferas, resultando em poros
circulares após a evaporação (Huang & Thomas, 2015).
As propriedades físico-químicas da superfície dos biomateriais utilizados na engenharia
de tecidos como scaffolds influenciam os processos de adesão, migração e proliferação
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das linhagens celulares, e características como a molhabilidade, rugosidade e
topografia são fundamentais no que diz respeito a interação célula-biomaterial (Deng et
al, 2015). A caracterização nanotopográfica é de extrema relevância no conceito de
biomimética, regulador do comportamento celular, uma vez que as células in vivo
existem em interfaces semelhantes às da escala nanométrica (Lim et al, 2005).
As imagens do ensaio Live/Dead (Figura 2) demonstram uma densidade mais alta de
células viáveis no grupo PLA + Laser. A análise baseada na marcação com calceínaAM e homodímero de etídio permitiu o cálculo da proporção de células mortas para o
número total de células por campo, indicando no Grupo PLA + Laser um aumento na
viabilidade celular significativamente maior do que nos grupos Controle (p <0,001) e
PLA (p <0,01). A marcação das células MC3T3-E1 não mostrou diferenças significativas
na porcentagem de células mortas entre os grupos Controle e PLA (p> 0,05; teste de
Mann-Whitney).
A análise do ciclo celular por citometria de fluxo permitiu identificar o percentual de
células que estavam nas fases proliferativas. O grupo PLA+Laser apresentou maior
porcentagem de células nas fases proliferativas S e G2/M em relação aos grupos
Controle e PLA (Figura 3), com diferenças significativas (p<0,05). Esse efeito também
foi relatado em trabalhos anteriores em que concluíram que a fotobiomodulação em
linhagens de células ósseas pode ativar a síntese de proteínas reguladoras do ciclo
celular, aumentando a velocidade do ciclo mitótico ao intensificar a síntese de DNA
(Bomfim, Sella, Thomasini e Plapler, 2018). Não foram encontradas diferenças
significativas (p> 0,05; teste de Mann-Whitney) entre os grupos Controle e PLA.
Em relação aos aspectos morfológicos das células, as imagens obtidas por MEV (Figura
4) demonstram que as células MC3T3-E1 do grupo PLA + Laser assumiram morfologia
mais arredondada em comparação com o grupo PLA, que assumiu uma morfologia
fibroblástica. Tani et al. (2018) demonstraram que a irradiação de laser vermelho nas
células Saos-2 resultou no aumento da expressão da proteína vinculina, que regula
processos de crescimento, migração e diferenciação em osteoblastos, bem como
manutenção de fenótipo, o que pode sugerir que o LBI também influencia o fenótipo
celular.
Os resultados deste estudo apontam um efeito positivo do LBI na atividade biológica de
células pré-osteoblásticas MC3T3-E1 cultivadas em filmes de PLA, indicado pelos
ensaios de Live/Dead, ciclo celular por citometria de fluxo e avaliações morfológicas por
MEV. As células MC3T3-E1 submetidas a LLLI (660 nm; 30 mw; 4 J/cm²), exibiram
crescente viabilidade celular ao longo do experimento.
Esse protocolo de fotobiomodulação foi escolhido com base na literatura que descreve
efeitos positivos em células in vitro irradiadas com laser vermelho com comprimento de
onda 660 nm em linhagens osteogênica, pré-osteoblastos (incluindo MC3T3-E1) e em
células osteoblásticas em condições de cultura regulares (Deana et al., 2018; Migliario,
Pittarella, Fanuli, Rizzi, & Renò, 2014; Pagin et al., 2014; Oliveira et al., 2016; Oliveira
et al., 2017). Em um estudo de Tani et al. (2018) foi demonstrado que o laser vermelho
aumenta a expressão de vinculina, marcadores osteogênicos e a deposição de nódulos
mineralizados em osteoblastos humanos, quando comparado ao espectro infravermelho
e azul/violeta. Seu estudo sugere que a fotobiomodulação com laser vermelho pode ser
uma opção para promover ou melhorar a regeneração óssea com eficácia.
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Em relação a dosagem, é consenso que baixas doses devem ser utilizadas na
fotobioestimulação de linhagens osteogênicas. A escolha da densidade de energia de 4
J/cm² neste trabalho se baseou no estudo de Pagin et al. (2014) que relataram aumento
da proliferação de células MC3T3 estimulado por laser vermelho com densidades de
energia de 3 e 5 J/cm². Pacheco et al., (2013) demonstraram que o laser vermelho e
infravermelho de baixa intensidade a 90 e 150 J/cm² não estimula o crescimento de
células pré-osteoblásticas. Já Incerti Parenti et al. (2014) concluíram que as densidades
mais baixas de energia (1 e 10 J/cm²) desempenham uma ação bioestimulatória. Sendo
assim, a escolha da dosagem correta é importante, uma vez que um valor distante do
ideal pode não gerar efeito terapêutico.
Ainda não foram elucidados os mecanismos moleculares do uso do LBI na linhagem de
células osteoblásticas (Deana et al., 2018), mas algumas observações apontam que os
eventos bioquímicos responsáveis pela proliferação, viabilidade, diferenciação e
apoptose (Migliario et al., 2014) são decorridos dos fótons do laser que ativam a enzima
citocromo C oxidase na cadeia respiratória das mitocôndrias, levando a produção de
energia na forma de ATP pelo aumento do potencial da membrana mitocondrial, além
de outras vias como β-catenina, ciclina D1 e PK ativada por mitógeno (de Freitas &
Hamblin, 2016). Sugere-se mecanismos biológicos da irradiação do LBI são mantidos
em culturas de células da linhagem MC3T3 cultivadas em PLA, de acordo com os
resultados deste estudo.
A literatura disponível contém um número muito limitado de estudos que retratam os
efeitos da utilização do LBI in vitro nas características de adesão e proliferação celular
em diferentes arcabouços de biomateriais, e seus resultados são contraditórios. Os
achados deste trabalho corroboram com os de Choi et al. (2013), que obtiveram efeito
positivo na sobrevivência e proliferação de células tronco mesenquimais irradiadas com
LBI (1 J/cm²) e cultivadas em uma matriz dérmica acelular. Outro estudo, feito por
Fernandes et al. (2017), mostrou que células osteoblásticas cultivadas sobre scaffold de
biosilicato e ácido poli (D,L-lático-co-glicolítico) e irradiadas com laser de 10 J/cm²
alcançaram maior viabilidade após 24, 48 e 72h em relação às células não irradiadas.
Já Renno et al. (2010), utilizando a mesma dosagem (10 J/cm²) e cultivando células
MC3T3 em biosilicato, obtiveram menor proliferação celular em relação às células não
irradiadas.
Considerando os resultados promissores deste estudo e retornando à hipótese inicial,
podemos afirmar que o laser de baixa intensidade é capaz de exercer efeitos biológicos
importantes e satisfatórios em células pré-osteoblásticas cultivadas em filmes de PLA,
quando utilizando os parâmetros técnicos já mencionados. Porém, a execução de mais
experimentos relacionados a outros efeitos decorrentes do uso do LBI no
comportamento celular de linhagens osteoblásticas cultivadas em arcabouços é
necessária. Experimentos mais longos e que incluam a influência LLLI sobre fatores
osteogênicos, assim como o melhoramento dos biomateriais e suas aplicações,
associação de polímeros, funcionalização de superfícies e incorporação de fatores de
crescimento, ferramentas de bastante destaque (da Silva et al., 2019), possivelmente
garantirá resultados ainda mais favoráveis nos experimentos de engenharia de tecidos
ósseos.

Conclusão
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O uso do laser de baixa intensidade nos parâmetros utilizados no presente estudo
(potência de 30 mW, comprimento de onda de 660 nm e densidade de energia de 4,0
J/cm²) estimulou a proliferação celular das células pré-osteoblásticas da linhagem
MC3T3-E1 cultivadas na superfície do filme de PLA, mantendo uma tendência crescente
de viabilidade celular no intervalo estudado.
A caracterização do arcabouço também demonstrou que os filmes de PLA produzidos
exibem uma superfície satisfatória para adesão e proliferação das células préosteoblásticas e possuem grande potencial para aplicação na engenharia de tecidos
ósseos.
Todavia, a literatura ainda é muito limitada no que diz respeito a estudos que retratam
os efeitos da utilização do LBI in vitro nas características de adesão e proliferação
celular em diferentes arcabouços e seus resultados são contraditórios. Dessa forma,
estudos mais duradouros e aprofundados são necessários para elucidar os efeitos da
fotobiomodulação em outros tipo celulares e arcabouços.
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Anexos

Figura 1: Caracterização da superfície dos filmes de PLA. A – Nanotopografia da
superfície dos filmes de PLA obtidas por AFM, apresentando alguns poros em escala
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nanométrica. B – Eletrofomicrografia da superfície dos filmes de PLA em 2000X
evidenciando u

Figura 2: Fotomicrografias de fluorescências obtidas no Live/Dead Assay para o grupo
controle (A), PLA (B) e PLA + Laser (C) no intervalo de 72h com aumento de 400X. Em
D – Avaliação quantitativa dos grupos para o percentual de células mortas (**p <0,01;

Figura 3: Perfil dos diferentes grupos no intervalo de 72h nas fases do ciclo celular (* p

Figura 4: Eletromicrografias das MC3T3-E1 cultivadas sobre os filmes de PLA. A, C –
Grupo PLA com magnificações de 200 e 400X, respectivamente. B, D – Grupo PLA +
Laser com magnificações de 200 e 400X, respectivamente. O grupo irradiado exibe
maior densid
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TÍTULO: COMO A INTERAÇÃO ENTRE FLORES E FOLHAS AFETAM A
DECOMPOSIÇÃO?
Resumo

A qualidade do detrito é um importante aspecto para a taxa de decomposição. Dentre
os mecanismos presentes no processo de decomposição da matéria orgânica está o
priming effect (PE) ocorre por meio de relações não aditivas entre a matéria orgânica
lábil (MOL) e a mais refratária (MOR) regulada por atividades microbianas. Esse
fenômeno tem sido largamente estudado, contudo, não existem estudos que busquem
analisar a influência entre detritos foliares (MOR) e florais (MOL) na direção, ocorrência
e simetria do PE. Além disso,há pouca informação sobre como a proporção relativa de
MOR e MOL influenciam as propriedades de PE. Assim, nosso objetivo foi experienciar
como a proporção relativa de detritos florais e foliares pode influenciar a magnitude,
direção do PE e sua ocorrência dentro de ecossistemas terrestres e aquáticos. Como
resultado vimos que a direção e ocorrência do PE foi vista nos dois ambientes, nos quais
a interação entre detritos acelerou a decomposição. Resultados positivos na
estimulação da decomposição em monocultura dos detritos foliares e florais em mistura.
Foram encontradas maiores teores de K, P e N e capacidade de retenção de água em
detritos florais. A relação entre esses diferentes detritos pode resultar em impactos na
ciclagem de nutrientes em diferentes escalas espaciais.

Palavras-chave: priming effect, efeitos sinérgicos, qualidade do detrito
TITLE: HOW DOES THE INTERACTION BETWEEN FLOWERS AND LEAVES
AFFECT DECOMPOSITION?
Abstract
The quality of the waste is an important aspect of the rate of decomposition. Among the
mechanisms present in the decomposition process of organic matter is the priming effect
(PE) occurs through non-additive relationships between labile organic matter (MOL) and
the most refractory (MOR) regulated by microbial activities. This phenomenon has been
widely studied, however, there are no studies that seek to analyze the influence between
leaf debris (MOR) and floral debris (MOL) in the direction, occurrence and symmetry of
PE. In addition, there is little information on how the relative proportion of MOR and MOL
influence the properties of PE. Thus, our objective was to experience how the relative
proportion of floral and leaf debris can influence the magnitude, direction of PE and its
occurrence within terrestrial and aquatic ecosystems. As a result, we saw that the
direction and occurrence of PE was seen in both environments, in which the interaction
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between debris accelerated the decomposition. Positive results in stimulating the
decomposition in monoculture of leaf and floral debris in mixture. Higher K, P and N
contents and water retention capacity in floral debris were found. The relationship
between these different debris can result in impacts on nutrient cycling at different spatial
scales.
Keywords: priming effect, synergistic effects, debris quality
Introdução
Introdução
A decomposição é influenciada por fatores ambientais como propriedades do solo,
características físico-químicas da serapilheira, clima e a atuação microbiana e faunística
(Swift et al ., 1979; Wall et al ., 2008). É também um processo fundamental nos
ecossistemas pois opera no fluxo de matéria e energia entre os níveis tróficos superiores
e os detritos, bem como a atuação no balanço de carbono desses ambientes (Gregorich
et al. 2016). A matéria orgânica do solo (MO) fornece moléculas inorgânicas como
nitrato, CO2, amônia e água que proporciona nutrição aos microorganismos e plantas
(Correia e Oliveira, 2005 ; Podgaiski et al., 2011). Compreender como a magnitude e os
mecanismos que regulam a ciclagem é importantes para o entendimento das mudanças
globais e de como isso afetaria os estoques de C (Basile-Doelsch et al. 2015), tendo em
vista que os ecossistemas podem apresentar alterações nas concentrações de gases
na atmosfera devido a mudanças de conversão e liberação de CH4 e CO2 durante a
mineralização da MO. Embora já exista um entendimento a respeito do estoque de C na
biosfera, o conhecimento relativo aos processos envolvendo a dinâmica espacial e
temporal ainda são pouco compreendidos(Hougthon, 2007). Nesse sentido, vêm sendo
desenvolvidos diversos estudos que apontam a abundância e composição das
comunidades de decompositores, clima e qualidade do detrito como fortes preditores
do processo de decomposição em amplas escalas espaciais (Zhiliang et al. 2015;
Makkonen
et
al.
2012).
Estudos demonstram que a matéria orgânica lábil (MOL) é capaz de controlar a taxa de
mineralização da matéria mais refratária (MOR) (Fontaine et al. 2004; Kuzyakov e Bol,
2006). Esse processo ocorre devido relações não-aditivas mediadas por
microrganismos como fungos e bactérias que operam na degradação do detrito lábil
acompanhado do detrito mais refratário, o qual damos o nome de “priming effect” (PE).
Estudos demonstram que o PE é encontrado em sua maioria em sistemas solo-planta
(Nottingham et al. 2009) e em regiões tropicais e temperadas (Blagodatskaya e
Kuzyakov, 2008; Fontaine et al. 2004). No entanto existem poucos dados desse
fenômeno em sistemas aquáticos fazendo com que exista uma menor compreensão do
PE nesses ambientes (Farjalla et al. 2009). São poucas as informações a respeito de
como as mudanças da proporção relativa de MOL e MOR afetam a orientação e
intensidade do PE, e como a taxa de decomposição da matéria orgânica se comportaria
a
nível
local
e
global.
Evidências sugerem que a magnitude do PE é mais forte em meio terrestre do que
aquáticos, pois seria beneficiado pela disponibilidade de recurso e condições abióticas
ao passo que no ambiente aquático seria relevante apenas o segundo. Apesar de
existirem estudos sobre o PE em ambos ecossistemas (Dorado-García et al. 2016;
Guenet et al. 2012; Bianchi 2011) permanece uma insuficiência de estudos mais
consistente acerca da magnitude de seu efeito, pois não foram testadas a as interações
dentre
MOR e MOL de forma controlada nos dois ecossistema.

CIÊNCIAS DA VIDA

564

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

O objetivo deste trabalho é experienciar como a proporção relativa da MOL e MOR
influência na direção, magnitude e ocorrência de PE em ambientes terrestres
e aquáticos e com diferentes tipos de matéria orgânica. Desse modo investigamos os
mecanismos atuantes do processo a fim de identificar se o PE se apresenta de forma
recíproca ou unilateralmente, além de entender como se comporta sua magnitude, de
modo assimétrica ou simétrica dentre a matéria orgânica do ecossistema terrestre e
aquático. Para tal compreensão testamos as seguintes hipóteses: (i) A relação entre
detritos foliares e florais no decorrer da decomposição é não aditiva em função da
ocorrência do PE, de modo que a taxa de decomposição dos dois ambientes não seja
pronunciada através da soma dos valores de decomposição individual. (ii) A presença
e magnitude do PE será assimétrica e de forma unilateral, o atuação da MOL (detrito
floral) acerca d
Metodologia
Área de estudo e espécie utilizada - O estudo foi realizado no Departamento de Ecologia
do Centro de Biociências localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), na cidade de Natal (RN). Foi coletado material foliares e florais de T. aurea no
campus da UFRN em 2015 nos meses de setembro a novembro. A T. aurea, dispõe de
uma vasta distribuição geográfica na América do Sul principalmente em biomas como a
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, entre outros(Pott e Pott, 1994).
4.2 Coleta de detritos e desenho experimental- Foram coletados indivíduos adultos de
T. aurea. Em seguida, levados ao laboratório, separado e secos em estufa por 72 horas
em 60°C. Logo após organizado em sacos plásticos e deixados em local sem luz a fim
de impedir modificações em sua composição química. Tanto nos experimentos em
ambiente aquático quanto terrestre foram utilizados detritos florais e foliares em
monoculturas e em mistura, para tal foi adotado 10 níveis de inclusão dos detritos em
monocultura e 9 níveis em mistura em diferentes proporções (tabela 1).A biomassa
restante nos dois experimentos foi de aproximadamente 3g por elemento experimental
entre detrito floral e foliar nas nove diferentes razões/proporções (tabela 1). A biomassa
dos detritos incluídos na mistura e monocultura foram iguais. No experimento terrestre
as monoculturas foram replicadas 10 vezes, totalizando 270 réplicas. Já a mistura foi
utilizado 6 réplicas devido fatores logísticos e suas monoculturas 3 vezes ,
representando
um
total
de
108
réplicas.
4.3 Realização e montagem dos experimentos- Mesmo em ambiente controlado a
decomposição em ambiente aquático se mostra mais rápida(Lidman et al. 2017), por
isso a duração do experimento foi estimada a partir da decomposição de 50% do detrito
floral(labil) resultando em 7 meses de experimento para ambiente terrestre e 3 meses
aquático. Para cada experimento foi produzido um microcosmos na intenção de criar um
ambiente com condições semelhantes às ambientais. Utilizou-se recipientes plásticos
de 5x10cm para o experimento terrestre(Apêndice 2), e 1L no experimento aquático
(Apêndice 3). No experimento terrestre foi colocado 5cm de camada de solo, encontrado
nas proximidades de onde foram pegos os detritos vegetais.Posteriormente foram
pesados em balança analitica, variadas quantidades de detritos foliares e florais e
incorporado aos tratamentos (Tabela 1). Por fim cada microcosmos foi colocado de
forma aleatória em bandejas e envoltos por uma tela impedindo a entrada de
invertebrados(Apêndice 3). Duas vezes na semana cada microcosmos foi irrigado(com
cerca de 50 ml). No microcosmos em mistura do experimento aquático foram utilizados
1000 ml de água mineral, totalizando em 3g/L de detrito.Os detritos foram colocados em
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sacos incluindo um peso para que os mesmos não flutuasse. Individualmente cada saco
foi aerado para dificultar a formação de condições anaeróbicas e propiciar uma
homogeneização
das
condições
abióticas.
4.4 Cálculo de decomposição e finalização de experimentos - No final de cada
experimento a matéria orgânica floral e foliar foram identificadas e separados,após
secos e pesados para verificação da perda de biomassa. Os microcosmos foram
filtrados e pesados. Nas monoculturas os detritos foram colocados em filtros de papel.
Da mesma forma foi feito com os microcosmos em mistura.Os filtros com os detritos
foram armazenados em bandejas de alumínio e secos durante 72 horas com 60 C. s
essas etapas, foi realizado a pesagem de biomassa de cada detrito em seu relativo
microcosmo, assim foi possível avaliar a taxa de decomposição de cada tipo de
detrito.Ao concluir o experimento, aos seus relativos valores de massa seca inicial. Para
medir os efeitos não-aditivos da interação entre os diferentes tipos de detrito na taxa de
decomposição total foi verificado o valor de massa inicial das misturas com o “valor
esperado” (Guenet et al. 2010). Calculando a soma da decomposição de cada detrito
em
monocultura
para
cada
tipo
de
razão
massa
flor/folha.
4.5 Retenção de umidade dos detritos - Para compreender os padrões de decomposição
em ambiente terrestre verificou-se a retenção de água dos detritos dentre os graus de
mistura em variadas proporções durante oito horas. Foi criado seis tratamentos
empregando 3g de cada tipo de detrito, em monocultura e em mistura com distintas
proporções,onde analisamos a perda de água com base saturação (Tabela 2). Cada
tratamento foi replicado de 3 vezes. Para esse experimento os detritos foram secos a
60oC por 72 horas e logo após pesados para obter o peso inicial como representado na
tabela 2. Cada réplicas foi e em seguida pesada. Essa metodologia foi reproduzida por
a cada hora, durante 8 horas.A retenção ao longo do tempo foi prevista pelo diminuição
de umidade apresentada pela umidade retida por grama de peso seco de detrito.
4.6 Análise da composição química dos detritos - Para identificar e quantificar as
diferenças químicas dos detritos, foi produzidos amostras dos tipos de detritos. Foi
estimada a concentração de carbono total (C) pelo método de combustão e
determinação de CO2 por infravermelho. O Fósforo total (P), por digestão e reação com
molibdato (Fassbender 1973). A taxa de Ca, Mg e Na foram estimados por registros
descritos em Robertson et al. (1999). Nitrogênio (N) foi visualizado por digestão ácida e
destilação de Kjeldahl (Allen et al. 1974). E por fim o Potássio total (K), pelo método de
Mason
(1963).
4.7 Análises estatísticas - As análises de regressões lineares os dados foram testados
com ajuda do Teste de Run e respeito das premissas de homogeneidade e linearidade
dos resíduos. A homogeneidade das variâncias foi testada através do Teste de Bartlett.
Todas as análises foram feitas no software GraphPad Prism versão 6.0.
Resultados e Discussões

Efeito do PE no experimento terrestre
As diferenças na biomassa do detrito floral e foliar em monocultura não influenciaram
seus valores de massa remanescente, tendo decomposto em média o 58% e 16%
respectivamente com relação à massa inicial(Figura 2a e 2b). Quando em mistura
percebemos que teve um efeito significativo, apresentando variação de massa nos dois
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detritos nos graus de mistura (Figura 2a e 2b).A decomposição de ambos os detritos
exibiu um modelo mais complexo, apresentando um PE negativo em até 20% de
biomassa floral e estimulada (PE positivo) em mistura com contribuições maiores que
30% de detrito floral. Entretanto, de forma geral o aumento de 80% (0,3 para 2,7g) na
colaboração de detrito floral em mistura resultando na estimulação de 70% da
decomposição foliar (Figura 2a). Mesmo com essa variação, o PE se mostrou positivo
para o detrito foliar e floral tendo ambos perdido 42% de sua massa, contrastado com
16% perdidos em monocultura, uma velocidade de até 162% na decomposição do
detrito foliar.A contribuição do detrito foliar na mistura, resultando em um acréscimo de
80%, atrasou a decomposição floral em até 35% (Figura 2b). Próximo de 79% foi perdido
de massa floral em mistura e 58% em monocultura. Equivalente a 36% de aceleração
em sua taxa de decomposição (Figura 2b). Logo os em geral os resultados recíprocos
do PE mesmo que positivos, se mostraram bastante assimétricos com a magnitude do
PE do detrito floral e foliar aproximadamente 4,5 vezes mais expressivo que a magnitude
do PE foliar em função do floral (Figura 2a e 2b) . Em relação aos a interação dos detritos
para a decomposição global, obtivemos respostas consistentes, mesmo que com
padrões distintos. O aumento da proporção de massa de detrito floral em mistura é
resultante da diminuição da % de massa remanescente (Figura 2c). Porém, a diminuição
na mistura observada seguiu o padrão esperado na monocultura. O decremento da %
de massa remanescente em função do crescimento da proporção de detrito floral no
tratamento esperado, não apresentou uma troca sinérgica dos detritos, mas pelo fato
que a proporção do detrito mais lábil (floral) está aumentando na mistura do tratamento
esperado. A taxa de decomposição global entre detrito foliar e floral foi em média 63%
equiparado a valores esperados com cerca de 37% baseado nas monoculturas (Figura
2c).
Efeito do PE em ambiente aquático
No meio aquático o experimento com os detritos não apresentou influência na
porcentagem de massa remanescente das duas monoculturas como visto no ambiente
terrestre. No experimento aquático a variação na biomassa dos detritos foliares e florais
não influenciaram a % de massa remanescente das duas monoculturas, sendo a média
de 27% e 53% de massa perdida de detrito foliar e floral, respectivamente (Figura 3a e
3b). No entanto o aumento na proporção relativa do material floral em mistura não
demonstrou a existência de padrões de desigualdade na massa remanescente do detrito
foliar na mistura em referência a sua monocultura (Figura 3a). O detrito floral teve um
efeito de PE positivo em função do detrito foliar e decompôs em média 31% em mistura
e 27% em monocultura o que equivale a aproximadamente 15% em sua taxa de
decomposição (Figura 3a). Não foi observado padrões de diferença entre a massa
remanescente do material floral em mistura em relação a sua monocultura (Figura 3b).
Contudo, observamos que o detrito foliar também provocou a decomposição do detrito
floral tendo ele decomposto 53% em mistura e 50% em monocultura, com uma
aceleração de cerca de 6% (Figura 3a). já ha nivel global não foi visto variação de efeito
de PE em mistura (Figura 3c). Já a decomposição conjunta dos detritos foi de 43%
confrontado com o valor esperado de 39%, refletindo em uma aceleração 10% na taxa
de decomposição global (Figura 3c).
Efeito da mistura de detritos na retenção de umidade
A retenção de umidade é maior com o aumento da proporção da biomassa floral em
relação à foliar (Figura 4). No experimento contendo apenas biomassa de detrito floral
apresentou uma retenção de cerca de 60% de umidade logo após a umidificação do
detrito, esse valor caiu para 20% após 8 horas. Em contrapartida o detrito foliar sozinho
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foi o que resultou em uma menor porcentagem de umidade por unidade de peso seco,
chegando a 20% depois da umidificação e reduzindo para 8% após 8 horas. Deste modo
associações com pelo menos 60% de biomassa floral exibe uma capacidade maior de
manter a umidade ao longo do tempo (Figura 7).
Composição química e estequiometria do detrito
As concentrações de todos os micronutrientes dos detritos, com exceção a taxa de C
diferiram de forma significativa entre o detrito floral e foliar, porém não nos mesmos
padrão (Figura 5a; Teste-t p<0,05). POdemos observar que o detrito floral foi superior
em concentrações de seus compostos N, P e K, ao mesmo tempo que o detrito foliar foi
superior em relação às concentrações de Ca, Mn e Na (Figura 5a). Quanto às razões
estequiométricas dos principais macronutrientes, observamos que os detritos foliares
apresentaram razões C:N e C:P superiores às observadas no detrito floral (Figura 7b;
Teste-t p<0.05). Todavia não existiu diferença ao que se refere a razão N:P dos dois
detritos. Estas resultantes demonstram que ambos os detritos são absolutamente
distintos quando comparados quimicamente, comprovando que o detrito floral possui
um padrão de constituição mais lábil do que o detrito foliar.
Discussão
Nessa pesquisa percebemos uma ligação não aditiva dos detritos foliar e floral que
originaram o efeito do PE, em outras palavras a decomposição em associação com
outros detritos não pode ser calculada pela sua taxa de decomposição individual, o que
corrobora a nossa primeira hipótese. Tanto no ambiente terrestre quanto aquática o
detrito floral mostrou exercer uma maior influência na taxa de decomposição do detrito
foliar (entre 5 e 2,5 vezes maior, em meio terrestre e aquático, respectivamente), no
entanto o detrito foliar também influenciou a decomposição do detrito floral (em 36 e 6%,
para ambiente terrestre e aquático, respectivamente). O que valida em partes nossa
segunda hipótese, tendo em vista que o detrito floral mostrou ser mais forte tanto na
ocorrência como na magnitude do PE,com uma relação assimétrica, entretanto
recíproca entre os detritos. Pudemos observar que somente no ecossistema terrestre a
proporção relativa foi importante na taxa de decomposição, resultando em uma maior
decomposição, também validando em partes nossa terceira hipótese visto que o
ambiente aquático não apresentou efeito na proporção de detritos. Nossa última
hipótese também foi corroborada, já que o PE mostrou-se mais forte no ambiente
terrestre se comparado ao aquático, sendo capaz de estar ligado a fatores que
estimulam a decomposição nesses lugares.
Observamos que a proporção relativa se mostrou um fator importante para os padrões
globais no ambiente terrestre. A ocorrência do PE negativo ou positivo causado pelo
efeito recíproco dos detritos nesse ecossistema, foi dependente da proporção de
flor:folha. O sistema aquático por sua vez a proporção relativa não afetou sua massa
remanescente mas ocorreu um efeito positivo sobre a taxa de decomposição entre os
detritos florais e foliares. Foi encontrada a ocorrência do PE em ambos os ecossistemas.
A respeito da taxa de decomposição tivemos um resultado não esperado, a influência
recíproca entre os os detritos, onde esperávamos que somente o detrito floral
apresentasse o efeito de magnitude do PE. O que pode explicar esse fenômeno é a
complementaridade química, tendo em vista que os detritos possuem diferentes
micronutrientes, pois os tratamentos em misturas poderiam ter reduzido a limitação
destes recursos para a fauna microbiana colaborando com o processo de
decomposição.
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Outros estudos também verificaram que diferentes nutrientes podem ser limitantes e
impactar no processo de decomposição, onde Ca, Na K e Mg, foram relacionados a
decomposição (Waring, 2013). Podemos perceber que nas concentrações que exibem
baixa proporção flor:folha a decomposição do detrito foliar foi maior em monocultura que
em mistura, ao passo que a taxa do detrito floral estava entre mistura e monocultura,
isso pode ter se dado devido a usabilidade do detrito e suas propriedades químicas
permitindo que a comunidade microbiana use prioritariamente o substrato mais lábil a
fim de aumentar seu custo-benefício. A existência do PE com variadas direções pode
ser consequência mecanismos, onde o crescimento da comunidade microbiana e
produção de enzimas aumentam a decomposição de detrito menos refratário (PE
positivo) e em dadas concentrações o uso de matéria mais label (PE negativo), contudo
o efeito na decomposição é não aditivo.
O PE é superior no ambiente terrestre em relação ao aquático onde fatores como a
umidade pode se mostrar limitante em ecossistemas terrestres (Swan et al. 2010), assim
como o detrito floral que contribui com sua qualidade química, além de alterar a retenção
de umidade, como visto em nossos resultados o detrito foliar retém uma maior umidade
em referência ao foliar, desse modo pode-se ter uma maior efeito na magnitude do
processo, sendo a umidade um fator limitante para a decomposição no meio
terrestre(Lavelle et al. 1993). Um outro mecanismo possível em mistura e a transferência
de nutrientes de um detrito pra outro(Schimel e Hattenschwiler, 2007). A (T. aurea),
espécie utilizada em nosso estudo apresenta um padrão onde a perda foliar acontece
antes da floral, o que possivelmente contribui para uma troca passiva de nutrientes em
que a lixiviação do carbono orgânico dissolvido pode mover proteinas e aminoacidos
que propicia a decomposição. Além de que a mistura de detritos pode resultar em um
crescimento da diversidade microbiana, que consequentemente aumentaria a
decomposição (Chapman e Newman, 2010).
É possível que os resultados achados no experimento do ambiente aquático tenham
sido subestimados, visto que somente a MOP (matéria orgânica particulada) foi
calculada, entendendo que a MOP pode abrigar nutrientes significativamente
importantes que acarretaria no aumento de magnitude do processo. Um outro aspecto
que afetar a taxa de decomposição é a lixiviação do carbono orgânico dissolvido (COD)
pois possui alguns nutrientes e vitaminas que influem no crescimento microbiano
(Farjalla et al. 2005). Além do material que pode ser perdido e mascarar o efeito do PE.
O material foliar e floral dispõem de diferentes características químicas. Como exemplo
os carboidratos e açúcar com propriedades polares dos detrito floral, já as
características químicas do detrito foliar é formado principalmente por polissacarídeos
complexos e hidrofóbicos(Facchini et al. 2003).
O detrito floral exibiu baixas razões estequiométricas C:P e C:N em exemplo ao detrito
foliar, evidenciando que é o detrito de maior labilidade. A semelhança encontrada na
taxa de decomposição de ambos os detritos está ligada a qualidade, tendo em vista que
a MOL exibe uma maior solubilidade em ambiente úmido o que pode ter causado uma
perda de massa pela lixiviação, o que explicaria os ambientes terrestres serem mais
afetados pelo processo de lixiviação (Wagener et al. 1998), inclusive sendo capaz de
levar a uma perda de massa sem que o detrito tenha interagido com a comunidade
decompositora.
O presente trabalho foi o primeiro a verificar a ocorrência do PE entre a interação de
detritos foliares e florais, evidenciando como os compostos mais complexos podem
derivar em insights relevantes para o fenômeno. A qualidade do C nos detritos
provavelmente é um aspecto importante pois as flores tem o intuito de atrair
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polinizadores e com isso resultando em uma melhor qualidade(Chanderbali et al. 2016).
Pensando que o estabelecimento de espécies que produzem muitas flores poderia
formar mecanismos de PE sobre detritos foliares de outras espécies próximas,foi que
criamos um modelo conceitual para ajudar no entendimento deste efeito em duas
comunidades (Figura 6).
Desta maneira, criou-se um cenário com um gradiente com distintas proporções em
mistura entre flor e folha próximo a planta, onde deverá ser visualizado os efeitos do PE.
Em locais onde a paisagem arbórea é constituído principalmente por espécies com
floração massiva como é o caso da espécie estudada (T. aurea) o aporte de detrito floral
será homogêneo por causa da contribuição de demais indivíduos (Figura 6b).
Ambos os casos podem gerar hotspots temporal e espacial no processo de
decomposição, através dos mecanismos observados em nosso experimento. Este efeito
é destacado em um trabalho mostrando a influência destas entradas temporais e/ou
espaciais para o PE, resultando no aumento de atividade microbiana gerando maiores
taxas de turnover nestas regiões do que fora delas (Kuzyakov, 2010), e assim
contribuindo de forma geral para o aumento da decomposição nestas comunidades.
Porém poucos trabalhos têm abordado esta entrada de MO de maneira repetida
(Chigineva et al. 2009; Hamer e Marschner, 2005), e de acordo com nosso
conhecimento nenhum trabalho nesta escala espacial foi feito. Isto demonstra como este
fenômeno possui uma ampla área de pesquisa, já que traz a importância da interação
entre diferentes compartimentos do solo (detritos com diferentes pools e biomassa
microbiana) podendo gerar efeito não aditivos proporcionando melhores estimativas na
ciclagem de C (Kuzyakov, 2010), e assim instigando a novos questionamentos, como:
Qual a importância de espécies com floração massiva no processo de decomposição
em uma comunidade? Como a perda de uma espécie com esta característica poderia
afetar a dinâmica de ciclagem de nutrientes? Qual a importância deste fenômeno para
a própria planta? Será que existem benefícios no fitness de espécies com floração
massiva atrelado ao PE?

Conclusão
A proporção do detrito floral e foliar provocou uma decomposição não aditiva,
demonstrando o fenômeno PE. Dessa maneira o aumento da proporção flor:folha gerou
uma maior taxa de decomposição nos dois ecossistemas, contudo mais intenso em
ecossistema terrestre.
Podemos observar que houve efeito recíproco gerando um aumento da taxa de
decomposição entre detritos dos dois ecossistemas. No meio aquático o detrito floral
apresentou uma taxa duas vezes maior em relação ao detrito foliar em ressaltando uma
relação recíproca entre os detritos, contudo sendo mais forte o efeito do detrito floral. Já
em ecossistema terrestre o detrito floral apresentou um efeito cinco vezes maior em
relação ao detrito foliar.
A proporção entre detritos no ecossistema terrestre gerou um padrão complexo, com
baixas proporções de flor:folha (razões até 0,3) concluímos que houve um PE negativo,
ao passo que em razões flor:folha acima de 0,4 a ocorrência de PE foi positivo. O
ecossistema aquático teve apenas a ocorrência de PE positivo.
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Em ecossistemas terrestres o PE demonstrou uma maior magnitude em relação ao
aquático. Esta variação na magnitude do processo pode indicar que houve um efeito
adicional do detrito floral em ambiente terrestre, pois além de contribuir via efeitos
relacionados a diferenças na qualidade química, também auxiliou na atenuação de
condições abióticas limitantes (umidade). Além da possível subestimativa na taxa de
decomposição em ambiente aquático pela não quantificação da MOD.
Nossos resultados expressam como espécies com floração intensa pode contribuir para
a formação de hotspots biogeoquímicos, e com isso maximizando o processo de
decomposição em nível de paisagem, se mostrando uma área promissora a novas
perguntas. Em locais com predominância de plantas com floração massiva (e.g
Paratudal), qual seria o efeito encontrado? Quais os efeitos para a própria planta? Como
a perda de uma espécie com esses atributos pode trazer de consequência ao processo
de decomposição na comunidade?
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Anexos

Figura 1. Indivíduo adulto de Tabebuia aurea em período de floração. Note a ausência
de folhas as quais em geral apresentam abscisão anterior a floração (Foto: Aender M.
Ferreira).

Tabela 1: Biomassa de detritos foliares e florais adicionados em monoculturas e na
mistura ao longo dos diferentes tratamentos em ambos experimentos aquático e
terrestre.

Figura 2: Decomposição de detritos foliares e florais realizado em ambiente terrestre em
tratamento de monoculturas e em misturas. Decomposição do detrito (a) foliar e (b) floral
em mistura e individual. (c) Decomposição global esperada e observada de det
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Figura 3: Decomposição de detritos foliares e florais no experimento aquático em função
dos tratamentos de monoculturas e misturas. Decomposição do detrito (a) foliar e (b)
floral individualmente e em mistura. (c) Decomposição esperada e observada global

Figura 4: Retenção de umidade do material foliar e floral individualmente e misturados
em diferentes proporções ao longo do tempo. Os Pontos estão representando médias
entre 3 réplicas. As barras de erros são para uma melhor visualização dos resultados.

Figura 5: Diferenças na (a) concentração e (b) estequiometria dos principais
macronutrientes na biomassa de detritos florais e foliares. C (carbono), N, (nitrogênio),
P (fósforo), K (potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio) e Na (sódio). Apenas as razões C:

Figura 6. Modelo conceitual de possível efeito de espécies com intensa floração em
escala de paisagem. (A) Comunidades com poucos indivíduos gera um gradiente de
detrito floral, em que o aumento da distância do indivíduo adulto produtor de flores leva
a

Apêndice 1: Espécies de Ipês em temporada de floração. A árvore da esquerda de
coloração amarela foi a utilizada em nosso experimento experimento (Tabebuia aurea).
(Fotos: Eduardo Roxo Nobre).

Apêndice 2: Microcosmos feitos de garrafas PET de 500ml, empregados no experimento
terrestre. No fundo de cada microcosmo foi utilizado uma base de solo de 5 cm e uma
malha foi colocada entre o solo e o detrito para ajudar no momento de separação do
mater
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TÍTULO: Avaliação morfológica do pulmão em ratos diabéticos induzidos por STZ
tratados com s-metilcisteína
Resumo

Introdução: A S-metilcisteína (SMC) tem sido investigada devido aos efeitos positivos
atribuídos as funções antidiabética, antioxidante e anti-inflamatória. Objetivo: Avaliar a
propriedade antidiabética e alterações morfológicas do pulmão de ratos diabéticos
tratados com SMC. Metodologia: Foram utilizados 25 ratos Wistar para indução da DM
experimental utilizando a estreptozotocina (STZ) (50 mg/kg via i.p.) e divididos nos
grupos CT: grupo controle; DM: grupo de ratos diabéticos induzidos por STZ e DMSM:
grupo de ratos diabéticos induzidos por STZ tratados com SMC. A SMC (200mg/kg) foi
administrada por gavagem diariamente por 30 dias consecutivos. As variáveis
analisadas incluíram parâmetros metabólicos, morfológico e morfométrico do pulmão.
Resultados: Os parâmetros bioquímicos revelaram que os animais tratados com SMC
reduziram de forma significativa a glicemia, os níveis de triglicerídeos e VLDL quando
comparado aos animais diabéticos. Quanto a morfologia, foi observado que os animais
diabéticos apresentaram fibrose, aumento da espessura dos septos, redução da área
respiratória e, consequentemente,perda da arquitetura pulmonar e após o tratamento
com SMC ocorreu melhora nas alterações morfológicas do pulmão provocadas pela
STZ. Conclusão: Os resultados mostraram que o tratamento com SMC obteve efeitos
positivos na morfologia do tecido pulmonar, glicemia e perfil lipídico. Estes resultados
sugerem que a SMC possui efeito protetor na diabetes mellitus induzida por STZ.

Palavras-chave: Diabetes melllitus. S-metilcisteína. Morfologia. Pulmão.
TITLE: Morphological evaluation of the lung in diabetic rats induced by STZ treated with
s-methylcysteine
Abstract

Introduction: S-methylcysteine (SMC) has been investigated due to the positive effects
on DM attributed to the antidiabetic, antioxidant and anti-inflammatory functions.
Objective: To evaluate the antidiabetic properties and morphological changes of the
lung of diabetic rats treated with SMC. Methodology: 25 Wistar rats were used to induce
experimental DM using streptozotocin (STZ) (50 mg / kg via i.p.) and divided into CT
groups: control group; DM: group of diabetic rats induced by STZ and DMSM: group of
diabetic rats induced by STZ treated with SMC. SMC (200mg / kg) was administered by
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gavage daily for 30 consecutive days. The variables analyzed included metabolic,
morphological and morphometric parameters of the lung. Results: Biochemical
parameters revealed that animals treated with SMC significantly reduced blood glucose,
triglyceride and VLDL levels when compared to diabetic animals. As for morphology, it
was observed that diabetic animals presented fibrosis, increased septa thickness,
reduced respiratory area and, consequently, loss of pulmonary architecture and after
treatment with SMC there was an improvement in the morphological changes of the lung
caused by STZ. Conclusion: The results showed that treatment with SMC had positive
effects on lung tissue morphology, blood glucose and lipid profile. These results suggest
that SMC has a protective effect on STZ-induced diabetes mellitus.

Keywords: Diabetes mellitus. S-methylcysteine. Morphology. Lung.
Introdução
O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico crônico caracterizado pela
hiperglicemia persistente por consequência da deficiência de produção de insulina pelo
pâncreas e/ou na sua ação, ocasionando complicações a longo prazo 1. Dados
epidemiológicos mostram que 463 milhões de adultos no mundo vivem com diabetes e
estima-se que em 2045, esse número atinja 700 milhões. O Brasil ocupa a quinta
posição entre os países com maior incidência de adultos diagnosticados com DM no
mundo 2.
O DM tipo 1 é uma doença autoimune decorrente da destruição das células β do
pâncreas, levando a uma deficiência completa na produção de insulina 3. A sua
fisiopatologia ainda não foi completamente elucidada, contudo, a predisposição genética
e fatores ambientais estão envolvidos no desencadeamento da resposta autoimune 4,5.
A cetoacidose é a primeira manifestação clínica da doença, juntamente com a clássica
tríade clínica, caracterizada por polidipsia, polifagia e poliúria 1. Está bem estabelecido
na literatura a associação entre danos em órgãos como olhos, rins, nervos, coração e
vasos sanguíneos em decorrência de complicações associadas ao DM6. Entretanto,
evidências experimentais e clínicas têm demonstrado que o pulmão é também um dos
órgãos alvos relacionados a alterações morfofuncionais da DM 7.
Dentre as principais alterações histopatológicas encontradas no pulmão diabético,
estudos experimentais observaram presença de fibrose, aumento da espessura dos
septos alveolares, diminuição dos espaços aéreos, infiltração de células inflamatórias,
bem como a presença de edema, hemorragia e congestão 8-17. Do mesmo modo, em
estudos clínicos, há evidências histopatológicas de espessamento da lâmina basal do
epitélio alveolar e do capilar endotelial, presença de células inflamatórias e deposição
excessiva de colágeno e matriz extracelular 18-20. Essas alterações estruturais levam
a um comprometimento da função pulmonar, sobretudo na redução do volume
pulmonar, na capacidade de difusão pulmonar e na força muscular, além de alterações
no controle da ventilação e diminuição da retração elástica 19,21.
As plantas medicinais vêm sendo utilizadas como uma forma de tratamento alternativo
para o diabetes. Em geral, essas plantas são ricas em compostos bioativos como
flavonoides, polifenóis, taninos, alcaloides que têm papel eficaz na redução dos níveis
de glicose, trazendo benefícios nas alterações observadas na DM 22. Os produtos
naturais com potencial antidiabético atuam através de suas propriedades insulino-
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miméticas, inibição da absorção intestinal de glicose ou processos metabólicos
dependentes de insulina 23. Além de muitos deles atuarem como produtos antioxidantes
que vem a melhorar os efeitos deletérios do DM 24.
Estudos mostram que os extratos ou componentes isolados da cebola reduzem
efetivamente o risco de diabetes 25. A S-metilcisteína (SMC) é uma substancia bioativa
contendo cisteína sintetizada naturalmente em muitos alimentos vegetais, como alho e
cebola. Modelos experimentais com ratos alimentados com dieta rica em frutose
observaram efeitos benéficos na administração da SMC como tratamento, o qual
incluem uma redução da hiperglicemia, hiperlipidemia, bem como um aumento no peso
corporal, HDL e na insulina sérica 25-27. Além disso, um estudo mostrou que a SMC
protege células brônquicas (BEAS-2B) contra lesão apoptótica, oxidativa e inflamatória
induzida por peróxido de hidrogênio (H2O2), o que sugere que essa substância possui
atividades antioxidantes e anti-inflamatórias e consequente proteção ao sistema
respiratório 28.
Dessa forma, evidências científicas demonstram a eficácia da utilização de plantas e de
compostos bioativos isolados como intervenção farmacológica alternativa ou
complementar a fim de prevenir, tratar ou retardar complicações decorrentes da DM tipo
1. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a propriedade antidiabética e alterações
morfológicas do pulmão de ratos diabéticos tratados com S-metilcisteína.

Metodologia

ANIMAIS E PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Foram utilizados 25 ratos machos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com DM1
induzida por STZ, com 90 dias de idade e pesando cerca de 250 a 300 gramas. 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 STZ, 50mg/kg
dissolvida a 10 mmol/L solução citrato de sódio (pH 4,5) 29. 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 S-metilcisteína (SMC) na
dose de 200 mg/kg administrado por gavagem (v.o) aos animais do grupo DMSM30.
Aos animais dos grupos CT e DM foi administrado solução salina por gavagem. Ao final
dos 30 dias de tratamento, 24 horas após a última administração do tratamento, foi
realizada a eutanásia dos animais com anestesia de isoflurano inalatório para coleta de
sangue e remoção do pulmão.
PARÂMETROS CLÍNICOS
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Durante todo período do tratamento foi realizada a quantificação do consumo de água
e ração de cada gaiola diariamente em horário padronizado. Foi calculado uma média
de consumo semanal no período de 30 dias para cada grupo experimental, a fim de
avaliar possíveis alterações no consumo, sendo um indicativo da manifestação de
sintomas clínicos do DM. Além disso, foi realizado a mensuração do peso dos animais
com auxílio de uma balança no início e fim do experimento. A partir desses dados, foi
calculado percentual de ganho de peso31.
ANÁLISES BIOQUÍMICAS
Foram realizadas as análises de glicemia, colesterol total, HDL, VLDL e triglicerídeos.
As análises foram realizadas em sistema automatizado (Labmax 100 ®, São Paulo/SP,
Brasil), utilizando kits Labtest®.
ANÁLISE MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DO PULMAO
O tecido pulmonar foi fixado 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
secções longitudinais de 5 μm de espessura no micrótomo e alocadas em lâminas
histológicas para serem coradas por hematoxilina e eosina (HE) ou picrosirius red
(PSR). Todos os procedimentos histológicos foram realizados no Laboratório de
Técnicas Histológicas do Departamento de Morfologia da UFRN.
O tecido pulmonar corado em HE foi utilizado para a avaliação da presença de infiltração
por macrófagos e injúria pulmonar, a partir de uma varredura em busca de sinais de
dano a arquitetura pulmonar, presença de inflamação e congestão alveolar. Caso
presente, esses parâmetros foram classificados de acordo com sua intensidade em uma
escala de 4 pontos. Sendo 0, ausente; 1, leve; 2, moderado e 3, intenso, por meio de
análise com um patologista experiente e cego em relação aos grupos experimentais 32.
A avaliação morfométrica incluiu a espessura dos septos alveolares, a área respiratória
e a fibrose pulmonar. Desse modo, cerca de cinco campos do pulmão de cada lâmina
foram selecionados para a captura de fotos no aumento de 100x e 400x, utilizando
microscópio óptico (OLYMPUS, CX21, EUA) acoplado em uma câmera digital. As
imagens coradas em HE foram utilizadas para as análises de espessura dos septos e
área respiratória. Para isso, foi realizado um processamento automático por comandos
específicos que tratam a imagem e mensuram uma parâmetro específico, conforme o
objetivo da análise. Enquanto que as imagens coradas em PSR foram utilizadas para
quantificação da fibrose pulmonar, avaliada a partir da área positiva para coloração
PSR, o qual cora fibras de colágeno. Essas análises foram quantificadas por meio do
software Image J® versão 1.52 (National Institute of Health, USA).
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e analisados
estatisticamente pelo software GraphPad Prism© versão 7.0 (GraphPad Software Inc.,
San Diego CA, EUA). Foi feito teste de normalidade dos dados das análises de medidas
únicas pelo teste Shapiro-Wilk. Em seguida, para as análises de medidas únicas, foi
utilizado o teste ANOVA one-way, seguido do pós-teste de Tukey. Por outro lado, as
análises de medidas repetidas foram feitas por meio da RM two-way ANOVA, seguido
do pós-teste de Tukey. O nível de significância foi considerado p <0,05.
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Resultados e Discussões

As manifestações clínicas do DM tipo I associadas à redução do peso corporal, poliúria
e polidipsia foram observadas nitidamente durante todo o experimento nos animais
diabéticos induzidos pela STZ. Os resultados do nosso estudo mostraram que os
animais diabéticos apresentam aumento no consumo de água e ração ao longo do
experimento, bem como perda de peso (Figura 1), corroborando com os estudos de
Zarei et al. (2015) e Tchamadeu et al. (2017). No entanto, o tratamento com a Smetilcisteína não foi capaz de reverter esse quadro, provavelmente devido ao avanço
da descompensação provocada pelo DM e ao modelo experimental agudo.
A redução de peso na diabetes caracteriza-se pelas alterações no metabolismo dos
carboidratos, lipídeos e aumento do catabolismo proteico decorrente da não produção
de insulina e, consequente, baixa quantidade de glicose absorvida e utilizada pelas
células, o que reflete na fome excessiva ou polifagia 6. Quando os níveis de glicose
sanguínea estão elevados, excede o limiar de reabsorção de glicose pelos rins e a
mesma fica retida no túbulo renal. Por ser uma molécula osmoticamente ativa, a glicose
retém água, desencadeando a poliúria ou micção excessiva. Esse quadro leva a
desidratação e, consequentemente, a polidipsia como mecanismo compensatório 33.
Os valores médios de glicemia, VLDL e triglicerídeos apresentaram um aumento
significativo no grupo DM quando comparado ao CT (p<0,05) que, por sua vez, foram
reduzidos com o tratamento da SMC (p<0,05) (Tabela 1), comprovando que esse
composto pode ser um potente agente antidiabético e anti-hiperlipidêmico. Esse
resultado corrobora com o estudo de Senthilkumar e colaboradores (2013), no qual a
administração de SMC na dose de 100mg/kg mostrou-se eficaz na melhora da
hiperglicemia e dislipidemia, caracterizada pela redução dos parâmetros de glicemia em
jejum, colesterol total, triglicerídeos, LDL-C, VLDL-C e elevação do nível de HDL-C, em
ratos com diabetes induzida por alta frutose. Esse efeito está relacionado a capacidade
da SMC em normalizar as atividades da hexoquinase hepática, glicose 6-fosfatase e
HMG coenzima-A redutase 30,34.
A avaliação morfológica do pulmão demonstrou presença de congestão alveolar,
inflamação e dano na arquitetura pulmonar em ratos diabéticos corroborando com
estudos de Hu e colaboradores (2014). E embora tenha-se observado melhora nesses
achados nos ratos diabéticos tratados com SMC, esse resultado não foi significativo
(Figura 2). Em modelo de DM tipo 1, a análise histopatológica de tecido pulmonar
também mostrou infiltração maciça de células inflamatórias, como os macrófagos
11,14,35,36. Além da presença de edema, inflamação, hemorragia e congestão 8,16,17.
Em nossa avaliação de escore do tecido pulmonar parâmetros de hemorragia e edema
não foram encontrados (dados não mostrados).
A avaliação morfométrica incluiu a espessura dos septos alveolares, a área respiratória
e a fibrose pulmonar. A figura 3 mostra a arquitetura geral do pulmão. No grupo controle
observa-se alvéolos normais e septos finos (figura 3A e 3D). Em contrapartida, nota-se
que os septos interalveolares apresentam-se mais espessos no pulmão dos animais
diabéticos (figura 3B e 3E) em relação ao aos animais controle e aos animais diabéticos
tratados com SMC (figura 3C e 3F). Esse aumento foi estatisticamente significativo
quando comparado o grupo DM ao grupo CT (p < 0,05). No entanto, o tratamento com
SMC foi capaz de reduzir esse dano (p < 0,05) (Figura 4). A literatura traz alguns estudos

CIÊNCIAS DA VIDA

580

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

experimentais com ratos diabéticos que corroboram com nossos resultados, no qual foi
observado o efeito da hiperglicemia no aumento do conteúdo de colágeno no pulmão e
consequentemente o espessamento das paredes alveolares 10,14,16. O espessamento
da membrana alvéolo-capilar e a diminuição dos espaços aéreos, prejudica a difusão
de gases, isto é, a transferência de gases sobre a membrana alvéolo-capilar, gerando,
assim, uma situação de hipoxemia,9,11,13,15.
Em relação a quantificação da área respiratória, o grupo DM apresentou redução
significativa em comparação ao grupo controle (p<0,01). No entanto, os animais que
tratados com a SMC apresentaram valores significativamente maiores em comparação
aos animais do grupo DM (p <0,05), o que mostra eficácia da SMC em aumentar a área
ventilatória no modelo de DM tipo 1 experimental (Figura 5). O aumento da espessura
da barreira alvéolo-capilar está associada à redução do espaço alveolar e ao
estreitamento da rede capilar pulmonar 19. A diminuição do espaço alveolar, também,
causa prejuízos à ventilação pulmonar e, portanto, contribuindo para redução da função
do órgão respiratório. Tal fato corrobora com estudos experimentais que demonstraram
redução dos espaços aéreos em animais diabéticos 13,14.
A figura 6 mostra os cortes pulmonares corados em PSR, os quais foram utilizados para
avaliação da fibrose pulmonar, caracterizada pela deposição de fibras colágenas. No
grupo DM houve um aumento na espessura da parede vascular, alveolar e bronquiolar,
devido ao aumento do depósito de tecido conjuntivo nestas áreas, caracterizando um
estado inicial de fibrose (Figura 6H). Os resultados da análise morfométrica para
quantificação da fibrose pulmonar estão demonstrados na figura 7. O grupo DM
apresentou aumento significativo quando comparados ao grupo CT (p< 0,001), e a SMC
foi capaz de reduzir a fibrose pulmonar (p<0,001). Esse resultado corrobora com outros
trabalhos que têm mostrado a presença de fibrose em modelo experimental de DM,
sugerindo o efeito deletério morfofuncional da DM no sistema respiratório e o efeito
terapêutico da SMC no tecido pulmonar em modelo de DM induzido por STZ
10,12,13,14.
Diante disso, o tratamento com a SMC conseguiu diminuir o impacto negativo do
diabetes relacionados ao metabolismo e a morfológia pulmonar dos animais
experimentais. Esses resultados corroboram com o estudo de Hsia e Yin (2015), no qual
demonstrou que o pré-tratamento com a SMC protegem células brônquicas (BEAS-2B)
contra lesão apoptótica, oxidativa e inflamatória induzida por H2O2. Sugerindo um efeito
protetor da SMC no tecido pulmonar por ações antioxidante, anti-inflamatória e
imunomoduladora. Apesar de não termos realizado neste trabalho, metodologias de
mecanismo de ação que expliquem os efeitos protetores da SMC no tecido pulmonar,
estudos relacionados em nosso grupo observou um efeito antioxidante e
imunomodulador da SMC utilizando o mesmo protocolo experimental de DM induzido
por STZ 37.

Conclusão

Esse trabalho é pioneiro em avaliar os efeitos da S-metilcisteína sobre as possíveis
alterações pulmonares decorrentes da DM tipo 1 induzido por STZ. Os resultados
preliminares do nosso estudo demostraram que a S-metilcisteína foi capaz de amenizar
a hiperglicemia, melhorar o perfil lipídico e a injúria pulmonar provocada pela diabetes.
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Sendo assim, a S-metilcisteína parece ser um candidato promissor para ampliar os
estudos no tratamento da diabetes.
Adicionados aos resultados do presente estudo, onde observamos o efeito protetor da
SMC no tecido pulmonar, a SMC também foi eficaz na proteção do tecido hepático e
pancreático por mecanismos antioxidantes e imunomoduladores (dados apresentados
projeto de IC de 2019) e estamos avaliando o efeito da SMC na nefropatia diabética no
mesmo modelo experimental, para então concluirmos os benefícios sistêmicos da SMC
na DM induzidos por STZ.
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Anexos

Figura 1. Consumo médio de ração (A) e consumo médio de água (B) por semana.
Quantificação do ganho de peso (C) ao final do período experimental. Dados expressos
como média ± erro padrão. ap

Tabela 1. Análises bioquímicas

Figura 2. Escore da inflamação (A), congestão alveolar (B), desorganização da
arquitetura alveolar (C) e injúria pulmonar (D) dos grupos de animais. Dados expressos
como média ± erro padrão. ap

Figura 3. Arquitetura do pulmão ao final do período experimental dos grupos de animais.
A e D - Grupo controle (CT); B e E - Grupo de animais diabéticos (DM); C e F Grupo de
animais diabéticos tratados com S-metilcisteína (DMSM). Técnica de coloração: HE;

Figura 4. Quantificação da espessura dos septos alveolares ao final do período
experimental dos grupos de animais. Dados expressos como média ± erro padrão. ap

Figura 5. Quantificação da área respiratória ao final do período experimental dos grupos
de animais. Dados expressos como média ± erro padrão. ap
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Figura 6. Arquitetura do pulmão. A, D e G - Grupo controle (CT); B, E e H - Grupo de
animais diabéticos (DM); C, F e I - Grupo de animais diabéticos tratados com Smetilcisteína (DMSM). Técnica de coloração: Picrosirius red.

Figura 7. Quantificação da fibrose ao final do período experimental dos grupos de
animais. Dados expressos como média ± erro padrão. ap
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TÍTULO: ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE A PROTEÍNA XPC E MIRNAS EM
RESPOSTA AO ESTRESSE OXIDATIVO
Resumo
Lesões na estrutura do DNA são comuns, contudo, são corrigidas por mecanismos de
reparo de DNA. A via de reparo por excisão de nucleotídeos (NER), por exemplo, é
responsável pela correção de danos volumosos ao DNA. Na via NER, a proteína XPC
é importante para o reconhecimento da lesão. Na literatura, além da atividade de reparo
de DNA, XPC também é investigada em outras funções. Nesse sentido, nosso grupo de
laboratório consegui obter resultados associando XPC com níveis de expressão gênica
de miRNAs. Logo, nesse trabalho, conseguimos identificar alguns grupos de miRNAs
superexpressos e subexpressos em linhagens celulares deficientes e proficientes em
reparo de DNA, logo após o tratamento ao estresse oxidativo.
Palavras-chave: XPC; miRNA; Reparo do DNA; Estresse Oxidativo; Xeroderma
pigmentosum;
TITLE: ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN PROTEIN XPC AND MIRNAS
IN RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS
Abstract
DNA damage are common and naturally corrected by DNA repair mechanisms. The NER
pathway is used to correct bulky DNA damage. The XPC repair protein is extremely
important for this pathway, mainly for the recognition of the lesion. In the literature, in
addition to DNA repair activity, XPC is also investigated in other functions. Our laboratory
was able to obtain results by associating XPC with levels of miRNA gene expression.
Therefore, in this work, we were able to identify some groups of overexpressed and
underexpressed miRNAs in cell lines deficient and proficient in DNA repair, after
treatment with oxidative stress.
Keywords: XPC. miRNA. DNA Repair. Oxidative stress. Xeroderma pigmentosum.
Introdução
As vias de reparo de DNA são mecanismos essências para manutenção da integridade
do genoma. A via de reparo por excisão de nucleotídeos (NER), por exemplo, é utilizada
para corrigir danos volumosos do DNA, causadas por radiação ultravioleta (UV), agentes
químicos ou oxidativos (LEE; KANG, 2019; MELIS; VAN STEEG; LUIJTEN, 2013;
SPIVAK, 2015). A via NER é dividida entre duas sub-vias, o reparo genômico global
(GG-NER) e o reparo acoplado a transcrição (TC-NER) (SCHARER, 2013; SPIVAK,
2015). A sub-via GG-NER identifica a lesão por meio de um complexo protéico composto
por XPC, hRAD23B e CETN2 (SPIVAK, 2015). Já a sub-via TC-NER reconhece a lesão
através das proteínas CSB e CSA, bloqueando a atividade da RNA polimerases
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(SCHARER, 2013; SPIVAK, 2015). Após ambos reconhecimentos, as duas sub-vias
seguem as mesmas etapas de finalização do reparo de DNA (SCHARER, 2013;
SPIVAK, 2015).
Na sub-via GG-NER, como já descrito, a proteína XPC possui a função de reconhece o
tipo de lesão encontrada (BURGESS et al., 2016). Mutações na proteína XPC
ocasionam em alguns sérios distúrbios, como por exemplo a Xeroderma pigmentosum
(XP). A XP é uma doença rara, autossômica, caracterizada por proporcionar câncer de
pele (BLACK, 2016). Contudo, os pacientes com XP, com específica mutações em XPC
não exibem graves condições neurológicos ou pigmentar (BLACK, 2016). Além das
atividades de reparo, XPC também é associadas com outras atividades, ainda não
elucidadas por completo, como: degradação de proteínas, sinalização celular e
regulação transcricional (BURGESS et al., 2016).
Nesse sentido, nosso grupo de laboratório procurou investigar essa possível função de
XPC como fator de transcrição, com o objetivo de identificar alvos da regulação
transcricional de XPC. Assim, por meio de análises de transcriptomas, foram
encontrados uma possível relação entre níveis de expressão de miRNAs com a proteína
de reparo XPC, identificando alguns os grupos de miRNAs superexpressos e
subexpressos em linhagens deficientes e proficientes em XPC.

Metodologia

As linhagens de células utilizadas foram a XP4PA, definida como modelo deficiente
(XPC), e a XP4/XPC, atribuída como o modelo corrigida (XPCc). O cultivo foi realizado
em meio DMEM (meio Eagle modificado por Dulbecco) suplementado com soro fetal
bovino e uma solução de penicilina e estreptomicina. As células foram subcultivadas
quando atingiam aproximadamente 90% de confluência. Para o subcultivo, todo o meio
de cultura era retirado, em seguida, as células eram lavadas com uma solução de PBS
(tampão fosfato salino), depois, as células eram separadas da superfície com uma
solução de tripsina e por fim uma alíquota era retirada e colocado em um novo frasco
com um meio DMEM novo. Para o tratamento com H2O2, o meio de cultura foi retirado
e as células foram lavadas com PBS e distribuídas em frascos com meio DMEM, não
suplementado, com dosagem ou sem a dosagem de H2O2, e incubadas por 20 minutos.
Em seguida, realizamos o sequenciamento dos transcritos.

Resultados e Discussões
Logo, por meio de análises de transcriptomas, identificamos que os genes que
obtiveram maiores alterações de expressão formam a classe de miRNAs. Assim,
identificamos um total de 74 miRNAs, dos quais 88.9% representam o grupo de células
deficientes em XPC e 8.3% estão na linhagem proficiente em XPC (Figura 1). Para
linhagem XPC, dentre os 88.9%, 61 miRNAs foram classificados como superexpressos
e apenas três foram apontados como subexpressos (Figura 2). Por outro lado, para a
linhagem XPCc, entre os miRNAs identificados, quatro corresponderam ao grupo de
superexpressos e três ao subexpressos (Figura 2).
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Para a linhagem XPCc, os miRNAs superexpressos identificados foram: MIR3661,
MIR4737, MIR3179-1 (Figura 3A). Já entre as miRNAs subexpressos, foram
identificados, na mesma linhagem, MIR3908; MIR361; MIR8086 (Figura 3B). Em
contrapartida, para a linhagem XPC, os principais miRNAs classificadas como
superexpressos foram: MIR6516; MIR31; MIR23A; MIR30D; MIR134; MIR4690;
MIR3651; MIR27A; MIR100; MIR296 (Figura 4A), já para grupo de subexpressos, os
miRNAs encontradas foram MIR671, MIR628 e MIR525 (Figura 4B).

Conclusão
Nesse trabalho, portanto, conseguimos obter possíveis evidências que, após o estresse
oxidativo, as células com deficiência em XPC apresentam maiores níveis de expressão
de miRNAs, ou contrário de células com proficiência em XPC. Logo, sugerindo uma
provável associação entre a proteína de reparo XPC com a expressão gênica de grupos
de miRNAs. Contudo, é necessário que haja mais pesquisas sobre a temática, afim de
esclarecer ainda mais os prováveis mecanismos que expliquem essa relação entre XPC
e tais grupos de miRNAs.
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Anexos

Figura 1: Diagrama de Venn dos miRNAs identificados. Em azul está grupo de miRNAs
identificados para a linhagem XPC, com valor absoluto de 64 miRNAs, equivalente a
88.9%. Em amarelo está grupo de miRNAs identificados para a linhagem XPCc, com
valor absolu
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Figura 2: Número absoluto de miRNAs identificados entre as linhagens XPC e XPCc.
Para a linhagem XPCc, o total corresponde a oito miRNAs (barra escura), divididos
entre: quatro miRNAs superexpressos (barra cinza), três miRNAs subexpressos (barra
cinza cla

Figura 3: Análise de expressão entre os miRNAs identificados para a linhagem XPCc
em resposta ao estresse oxidativo. A) Grupo dos miRNAs identificados para grupo de
superexpressos. B) Grupo de miRNAs identificados para o grupo de subexpressos.

Figura 4: Análise de expressão entre os miRNAs identificados para a linhagem XPC em
resposta ao estresse oxidativo. A) Grupo dos miRNAs identificados para grupo de
superexpressos. B) Grupo de miRNAs identificados para o grupo de subexpressos.
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TÍTULO: Avaliação do potencial anti-adipogênico de amostras ricas em polissacarídeos
sulfatados da macroalga marinha verde Caulerpa cupressoides
Resumo

Com o advento da globalização o mundo popularizou o consumo de alimentos préconfeccionados, ultra processados e, normalmente, altamente calóricos, aumentando a
prevalência de casos de obesidade e de doenças relacionadas. Existem no mercado
vários fármacos para tentar controlar essa problemática, no entanto, vários efeitos
adversos estão associados à sua utilização e, por isso, a busca por novas terapias é
alvo de intensa pesquisa. Nesse contexto, os Polissacarídeos Sulfatados (PSs)
presentes em macroalgas marinhas, surgem como excelentes candidatos para o
desenvolvimento de terapias antiobesidade. Apesar de pouco estudados, os PSs
extraídos de algas verdes têm mostrado possuir diversas atividades biológicas,
incluindo atividade osteogênica em células tronco humanas. Resultados obtidos
anteriormente em nosso grupo com amostras ricas em PSs da alga verde Caulerpa
prolifera, mostraram também o seu efeito na anti-adipogenese in vitro e in vivo. Assim,
o presente trabalho teve como objetivo investigar o potencial anti-adipogênico de
amostras ricas em PSs extraídos da macroalga marinha verde Caulerpa cupressoides
usando como modelo células 3T3-L1. Os resultados sugerem que as amostras não
apresentam citotoxicidade para concentração de 10 µg/ml. Entretanto, os ensaios da
adipogênese precisam ser otimizados, uma vez que foram inconclusivos.

Palavras-chave: Adipócitos, polissacarídeos sulfatados, macroalgas marinhas verdes.
TITLE: Evaluation of the anti-adipogenic potential of rich in sulfated polysaccharides of
the green seaweed Caulerpa cupressoides.
Abstract

With the advent of globalization, the consume of pre-made, ultra-processed, and
normally high caloric food, was popularized, increasing the prevalence of obesity and its
related diseases. There are several drugs on the Market that are used in order to control
this problematic, however, many adverse effects are associated with its utilization, and
therefore, the search for new therapies is a subject of intense research. In this context,
the Sulfated Polysaccharides (SPs) existing in marine seaweed show as excellent
candidates to development of anti-obesity therapies. Although less studied, the SPs
extracted from green seaweed have shown several biological activities, including
osteogenic activity in human stem cells. Results previously obtained in our group with
SPs containing samples from green seaweed Caulerpa prolifera also shown it effect on
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anti adipogenesis in vitro and in vivo. Therefore, here we aimed to investigate the antiadipogenic potential of SPs-containing samples extracted from the green seaweed
Caulerpa cupressoides using as model 3T3-L1 cells. The cytotoxicity results suggest
that samples did not effect the proliferation at 10 µg/ml. Meanwhile, the antiadipogenic
results were inconclusive and optimization ate needed.

Keywords: adypocites, sulfated polysaccharides,green seaweed
Introdução
Os adipócitos são as células responsáveis pelo principal estoque de energia para o
indivíduo e são altamente regulados por estímulos nervosos e hormonais. Embora
possuam funções importantes, como isolamento térmico, amortecimento e proteção do
corpo, o acúmulo de adipócitos está relacionado com a lipotoxicidade que pode causar
prejuízos funcionais em várias vias metabólicas, quer no tecido adiposo e quer em
órgãos periféricos como coração, pâncreas, fígado e músculos (Engin & Engin, 2017)
A prevalência da obesidade e de doenças relacionadas à obesidade está aumentando
(Seravalle & Grassi, 2017), e pode ser um fator crítico para o desenvolvimento de
diversas doenças como: asma (Peters et al., 2018), câncer (Marcello et al., 2014),
hipertensão, estado prótrombótico, diabetes tipo 2 (Bindlish et al., 2015), entre outras.
Para o tratamento de algumas dessas patologias, há inúmeros fármacos disponíveis no
mercado, que têm como objetivo principal o controle homeostático do organismo,
todavia, o seu uso pode trazer graves efeitos colaterais, como infecção do trato urinário,
hipoglicemia, ganho de peso, diarreia, insônia, ansiedade, depressão dentre outros
feitos (Tak & Lee, 2020).
Os polissacarídeos sulfatados (PSs) são um grupo de moléculas bioativas, constituídas
por polímeros de carboidratos que contêm ao menos um grupamento sulfato em sua
cadeia. Os PSs são encontrados nas algas marinhas e vêm ganhando bastante
notoriedade nos últimos tempos, devido às suas diferentes atividades que poderão ter
aplicações biotecnológicas e fitoterápicas (Barkia et al., 2019). As algas marinhas são
seres autotróficos classificados em 3 famílias de acordo com o pigmento que possuem:
algas marrons, algas verdes e algas vermelhas (De Jesus Raposo et al., 2013). Os
fucoidans são os PSs de algas marrons, ricos em fucanas, e são os mais estudados
tendo muitas atividades biológicas reportadas, incluindo atividade osteogênica (Kim et
al., 2015) e anti-adipogénica (Oliveira et al., 2018). Dentre os PSs extraídos de
macroalgas marinhas, os presentes nas algas verdes são os menos estudados, e os
trabalhos que encontramos na literatura na maioria descrevem a atividade das ulvanas.
Entretanto, alguns trabalhos mostram o potencial antioxidante e osteogênico das
ulvanas (Tziveleka et al., 2020).
Nosso grupo investiga o potencial dos PSs de algas verdes para aplicações na medicina
regenerativa. Em trabalhos anteriores mostramos o potencial osteogênico de amostras
ricas em PSs das algas Caulerpa prolifera(Chaves Filho et al., 2018) e C. sertularioides
(Filho et al., 2019). No caso da C. prolifera, mostramos ainda que diferentes subfrações
obtidas a partir do extrato total, além de possuírem composição diferente, também
apresentam atividade diferente. Assim mostramos, recentemente, que uma subfração
rica em PSs obtidas de C. prolifera (diferente da que mostrou potencial osteogênico)
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possui potencial anti-adipogênico e os resultados foram recentemente aceitos para
publicação.
Neste contexto, no presente trabalho investigamos o potencial anti-adipogênico de
amostras ricas em PSs (extrato e diferentes subfrações) extraídos da alga marinha
verde C. cupressoides usando o modelo 3T3-L1.

Metodologia

As macroalgas C. cupressoides utilizada no trabalho foi coletada na costa potiguar e
usada para preparar as amostras ricas em PSs, em etapa anterior do trabalho. A partir
do extrato total (ET) hidrossolúvel, (obtido com a precipitação com acetona segundo
descrito (Costa et al., 2010) preparam-se outras quatro sub frações denominadas F0,3;
F0,5; F1,0; F2,0, de acordo com o volume de acetona usado na precipitação, obtendo
se no final cinco amostras que foram utilizadas no trabalho.
As células 3T3-L1 (progenitoras de adipócitos) foram doadas gentilmente por Miriane
de Oliveira da Faculdade de Medicina de Botucatu do banco celular do Rio de Janeiro,
RJ, Brasil (CR080-BCRJ/UFRJ). As células foram cultivadas em meio rico DMEM
contendo 10% de soro bovino fetal (SBF), 1% de antibiótico, 1% de antifúngico e
mantidas em incubadora a 37° e 5% de CO 2.
Para avaliar se amostras ricas em PSs da alga verde C. cupressoides podiam causar
citotoxicidade foi usado o teste de MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl) -2,5Diphenyltetrazolium Bromide) que é um teste colorimétrico que permite verificar a
capacidade das células em metabolizar o composto. Assim, as células têm de estar
ativas para que suas enzimas mitocondriais possam reduzir o sal solúvel de tetrazólio a
cristais insolúveis de formazana. Estes cristais são depois dissolvidos com um solvente
orgânico, originando uma solução purpura, cuja absorbância pode ser mensurada a 560
nm e relacionada com a proliferação celular (Kumar et al., 2018). As células foram
plaqueadas em placas de 96 poços na de densidade de 1x103 células por poço em meio
rico. Após 24 h o meio foi trocado por meio rico contendo as amostras (ET; F0,3; F0,5;
F1,0; F2,0) em concentrações de 10 e 50 µg/ml. Como controle negativo usaram-se
células cultivadas na ausência das amostras ricas em PSs. Foram analisados dois
tempos de exposição 24 h e 72 h. No final de cada tempo estudado o meio foi retirado
e adicionado a solução de MTT (1 mg/ml). Depois de 4 h de incubação, o meio foi
removido, adicionaram-se 100 µl de DMSO para dissolver os cristais de formazana e
mensurou-se DO a 560 nm. O ensaio foi realizado em triplicata biologia e experimental
e o resultado de citotoxicidade foi calculado em percentagem em comparação com
controle negativo.
As células foram tratadas com as amostras e a avaliação da quantificação de acúmulo
de lipídeos foi realizada utilizado o teste colorimétrico de oil red O. Este corante interage
com as gotas lipídicas formadas durante o processo de maturação dos adipócitos, que
podem ser observadas por microscopia e quantificados por absorbância de 590
nm(Zebisch et al., 2012). As células foram cultivadas como já descrito e plaqueadas em
placa de 96 poços com densidade de 6x104 células por poço e incubadas até atingirem
a confluência de 80%. Depois o meio foi trocado por um meio de indução adipogénica
que consiste em meio de cultivo contendo 1 M dexametasona, 0,5 Mm IBMX (3-isobutyl1-methylxanthine) e 10 mg/ml de insulina. Nesta etapa foram adicionadas as amostras
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ricas PSs nas concentrações 10 e 50 µg/ml. Como controle positivo foram usadas
células cultivadas em meio de indução adipogénica na ausência de amostras e como
controle negativo foram usadas células em meio de cultivo sem as amostras. Depois de
72 h de incubação o meio foi trocado por meio de cultivo contendo insulina (chamado
meio de manutenção), e as células foram mantidas nessas condições até completar 15
dias de incubação. O meio de manutenção foi trocado a cada 72 h. E por fim, foram
coradas por 1 h com solução de oil red. O excesso de corante foi removido lavando as
células com PBS e depois de deixar as células secar à temperatura ambiente elas foram
observadas no microscópio ótico, e mensuradas através de espectrofotometria.
A análise estatística foi realizada pela comparação entre as triplicatas biológicas dos
três ensaios independentes. Consideramos a variância obtida do teste F, e foi
ponderado o valor de P inferior a 0,05 no teste de Dunnet como significância para
comparação dos resultados do controle negativo em relação aos resultados dos
tratamentos.

Resultados e Discussões

Os resultados do ensaio de MTT (figura 1) mostraram um efeito das amostras dose
dependente nas células 3T3-L1. Após os tratamentos apenas as amostras ET, F0,3 e
F0, 5 na concentração mais elevada (50 µg/ml) causaram redução significativa na
proliferação celular em relação ao controle. Nos tratamentos restantes não foram
observadas diferenças significativas na proliferação das células em relação ao controle
negativo.
Em relação à atividade anti-adipogénica das amostras ricas em PSs, os resultados
preliminares obtidos no ensaio de coloração com oil red O demonstraram que células
tratadas com concentrações menores (10 µg/ml apresentaram morfologia mais
compatível com o esperado ao longo do período de 14 dias de incubação (figura 2),
lembrando que no caso da diferenciação adipogénica as células são expostas as
amostras de PSs nas 72 h inicias do experimento, depois o meio é removido e trocado
por um meio de manutenção.
Contudo foram observados alguns problemas durante o ensaio, como por exemplo, o
descolamento da monocamada de células aderidas ao plástico da placa, as seis
primeiras imagens da esquerda para direita (figura 2), demonstram o descolamento da
monocamada da placa, antes do final do ensaio quando se usou 50 µg/ml de amostra.
No tratamento com a amostra F0,3 quase todas as células se destacaram, não sendo
possível sua visualização e nem captura da imagem. As células que forma tratadas com
10 µg/ml de amostra mantiveram-se aderidas à placa. Estas observações podem estar
relacionadas com a citotoxicidade observada quando se trataram as células com 50
µg/ml. No primeiro ensaio da triplicata biológica já foi possível notar,
macroscopicamente uma diminuição tanto do volume dos glóbulos lipídicos como
também na menor intensidade do corante oil red O. No entanto, os resultados precisam
de ser confirmados, porque devido à pandemia só foi possível começar a triplicata
biológica do ensaio de diferenciação dos adipócitos.

Conclusão
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As amostras de ricas em polissacarídeos sulfatados extraídos da alga marinha verde C.
cupressoides para concentração de 10 ug/ml não apresenta citotóxicos para as células
3T3-L1. Os ensaios de diferenciação dos adipócitos não apresentam ainda resultados
conclusivos.
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Anexos

Figura 1- Resultados de citotoxicidade das amostras ricas em PSs de C. cupressoides
em células 3T3-L1

Figura 2- Diferenciação dos adipócitos após 14 dias de tratamento com as amostras
ricas em PSs. Coloração com oil red.
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TÍTULO: Monitoramento de peixes recifais coletados em praias atingidas por petróleo
cru no Rio Grande do Norte em 2019
Resumo
Em agosto de 2019 o litoral Nordeste brasileiro foi acometido por manchas de petróleo
cru que se espalharam até alcançar, em menores quantidades, dois estados do Sudeste
do país. Cerca de 160 animais foram oleados. Ainda não se sabe a real dimensão de
danos no ambiente marinho. Através do levantamento bibliográfico está sendo
elaborado um Protocolo de Avaliação de peixes recifais em áreas de derrame de
Petróleo. Os peixes em questão são Xaréus, Pampos, Galos e Guarajubas (Família
Carangidae); Vermelhos, Ciobas, Ariocós, Dentões (Família Lutjanidae); Pescada de
pedra (Família Sciaenidae); Sirigados, Badejos, Chernes e Garoupas (Família
Serranidae); Budiões (Subfamília Scarinae), que assim como outros organismos
marinhos, podem bioacumular contaminantes presentes no óleo como derivados de
Hidrocarboneto Policíclico Aromático (HPAs). Neste processo de bioacumulação os
contaminantes passam para níveis tróficos mais elevados. Além deste possível efeito
pode ocorrer a ingestão direta do petróleo, obstruindo mucosas e degenerando tecidos.
No presente protocolo são apresentadas técnicas de coleta, análises micro e
macroscópicas, processamento de amostras para encaminhamento de análise de
contaminantes químicos e análise indireta de possíveis efeitos associados ao estresse
no ambiente, como estudos de assimetria flutuante. Tais metodologias foram reunidas
e são apresentadas a fim auxiliar pesquisadores na condução de avaliações e estudos
frente a outros possíveis eventos semelhantes.
Palavras-chave: contaminação por óleo; peixes recifais; HPAs; bioacumulação.
TITLE: Monitoring of reef fish on beaches affected by crude oil in Rio Grande do Norte
in 2019
Abstract
In August 2019, the Brazilian Northeast coast was affected by crude oil patches that
spread until reaching, in small quantities, two states in the Southeast of the country.
About 160 animals were oiled. The real extent of damage to the marine environment is
not yet known. Through the bibliographic survey, a Protocol for the Evaluation of Reef
Fish in Oil Spill Areas is being prepared. The fish in question are Xaréus, Pampos, Galos
and Guarajubas (Family Carangidae), Vermelhos, Ciobas, Ariocós, Dentões (Family
Lutjanidae), Pescada de pedra (Family Sciaenidae); Sirigados, Badejos, Chernes and
Garoupas (Family Serranidae); Budiões (Subfamily Scarinae) which, like other marine
organisms, can bioaccumulate contaminants present in the oil as derivatives of Aromatic
Polycyclic Hydrocarbon (PAH). In this process of bioaccumulation, contaminants move
to higher trophic levels. In addition to this possible effect, direct oil ingestion may occur,
obstructing mucous membranes and degenerating tissues. In this protocol, collection
techniques, micro and macroscopic analysis, sample processing for analysis of chemical
contaminants and indirect analysis of possible effects associated with stress on the
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environment are presented, such as fluctuating asymmetry studies. Such methods have
been brought together and are presented in order to assist researchers in conducting
assessments and studies in the face of other possible similar events with oil.
Keywords: contamination by oil; reef fish; PAHs; bioaccumulation.
Introdução
Em agosto de 2019 manchas de petróleo cru apareceram no litoral nordestino do Brasil.
A primeira ocorrência foi no Estado da Paraíba e a seguir, o óleo se alastrou por várias
localidades, atingindo, em menores proporções, os Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo, no sudeste (G1, 2019). Além das praias, também foram atingidos os mangues,
os estuários, as lagoas costeiras e os recifes, mas ainda não se sabe a dimensão dos
danos a esses ecossistemas (G1, 2020). Esse já é o maior desastre ambiental do Brasil
e de regiões costeiras tropicais do mundo (SOARES et al., 2020). Segundo o IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 159
animais oleados foram registrados com 112 encontrados mortos (IBAMA, 2020). O óleo
em questão é composto por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) que podem
causar prejuízos aos habitats e aos organismos, como por exemplo: mudança de pH e
diminuição de oxigênio dissolvido; alterações no metabolismo celular, impedindo a
realização de atividades essenciais aos indivíduos (EDWARD et al., 2016). Além disso,
a ingestão direta pode trazer danos a digestão, irritação aos olhos, mucosas e
brânquias, ocasionando uma obstrução e degeneração de tecidos (MENDES et al. em
prep.). Outra preocupação é a bioacumulação desse composto químico ao longo da
cadeia trófica, uma vez que animais podem absorver derivados do petróleo, acumular
em seus tecidos e repassar para organismos de níveis tróficos mais elevados (CEDRE,
2007; ALBERS, 1994; LOPES, C.F. et al, 2007). O litoral nordestino é de grande
importância econômica, não só relacionada ao turismo, mas também à sobrevivência
de comunidades pesqueiras, que obtêm alimento e renda através da pesca (PACHECO,
2019). Nos meses de crise do desastre, mais de 60 mil pescadores necessitaram de
auxílio do Governo Federal por terem suas atividades econômicas e de subsistência
prejudicadas (G1, 2019) no entanto apenas pequena parte destes trabalhadores é
oficialmente reconhecida e cadastrada em órgãos oficiais (MENDES et al. em prep.) o
que intensificou o problema. A possível presença de óleo nos ambientes recifais é
preocupante, já que os recifes brasileiros apresentam grande riqueza biológica e
elevada porcentagem de espécies endêmicas (CASTRO & PIRES, 2001), incluindo os
peixes recifais. Com o desastre do óleo, tais organismos apresentam o risco de absorver
os contaminantes em seus tecidos (EDWARD et al., 2016) além dos danos causados
pela ingestão direta, como citado acima. Onze meses após o desastre com petróleo,
surgiu a pandemia do Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou
isolamento social e, portanto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
suspendeu as aulas e a circulação interna por tempo indeterminado desde março de
2020. Logo, as atividades previstas foram comprometidas, como a avaliação de trato
digestório e respiratório de peixes recifais, processamento de amostras para submissão
às análises químicas, estudos de biometria, dentre outras. O presente projeto possui
parceria com o INCT-Óleo, financiado pelo CNPq, com coordenação sediada na
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Porém, este também foi paralisado devido a
pandemia, mas deverá ser reiniciado entre agosto e setembro de 2020. Durante o
período de paralisação devido à pandemia, a coordenação do projeto na UFRN decidiu
elaborar um protocolo visando reunir os métodos necessários para avaliações da biota
marinha atingida por petróleo, especificando o que deve ser feito em cada etapa, desde
a coleta e análise visual, até o processamento de material biológico para envio a
laboratórios especializados em análise de contaminantes químicos derivados de
petróleo Também foi criada uma conta no Instagram para divulgação científica e
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popular, nomeada de “ImpactÓleo” (@imapctoleorn) com objetivo informar as pessoas
sobre o desastre, apresentando o andamento do projeto e esclarecendo os danos e
prejuízos causados por este crime ambiental.
Metodologia
Na literatura praticamente inexistem guias ou protocolos para voltados a procedimentos
iniciais relacionados à avaliação da biota marinha frente ao acometimento por petróleo,
sendo este um esforço da equipe em organizar e sistematizar ações de pesquisa e, a
partir disso, produzir um protocolo/guia. Para o levantamento de literatura, utilizou-se
diversas bases de dados, como o Web of science, Google Scholar e base de periódicos
CAPES. As palavras-chave eram: derramamento de petróleo, bioaculumação,
biomagnificação trófica, contaminação por óleo, para recolher informações sobre
derramamento de óleo ao redor do mundo e como se estabeleceu a avaliação da fauna
marinha atingida. Além disso, também foram verificadas as referências artigos clássicos
para busca de outros não catalogados nas bases de pesquisa citadas. Os artigos
selecionados estavam, em sua maioria, nos idiomas inglês e português. Esse projeto
está incluído no projeto guarda-chuva “Análise da contaminação em organismos
marinhos do RN, relacionada ao desastre ambiental com petróleo”. Buscou-se
informações sobre a contaminação por petróleo em diversos organismos marinhos,
como crustáceos, peixes pelágicos e recifais, corais, esponjas, tartarugas marinhas e
cetáceos, identificando a presença de contaminantes (HPAs) e especificando as
análises necessárias para o monitoramento desses animais. A estrutura do Protocolo
consistiu em: a) Apresentação: informações acerca do desastre com petróleo na costa
do Brasil em 2019, impactos bioecológicos que a contaminação pode gerar; b)
Metodologia de trabalho de campo, com descrição do monitoramento durante o evento,
avaliação de fauna e procedimentos de coleta em campo (armazenamento de peixes e
observações imediatas); c) Análises macroscópicas em laboratório (avaliação externa e
interna); d) Processamento de amostras para avaliação química de contaminantes
(análises de derivados de petróleo e elementos-traço) e por fim, e) Análises indiretas,
que podem ser correlacionadas ao acometimento do petróleo, com foco na assimetria
flutuante. Tomando como base o levantamento bibliográfico realizado para produção do
protocolo/manual, conseguiu-se levantar informações relevantes sobre a contaminação
em peixes recifais e estabelecer um passo a passo do que deve ser feito para coleta,
armazenamento e processamento de amostras para análises . Para a conta do projeto
no Instagram, foram elaborados designs no site “www.canva.com”, uma plataforma de
fácil acesso e uso. As publicações são realizadas semanalmente e informam a
população informações sobre dados disponibilizados pelo IBGE, como áreas atingidas,
animais oleados,; dados sobre o reaparecimento das manchas de óleo no litoral
nordestino, e sobre o andamento da pesquisa. Antes da pandemia da Covid-19, foram
realizadas algumas análises em laboratórios da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte de alguns pescados provenientes das áreas atingidas do estado, entre elas:
Lagoa de Guaraíras, Nísia Floresta e Tibau do Sul. Esses pecados passaram pelos
procedimentos de biometria e análise macroscópica e então foram enviados a
laboratórios especializados (NUPRAR) para análise de contaminantes.
Resultados e Discussões
Muitas espécies de peixes recifais são residentes e podem apresentar níveis de
contaminação mais expressivos quando relacionados ao habitat, por isso, os seguintes
grupos taxonômicos foram selecionados: Carangídeos como xaréus, pampos, galos e
guarajubas; Lutjanídeos como os vermelhos, ciobas, ariócos, dentões; Serranídeos
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como os sirigados, badejos e garoupas; Scaríderos como os budiões e Haemulídeos
como as xiras e cocorocas. Todos pertencem a ordem dos Perciformes. Esses animais
foram selecionados, utilizando informações da base de dados “FishBase”, por
apresentarem hábitos alimentares diversificados, além de serem animais com valor
comercial, alguns com risco de extinção. Para análise de peixes recifais, deve-se
primeiro coletar amostras desses animais provenientes dos locais atingido pelo derrame
do óleo. Essa coleta pode ser feita pela própria equipe de campo utilizando petrechos
de pesca, como redes, puçás, etc, ou em parceria com pescadores locais identificando,
o tipo de pesca, sítio do pescado, espécie e data de coleta. Importante ressaltar que o
pescador deve ser reembolsado por este tipo de trabalho ou pelo pescado, uma vez que
neste tipo de evento este segmento da sociedade é o mais prejudicado
economicamente. O material coletado deve ser examinado em campo e anotadas
quaisquer evidências ou suspeitas de petróleo em regiões do corpo, boca ou brânquias.
Depois, deve ser armazenado em sacolas plásticas e etiquetado, com informações
referentes a espécie, local e data da coleta e, então depositados em um cooler com gelo
(para conservar o material fresco) para transporte até o laboratório onde será realizada
uma avaliação mais minuciosa afim de confirmar ou não a presença de óleo nos
indivíduos. Em laboratório, cada peixe deverá ser devidamente identificado, medido e
pesado com dados de cadastro em fichas individuais (BENDATI, 1999). A biometria
pode ser realizada com um paquímetro ou ictiômetro (dependendo do tamanho do
exemplar), e deverão ser mensurados: comprimento total e comprimento padrão
(BRITTO et al, 2014). O peso deve ser efetuado com uma balança de precisão. Também
deve-se realizar a análise das brânquias para avaliar o estado do tecido e constatar se
há presença de óleo (BERNARDI et al., 2013). O detalhamento dessa avaliação é feito
a partir da produção de lâminas histológicas, fixando o material biológico coletado em
formol 10% e corados por 48 horas, para então observar e classificar as possíveis lesões
de acordo com método de Bernet et al. (1999). Além das brânquias, também pode ser
feito um estudo histológico do fígado pois estes dois órgãos são considerados bons
biomarcadores para pesquisas de contaminação por componentes químicos, como o
petróleo, e a histologia é capaz de fornecer maior credibilidade ao estudo diagnóstico
de impactos no ambiente marinho (Sweidan et al, 2015). O processamento das
amostras, para a análise química em laboratórios especializados, deverá remover e
acondicionar porções da musculatura e fígado, os congelados e etiquetados. Conforme
já mencionado, os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos possuem alta toxicidade
para diversos organismos, capazes de gerar impactos genéticos e irregularidades
fisiológicas (Gouveia, 2003). O petróleo, que atingiu as praias nordestinas, pode conter
metais pesados e, por isso, deve-se avaliar não apenas os HPAs, mas também
elementos traço como o cádmio (Cd), cobre (Cu), prata (Ag), Selênio (Se) e Vanádio (V)
(DESUKI et al., 2015). Este tipo de análise é efetuado no tecido hepático, renal e
muscular (BASHIR & ALHEMMALI, 2015; KOJADINOVIC et al., 2007). O material
biológico pode ser coletado em conjunto com a etapa de análise macroscópica, descrita
anteriormente. Assim, cada amostra deve ser armazenada em recipientes de vidro ou
plástico e envolta em papel alumínio separadamente, para congelamento e envio aos
laboratórios especializados. Uma forma de avaliar os impactos e estresses ambientais
de forma indireta, como o impacto causado pelo desastre com petróleo, é por meio do
exame da qualidade ambiental e instabilidade no desenvolvimento de indivíduos por
meio de mudanças morfológicas em uma população (WELLER & GANZHORN, 2004;
BEASLEY et al., 2013). O estudo da assimetria flutuante pode ser realizado como
indicador de estresses ambientais e consiste em medir pequenos desvios aleatórios na
simetria bilateral de um organismo (PALMER & STROBECKE, 1986; PALMER, 1994) o
que pode ser realizado com peixes recifais. É necessário que o organismo tenha
simetria bilateral e que sejam indicadas diferenças, estas podem estar atreladas a
estresse ambiental. Segundo Leary & Allendorf (1989), a assimetria flutuante pode ser
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uma ferramenta promissora para as avaliações de saúde ambiental e, como os HPAs
podem fornecer informações acerca das perturbações no ecossistema (LOPES, C.F., et
al, 2007). Este é um método relativamente simples e de baixo custo para detectar
estresses nas populações. Tal metodologia requer a medição de características
discretas ou contínuas presentes em ambos lados dos indivíduos de uma mesma
espécie, determinando se houveram modificações no desenvolvimento, influenciadas
pelo estresse no meio (SILVA et al., 2007). Em relação aos resultados obtidos com as
postagens realizadas no aplicativo “Instagram”, por meio da conta intitulada de
“ImpactÓleo”, observa-se uma boa aceitação por parte do público. Entre os dias 14 a 21
de julho de 2020, o alcance da página atingiu a marca de 224, ou seja, esta foi a
quantidade de usuários que visualizaram as postagens realizadas. Este resultado
mostra que a conta é uma boa ferramenta para divulgação científica e popular. Além
disso, o acidente com petróleo gerou a elaboração de um artigo, com o título “The largest
oil accident in the Brazilian coast cannot be forgotten, what do we know and what should
we do from now on?”, enviado para a revista “Perspectives in Ecology and Conservation
”, na qual está no processo de submissão. O artigo tem como objetivo entender a
dimensão deste tipo de acidente e os impactos causados pelo óleo, a médio a longo
prazo.
Conclusão
A avaliação do impacto causado pelo derrame de óleo, tanto nos peixes recifais quanto
nos outros organismos marinhos, é de extrema importância para compreender
dimensão dos danos ambientais causados no litoral do estado. Apesar da pandemia de
Covid-19 ter postergado a proposta inicial do projeto, trabalhos realizados voltados à
produção do Protocolo de Avaliação da Biota Marinha afetada por Petróleo esclareceu
muitos aspectos importantes, reunindo e sintetizando métodos os quais possibilitaram
uma análise mais acurada com foco nos peixes recifais e outros organismos marinhos.
Além disso, é importante destacar a relevância da produção de tal material como
referência, uma vez que não há literatura disponível focada em grupos específicos. Tal
protocolo pode ser considerado um manual de práticas de avaliação a ser empregado
em situações semelhantes. Considerando que as atividades em laboratórios, mantendo
o distanciamento e as normas de segurança sanitárias, possam ser iniciadas ao longo
deste novo semestre, solicita-se a renovação da bolsa de pesquisa. Além desta
possibilidade, é importante destacar que o protocolo, embora esteja bem adiantado,
ainda não foi finalizado e publicado e, portanto, a bolsa daria suporte para continuidade
desta ação de pesquisa.
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TÍTULO: Reconhecimento de coespecíficos e memória da informação aprendida
Resumo
O comportamento da donzela-escura (Stegastes fuscus) foi investigado em condições
naturais e controladas para avaliar como o território e a familiaridade afetam o
comportamento agressivo. No ambiente natural, estes ocupam territórios de 2,74 ± 1,3
m² e os comportamentos mais frequentes foram monitoramento de natação,
alimentação, ocupação de abrigos e interações agonísticas. Indivíduos de territórios
maiores gastam mais tempo no monitoramento da natação do que os de territórios
menores, resultando em redução do consumo alimentar. As interações agonísticas
foram mais frequentes com heteroespecíficos do que co-específicos. Sempre que
ocorria uma interação agonística, os confrontos não eram frequentes. A territorialidade
no laboratório foi avaliada considerando duas variáveis: residência prévia e familiaridade
entre oponentes da mesma espécie. Os peixes residentes investiram mais contra os
intrusos, independentemente da identidade do intruso. Quando nenhum território
anterior foi estabelecido, S. fuscus apresentou agressividade menor, e era ainda menor
quando um peixe familiar era o adversário. Esses dados sugerem que a territorialidade
e a agressão de S. fuscus estão relacionadas ao tamanho da área defendida e à
identidade do competidor. Assim, áreas de recife reduzidas podem resultar em aumento
da agressão interindividual, enquanto o reconhecimento dos intrusos pode ser um traço
chave que controla o comportamento agonístico na comunidade de recife onde S. fuscus
está inserido.
Palavras-chave:

território;comportamento

social;reconhecimento;agressão;donzela

escura
TITLE: Fighting off the intruder: Context-dependent territory defence in the damselfish
Stegastes fuscus
Abstract
Dusky damselfish (Stegastes fuscus) behaviour was investigated under natural and
controlled conditions to evaluate how territory and familiarity affect aggressive behaviour.
In the natural environment, fish occupies territories of 2.74 ± 1.3 m2 and the most
frequent behaviours exhibited were monitoring swimming, feeding, shelter occupation
and agonistic interactions. Larger-territory individuals spend more time in monitoring
swimming than smaller-territory ones, which results in a reduction of food intake.
Agonistic interactions were more frequent with heterospecifics than conspecifics.
Whenever agonistic interaction occurred, confrontations were not frequent. Territorial
behaviour in the lab was evaluated considering two variables: prior residence and
familiarity between conspecific opponents. Resident fish invested more against intruders
irrespective of the intruder’s identity (familiar or unfamiliar). When no previous territory
was established, S. fuscus showed lower aggressive behaviour, and it was even lower
when a familiar fish was the opponent. Data from the field and the lab suggest that S.
fuscus territoriality and aggression are related to the size of the defended area and the
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competitor’s identity. Thus, reduced reef areas may result in increased interindividual
aggression, while the intruders’ recognition may be a key trait controlling agonistic
behaviour in the reef community where S. fuscus is inserted.
Keywords: territory; social behaviour; recognition; aggression; dusky damselfish
Introdução
O comportamento territorial, pertencente a uma gama dos processos ecológicos
determinantes do tamanho e da dinâmica populacional de determinados grupos de
espécies, incluindo os peixes, é caracterizado pelo estabelecimento e defesa de uma
área específica contra possíveis intrusos e concorrentes (Noble 1939; Maher e Lott
1995; Grant 1997; Myrberg e Thresher 1974; Alwany et al. 2005). Dependente dos níveis
de padrões comportamentais de cada espécie, a definição territorial pode variar quanto
a superposição individual de seus espaços, bem como seu valor adaptativo, derivado
do uso exclusivo dos recursos alimentares disponíveis e das áreas terrestres, incluindo
refúgio e criadouros (Grant, 1997). As espécies que apresentam esse repertório
comportamental demonstram diferenciação nas respostas à interações entre os
indivíduos conhecidos (vizinhos) e indivíduos estranhos (intrusos), tal diferenciação é
denominada “Dear Enemy Effect”. Quando ocorrem encontros com indivíduos
invasores, os animais usam muitas estratégias, que variam de acordo com o local
defendido e a avaliação potencial do competidor (Steger e Caldwell 1983; Marden e
Waage 1990; Eshel e Sansone 1995). Assim sendo, há consequentemente,
diferenciação da energia investida determinada pelo tipo de indivíduo presente no
território. Estratégias de baixo custo são usadas quando os intrusos representam pouca
ameaça, mas os sinais e exibições agonísticas aumentam conforme a ameaça aumenta
(Smith e Parker 1976; Enquist et al. 1990). Embora haja evidências de que as donzelas
discriminam o nível de ameaça imposta pelos invasores de seu território (Irving, 2019),
a hipótese de que o tamanho do território e o reconhecimento do intruso afetam os
resultados agressivos não foi testada.
Neste trabalho, usamos a espécie S. fuscus para abordar como a familiaridade
influencia a defesa do território. S. fuscus (Cuvier 1830) é uma espécie de donzela
brasileira endêmica comumente encontrada em ambientes rasos, de substrato coralino
ou rochoso e perto da costa na maioria dos ecossistemas de recife (Ferreira et al. 2004;
Pugh 2005). Muitas espécies de donzelas estabelecem territórios em torno de abrigos
de rocha ou coral, onde mantêm turfs de algas filamentosas (Hixon e Brostoff 1983; Hata
e Cecarelli 2016). Seu comportamento de forrageio e defesa dessas áreas pode
influenciar nos padrões de dieta de peixes herbívoros (Jones 1992),na estrutura das
comunidades bentônicas (Gibson et al. 2001; Hata e Kato 2006; Ceccarelli 2007) e
coralinas (Wellington 1982). Nessas áreas, nas quais geralmente há abundância de
algas e pequenos invertebrados os quais são sua principal fonte de alimento, também
funcionam como sítios para atrair parceiros e reter ovos. Dada a sua importância para
a comunidade recifal, e a falta de informação sobre os fatores que modulam as
respostas comportamentais deste animal, aqui investigamos a resposta agressiva de S.
fuscus relacionada ao tamanho do território e identidade de intrusos (co-específicos vs.
heteroespecíficos). Inicialmente foi realizada uma abordagem em ambiente natural com
o objetivo de investigar a relação do tamanho de território com fatores comportamentos
e em sequência foram conduzidos experimentos em laboratório a fim de investigar os
efeitos da territorialidade e familiaridade do comportamento agonístico, quanto em
experimentos de laboratório envolvendo territorialidade e familiaridade.

Metodologia
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Inicialmente foi realizada a abordagem em ambiente natural e posteriormente a etapa
de laboratório abaixo descritas.
Ambiente Natural
Área de Estudos
O estudo foi realizado na praia de Búzios, localizada no litoral sul do Estado do Rio
Grande do Norte, em Nísia Floresta, Brasil. Nesta praia os recifes são encontrados
paralelamente à costa e principalmente cobertos por macroalgas, zoantídeos (Palythoa
sp. E Zoanthus sp.) e espécies de coral rochoso Siderastrea stallata (Canan 2007).
Gravações comportamentais
Adultos S. fuscus (n = 17) foram observados por mergulho livre (snorkel) em áreas de
até 170 cm de profundidade. As atividades dos peixes foram registradas com uma
câmera de vídeo subaquática (GoPro Hero3 Silver Digital). As observações / gravações
de vídeo foram feitas das 7h às 12h apenas na amplitude da maré baixa (entre 0,0m e
0,3m). Os sujeitos foram selecionados aleatoriamente e após habituação ao observador
(geralmente cinco minutos, 1,5 m do abrigo de animais), o comportamento de cada peixe
foi gravado em vídeo por 30 min. A área de estudo foi dividida em setores amostrados
diariamente para evitar reamostragem de indivíduos. As gravações em vídeo foram
observadas para identificar o repertório comportamental e os comportamentos mais
frequentemente exibidos
Experimentos em laboratório
Em poças de maré na praia de Búzios (6º03'25''S e 35º05'53''W), Nísia Floresta, Estado
do Rio Grande do Norte, Brasil, cento e cinquenta e dois S. fuscus foram coletados com
rede lançada (3m de diâmetro; malha de 10 mm), conforme autorização do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Licença IBAMA nº 41869/2013;
SISBIO nº 5462480). Os peixes foram imediatamente armazenados em tanques de 30
litros contendo água do mar e pedras de ar para manter um alto nível de oxigênio.
Os peixes foram transferidos para tanques de contenção (100 x 30 x 30 cm; 90L) no
Laboratório de Peixes do Departamento de Fisiologia e Comportamento da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Cada tanque foi dividido em 10
pequenos compartimentos e recebeu 10 peixes, cada um em um espaço fechado. As
paredes de vidro entre os indivíduos evitavam comportamentos agressivos e mortes,
porém o sistema de tanques permitia o contato visual, acústico e olfativo entre eles. A
cada quatro tanques formava-se um sistema fechado de recirculação de água, no qual
a água era mantida aerada e filtrada (filtros mecânicos, químicos, biológicos e de luz
ultravioleta), mantida a 28 ± 1 ° C. Água salgada foi previamente preparada (Red Sea
Salt, Red Sea, Houston, EUA) e a salinidade foi mantida em 36ppt. O ciclo de luz da
sala foi definido para 12/12 claro / escuro, com as luzes acesas às 7 horas. Os peixes
foram mantidos nas condições acima descritas por 1 mês antes dos testes
comportamentais. Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia ad libitum com
Artemia salina congelada, pasta de camarão e ração desidratada
Design experimental –
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Para avaliar os efeitos do território estabelecido e do reconhecimento co-específico nas
interações agonísticas em S. fuscus, quatro condições experimentais foram planejadas,
e todas as fases experimentais foram registradas para posterior análise
comportamental. São eles: (a) Territorialidade e familiaridade (T-F; n = 14 pares); (b)
Não territorialidade e familiaridade (NT-F; n = 14 pares); (c) Territorialidade e
desconhecimento (T-UF; n = 16 pares); (d) Não territorialidade e não familiaridade (NTUF; n = 16 pares).
Análise comportamental - Os arquivos de vídeo foram transferidos e analisados usando
o software de rastreamento de vídeo ZebTrack (Pinheiro-da-Silva et al. 2016). Os
seguintes parâmetros foram quantificados: frequência de exibições agonísticas, tipo e o
número total de exibições agonísticas.

Resultados e Discussões

Amostragem de Ambiente Natural
Os comportamentos mais amplamente observados foram monitoramento de intrusos,
ingestão de alimentos, ocupação do abrigo e interações agonísticas. O tamanho do
território e o monitoramento foram estatisticamente significativos, mostrando relação
positiva, conforme demonstrado pelo coeficiente angular (y = 66,9 + 0,032x) e
coeficiente de correlação de Pearson (r = 0,54, p = 0,03). O tamanho do território e a
ingestão de alimentos também foram estatisticamente significativos, mas mostraram
relação negativa de acordo com o coeficiente angular (y = 27,64 - 0,05x) e o coeficiente
de correlação de Pearson (r = -0,68, p = 0,003). Não houve correlação significativa entre
tamanho do território e ocupação do abrigo (Spearman r = -0,23, p = 0,39). Embora o
tamanho do território não tenha apresentado correlação com comportamentos
agressivos contra o número total de intrusos (Pearson r = 0,34, p = 0,15), foi
negativamente correlacionado com intrusos co-específicos (Spearman r = -0,33, p =
0,016), e positivamente correlacionado com intrusos heteroespecíficos (Pearson r =
0,47, p = 0,04). Os resultados da ANCOVA indicam as diferenças entre as duas
vertentes (agressão contra co-específicos e agressão contra heteroespecíficos). Há um
efeito de interação significativo entre a identidade do fator (conspecífico ou
heteroespecífico) e as interações agonísticas covariáveis (F = 12,07, p = 0,002). Assim,
a comparação das inclinações é considerada estatisticamente significativa, e os
coeficientes das inclinações são diferentes.
Os indivíduos defendem agressivamente seus territórios de espécies com requisitos
tróficos semelhantes (Cowlishaw, 2014). Assim, co-específicos são geralmente seus
principais competidores (Osorio et al., 2006). No ambiente natural, observamos que as
manifestações agressivas de S. fuscus foram mais frequentes para heteroespecíficos
do que co-específicos. Como outros autores notaram, indica uma preferência por
sinalizar territorialidade a fim de evitar confrontos com custos potencialmente elevados
de energia (Cleveland 1999; Menegatti et al. 2003), levando à ideia de que S. fuscus
reconhece seus vizinhos coespecíficos e reduz a agressividade em direção a ele
enquanto continua a defender a área de intrusos desconhecidos. Essa ideia é apoiada
pela querida teoria do inimigo e foi então testada em laboratório sob condições mais
controladas.
Amostragem de condições controladas
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Na natureza, S. fuscus com vastos territórios apresentam comportamento mais
agressivo contra heteroespecíficos do que co-específicos. Ao mesmo tempo, as
observações de laboratório indicam que a territorialidade é um fator significativo que
confere vantagens de luta (ou seja, para ganhar encontros independentemente da
identidade do oponente) e que a familiaridade com o oponente é essencial quando não
há território estabelecido.
A análise dos dados identificou treze manifestações agonísticas diferentes durante os
encontros, diferindo na presença e frequência entre os grupos analisados. As
manifestações agonísticas mais representativas presentes em todos os quatro grupos
foram ameaças, perseguições, ataques laterais e mordidas de cauda.
Para os grupos TF e T-UF, ANOVA De RM encontrou o efeito principal da identidade
individual (residente / intruso) (F (1,26) = 18,82, p <0,01) e (F (1,30) = 52,17, p <0,01)
como significativo, mas o principal efeito de encontro (1º / 2º) (F (1,26) = 1,23, p = 0,27)
e (F (1,30) = 0,43, p = 0,51) não foram significativos, respectivamente. Para o grupo NTF ambos os resultados, identidade individual (F (1,26) = 36,22, p <0,01) e encontro (F
(1,26) = 7,72, p = 0,01), revelaram-se significativos. Enquanto que para o grupo NT-UF,
ANOVA RM Two-Way mostrou um efeito principal significativo do encontro (F (1,30) =
9,31, p = 0,005), mas encontrou outros efeitos principais não significativos (F (1,30) =
1,94, p = 0,17). Nenhum dos grupos apresentou resultados significativos nos termos de
interação identidade x encontro. Esses dados corroboram os estudos de Chellappa et
al. (1999) e Switzer (2004), que sugerem que a residência previamente estabelecida é
um fator essencial para o sucesso do confronto, o que pode estar relacionado ao efeito
do valor do recurso de cada animal (pay-off), uma vez que o morador costuma estar
mais motivado lutar por seu território (Grant 1997; O'Connor et al. 2015).
O teste de Tukey mostrou, para o grupo TF, que havia exibições agonísticas
significativamente mais altas exibidas pelo residente durante o primeiro e o segundo
encontros (p <0,05). Para o grupo NT-F, um número significativamente maior de
exibições agonísticas pelos vencedores tanto no primeiro quanto no segundo encontro
e que o vencedor apresentou um número significativamente menor de exibições
agonísticas no segundo encontro em comparação com o primeiro (p <0,05). Para o
grupo T-UF, não mostrou diferenças significativas no número de exibições exibidas
pelos residentes entre o dia 1 e o dia 2, mas os peixes residentes mostraram um número
significativamente maior de exibições agonísticas do que o intruso (p <0,05). E para o
grupo NT-UF, confirmou que o peixe vencedor apresentou um número
significativamente maior de exibições agonísticas no dia 1 (p <0,05), mas o número de
exibições agonísticas não foi significativo entre o vencedor e o perdedor no segundo dia
(p> 0,05). Os resultados contrastantes em relação a exibições agressivas entre o
ambiente natural e o laboratório podem ser atribuídos a duas razões. Primeiro, o
tamanho do território no laboratório foi bastante reduzido e pode ter aumentado sua
importância para o proprietário. O valor do recurso e os custos de perder o território
podem ter reforçado o investimento agonístico do peixe residente, o que corrobora os
resultados de Svensson et al. (2012).
A comparação entre o número de exibições agonísticas pelo peixe residente nas duas
condições envolvendo território anterior (TF e T-UF), e o peixe vencedor nas duas
condições sem território (NT-F e NT-UF) mostrou um efeito principal significativo da
territorialidade (F (1,59) = 12,33, p <0,001), mas encontrou um efeito não significativo
de encontro (F (1,59) = 0,61, p = 0,43). ANOVA de RM bidirecional detectou termos de
interação não significativos, territorialidade × interação por encontro (F (1,59) = 1,19, p
= 0,27). O teste de Tukey indica que os residentes (territoriais) exibiram um número
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significativamente maior de exibições agonísticas do que os vencedores (não territoriais)
durante o primeiro e o segundo encontros (p <0,05). Um estudo recente de Bolognesi
et al. (2019) mostrou que a estimulação tátil reduziu a agressão em peixes territoriais,
levando a menos ataques em um confronto. Assim, no presente estudo, o manuseio de
S. fuscus pode ter afetado a resposta comportamental observada durante o encontro
agonístico, causando uma redução da motivação do intruso para atacar (enquanto o
residente não sofreu manuseio) e diminuindo as interações quando ambos os peixes
(grupos NT) foram testados. Os resultados obtidos para os grupos NT-F e NT-UF
mostram que os vencedores exibiram comportamento menos agressivo contra um peixe
conhecido (segundo confronto), mas os vencedores emparelhados com um indivíduo
desconhecido não apresentaram diferenças significativas na agressividade. Esse
resultado corrobora os achados de Keeley e Grant (1993) e Earley et al. (2003), que
apresentaram baixos níveis de agressividade em confrontos entre animais familiares,
sugerindo que os animais reconhecem seus parceiros.
No que diz respeito à ocupação animal das áreas dos tanques durante os encontros
(apêndice), verificou-se que a área 1 foi mais ocupada pelo intruso do que pelo residente
do grupo FT no segundo encontro (ANOVA RM bidirecional: identidade F = 4,08, p =
0,04; encontro F = 0,01, P = 0,91; identidade x encontro F = 1,78, p = 0,19), enquanto a
ocupação da área 4 e a área inferior contendo o refúgio foi maior para os residentes
(RM de duas vias ANOVA: identidade F = 17,68, p <0,001; encontro F = 0,02, P = 0,86;
identidade x encontro F = 1,35, p = 0,25). No grupo NT-F, o animal perdedor
permaneceu significativamente mais tempo nas áreas 1 (ANOVA de RM bidirecional:
identidade F = 5,96, p = 0,02; encontro F = 0,55, P = 0,46; identidade x encontro F =
0,67, p = 0,41)) e 2 (ANOVA de RM de duas vias: identidade F = 15,89, p <0,001;
encontro F = 0,01, P = 0,93; identidade x encontro F = 0,01, p = 0,97)), que eram as
zonas superiores do tanque, em comparação com os vencedores dos dois encontros.
Os vencedores usaram a área 3 apenas no primeiro dia de confronto (ANOVA de RM
bidirecional: identidade F = 32,65, p <0,001; encontro F = 0,19, P = 0,66; identidade x
encontro F = 0,01, p = 0,89). Para o grupo T-UF, o residente ocupou principalmente a
área 4 no primeiro encontro (ANOVA RM bidirecional: identidade F = 7,12, p = 0,01;
encontro F = 0,14, P = 0,70; identidade x encontro F = 0,05, p = 0,81) e no segundo
encontro permaneceu mais tempo na área 2 do tanque (ANOVA de RM bidirecional:
identidade F = 30,66, p = 0,01; encontro F = 4,59, P = 0,05; identidade x encontro F =
4,08, p = 0,06). O grupo NT-UF não apresentou diferença na ocupação durante os
encontros (ANOVA de RM Two-Way, p> 0,05).
Para o grupo NT-UF, níveis semelhantes de agressividade eram esperados no primeiro
e segundo encontros em comparação com os outros grupos. No entanto, houve baixo
investimento agonístico do vencedor durante o primeiro confronto, e isso não mudou o
padrão no segundo confronto, mesmo com o segundo intruso sendo mais agressivo do
que o primeiro. Sabe-se que animais ingênuos (não expostos à interação agonística
anterior) podem enfrentar uma melhor compatibilidade do que animais envolvidos em
combates recentes (Hsu e Wolf 1999; Hsu et al. 2006). Além disso, experiências
anteriores determinam decisões comportamentais futuras e, portanto, parece que o
vencedor de um confronto de baixa intensidade pode agir de forma semelhante em
confrontos posteriores, esperando obter os mesmos benefícios. Porém, para confirmar
essa hipótese, são necessários mais estudos que observem os sinais / interações dos
combatentes, como coloração do corpo e dos olhos, e sinais químicos, além de medidas
fisiológicas que possam ajudar a entender o estado de cada animal (cortisol, glicose, e
níveis de testosterona).
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Conclusão
O presente estudo mostra que a territorialidade é um fator determinante nos resultados
do confronto em S. fuscus, e que o investimento agonístico de alto custo garante a
conquista e manutenção do território. No entanto, a familiaridade interindividual também
influencia a natureza e os resultados das interações agonísticas. Este estudo contribui
para uma melhor compreensão da dinâmica ecológica e estrutural da comunidade à
qual S. fuscus pertence. No entanto, estudos adicionais abordando os processos de
sinalização, os efeitos do tamanho do território e o investimento necessário para vencer
um confronto, entre outros, também são necessários para uma compreensão completa
dos aspectos sociais do comportamento dos peixes recifais, o que pode levar a
melhores políticas de conservação para esta e outras espécies de peixes de recife.
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TÍTULO: MAPEAMENTO DE EPÍTOPOS T E B DE LEISHMANIA INFANTUM PARA O
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CONTRA

LEISHMANIOSE VISCERAL Resumo
O protozoário Leishmania infantum é o principal agente responsável por provocar a
Leishmaniose Visceral (LV). Atualmente, não há uma vacina segura eficaz contra a
doença humana. A canina existente apresenta eficácia ainda sob investigação. A
eficácia do diagnóstico para a LV depende de múltiplos testes, portanto, faz-se
necessário o aprimoramento desses métodos de forma a torná-los mais sensíveis e
específicos. A continuidade de estudos prévios de nosso grupo permitiu a identificação
de epítopos imunodominantes de células B (CB) e T (CT) através da bioinformática em
6 antígenos comprovadamente imunogênicos. Para identificação de epítopos de CB
foram selecionados os resultados em comum obtidos no BcePRED e IEDB e,
posteriormente, foi feita uma análise de alergenicidade pelo programa AllerTOP,
resultando em 11 epítopos não-alergênicos. Para identificação de epítopos de CT foi
utilizada a ferramenta TepiTool disponível no IEDB, que também avalia também a
cobertura populacional de ligação dos epítopos identificados. A análise de
alergenicidade resultou em 17 epítopos de CT no total, sendo 3 destes capazes de
estimular a produção de IFN-γ segundo a ferramenta IFNepitope. O docking molecular
desses 3 epítopos com os alelos de HLA correspondentes foi realizado com resultados
positivos. Os resultados preliminares desse estudo apontam a síntese dos epítopos
selecionados para testes in vitro com potencial utilização para o diagnóstico sorológico,
imunoterápicos e vacinas.
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Bioinformática, Epítopo, Vacina
TITLE: T AND B CELL LEISHMANIA INFANTUM EPITOPES MAPPING FOR
SEROLOGICAL

DIAGNOSIS,

IMMUNOTHERAPY

AND

VACCINES

AGAINST

VISCERAL LEISHMANIASIS
Abstract
The protozoan Leishmania infantum is the principal cause of Visceral Leishmaniasis
(VL). Nowadays, there is no safe and effective vaccine against human disease. The
canine one is still under evaluation. VL diagnosis depends on multiple assays, being
necessary the improvement of these methods in order to make them more sensitive and
specific. Giving continuity of previous studies of our group, we identified through
bioinformatics immunodominant B and T cell epitopes in 6 proven immunogenic
antigens. For B cell epitopes identifications, we selected the common results between
BcePRED and IEDB tools, followed by allergy testing through AllerTop, resulting in 11
non-allergenic peptides. Regarding T cell epitopes, we utilized TepiTool, available on
IEDB, which also evaluates the populational coverage of each epitope/HLA allele
combination. After allergenicity analysis, we ended up with 17 T cell epitopes in total, 3
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of them being capable of stimulating IFN-γ production according to the tool IFNepitope.
Molecular docking of these 3 epitopes with its corresponding HLA alleles was done with
positive results. These preliminary findings points to the synthesis of these epitopes for
in vitro testing, with potential of being used in serological testing, immunotherapy and
vaccines.
Keywords: Visceral Leishmaniasis, Bioinformatics, Epitope, Vaccine
Introdução
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença causada pelos protozoários das espécies
Leishmania infantum e Leishmania donovani, embora o primeiro seja o responsável
pelos casos no Brasil. É uma doença endêmica em populações de baixa renda, e,
embora inicialmente restrita ao meio rural, nas últimas décadas tem se tornado cada vez
mais incidente nos centro urbanos e periurbanos, regiões nas quais o seu principal
reservatório é o cão doméstico (Azevedo et al. 2019). Sua transmissão ocorre durante
o repasto sanguíneo da fêmea do flebotomíneo, e em particular da espécie Lutzomyia
longipalpis no Brasil.
O parasito é transmitido em sua forma promastigota, a qual se diferencia na amastigota
após infectar células do sistema mononuclear fagocítico (Bates, 2018). Indivíduos
expostos ao patógeno geralmente resolvem a infecção pelo desenvolvimento de uma
resposta de células T de perfil predominante Th1, o qual é mediado primariamente pela
citocina IFN-γ. Entretanto, por motivos ainda não muito bem esclarecidos, alguns
indivíduos montam uma resposta predominante Th2, sendo ineficaz no controle da
infecção (Jawed et al. 2019). Estes, juntamente com aqueles imunocomprometidos, são
os que desenvolvem a doença.
Em trabalho anterior do nosso grupo foram identificados antígenos imunogênicos
derivados da forma amastigota de L. infantum; os epítopos imunodominantes desses
antígenos podem ser sintetizados e combinados para serem utilizados como ferramenta
de imunodiagnóstico ou vacina (Martins et al. 2006). A imunoinformática surge como um
método prático e de baixo custo de investigar diversos aspectos da resposta
imunológica in silico e auxiliar na montagem de possíveis candidatos para diagnóstico,
imunoterapia ou vacina (Raoufi et al. 2020).
Ainda não há uma vacina eficaz contra a LV humana e a vacina canina ainda está sob
investigação. Além disso, o tratamento possui inúmeros efeitos adversos e casos de
resistência às drogas utilizadas têm sido reportados (Hendrickx et al. 2018). O
desenvolvimento de métodos profiláticos é de extrema relevância para a saúde pública
em uma área endêmica como o Brasil.

Metodologia

Seis antígenos identificados como imunogênicos denominados 314, 503, 425, 419, 319
e 648 foram submetidos a análise em programas de identificação de epítopos de células
B e T. Antes disso, realizou-se o BLAST de suas sequências para confirmar a identidade
das proteínas de origem.
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Para epítopos de células B, utilizamos a ferramenta de predição do Immune Epitope
Database and Analysis Resource (IEDB) e o BcePRED com o método de Kolaskar e
Tongaonkar. Selecionamos aqueles que deram resultado positivo em ambas
ferramentas e resultado negativo na predição de alérgeno pelo AllerTOP.
Dando continuidade ao estudo, os epítopos de células T foram identificados com o
auxílio a ferramenta TepiTool, também disponível no site do IEDB, tanto para HLA de
classe I como de classe II; a base de alelos de HLA utilizada foi a que está disponível
no site. Para cada sequência, os epítopos selecionados foram os 3 que obtiveram o
melhor score, resultado negativo na predição de alérgeno, cobertura populacional
adequada predita pela ferramenta de análise de cobertura populacional do IEDB e
predição de estímulo de IFN-γ e IL-4 pelo IFNepitope e IL4pred, respectivamente. Para
observar a estrutura tridimensional dos candidatos, sua posição no antígeno de origem
e sua capacidade de ligar com o alelo de HLA correspondente, realizamos a predição
da estrutura tridimensional e docking molecular através das ferramentas SwissModel, ITASSER e ClusPro.
Todos os epítopos tiveram seu peso molecular e ponto isoelétrico preditos com o auxílio
do ExPASy.

Resultados e Discussões

O alinhamento identificou os antígenos como as seguintes proteínas: 314 – ATPase do
retículo endoplasmático de L. donovani; 503 – fator de alongamento 1-gama de L.
infantum; 425 – cinesina K39 de L. infantum; 419 – proteína hipotética conservada de L.
infantum; 319 – glutamina sintetase de L. infantum; 648 – proteína A2 de L. infantum.
Foram identificados um total de 11 epítopos de células B positivos em ambas
ferramentas utilizadas e negativos na predição de alergia, estando 5 destes localizados
no antígeno 319. Não foram identificados epítopos nas sequências 425 e 648.
A seguir, nós buscamos os melhores ligantes de cada antígeno, avaliado pelo score
MCPR (mean consensus percentile rank), que também deram resultado negativo na
predição de alergia. Apenas os ligantes de MHC de classe II foram submetidos a
predição de estímulo de produção de IFN-γ, uma vez que linfócitos T CD4+ interagem
com essa molécula e são os principais produtores dessa citocina no contexto da
imunidade adaptativa e mediadora da resposta de perfil Th1; em contraste, IL-4 é a
citocina responsável por mediar a resposta de perfil Th2. Dos 17 epítopos identificados,
apenas 3 deram resultado positivo na produção de IFN-γ e negativo na produção de IL4.
O docking molecular foi realizado para avaliar a capacidade desses epítopos de células
T ligarem com seus respectivos alelos de HLA. Nós observamos que todos os 3
peptídeos destacados na tabela acima foram capazes de ligar com a molécula de HLA
na região da fenda, adequada para a apresentação do antígeno.
Por fim, a análise de cobertura populacional foi positiva, demonstrando uma boa
cobertura, de 87,26%, para os ligantes de MHC de classe I, e de 100% para os ligantes
de MHC de classe II.
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Conclusão
A presença de peptídeos imunodominantes indicadas pelas análises in silico sugere a
possibilidade do desenvolvimento de uma vacina baseada em uma proteína quimérica
elaborada a partir da combinação dos epítopos. O docking daqueles ligantes de HLA de
classe II demonstrou a viabilidade dessa ligação peptídeo-MHC II, direcionando para os
passos seguintes como a clonagem e testes in vitro dos epítopos preditos. A polarização
da resposta para um perfil Th1 é imprescindível no combate a parasitos intracelulares,
incluindo Leishmania infantum, e, portanto, é de interesse clínico a elaboração de
vacinas baseadas em polítopos que sejam capazes de induzir essa resposta e, ao
mesmo tempo, possam ser apresentados pelos diferentes HLA de uma população
geneticamente heterogênea como a brasileira.
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TÍTULO: Criação de modelo farmacológico da doença de parkinson em ratos
Resumo
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, de caráter progressivo
e crônico, que compromete o desempenho motor dos indivíduos acometidos em
decorrência de uma disfunção do sistema dopaminérgico central. Sabemos que a DP
acarreta sintomas não-motores como a disfunção sexual, déficit cognitivo, alterações de
sono, alterações circadianas, os quais precedem os sintomas motores e se relacionam
com a desregulação de diferentes sistemas de neurotransmissão. Estudos post-mortem
em humanos, ou desenvolvidos com modelos animais, demonstram aumento na
liberação de histamina, seus receptores e projeções, bem como sua relação com o
comprometimento do sistema dopaminérgico e agravamento de sintomas da DP.
Poucos trabalhos discutem como esse ganho de função histaminérgico ocorre e qual
sua participação na fragmentação de atividade-repouso, sintoma não-motor comum na
DP. Neste sentido, esta pesquisa usa a administração intracerebroventricular da 6OHDA (modelo animal para DP), para avaliar as alterações no ritmo de atividaderepouso e sua relação com a produção circadiana de histamina no sistema nervoso
central de ratos. A administração de 6-OHDA no terceiro ventrículo gerou um distúrbio
progressivo no ritmo de atividade repouso dos animais, sem afetar a expressão das
proteínas analisadas. Dessa forma concluímos que a dopamina exerce papel importante
na regulação do ritmo de atividade repouso, em condições de sincronização e livrecurso, mas não afeta a produção de histamina.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Sintomas não-motores, Disfunção Circadiana,
Bmal1
TITLE: 6-OHDA EFFECTS ON THE ACTIVITY AND REST RHYTHM AND CIRCADIAN
EXPRESSION OF HISTAMINE IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF RATS.
Abstract
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative, progressive and chronic disease, that
compromises the motor performance of affected individuals due to a dysfunction of the
central dopaminergic system. We know that PD causes non-motor symptoms such as
sexual dysfunction, cognitive impairment, sleep disorders, circadian disorders, which
precede motor symptoms and are related to the dysregulation of different
neurotransmission systems. Post-mortem studies in humans or developed with animal
models, demonstrate an increase in the release of histamine, its receptors and
projections, as well as its relationship with the impairment of the dopaminergic system
and worsening of PD symptoms. Few studies discuss how this gain in histaminergic
function occurs and its participation in the fragmentation of activity-rest, a common nonmotor symptom in PD. For this matter, this research uses the intracerebroventricular
administration of 6-OHDA (animal model for PD), to evaluate changes in the activity-rest
rhythm and its relationship with circadian histamine production in the central nervous
system of rats. The administration of 6-OHDA in the third ventricle generated a
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progressive disturbance in the animals' resting activity rhythm, without affecting the
expression of the analyzed proteins. Thus, we conclude that dopamine plays an
important role in regulating the rhythm of rest activity, in conditions of synchronization
and free flow, but does not affect the production of histamine.
Keywords: Parkinson's Disease, non-motor symptoms, Circadian dysfunction, Bmal1
Introdução
Introdução e Justificativa DOENÇA DE PARKINSON A DP é uma patologia
neurodegenerativa que acarreta uma progressiva redução de neurônios dopaminérgicos
na substância negra parte compacta e área tegmental ventral. Sintomas motores como
tremores em repouso, rigidez, bradicinesia, alterações de marcha e a instabilidade
postural são as características clínicas mais comuns desta patologia (Dickson,
2012;Goetz, 2011;Obeso et al., 2017). As reduções no suprimento dopaminérgico
concomitante a alterações em outros circuitos neuroquímicos como o histaminérgico
(Anichtchik, Peitsaro, Rinne, Kalimo, & Panula, 2001;C.-Q. Liu, Chen, Liu, Hu, & Luo,
2007;Nowak et al., 2009) são responsáveis pelos sintomas que precedem os danos
motores (Adler, 2011;Hawkes et al., 2010). SISTEMA HISTAMINÉRGICO E SEU
ENVOLVIMENTO NA DP A histamina é um neurotransmissor de papel fundamental na
regulação de mecanismos fisiológicos como o ciclo sono-vigília, os processos de
plasticidade sináptica, atenção e aprendizagem (Dai et al., 2007;Gianlorenço, Canto-deSouza, & Mattioli, 2013;Parmentier et al., 2015; K. Takahashi, Lin, & Sakai, 2006). Sua
ação no organismo decorre da ativação de seus receptores metabotrópicos (H1R, H2R,
H3R e H4R) e tem fim após sua degradação catalisada pela ação da enzima histamina
HNMT no espaço extracelular. Estudos em indivíduos com DP relatam que a produção
de histamina, seus receptores e projeções nervosas estão alterados nas regiões
afetadas pela depleção dopaminérgica (Anichtchik et al., 2001; Anichtchik, Rinne,
Kalimo, & Panula, 2000;J. O. Rinne et al., 2002;Shan, Bossers, et al., 2012;Shan,
Hofman, et al., 2012). Liu et al., (2007) demonstraram que através da administração de
6-OHDA, o ganho de função do sistema histaminérgico pode ser um dos fatores
agravantes para o comprometimento do sistema dopaminérgico. A literatura sugere que
o sistema histaminérgico possui ação moduladora nos níveis de alerta ou vigília dos
animais. Portanto, para regular de forma eficiente esses níveis, a produção de histamina
no sistema nervoso central (SNC) ocorre de forma rítmica, na tentativa de antecipar e
preparar o nosso organismo aos acontecimentos cíclicos do ambiente. RITMOS
CIRCADIANOS E SEUS MECANISMOS Os ritmos circadianos são ciclos fisiológicos/
comportamentais que se repetem a cada 24 horas (do latim: circa = cerca de + diem =
dia). Esses ritmos estão em praticamente todos os organismos vivos (A. J. Brown,
Pendergast, & Yamazaki, 2019;Hastings, Maywood, & Brancaccio, 2019;Roenneberg &
Merrow, 2016). Em mamíferos, esse mecanismo de temporização faz-se presente em
todas as células do nosso corpo, funcionando através de uma alça de retroalimentação
transcricional e traducional de genes relógios (Hastings et al., 2019;J. S. Takahashi,
2017). Essa rede é sincronizada por um relógio biológico localizado no SNC, o núcleo
supraquiasmático. A integridade funcional deste é importante para a manutenção e
coordenação de diversos ritmos em nosso corpo (Hastings, Maywood, & Brancaccio,
2018;Moore & Eichler, 1972;Stephan & Zucker, 1972;Weaver, 1998). Nosso grupo de
pesquisa vem caracterizando componentes do sistema de temporização circadiano em
diversas espécies de mamíferos. Este sistema sofre modificações decorrentes de
processos de senescência, que podem estar relacionados também com as alterações
vistas em alguns processos neurodegenerativos como a DP (Rovena C. G. J. Engelberth
et al., 2013;Rovena C.G.J. Engelberth et al., 2017;Rovena Clara G. J. Engelberth et al.,
2014;Fiuza et al., 2016). A utilização de modelos animais possibilitou a investigação de
mecanismos fisiopatológicos e abordagens terapêuticas relacionadas à DP. A injeção
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de reserpina demonstrou ser uma ótima ferramenta para observar a progressão
sintomatológica da DP, acarretando déficits cognitivos e déficits motores e alterações
neuroquímicas clássicas (Brandão et al., 2017;Campêlo et al.., 2017;Fernandes et al.,
2012;Leão, Sarmento-Silva, Santos, Ribeiro & Silva, 2015;Santos et al.
Metodologia
ANIMAIS Para a realização dos experimentos programados neste plano de trabalho,
foram utilizados ratos (Rattus novergicus) Wistar machos com aproximadamente 3
meses de idade e pesando entre 300 e 350g. Os animais serão mantidos em racks
ventilados (Alesco) com livre acesso a água e comida, em um ciclo claro/escuro de 12
horas (luzes acesas as 6:30 e desligadas as 18:30). No total, serão utilizados 296
animais para completar o estudo proposto. CIRURGIA ESTEREOTÁXICA Para a
administração central da 6-OHDA, cada animal foi submetido a cirurgia estereotáxica
para implantação de cânulas guia, que acessam seus ventrículos laterais, de acordo
com as coordenadas retiradas de um atlas para ratos (Paxinos & Watson, 2007).
Inicialmente os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina (Ketamina®,
Agener União) e xilazina (Calmiun®, Agener União), por via intraperitoneal, nas doses
de 90mg/kg e 10mg/kg, respectivamente. Após tricotomia da área cirúrgica, o crânio e
os incisivos superiores do animal foram fixados ao aparelho estereotáxico (Insight,
Brasil). A desinfecção do local foi realizada com solução de álcool iodado 0.1%. Após
injeção subcutânea de lidocaína 2%, músculos e demais tecidos foram afastados para
a exposição dos ossos da caixa craniana. Após exposição do crânio, foram realizadas
perfurações com uma broca odontológica para o implante da cânula-guia (10 mm), que
foi fixada com o auxílio de resina acrílica odontológica e de 1 parafuso de aço inoxidável.
Ao término da cirurgia, o animal recebeu uma dose de benzilpenicilina benzatina
(Penicilina G Benzatina®, Ariston / 120000 UI em 0,2 ml) via intramuscular, bem como
um anti-inflamatório e analgésico diclofenaco sódico (voltaren®, Novartis) durante 3 dias
após a cirurgia. As microinjeções de 6-OHDA foram realizadas alternadamente ou
simultaneamente entre os ventrículos laterais esquerdo e direito, com auxílio de agulhas
de 12mm (30 gauges) conectadas a um tubo de polietileno (1 mm de diâmetro) adaptado
a uma microseringa de 10 μL (Hamilton, EUA). TESTES COMPORTAMENTAIS
CATALEPSIA O comportamento de catalepsia foi avaliado colocando-se o animal com
ambas as patas dianteiras sobre uma barra horizontal de vidro, elevada 9 cm da
superfície. Ao ser imposto a essa posição incomum, o animal tende a corrigir sua
postura, saindo da barra. A latência deste movimento de fuga é tomada como medida
direta de catalepsia, o que reflete as condições motoras do animal (Sanberg, Bunsey,
Giordano, & Norman, 1988). AVALIAÇÃO DO RITMO DE ATIVIDADE E REPOUSO A
atividade motora dos animais foi registrada através de sensores infravermelhos
localizados a 15 cm de altura sobre as tampas das gaiolas. Os dados foram coletados
através do software Aschoff, em blocos de 300 segundos, e analisados através do
software El temps (Díez-Noguera, 2013; Sokolove & Bushell, 1978). Foram avaliados o
período, o percentual de variância (%V), amplitude, a média ajustada ao ritmo (Mesor),
Alfa (%Tau), Acrofase e a Variabilidade Intradiária (IV). Análise histoquímica Para
corroborar com nossas hipóteses propostas, grupos de animais foram/ serão destinados
a análise histoquímica de diversos marcadores como Bmal1, histidina descarboxilase,
e tirosina hidroxilase. Para tanto, esses animais foram perfundidos, seus cérebros
cortados em secções finas, que por fim passam por diversas etapas de preparo
imunohistoquímico. Para perfusão, os animais foram anestesiados com sobredose (100
mg/kg) de tiopental. Com o animal completamente anestesiado e imobilizado, foi
realizado um acesso à cavidade torácica. Com acesso livre a cavidade torácica e ao
coração, foi inserida uma agulha, através do ápice do ventrículo, posicionada em direção
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a aorta, e em seguida realizada uma pequena incisão no átrio direito para permitir a
saída do sangue e soluções. Após esse procedimento de perfusão, os cérebros foram
removidos através de craniotomia e mergulhados na solução de paraformaldeído
supracitada, por 24 horas a 4°C. Depois desse procedimento, os cérebros foram
mergulhados em solução de sacarose 30% por mais 24 horas, também a 4°C, antes de
serem seccionados no eixo coronal a 50 um de espessura com auxílio de criostato a 20°C. As secções contendo as áreas de interesse (NTM, NSQ, SNpc e estriado dorsal)
foram submetidas inicialmente a uma solução de peróxido de hidrogênio 0,3% diluída
em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 por 20 minutos para bloqueio de peroxidases
endógenas para evitar marcação inespecífica durante a revelação. Os cortes foram
montados em lâminas de vidro previamente gelatinizadas, e posteriormente
intensificados em tetróxido de ósmio a 0,05%, desidratados em uma bateria de álcoois,
e clarificados em xilol. Após essas etapas, as secções foram cobertas com meio de
inclusão (Entellan®, Merck, EUA) e lamínula. Depois de prontas as lâminas serão
avaliadas em campo claro com auxílio do microscópio Nikon Eclipse Ni acoplado a uma
câmera Nikon DS-Ri2. Foram contabilizados o número de corpos neuronais marcados,
assim como a densidade óptica relativa das projeções dentro das áreas de interesse
com auxílio do programa ImageJ (U.S. National Institutes of Health, Bethesda, MD,
USA). Os valores foram normalizados pela média do grupo controle e expressam
valores percentuais.
Resultados e Discussões
Experimento I Neste experimento pudemos observar que todos animais foram capazes
de sincronizar seus ritmos de atividade-repouso, não apresentando alterações rítmicas
prévias, nem sofrendo grandes perturbações que causasse algum tipo de arritimicidade.
A análise estatística destes dados brutos não revelou diferenças 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, possam dificultar a observação dos efeitos causados pela administração de
6-OHDA na fase TRAT, nos propomos a criar uma nova variável denominada de Delta.
A utilização do Delta além de normalizar a distribuição dos dados, nos permite observar
o acréscimo ou decréscimo das variáveis, respeitando as variações individuais de cada
animal. Como os valores dos períodos BASAL e TRAT formam um único índice, as
comparações intragrupo são realizadas comparando o delta ao estado inicial que é
representado por 100. 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 %Variância [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 %Variância. Essas pequenas
alterações podem ser reflexo da própria manipulação realizada pelos experimentadores
(entrada para administração do tratamento e realização da catalepsia). 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
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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] (Figura 5). Ao avaliarmos as curvas médias
de atividade fica visível, mesmo que qualitativamente, as diferenças de atividade entre
os grupos. Nota-se 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. Apesar das análises indicarem a queda de
robustez no ritmo de atividade, não foram identificados animais arrítmicos. Após
eutanásia dos animais, foram observadas alterações teciduais na região de implantação
da cânula, indicativo de processo inflamatório. Alterações no espaço ventricular também
foram observadas. Experimento II Este experimento foi realizado para reforçar os
resultados do experimento I e evitar alguns problemas como descolamento de
capacetes, utilização de um novo lote de 6-OHDA, randomização da entrada do
experimentador dentro das 6 primeiras horas do período de atividade e adição de uma
etapa em livre curso (escuro constante). Nesta rodada 6 animais do grupo OHDA foram
descartados por alterações comportamentais prévias ao tratamento ou queda de
capacete. Os 18 animais restantes apresentaram ritmos de base normais. Nesta fase,
a compararmos os grupos entre si, não foram observadas diferenças em todas as
variáveis avaliadas Desta vez não observamos o viés de entrada do experimentador
(para aplicar o tratamento e realizar catalepsia), porém os efeitos de redução de
amplitude e atividade geral esperados para o grupo OHDA não foram visualizados na
fase TRAT. Em síntese, podemos dizer que o grupo CTR fortaleceu seu ritmo ao longo
do experimento, enquanto o grupo OHDA sofreu pequenas alterações na fase TRAT,
recuperando as características do seu ritmo de atividade-repouso na fase DD (livre
curso). A catalepsia, assim como no experimento I, não demonstrou diferenças
significativas entre os grupos testados. A análise de variância com medidas repetidas
só destacou o efeito do Tempo [F (9, 144) = 2,378, p< 0,05], não constatando efeito do
Tratamento [F (1, 16) = 0,8982, p = 0,357] ou da interação Tempo x Tratamento [F
(9,144) = 0,885, p = 0,54]. A imunohistoquímica realizada neste experimento, também
não demonstrou efeito da 6-OHDA sobre a expressão de tirosina hidroxilase na SNpc [t
(8)= 0,632, p=0,544] e estriado [t (8)=1,270, p=0,239]. Desta vez, alterações teciduais
ou indicativas de processo inflamatório não foram observadas, mas por temer o
descolamento de capacete, reduzimos o período Trat de 14 para 10 dias. Experimento
III Após os experimentos I e II não terem conseguido reproduzir de fato uma forte
fragmentação do ritmo de atividade-repouso ou arritmia, apresentando pouca
reprodutibilidade nas respostas observadas, nós resolvemos mudar o protocolo de
administração da 6-OHDA. A ideia foi reduzir a frequente manipulação dos animais
(aplicação das drogas e teste de catalepsia), o que acreditamos ser o nosso principal
fator complicador, e aumentar a dose utilizada. Neste experimento, portanto, utilizamos
uma única dose de 6-OHDA, administrada intracerebroventricular na concentração de
50 ug/ul, bilateralmente, sendo 3ul em cada ventrículo, totalizando 300ug por animal.
Por fim, 5 animais foram descartados das análises, por apresentarem alterações
comportamentais destoantes do grupo (alterações no ritmo basal). Os 19 animais
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analisados tiveram um ritmo basal condizente com o fotoperíodo imposto. Na avaliação
intragrupo, podemos observar que ambos os grupos foram acompanhados por um
aumento no tamanho do Período [CTR: [t (8)=4,212, p<0,005; OHDA: t (9)=7,087,
p<0,0001], o que já esperado para Ratos em resposta a entrada em livre curso (Refinetti,
2016). A adaptação a esse novo período pode ter sido responsável pela redução do
%Variância, também observado nos grupos testados [CTR: t (8)=3,387, p<0,01; OHDA:
t (9)=5,207, p<0,001] e pelo deslocamento da Acrofase [CTR: [t(8)=5,756, p<0,0005;
OHDA: t (9)= 5,534, p<0,0005]. Não obstante o grupo CTR também apresentou uma
redução de Amplitude [t (8)=2,699, p<0,05] e de Alfa (%Tau) [t (8)=3,98, p<0,005]. De
forma inesperada, o grupo OHDA apresentou aumento no atividade geral representada
pelo Mesor [t (9)=2,943, p<0,05]. Ao comparamos os grupos entre si, observamos
apenas uma diferença no bloco de atividade representado pelo Alfa (%Tau) [t
(18)=3,608, p<0,005], que apenas foi significativo devido a redução dos valores do grupo
CTR (Figura 17). Por fim, observamos também que a administração i.c.v. de 6-OHDA
não foi capaz de acarretar mudanças significativas na expressão de TH nas regiões da
SNpc [t (6)=0,285, p=0,785] e do estriado [t (6)=1,088, p=0,318]. 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. A
literatura científica, por outro lado, vem demonstrando o contrário. Com injeções
bilaterais de 6-OHDA no estriado anterior e dorsal de ratos, o grupo do pesquisador
francês Bernard Brugerolle conseguiu afetar os parâmetros dos ritmos de temperatura,
batimentos cardíacos e atividade locomotora de diferentes formas. 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, &
Brugerolle, 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. Essa
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 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 dopaminérgicos 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,
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(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
Este trabalho reforça a importância do tônus dopaminérgico das áreas do mesencéfalo
para a SCN e sua função no controle dos ritmos da atividade de repouso. Aqui,
fornecemos mais informações sobre a ruptura circadiana sobre esse comportamento
com o uso de parâmetros não paramétricos funções. Apesar da falta de alterações
neuroquímicas no sistema histaminérgico, acreditamos que mais técnicas quantitativas
devem ser realizadas para analisar a importância deste sistema promotor de vigília na
DP.
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TÍTULO: Efeito antibiofilme dos fitoconstituintes do extrato vegetal da Lippia grata frente
a isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa.
Resumo
Estudos utilizando plantas tem se tornando um campo de pesquisa relevante na busca
por novas possibilidades de controle contra os biofilmes. O objetivo geral do estudo foi
avaliar a atividade antibacteriana e antibiofilme do extrato e óleo essencial da Lippia
grata frente a isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. A concentração inibitória
mínima (CIM) do extrato e óleo essencial foi avaliada pela técnica da microdiluição em
caldo e a concentração bactericida mínima (CBM) por meio da análise do crescimento
do conteúdo dos poços em ágar Mueller-Hinton. A quantificação do biofilme foi realizada
através da determinação da densidade óptica. Na caracterização química do óleo
essencial de L. grata foram identificados os seguintes componentes: carvacrol, timol, pcimeno e gama-terpineno. Entre os antimicrobianos testados, o aztreonam foi o que
apresentou maior percentual de resistência (47,85%), seguido por imipenem e
levofloxacino, ambos com 41,0%. O extrato vegetal da L. grata apresentou atividade
antimicrobiana em 100% dos isolados testados na concentração de 50 mg/mL (CIM90
e CBM90). O óleo essencial de L. grata apresentou atividade antimicrobiana em 100%
dos isolados testados nas concentrações entre 50 a 6,25 mg/mL⁻¹ (CIM90). Os 25
isolados de P. aeruginosa tratados com o extrato de L. grata apresentaram redução no
biofilme em formação e consolidado. Concluindo, os compostos advindos da L. grata
apresentaram atividade biológica promissora frente a P. aeruginosa.
Palavras-chave: Biofilme, Pseudomonas aeruginosa, Lippia grata, óleo essencial.
TITLE: Antibacterial and antibiofilm activity of Lippia grata against clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa and cytotoxicity
Abstract
Studies using plants have become relevant in the search for new possibilities of control
against biofilms. The objective of the present study was to evaluate the antibacterial and
antibiofilm activity of Lippia grata extract and essential oil against clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa. The minimum inhibitory concentration (MIC) of the extract
and essential oil was evaluated by the broth microdilution technique and the minimum
bactericidal concentration (CBMMBC) by analyzing the growth of the well content on
Mueller-Hinton agar. The quantification of the biofilm was performed by determining the
optical density. In the chemical characterization of the essential oil of L. grata, the
following components were identified: carvacrol, thymol, p-cymene and gammaterpinene. Among the antimicrobials tested, aztreonam was the one with the highest
percentage of resistance (47.85%), followed by imipenem and levofloxacin, both with
41%. The plant extract of L. grata showed antimicrobial activity in 100% of the isolates
tested at a concentration of 50 mg/mL (CIM90 and CBM90). The essential oil of L. grata
showed antimicrobial activity in 100% of the isolates tested at concentrations between
50 to 6.25 mg/mL⁻¹ (CIM90). The 25 isolates of P. aeruginosa treated with the extract of
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L. grata showed a reduction in the biofilm in formation and consolidation. In conclusion,
the compounds from L. grata presented promising biological activity in front of P.
aeruginosa.
Keywords: Biofilm, Pseudomonas aeruginosa, Lippia grata, essential oil.
Introdução
A bactéria, Pseudomonas aeruginosa, apesar de compor a microbiota normal da pele e
garganta de pessoas saudáveis é considerada um patógeno oportunista, uma vez que
pode causar doenças em indivíduos imunocomprometidos (STREETER; KATOULI,
2016). É considerada uma espécie ubíqua, normalmente encontrada em ambientes
aquáticos, vegetais e solos. Esta bactéria está frequentemente implicada em vários tipos
de infecções humanas, sendo a principal causa de infecções hospitalares causadas por
bacilos Gram negativos não fermentadores de glicose e a maior causa de infecções
oportunistas em pacientes imunocomprometidos (PANG et al., 2018). Muitas das
infecções causadas por esse agente estão associadas a produção de biofilme,
considerado um importante fator de virulência, que confere às bactérias proteção e uma
grande capacidade de sobreviver por longos períodos em superfícies abióticas (JENNY;
KINGSBURY, 2018). A Pseudomonas aeruginosa está sob continua pressão seletiva
em ambientes hospitalares e como consequência, tem apresentado significativa
resistência aos antimicrobianos de primeira escolha e aos de amplo espectro.
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma lista de agentes
patogênicos prioritários para a busca de novos antibióticos, e Pseudomonas aeruginosa
aparece em segundo lugar no grupo classificado como “crítico”, que inclui bactérias
multirresistentes que podem causar infecções graves e frequentemente mortais, como
infecções da corrente sanguínea e pneumonia (TACCONELLI et al., 2017). Assim, tendo
em vista as infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa no ambiente hospitalar,
somado ao aumento da resistência aos antimicrobianos e a capacidade de formação de
biofilmes, por essa bactéria, as pesquisas tem sido focadas em buscar alternativas,
como avaliar a possível ação antimicrobiana de extratos vegetais frente a Pseudomonas
aeruginosa (SOUZA ELLER, 2015). Investigações anteriores evidenciaram a atividade
antimicrobiana de óleos essenciais (ALBUQUERQUE et al., 2006, BITU et al., 2014,
CAFFARO, 2014, FERNANDES et al., 2015) e extratos hidroalcóolicos da Lippia grata
(FERNANDES et al., 2015). Ensaios antimicrobianos com produtos vegetais desta
espécie demonstraram elevada atividade frente a bactérias Gram negativas Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescens, Morganella
morganii, Proteus mirabilis, Klebsiela pneumoniae; e Gram positivas Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., fungos Saccharomyces e Trichophyton (MATOS, 1998,
PESSOA et al., 2005, ALBUQUERQUE et al., 2006, BITU et al., 2014, CAFFARO,
2014). O óleo essencial da Lippia grata contém proporções variáveis de fitoquímicos
antimicrobianos de ação comprovada, sendo o timol e carvacrol, os componentes
majoritários e provavelmente os responsáveis pela ação antimicrobiana. Em função de
sua natureza lipoprotéica, o óleo interage com a membrana plasmática causando sua
ruptura e extravasamento de componentes celulares, levando em consequência a morte
do microrganismo (NETO et al., 2010; GOMES, NOGUEIRA, MORAES, 2011;
ALBUQUERQUE et al., 2012; FERNANES et al., 2015, MARCHESE et al., 2016). Enfim,
considerando a constituição química dos extratos e óleo essencial da Lippia grata, as
atividades biológicas mencionadas acima e a possibilidade futura de desenvolvimento
de medicamentos à base de plantas medicinais, torna-se apropriado avaliar o potencial
antimicrobiano e antibiofilme de compostos vegetais. É importante ressaltar que essa
pesquisa, coordenada pela Profa. Dra. Vânia Sousa Andrade (DMP-CB/UFRN) teve a
duração de dois anos, justificando a renovação do projeto, com a participação de três
alunos bolsistas de iniciação científica (Propesq/UFRN), uma biomédica egressa da
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UFRN (EBSERH-HUOL) uma aluna de mestrado (PPgCB-UFRN), uma pesquisadora
do DQ/CCET (UFRN) e uma pesquisadora externa à UFRN (no caso, da UERN).
Metodologia
A pesquisa foi realizada com 44 isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa
provenientes do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário Onofre
Lopes, obtidos no período de Abril a Junho de 2018 (previamente aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa - CEP/HUOL). Os isolados foram identificados fenotipicamente
através do sistema automatizado BD Phoenix e mantidos estocados em freezer a -20
°C até a realização dos ensaios. Utilizou-se como parâmetro a cepa padrão P.
aeruginosa (ATCC 27853). Obtenção do extrato vegetal e óleo essencial da L. grata:
foram produzidos a partir de folhas frescas. Após higienização com água corrente, as
folhas foram imersas em etanol a 70% na proporção de 1:5 (p/v), para extração dos
compostos químicos. A extração do óleo essencial foi feita por processo de
hidrodestilação, utilizando o sistema Clevenger. A caracterização química do óleo para
a identificação dos constituintes voláteis foi feita utilizando a cromatografia gasosa
associado a espectrometria de massa (Shimadzu, Kyoto, Japan). Avaliação do Perfil de
Sensibilidade das amostras aos antimicrobianos: através da técnica de Kirby-Bauer e
os pontos de corte foram estabelecidos de acordo com o CLSI (2018). Os
antimicrobianos testados foram: ceftazidima (30 microgramas), cefepime
(30microgramas), aztreonam (30 microgramas), Imipenem (10 microgramas),
meropenem (10 microgramas), gentamicina (1 microgramas), ciprofloxacino (5
microgramas), levofloxacino (5 microgramas), Piperacilina + Tazobactam (PIT) (100/10
microgramas). Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do extrato vegetal
e óleo essencial: foi avaliada de forma quantitativa através da técnica da microdiluição
em caldo (CLSI, 2018). Todas as amostras foram testadas em triplicata e como
parâmetro de avaliação utilizou-se gentamicina, como controle positivo e
dimetilsulfóxido (DMSO) a 5%, como controle negativo. A viabilidade das cepas
bacterianas foi determinada pela presença de crescimento no poço contendo apenas
meio de cultura e o microrganismo. Foram pipetados em cada poço da placa de
microtitulação, 100 microlitros de caldo Mueller-Hinton. Em seguida foram adicionados
100 microlitros da solução estoque do extrato ou óleo no primeiro poço,
homogeneização, seguido de diluições seriadas para se obter as 8 concentrações finais
para o extrato hidroalcóolico (100 mg/mL a 0,78 mg/mL) e 16 concentrações finais para
o óleo essencial (100 mg/mL a 0,003 mg/mL). Após a incubação foi realizada a leitura
da placa, onde foi utilizado o revelador de crescimento bacteriano Cloreto de 2,3,5trifeniltetrazólio (CTT) a 0,5%. As placas foram analisadas a fim de se determinar as
CIM, a CIM50 e a CIM90. Foram definidas como as concentrações mínimas inibitórias
necessárias para inibir o crescimento de 50% e 90% dos isolados bacterianos,
respectivamente (CORTINHAS et al., 2013). Determinação da concentração bactericida
mínima (CBM) do extrato vegetal e óleo essencial: foi realizada avaliando o crescimento
bacteriano referente aos poços correspondentes à CIM, assim como duas
concentrações acima e abaixo da CIM. Alíquotas de 10 microlitros de cada poço foram
semeadas em ágar MH e incubadas por 24h a 37°C. A CBM50 e CBM90 foram definidas
como as menores concentrações do extrato ou óleo essencial capazes de causar danos
irreversíveis em 50% e 90% das cepas, respectivamente (RÚA et al., 2019).
Quantificação do biofilme: Para o cultivo do biofilme, 180 microlitros de caldo Triptona
de Soja (TSB) suplementado com 1% de glicose foram distribuídos nos poços de uma
placa poço aos quais foram adicionados 20 microlitros do inóculo padronizado para cada
bactéria. Como controle negativo foram utilizados poços contendo 200 microlitros de
TSB. Em todos os experimentos utilizou-se como parâmetro a cepa padrão P.
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aeruginosa (ATCC 27853). A placa foi incubada em aerobiose a 37°C por 24h, depois
lavadas 3 vezes em solução salina estéril a 0,85% e fixadas pelo calor por 1h a 60°C.
Em seguida, os poços foram corados com 200 microlitros de cristal violeta durante 15
minutos em temperatura ambiente, as placas foram lavadas em água corrente e após a
secagem, foram adicionados 150 microlitros de etanol a 95%. A quantificação do
biofilme em cada poço foi medida usando a densidade óptica (DO) de 570nm através
de um leitor de microplacas (Epoch da BioTek). Os valores médios de DO foram
calculados para todas as cepas testadas e controles negativos, uma vez que todos os
testes foram realizados em triplicata. Com base nos valores DO previamente calculados
as cepas foram classificadas como: não produtora, fraca produtora, moderada produtora
e forte produtora, de acordo com parâmetros estabelecidos na literatura (STEPANOVIC
et al., 2007). Ação do extrato sobre o biofilme em formação: foi testada apenas para o
extrato, uma vez que o óleo não apresentou atividade bactericida sobre os isolados
testados. Foi utilizada a concentração de CBM50 para os testes com o biofilme em
formação. Este ensaio foi realizado apenas com os isolados bacterianos MP (produtor
moderado) e FP (forte produtor) de biofilme. Em cada poço da placa foram adicionados
100 microlitros do extrato que foi incubado por 24 a 37°C, seguido de coloração com
cristal violeta. A quantificação do biofilme em cada poço foi medida usando a DO. Ação
do extrato sobre o biofilme consolidado: foi realizada seguindo-se o mesmo
procedimento descrito nos tópicos anteriores. Após 24h de incubação a 37°C, os poços
foram lavados 3 vezes com salina estéril, para a remoção de células plactônicas e
adicionados 200 microlitros do extrato (CBM50) que apresentou a melhor ação
bactericida no experimento (NOSTRO et al., 2007). A DO foi determinada
imediatamente após a adição do extrato (0 h) e depois (24 h). Análise estatística: para
verificar a associação entre o tempo de tratamento com extrato (0h e 24h) e a DO do
biofilme consolidado, através do cálculo da média e do desvio padrão, utilizou-se o Teste
dos sinais (Statistica 7.0 Software).
Resultados e Discussões
Os principais componentes encontrados foram o carvacrol (51,4%), timol (15,6%), pcimeno (12,2%) e gama-terpineno (7,4%). A análise por CG/EM do óleo essencial da
Lippia grata permitiu a identificação de 10 compostos diferentes. O óleo essencial de
Lippia grata tem sido investigado em outros estados do Brasil. Em Sergipe, o óleo
essencial apresentou como constituintes majoritários carvacrol (44,43%), p-cimeno
(9,42%), gama-terpineno (9,16%) e beta-cariofileno (8,83%) (GUILHON et al., 2011); no
Ceará foi encontrado timol (21,30%), carvacrol (20,85%), alfa-pineno (19,42%) e pcimeno (8,58%) (BITU et al., 2012); no Pará os constituintes principais foram timol
(73,5%), p-cimeno (9,2%) e timol metil éter (FRANCO et al., 2014). É importante
ressaltar que esses constituintes majoritários podem sofrer alterações dependendo da
parte utilizada para a extração, do processo de extração e coleta, do ambiente. A maior
parte dos isolados foram provenientes de amostras de secreção traqueal (25%), seguido
de amostras de urina (20,4%), sangue (15,9%), ponta de cateter (9,0%), escarro (6,85),
secreção de orofaringe (6,8), secreção de abscesso (4,5%) e outros sítios de isolamento
com menores frequências. Esse mesmo padrão de sítios de isolamento para
Pseudomonas aeruginosa também foi observado em estudos realizados na China (XU
et al., 2013), Sérvia (DJORDJEVIC; FOLIC; JANKOVIC, 2017) e EUA (SADER et al.,
2019). As infecções no trato respiratório e na corrente sanguínea possuem grande
importância clínica, devido à alta taxa de morbidade e mortalidade. A afinidade desta
espécie por estes sítios, provavelmente está relacionado ao uso de procedimentos
invasivos, como cateteres, sondas, intubação traqueal (SILVA et al., 2013, CRESPO;
FERNÁNDEZ, 2014). Entre os antimicrobianos testados, a classe dos monobactâmicos,

CIÊNCIAS DA VIDA

629

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

representada pelo aztreonam foi a que apresentou maior percentual de resistência
(47,85), seguido por imipenem e levofloxacino, ambos com 41,0%, meropenem (36,4%),
PIT (35,0%), ceftazidima (34,1%), ciprofloxacino (31,9%) cefepime (29,6%) e
gentamicina (20,5%). A frequência elevada da Pseudomonas aeruginosa no ambiente
hospitalar está diretamente ligada à sua capacidade de desenvolver resistência aos
antimicrobianos utilizados na terapêutica (BLOT et al., 2002). Além de um amplo arsenal
de resistência, intrínseca e adquirida, esta espécie ainda apresenta diversos
mecanismos de virulência, onde uma vez estabelecida a sua entrada no hospedeiro,
sua eliminação se torna muito mais difícil (HONG et al., 2015). Vários estudos vêm
demonstrando um aumento no padrão de resistência da Pseudomonas aeruginosa a
várias classes de antibióticos (XU et al., 2013; ACAR et al., 2019). No período entre
2013 e 2016, os percentuais de resistência em Pseudomonas aeruginosa foi de 34,6%
para Cefepime, 36% para ceftazidima, 40.3% para ciprofloxacino, 37.3% para
meropenem e 41.3% para PIT (SHORTRIDGE et al., 2019). No Brasil, um estudo
envolvendo amostras da corrente sanguínea de 16 hospitais, coletadas entre junho de
2007 e março de 2010, constatou taxas elevadas de resistência para gentamicina
(45,7%), ciprofloxacina (45,6%), cefepime (42,9%), imipenem (36,8%), ceftaziadima
(36,6%), meropenem (35,8%) e PIT (33,9%) (ZIMERMAN, 2012). O extrato vegetal da
Lippia grata apresentou atividade antimicrobiana em 100% dos isolados testados na
concentração de 50 mg/mL (CIM90 e CBM50). A concentração de 25 mg/mL (CIM50)
apresentou atividade inibitória em 56,8% dos isolados e atividade bactericida em 43,1%
dos isolados. As demais concentrações não promoveram atividade antimicrobiana. O
óleo essencial da Lippia grata apresentou atividade antimicrobiana em 100% dos
isolados testados nas concentrações de 50 mg/mL a 6,25 mg/mL (CIM90). As
concentrações de 3,12 mg/mL (CIM50) e 1,56 mg/mL promoveram atividade inibitória
em 70,4% e 27,2% dos isolados, respectivamente e as demais concentrações não
proporcionaram atividade antimicrobiana. Nenhuma das concentrações testadas
apresentou atividade bactericida sobre os isolados testados. Os produtos naturais,
como compostos puros ou extratos padronizados de plantas, fornecem oportunidades
como novos fármacos devido à sua diversidade química (TOFIÑO-RIVERA et al, 2016).
No presente estudo o extrato vegetal e o óleo essencial da Lippia grata apresentaram
atividade antibacteriana frente a todos os isolados testados. O óleo essencial da Lippia
grata promoveu uma ação bacteriostática mais acentuada que o extrato vegetal, uma
vez que para todas as cepas os valores da CIM do óleo foram inferiores aos
apresentados pelo extrato (Figura 3 e Figura 4). Uma possível explicação para essas
diferenças observadas entre o óleo e o extrato seria o caráter hidrofóbico das moléculas
presentes na estrutura das paredes celulares bacterianas. Os terpenóides, presentes
nos óleos essenciais dessa espécie, como o timol e o carvacrol apresentam natureza
lipídica, característica semelhante as do lipopolissacarídeos presentes na superfície
desses patógenos, havendo assim forte interação destes com a membrana plasmática
da célula, resultando na formação de canais, através dos quais há extravasamento de
conteúdo e consequente desorganização celular (FERNANDES et al., 2015). Apesar do
óleo essencial da Lippia grata ter apresentado uma ação bacteriostática melhor que a
do extrato, não apresentou ação bactericida em nenhuma das concentrações testadas.
A ação bactericida apenas do extrato pode estar relacionada à diferença dos
constituintes dos óleos e extratos. Estas diferenças nos constituintes podem ser
atribuídas à época de colheita, fatores como calor, luminosidade, constituição do solo e
umidade e métodos de extração (LAPA et al., 1999). Relatos disponíveis na literatura
confirmam a ação antimicrobiana de extratos e óleos essenciais, porém não confirmam
se a ação desses produtos vegetais tem ação bactericida ou bacteriostática. Pouco se
sabe sobre a ação dos extratos hidroalcóolicos da Lippia grata, visto que a maior parte
dos estudos encontrados na literatura foram realizados com o óleo essencial da planta.
De acordo com Matos (2009), deve-se investigar a composição fitoquímica de extratos
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hidroalcóolicos a fim de comprovar a presença de alcaloides, cumarinas, flavonoides,
metilxantinas, quinonas, saponinas e taninos. A presença destes componentes no
extrato da Lippia grata pode estar relacionada com a elevada atividade bactericida do
extrato encontrada no presente estudo. A atividade antimicrobiana da Lippia grata,
avaliada nesse estudo, também foi apontada em diversos trabalhos. Caffaro e
colaboradores (2014) avaliaram a atividade biológica do extrato etanólico dessa espécie
frente a cepas bacterianas padronizadas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebisiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa e cepa fúngica de Candida albicans. Segundo os autores, no
ensaio da microdiluição em caldo com as cepas Gram positivas, todos os valores de
concentração inibitória mínima dos extratos ficaram abaixo de 0,5 mg/mL. Já com as
cepas Gram negativas os valores da CIM foram iguais ou acima de 1,0 mg/mL. No
método de difusão em meio sólido, a Pseudomonas aeruginosa apresentou resistência
ao extrato da L. grata. Para as bactérias Gram negativas, foi necessário um valor de
CIM maior. Vários estudos demonstram também o potencial antimicrobiano de outras
espécies vegetais frente a cepas de Pseudomonas aeruginosa. Tian e colaboradores
(2019) avaliaram a atividade antimicrobiana do óleo essencial de Zingiber striolatum
sobre algumas espécies bacterianas, entre elas a Pseudomonas aeruginosa e
verificaram significativa inibição com valor de CIM igual a 3,12 mg/mL, resultado
semelhante ao encontrado no presente estudo. Para inibir a referida espécie bacteriana
com outros óleos foram necessárias maiores CIM, como constatado com Coriandrum
sativum (CIM de 5,44 micrograma/mL) (AELENEI et al., 2019). Owen, White e Laird
(2018) selecionaram valores de CIM de 18,60 mg/mL, 9,20 mg/mL e 35,20 mg/mL para
óleos essenciais do cominho (Cuminum cyminum), orégano (Origanum compactum) e
pau-rosa (Aniba rosaeodora), respectivamente. As discrepâncias entre os valores
encontrados no presente estudo e outros relatos sobre os valores da CIM podem ser
atribuídas aos diferentes perfis químicos dos óleos essenciais, diferentes protocolos
experimentais e diferentes cepas utilizadas em estudo. No presente estudo foi
observado que os valos de CIM foram mais elevados para Pseudomonas aeruginosa
apresentou quando comparados a outras espécies bacterianas avaliadas com óleo da
mesma espécie vegetal. Deans e colaboradores (1995) observaram que alguns óleos
essenciais parecem ser mais específicos em sua atividade antimicrobiana, exercendo
maior atividade inibitória contra bactérias Gram positivas, provavelmente devido à
menor complexidade da morfologia destes micro-organismos quando comparados às
Gram negativas. Além disso envoltório extracelular composto por alginato contido no
biofilme formado por Pseudomonas aeruginosa provavelmente também dificulta a ação
direta dos componentes antibacterianos dos extratos e óleos essenciais na bactéria
(ZAMORA; TORRES; NUÑEZ, 2018). Os resultados da quantificação do biofilme
produzido pela Pseudomonas aeruginosa nas superfícies plásticas das microplacas
revelaram que 97.7% dos isolados avaliados produziram biofilme nomeio TSB diluído.
Dos 44 isolados de Pseudomonas aeruginosa, 18 (40,9%) foram classificados como
fracos produtores de biofilme, 18 (40,9%) como moderados produtores, 7 (15,9%) como
fortes produtores e apenas 1 (2,2%) não produziu biofilme. A atividade antibiofilme do
extrato vegetal da Lippia grata foi avaliada nos 25 isolados de Pseudomonas aeruginosa
que apresentaram Forte ou Moderada Produção de Biofilme. O extrato de Lippia grata
apresentou ação sobre o Biofilme em formação nos 25 isolados de Pseudomonas
aeruginosa, diminuindo a medida da densidade óptica, sendo estes isolados
reclassificados como fraco e não produtores de biofilme. A concentração de 50 mg/mL
promoveu o melhor desempenho, onde 23 isolados (92%) foram classificados como não
produtores de biofilme e 2 (8%) como fracos produtores de biofilme. O extrato de Lippia
grata apresentou ação sobre o biofilme consolidado nas três concentrações 25, 40 e 50
mg L -1 ao se aplicar o teste dos sinais, havendo diferença significativa entre as
densidades ópticas no tempo 0 e após 24 horas. Cerca de 97,7% dos isolados de
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Pseudomonas aeruginosa avaliados formaram biofilme. Esses resultados corroboram
com os de Robinson e colaboradores (2019), que ao avaliar a produção de biofilme por
100 isolados de Pseudomonas aeruginosa oriundas de otite canina constataram que
68% dos isolados foram classificados como fortes produtores de biofilme, 20% como
moderados produtores, 8% como fraco produtores e 4% como não produtores,
demonstrando uma maior produção de biofilme quando comparado ao presente estudo.
Outros estudos também evidenciam a propriedade antibiofilme de espécies do gênero
Lippia. Tofiño-Rivera e colobadores (2016) comprovaram que o óleo essencial de Lippia
alba erradicaram 95,8% do biofilme formado por Streptococcus mutans. Souza e
colaboradores (2017) também avaliaram o potencial antibiofilme do óleo essencial de
Lippia alba, contra cepas de Aeromonas spp e verificaram eficiência desse composto
na formação do biofilme antes da sua consolidação. Vários trabalhos evidenciaram
também o potencial de diversos vegetais frente a biofilmes em formação de
Pseudomonas aeruginosa, tal como da camomila (Chamaemelum nobile), em
concentrações que variaram de 6,25 a 25 mg/mL (KAZEMIAN, et al, 2015). A eficiência
antibiofilme do extrato clorofórmico de Couroupita guianensis também foi comprovada
contra Pseudomonas aeruginosa por Al-Dhabi e colaboradores (2012) os quais
detectaram 52% de inibição da formação de biofilme com 2mg/mL do produto.
Kauffmann e colaboradores (2017) avaliaram o potencial antimicrobiano de espécies do
gênero Eugenia, contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, e
observaram que a grande maioria dos extratos não afetou a formação do biofilme nos
ensaios com Pseudomonas aeruginosa, contrastando com os resultados obtidos nos
ensaios com Stapylococcus aureus. No presente estudo foram necessárias
concentrações elevadas do extrato da Lippia grata para inibir a formação do biofilme de
Pseudomonas aeruginosa, enquanto que para outras espécies bacterianas há
necessidade de concentrações muito menores do mesmo extrato para inibir a formação
do biofilme. Acredita-se que o alginato que agrega o biofilme, seja o componente
responsável pela resistência bacteriana aos antimicrobianos, principalmente em
Pseudomonas aeruginosa. Isso ocorre porque, ao ser carregado negativamente, o
alginato acaba sequestrando ou neutralizando o efeito de antimicrobianos carregados
positivamente (AITKEN et al., 2011).
Conclusão
Concluímos que, tanto o extrato como o óleo essencial obtidos da planta Lippia grata
apresentaram atividade antimicrobiana contra a Pseudomonas aeruginosa, sendo que
o extrato mostrou ação bactericida e o óleo essencial, apenas bacteriostática. Além
disso, o extrato em altas concentrações também apresentou atividade antibiofilme frente
a Pseudomonas aeruginosa, tanto no biofilme em formação como no consolidado. Neste
contexto, o presente estudo pode direcionar o desenvolvimento de novas pesquisas com
produtos derivados da Lippia grata, com potencial terapêutico.
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TÍTULO: Padrões ecomorfológicos na borboleta Hamadryas februa são afetados por
modificações no habitat
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. 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
Hamadryas februa 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
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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
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, através da mudança do custo/benefício do
deslocamento, levando a um aumento ou diminuição da capacidade de dispersão ( Hill
et al. 1999a, Taylor et al. 1995, Thomas et al. 1998, Wang et al. 2011, Wickman 1992).
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. Resultado diferente
do encontrado por Bonte and Van Dyck (2009) que obtiveram uma relação inversa entre
a fragmentação e o aumento da carga alar.
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.
Como visto, a diminuição da cobertura vegetal afeta diretamente o trade-off dos
indivíduos ali presentes, pois aumenta a necessidade de um maior investimento
energético no aparato de voo (Berwaerts et al. 2002, Gibbs and Van Dyck 2010) Estudos
também mostram que a da resposta a essas modificações ambientais tende a variar
conforme o sexo (Skórka et al. 2013, Norberg et al. 2002) . Já que o investimento da
fêmea na reprodução é muito mais acentuado que nos machos. Sendo assim, 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, bem como a diferença da resposta
entre os sexos. A pesquisa irá relatar o caso daborboleta Hamadryas februa, uma
espécie abundante nas áreas de fragmentos de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte.

Metodologia

CIÊNCIAS DA VIDA

636

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

2. 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 pré-definidas 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 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).

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
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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 (AIC < 2).

Resultados e Discussões

3. Resultados e Discussão
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.
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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 macho em todas as variáveis estudadas (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
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 como 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.
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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
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 (AICc < 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.
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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 AICc < 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). Acréscimos de distância entre os fragmentos
força um maior deslocamento dos indivíduos na busca por habitats favoráveis. Sendo
assim, O aumento da massa corporal é esperada em ambientes fragmentados. O
aumento da massa desses indivíduos tem sido relacionada ao aumento do investimento
energético no tórax (Hill et al. 1999b, Norberg et al. 2002). Ou seja, um investimento na
melhora do aparato de voo em decorrência do aumento das distâncias entre os
fragmentos. Além disso, 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
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
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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 (Breuker et al. 2007, 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
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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
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.

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.

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) C...
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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 AICc < 2).
Os valores da importância relativa para cada variável também são mostrados. As vari...

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
fê...)

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
inc...

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 hab....
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TÍTULO: Análise por Bioquímica Quântica da Neuraminidase do H1N1 Resistente ao
Oseltamivir
Resumo
A arginina [Ácido 2-amino-5- (diaminometilideno-amino) pentanóico.] é um aminoácido
alifático com característica polar, carregado positivamente, nitrogenado e não-essencial,
pois é produzido pelo corpo humano. 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 fórmula molecular, C6H14N4O2. Tendo,
como uma de suas principais atividades, a de carreadora de hidrogênio nos processos
metabólicos em mamíferos. Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de estudos
relacionados as suas características físico-químicas. 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 de mecânica quântica
DFT/MO62x/6-31G+d com CPCM water. E por fim, após a obtenção dos resultados
foram realizadas as análises estatística dos dados.
Palavras-chave: Anealing, Optimização, Geometria, Simulação, Mecânica Quântica.
TITLE: IN SILICO GEOMETRIC ANALYSIS OF ARGININE PEPTIDES
Abstract
Arginine [2-amino-5- (diaminomethylidene-amino) pentanoic acid.] Is an amino acid
aliphatic with polar characteristic, positively charged, nitrogenous and non-essential,
because it is produced by the human body. This amino acid has the longest side chain
between the twenty we know, formed by four carbon atoms, ten hydrogen and three
nitrogen, with respective molecular formula, C6H14N4O2. Having, as a of its main
activities, that of hydrogen carrier in the metabolic processes in mammals. Thus, the
development of studies related to its physical-chemical characteristics. Therefore, we
defined the choice of arginine, because there is little research on its physical-chemical
nature, due to the costs computational data to analyze its extensive loaded chain. In
addition, we establish the extension of four arginine monomers, considering that the
optimization analyzes increasing geometries are limited to diarginine, to carry out this
study. Applying the steps of creating molecules; anealing simulation; establishment of
quantum mechanical calculation parameters DFT / MO62x / 6-31G + d with CPCM water.
AND finally, after obtaining the results, statistical analysis of the data was performed.
Keywords: Anealing, Optimization, Geometry, Simulation, Quantum Mechanics.
Introdução
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A compreensão da relação entre a estrutura e função em aminoácidos, peptídeos e
proteínas, é importante no entendimento de diversos processos bioquímicos (1). Como
também, o estudo da conformação e flexibilidade dessas moléculas, utilizando o
parâmetro de variação de energia nestes sistemas, a fim de se estabelecer um mínimo
energético global. Dessa forma, selecionamos a arginina [ácido 2-amino-5(diaminometilideno-amino) pentanóico] um aminoácido obtido por hidrólise de diversas
proteínas, especialmente numeroso em protaminas e histonas, macromoléculas
associadas a ácidos nucleicos. Além disso, o primeiro estudo da estrutura em questão
só foi possível em 1895 a partir do seu isolamento, fazendo o uso de chifres de animais,
que desempenha um papel importante nos mamíferos na síntese da uréia, a principal
forma pela qual essas espécies excretam nitrogênio (2). Ademais, ele possui como
características químicas, polaridade, carga positiva, cadeia alifática, sendo um
composto nitrogenado, e não-essencial pois é produzido pelo corpo humano (3). 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, C 6 H 14 N 4 O 2 . Para mais, possui o papel de principal carreador
de hidrogênio em humanos e mamíferos, podendo ser formada a partir do ácido
glutâmico, o que justifica a sua participação na síntese de moléculas elementares para
manutenção da vida, como: creatina, óxido nítrico, ornitina, poliaminas, prolina entre
outras (5). 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 (6). 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 (4). Isso, corrobora com a importância
da realização de um estudo mais aprofundado acerca das características físicoquímicas da arginina, pois com a compreensão do sistema micro teremos uma maior
previsibilidade do seu comportamento em um sistema macro, como: proteínas e
peptídeos (5). 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 (5). 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, dipolo-dipolo, dipoloinduzido 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 quatro monômeros de arginina, tendo em vista que
as análises de optimização geométrica crescentes se limitam a diarginina, para a
realização deste estudo. Criação das moléculas Por conseguinte, foram obtidas as
quatro moléculas de arginina, denominadas de ARG_1, ARG_2, ARG_3 e ARG_4 de
acordo com o número de cadeias dispostas, na plataforma do Discovery studio, assim
como a adição de caps terminais, NH 2 e CH 3 CO, para fechar a valência das cadeias.
A essas 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 - (√)Smart minimizer, Máximo de etapas
= 200.000, gradiente RMS = 0,0001. Simulação de anealing Levamos as quatro
moléculas para o Materials Studio, acionando o comando Forcite-Calculation-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 (7). 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 20 estruturas de cada molécula, sendo 5 de máxima, média e
10 de menor energia. Parâmetros de cálculo Retiramos a caixa de solvatação das 20
estruturas selecionadas de cada molécula (fig.3,4,5 e 6), direcionamos o arquivo para o
Gauss view para delimitar o método DFT, o funcional M062X, o conjunto de bases 631G+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, número de passos, das 20 estruturas de molécula. Posteriormente,
foram realizadas algumas análises estatísticas a partir da média, mediana e desvio
padrão, que denominamos análise vertical e horizontal de todas as estruturas, como
também, avaliamos o comportamento geométrico dos máximos, médios e mínimos
energéticos. Portanto, a análise vertical consiste na comparação dos resultados das
cadeias de número 1, cadeias de número 2, 3 e 4 entre si de cada molécula (esquema
1); a análise horizontal possui caráter intrínseco e implica na analogia, exemplificando,
da cadeia 1 e 2 da diargininan (ARG_2), cadeia 1, 2 e 3 da triarginina(Arg_3) e cadeia
1, 2 , 3 e 4 da tetrarginina.
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 atômicos a sistemas maiores (10). 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 uma simulação
aproximada da realidade biológica. Dessa forma, adiante iremos apresentar os

CIÊNCIAS DA VIDA

649

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

resultados apresentados por este estudo. Anealing - Mecânica clássica Nessa etapa, os
peptídeos de arginina foram submetidos a temperaturas elevadas possibilitando uma
redisposição dos átomos da molécula, passando posteriormente a séries de
resfriamento com o objetivo de obter uma estrutura de menor energia. Sendo assim, ao
final do procedimento obtivemos o forcite anneal optimization-energy fornecido pelo
materials studio, para cada a aminoácido, demonstrado na figura 7, que indica a energia
das estruturas em kcal/mol nos ciclos de 1 a 100. E a partir desses dados selecionamos
20 estruturas (Fig.8 a fig.11) de cada peptídeo, sendo 5 máximos, 5 médios e 10
mínimos, totalizando 80. Com a finalidade de obter uma melhor caracterização
geométrica e energética da arginina, pois o programa busca uma estabilidade eletrônica,
ou seja, há uma procura pela convergência do sistema. Optimização – Mecânica
Quântica Número de passos e Energia Esse estágio, consistiu na análise geométrica e
energética das 80 conformações por meio do método DFT, funcional m062x e do
conjunto de bases 6-31G+d, que foram submetidas a uma optimização estrutural
utilizando a mecânica quântica. Dessa forma, o segundo resultado foi proveniente do
gaussian09, que se encontra exposto na tabela 3, 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, observando o desvio padrão. Porém podemos
perceber a diminuição significativa do número de passos em ARG_3, pois há uma
aproximação de grupos com maior povoação eletrônica, o que dificulta a organização
dos elétrons em seus orbitais em dímeros de aminoácidos. Sendoesses passos, os
períodos utilizados pela molécula na busca de uma conformação com maior estabilidade
e menor energia possível. Análise estatística vertical Após a coleta dos dados das 80
estruturas realizamos uma análise extrínseca, que consistiu em uma comparação entre
o resíduo 1 da monoarginina (ARG_1), diarginina (ARG_2), triarginina (ARG_3) e
tetrarginina (ARG_4), entre o resíduo 2, 3 respectivamente. Portanto, essas informações
deram origem aos gráficos 1 a 6 que demonstram a variação das distâncias e ângulos
de ligações dos átomos de acordo com o aumento da cadeia de arginina. De acordo
com os números apresentados observou-se que não há variações significativas na
distância de ligação dos átomos de todos os resíduos. No entanto, os ângulos 14C 11C - 9C (Fig.12), 17C - 14C - 11C (Fig.13) e 20N - 17C - 14C (Fig.14), mostram
alteração nos resíduos 1, 2 e 3, e 24H - 23N – 22C (Fig.15) nos resíduos 2 e 3. Análise
estatística horizontal Por conseguinte, efetivamos uma análise intrínseca das 80
conformações, que resultou em uma analogia dos resíduos 1 e 2 da diarginina, 1, 2 e 3
da triarginina e 1,2,3,e 4 da tetrarginina. Dessa forma, por meio dos gráficos 7 a 12,
verificamos a variação das distâncias e ângulos de ligações dos átomos de cada
peptídeo. Em concordância com os dados apresentados constatamos que não há
variações relevantes na distância de ligação dos átomos de cada molécula. Porém,
notamos que o ângulo 17C - 14C - 11C (Fig.16) exibe modificações nos peptídeos
ARG_2, ARG_3 e ARG_4, e o ângulo 20N - 17C - 14C (Fig.17) nas moléculas ARG_3
e ARG_4. Análise estatística dos ângulos e variações dos mínimos Resíduo 1
Posteriormente, realizamos uma análise de 40 conformações de energia mínima das
quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Dessa forma, o resíduo 1
apresentou modificações repetidas nos ângulos 13H - 11C - 9C na monoarginina e na
tetrarginina, 14C - 11C - 9C na monoarginina e na tetrarginina, 17C - 14C - 11C na
monoarginia e na tetrarginina e 20N - 17C - 14C na monoarginina e na tetrarginina.
Resíduo 2 Em seguida, efetuamos uma análise de 40 conformações de energia mínima
da quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Desse modo, o resíduo 2
apresentou modificações repetidas nos ângulos 12H - 11C - 9C na diarginina e
triarginina, 20N - 17C - 14C na diarginina e tetraarginina e 21H - 20N - 17C na triarginina
e tetraarginina. Resíduo 3 Seguidamente, desempenhamos a análise de 40
conformações de energia mínima das quatro moléculas, verificando cada resíduo em
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separado. Dessa maneira, o resíduo 3 não apresentou variações significativas na
triarginina, tendo variações apenas na tetrarginina nos ângulos 13H - 11C - 9C e 15H 14C - 11C. Análise estatística dos ângulos e variações dos médios Resíduo 1
Posteriormente, realizamos uma análise de 20 conformações de energia média das
quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Dessa forma, o resíduo 1
apresentou modificações repetidas no ângulo 17C - 14C - 11C na monoarginina e
tetrarginina, não ocorrendo variaões significativas na cadeia 1 da diarginina e triarginina.
Resíduo 2 Em seguida, efetuamos uma análise de 20 conformações de energia média
das quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Desse modo, o resíduo 2
apresentou modificações repetidas nos ângulos 12H - 11C - 9C e 19H - 17C - 14C na
diarginina, 14C - 11C - 9C, 15H - 14C - 11C, 27H - 26N - 22C e 28H - 26N - 22C na
tetrarginina, e observamos que não houve variações significativas na cadeia 2 da
triarginina. Resíduo 3 Seguidamente, desempenhamos a análise de 20 conformações
de energia média das quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Dessa
maneira, o resíduo 3 apresentou variações dos ângulos 13H - 11C - 9C, 20N - 17C 14C, 21H - 20N - 17C e 22C - 20N - 17C na triarginina e 14C - 11C - 9C e 15H - 14C 11C na tetrarginina. Análise estatística dos ângulos e variações dos máximos Resíduo
1 Posteriormente, realizamos uma análise de 20 conformações de energia máxima das
quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Dessa forma, o resíduo 1
apresentou modificações repetidas no ângulo 20N - 17C - 14C na monoarginina e na
triarginina, 17C - 14C - 11C na monoarginina, na diarginina e tetrarginina. Resíduo 2 Em
seguida, efetuamos uma análise de 20 conformações de energia máximas das quatro
moléculas, verificando cada resíduo em separado. Desse modo, o resíduo 2 apresentou
modificações repetidas no ângulo 20N - 17C - 14C na diarginina e tetrarginina. Resíduo
3 Seguidamente, desempenhamos a análise de 20 conformações de energia máxima
das quatro moléculas, verificando cada resíduo em separado. Dessa maneira, o resíduo
3 apresentou variações dos ângulos 21H - 20N - 17C na triarginina e na tetrarginina,
sendo mais significativa na ARG_3_3 devido uma pertubação maior no sistema da
ARG_3_19 , que não se repete nas outras estruturas de máxima energia.
Conclusão
A arginina é um aminoácido produzido pelo corpo humano fundamental em muitas
funções desempenhadas pelo organismo, como desempenho muscular, estimulação do
sistema imune, cicatrização entre outros. Desta forma, torna-se necessário descobrir
qual método de cálculo pode melhor descrever sua estrutura e suas características, com
o melhor custobenefício computacional. Portanto, foram criadas quatro estruturas com
cadeias repetidas de arginina, denominadas de monoarginina, diarginina, triarginina e
tetrarginina. Além disso, os quatro peptídeos passaram pela etapado Anealing, onde
realizamos a escolha de 20 estruturas, sendo 10 de energia mínima, 5 máxima e 5
média, para cada polímero. Por conseguinte, ocorreu a otimização de todas as
conformações com o método DFT, utilizando o funcional m062x e e o basis set 631+G(d). Observamos que o principal fator que altera e interfere na geometria da
arginina são as forças eletrostáticas e de van der waals que atuam nos polos terminais
carregados, gerando variações geomátricas nos ângulos e ligações das estruturas.
Sendo assim, os ângulos que se destacam repetidas vezes em todas as conformações
estudadas são: 12H - 11C - 9C, 13H - 11C - 9C, 14C - 11C - 9C, 15H - 14C - 11C, 16H
- 14C - 11C, 17C - 14C - 11C, 20N - 17C - 14C, 21H - 20N - 17C, 22C - 20N - 17C e
27H - 26N - 22C. Ademais, constatamos que não ocorreram alterações significativas
das distâncias de ligações dos átomos dos quatro peptídeos.
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Anexos

Caixa de solvatação adicionada no discovery a molécula de arginina.

Gráfico gerado após a simulação de annealing com as 100 estruturas formadas a cada
ciclo

ARG_1 antes do anealing.

ARG_2 antes do anealing.

ARG_3 antes do anealing.

CIÊNCIAS DA VIDA

652

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ARG_4 antes do anealing.

Síntese das análises vertical e horizontal.

forcite anneal optimization-energy.

Dímero ARG_1 de arginina após anealing.

Dímero ARG_2 de arginina após anealing.

Dímero ARG_3 de arginina após anealing.

Dímero ARG_4 de arginina após anealing.

Correlacionam o número de passos com a energia dos peptídeos de arginina.

ARG_1 demarcando o ângulo 14C – 11C – 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 17C - 14C – 11C.
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ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

ARG_1 demarcando o ângulo 24H – 23N – 22C.

Análise vertical da distância e variação dos resíduos 1.

Análise vertical da distância e variação dos resíduos 2.

Análise vertical da distância e variação dos resíduos 3.

Análise vertical do ângulo e variação dos resíduos 1.

Análise vertical do ângulo e variação dos resíduos 2.

Análise vertical do ângulo e variação dos resíduos 3.

ARG_1 demarcando o ângulo 17C - 14C – 11C.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.
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Análise horizontal da distância e variação da ARG_2.

Análise horizontal da distância e variação da ARG_3.

Análise horizontal da distância e variação da ARG_4.

Análise horizontal do ângulo e variação dos peptídeos ARG_2.

Análise horizontal do ângulo e variação dos peptídeos ARG_2.

Análise horizontal do ângulo e variação dos peptídeos ARG_3.

Análise horizontal do ângulo e variação dos peptídeos ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 14C – 11C – 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 17C - 14C – 11C.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

ARG_1 demarcando o ângulo 13H - 11C - 9C.
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Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 1 ARG_1.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 1 ARG_2.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 1 ARG_3.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 1 ARG_3.

ARG_1 demarcando o ângulo 12H - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 21H - 20N - 17C.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 2 ARG_2.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 2 ARG_3.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 2 ARG_4.
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ARG_1 demarcando o ângulo 13H - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 15H - 14C - 11C.

Análise do ângulo e variação dos mínimos do resíduo 3 ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 17C - 14C - 11C

Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 1 ARG_1.

Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 1 ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 12H - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 14C - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 15H - 14C - 11C.

ARG_1 demarcando o ângulo 19H - 17C - 14C.
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ARG_1 demarcando o ângulo 27H - 26N - 22C.

ARG_1 demarcando o ângulo 28H - 26N - 22C.

Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 2 ARG_2.

Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 2 ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 13H - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

ARG_1 demarcando o ângulo 21H - 20N - 17C.

ARG_1 demarcando o ângulo 22C - 20N - 17C.

ARG_1 demarcando o ângulo 14C - 11C - 9C.

ARG_1 demarcando o ângulo 15H - 14C - 11C.

Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 3 ARG_3.
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Análise do ângulo e variação dos médios do resíduo 3 ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

ARG_1 demarcando o ângulo 17C - 14C – 11C.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 1 ARG_1.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 1 ARG_2.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 1 ARG_3.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 1 ARG_4.

ARG_1 demarcando o ângulo 20N - 17C - 14C.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 2 ARG_2.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 2 ARG_4.
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ARG_1 demarcando o ângulo 21H - 20N - 17C.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 3 ARG_3.

Análise do ângulo e variação dos máximos do resíduo 3 ARG_4.
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TÍTULO: Purificação de condroitim sulfato e avaliação de seu efeito em um modelo de
inflamação aguda
Resumo

A inflamação está associada com diversas patologias e sua exacerbação deve ser
evitada através do uso de agentes anti-inflamatórios. Igualmente como outros
mecanismos da biologia, o processo inflamatório não ocorre isoladamente e está
interligado com outros eventos biológicos, sendo afetado por diferentes compostos
orgânicos. Entre esses compostos, destaca-se o Condroitim Sulfato (CS), um
Glicosaminoglicano (GAG) que apresenta atividade anti-inflamatória e que pode ser
extraído de resíduos orgânicos do camarão. Nesse contexto, este trabalho apresenta
um composto tipo CS isolado a partir do cefalotórax (“cabeça”) do camarão Litopenaeus
vannamei que possivelmente é capaz de inibir o processo inflamatório em modelo
experimental de peritonite aguda. A partir de uma metodologia já padronizada em nosso
laboratório, demonstramos a eficiência do procedimento de purificação de GAGs obtidos
de subprodutos da carcinicultura. Ainda, demonstramos que o CS isolado continha
composição dissacarídica característica desse tipo de GAG, evidenciando a presença
do composto de interesse no resíduo do camarão. Além disso, esse estudo também
revela um aspecto inovador, uma vez que o aproveitamento dos resíduos de camarão
como uma fonte para a extração de moléculas tipo CS, abre uma nova perspectiva
capaz de minimizar o impacto ambiental gerado pelos rejeitos descartados pela
carcinicultura, garantindo assim a sustentabilidade dessa atividade econômica.

Palavras-chave: Inflamação. Camarão. Condroitim Sulfato
TITLE: Purification of chondroitin sulfate and evaluation of its effect in an acute
inflammation model
Abstract
Inflammation is associated with several pathologies and its exacerbation must be
avoided through the use of anti-inflammatory agents. In this way, like other biology
mechanisms the inflammatory process does not occur in isolation and is interconnected
with other biological events, being affected by different organic components. Among
these compounds, Chondroitim Sulfate (CS) stands out, a Glycosaminoglycan (GAG)
that has anti-inflammatory activity and can be extracted from shrimp residues. In this
context, this work presents a CS type compound isolated from the cephalothorax
(“head”) of the shrimp Litopenaeus vannamei that is possibly capable of inhibiting the
inflammatory process in an experimental model of acute peritonitis. Based on a
methodology already standardized in our laboratory, it demonstrates the efficiency of the
GAG purification procedure taking advantage of shrimp by-products. In addition, we
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demonstrated that the isolated CS contained a disaccharide composition characteristic
of this type of GAG, showing the presence of the compound of interest in no shrimp
residue. Moreover, this study also reveals an innovative aspect since the use of shrimp
residues as a source for the extraction of CS type molecules opens a new perspective
capable of minimizing the environmental impact generated by the waste discarded by
shrimp farming, thus ensuring the sustainability of this economic activity.
Keywords: Inflammation. Shrimp. Chondroitin Sulfate
Introdução
Um dos fenômenos biológicos mais comumente ocorridos e mais correlacionados com
distintas doenças é a inflamação. Este evento, pode ser compreendido como uma
complexa resposta do organismo vivo contra agentes infecciosos e estímulos nocivos
causadores de lesão tecidual. De maneira geral, após o comprometimento do tecido,
inúmeras células imunológicas são recrutadas para o sítio lesionado por um processo
de transmigração leucocitária e, atrelado com diferentes mediadores químicos, a
inflamação acontece com o objetivo final de eliminar o agente agressor (KUMAR;
ABBAS; ASTER, 2013). Entretanto, apesar de inicialmente a inflamação ser uma
resposta imunológica benéfica, sua exacerbação no organismo humano acarreta em
uma série de complicações clínicas como calor, vermelhidão, dor e inchaço, por isso
deve ser atenuada ou inibida por mecanismos anti-inflamatórios.

Distintos compostos orgânicos são capazes de interferir em inúmeros mecanismos
biológicos, como por exemplo a inflamação. Dentre esses, polissacarídeos de
organismos marinhos são promissores agentes terapêuticos devido suas
particularidades estruturais e funcionais desenvolvidas durante milhares de anos de
evolução. Dados da literatura revelam a ocorrência de diferentes glicosaminoglicanos
(GAGs), uma classe de carboidratos complexos que interagem com inúmeras moléculas
biológicas que estão localizados na matriz extracelular, em várias espécies marinhas
como ascídias, caranguejos, lulas, pepinos do mar e tubarões (YAMADA; SUGAHARA;
ÖZBEK, 2011). Entre os GAGs, o Condroitim Sulfato (CS) vem se destacando devido
sua capacidade de modular o processo inflamatório (VOLPI, 2011; DU SOUICH et.,
2009; KRYLOV et al., 2011). Em sua estrutura, o CS é composto por unidades
dissacarídicas repetidas e alternadas contendo ácido glucurônico (GlcA) e N-acetilgalactosamina (GalNAc) em sua cadeia e, juntamente com core proteico, formam
proteoglicanos (PRABHAKAR, SASISEKHARAN 2006).

O camarão é uma excelente fonte de GAGs e sua produção vem aumentando cada vez
mais durante os anos. Segundo o IBGE, o RN se tornou estado líder no setor de
carcinicultura em 2018, representando cerca de 43% do volume nacional de produção.
Porém, o elevado teor produtivo desse crustáceo gera grande quantidade de resíduos
orgânicos que normalmente são desprezados no meio de forma inapropriada,
justificando o interesse por metodologias de reaproveitamento residual para a
minimização de problemas ambientais. Nessa conjuntura, nosso grupo de pesquisa
busca extrair e purificar um condroitim sulfato do cefalotórax do camarão L. vannamei
(sCS) com o intuito de investigar seus possíveis efeitos anti-inflamatórios.
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Metodologia

1. Extração e purificação dos glicosaminoglicanos sulfatados

Em um primeiro momento, cerca de 6Kg do cefalotórax do camarão L. vannamei foram
triturados e deslipididados com acetona, obtendo-se um pó cetônico o qual foi
homogeneizado com NaCl 1.0M com ajuste do pH para 8.0 utilizando NaOH. Após isso,
o produto gerado sofreu degradação proteolítica, com auxílio de superases, e
posteriormente, ocorreu a incubação por 48 horas a 60°C para que pudesse acontecer
a filtração da solução formada. Em seguida, os GAGs foram complexados por meio de
uma resina de troca-iônica Lewatit adicionada ao filtrado e, para evitar o crescimento
bacteriano, utilizou-se tolueno. A solução foi mantida sob agitação à temperatura
ambiente, durante 24 horas, e a resina foi lavada com água destilada a 50°C e NaCl.
Por fim, os GAGs foram removidos da resina, no processo de descomplexação, usando
NaCl 3,0M. Os GAGs eluídos da resina foram precipitados pela adição de metanol para
obtenção de uma fração que foi denominada F-3,0M.

1.1 Fracionamento com Acetona

A fração F-3,0M foi submetida ao processo de fracionamento por meio de volumes
crescentes de acetona em uma proporção de 0,5:1 (v/v) mantido a 4°C por 18 horas.
Posteriormente, com o término desse tempo, formou-se um precipitado que foi
centrifugado e a fração passou a ser identificada como F-0,5. Com a etapa de
centrifugação, formou-se um sobrenadante o qual foi acrescentado acetona na
proporção 0,7:1(v/v) e mantido nas mesmas condições experimentais já descritas. Ao
final desse processo, o precipitado formado originou a F-0,7M. Por fim, para a obtenção
das frações 1.0 e 2.0, o mesmo procedimento foi realizado e cada uma dessas frações
teve seu perfil eletroforético identificado. As frações contendo polissacarídeos tipo
condroitim sulfato, foram submetidas às etapas subsequentes.

1.2 Purificação dos GAGs por cromatografia de troca iônica

Os GAGs de interesse foram purificados por cromatografia de troca iônica utilizando
uma resina de DEAE-Sephacel com o objetivo final de purificar o composto tipo
condroitim sulfato. Para isso, molaridades crescentes de NaCl (0,5; 0,8 e 1,0 molar)
foram eluídas juntamente com os polissacarídeos obtendo-se subfrações a serem
estudadas. Para a quantificação desses compostos, foi feita uma dosagem de ácido
urônico pela reação do carbazol e foram identificados os polissacarídeos tipo condroitim
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sulfato presentes em cada sub-fração. Por fim, o excesso de NaCl foi removido por meio
da cromatografia de gel filtração em Sephadex G-25.

2. Identificação Estrutural

2.1 Eletroforese

O perfil estrutural foi analisado por meio da eletroforese em gel de agarose a 0,6%
contendo tampão 1,3-diaminopropano (PDA) 0,05M e pH 9,0 através de uma corrente
elétrica de 100 V durante 1 hora, em uma cuba refrigerada a 4°C. Na eletroforese, os
compostos orgânicos migram pelo gel e esta corrida foi visualizada pelo vermelho de
cresol. Finalizando essa etapa, os GAGs foram fixados com CETAVLON 0,1 % durante
2 horas e o gel foi desidratado e corado para análises subsequentes.

2.2 Degradação Enzimática

A identificação da composição dissacarídica do composto foi feita por meio da
degradação enzimática utilizando enzimas que degradam estruturas tipo CS.
Primeiramente, cerca de 10 µL condroitinases AC ou ABC foram incubadas juntamente
com cerca de 100 µg da amostra em 40 µL de tampão Tris-HCl 50 mM contendo 60 mM
de acetato de sódio em pH 8,0. Por fim, ocorreu a incubação dessa mistura a 37°C
durante o período de 18h e os produtos oriundos dessa degradação foram analisados
por eletroforese em gel de agarose em tampão PDA.

Resultados e Discussões
Resultados

Por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as atividades de pesquisa
foram suspensas e os experimentos relacionados com a avaliação da resposta
inflamatória não foram realizados. Dessa forma, os resultados aqui descritos foram
executados em momentos anteriores a pandemia. Além disso, também são descritos na
discussão os resultados esperados quanto à abordagem inflamatória.

1. Extração e purificação dos glicosaminoglicanos sulfatados
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Primeiramente, o cefalotórax do camarão L. vannamei foi submetido às etapas iniciais
(delipidação, proteólise, complexação, descomplexação e precipitação) e, após eluição
com NaCl a 3,0M, foi gerada uma fração bruta de GAGs denominada F-3,0M. Em
seguida, a F-3,0M foi tratada com volumes crescentes de acetona para a obtenção de
subfrações (F-0,5A, F-0,7A, F-1,0A, F-2,0A) correspondentes a diferentes tipos de
GAGs (Figura 01) e posterior purificação do composto de interesse. O CS foi purificado
a partir da subfração F-1,0A por cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephacel e a
presença desse composto foi sugerida por meio do perfil eletroforético em gel de
agarose, no qual revelou uma banda metacromática de migração semelhante as cadeias
de dermatam sulfato (DS) e heparam sulfato (HS) (Figura 02).

2. Caracterização Estrutural- Degradação Enzimática

Utilizando enzimas que degradam estruturas CS, as condroitinases, foi demonstrado
que esse composto isolado do camarão continha unidades dissacarídicas comumente
encontradas nesse tipo de GAG. Porém, inicialmente, o CS de camarão parecia
resistente à ação da AC e era digerido parcialmente pela ABC, sugerindo que este
composto fosse do tipo DS. Por isto, foi feito um tratamento com uma mistura de
condroitinases do tipo ACII e ABC e foram analisados os produtos de degradação por
cromatografia líquida de alta performance (HPLC) como retratado na figura 03. O
resultado, foi a produção de 25,9% de dissacarídeos insaturados constituídos por
resíduos de ácido urônico ligado a galactosamina N-acetilada não sulfatada (ΔUGalNAc) e 74,1% de unidades dissacarídicas constituídas por resíduos de ácido urônico
ligado a galactosamina N-acetilada com sulfatação na posição 4 (ΔU-GalNAc-4-Osulfato), na posição 6 (ΔU-GalNAc-6-O-sulfato) ou ligado a galactosamina N-acetilada
sulfatada em ambas as posições (ΔU-GalNAc-4,6di-O-sulfato). Entretanto, é necessária
a realização de experimentos mais refinados para a identificação do subtipo CS, por
isso o GAG extraído do camarão desse trabalho foi denominado sCS.

Discussão

O aproveitamento de resíduos orgânicos é bastante importante no contexto do
desenvolvimento econômico sustentável e suas aplicações são diversas em diferentes
campos da ciência. Na área biomédica, bioativos, principalmente aqueles isolados de
espécies marinhas, podem ser extraídos desses resíduos e possuem promissoras
propriedades farmacológicas terapêuticas. Dentre esses, os GAGs se destacam por
serem abundantes na matriz extracelular tecidual e por interagirem com outras
moléculas orgânicas (KIURU et al., 2014) sendo potenciais moduladores de eventos
fisiopatológicos como a inflamação. Entre os GAGs, estudos científicos relatam a
participação do condroitim sulfato no contexto inflamatório. A administração de CS
obtidos de raia, salmão e tubarão levou a uma diminuição de neutrófilos na cavidade
peritoneal em camundongos com uma inflamação estabelecida (KRYLOV et al., 2011).
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Ainda, o CS deteve um caráter anti-inflamatório na osteoartrite, contribuindo na redução
da dor e melhora da função articular (DU SOUICH et., 2009). Nesse contexto, como
diferentes tipos de GAGs são extraídos do cefalotórax do camarão L. vannamei, tendo
em vista resultados prévios obtidos pelo nosso grupo de pesquisa (BRITO et. al., 2014;
CAVALCANTE et. al., 2018), este trabalho busca caracterizar GAGs do tipo CS com o
intuito de investigar suas propriedades anti-inflamatórias.

Como esperado, utilizando o cefalotórax do camarão, foram obtidas diferentes
subfrações de GAGs como retrata o resultado da eletroforese (figura 01), enfatizando a
eficácia de nosso método de reaproveitamento residual. Após sucesso na obtenção de
GAGs, o bioativo de interesse foi purificado a partir da F-1,0A após a cromatografia de
troca iônica (figura 02). Nesta figura, o resultado da eletroforese revelou uma banda de
migração intermediária aos padrões de DS e HS, revelando um padrão de migração
atípica para essa fração.

Com esse primeiro resultado, apenas a eletroforese, não foi possível determinar a
presença de estruturas tipo CS, fazendo-se necessário utilizar metodologias mais
específicas. Dessa forma, foi feita uma degradação enzimática com as amostras obtidas
utilizando uma mistura de condroitinases ACII e ABC, tendo como resultado a
observação de unidades dissacarídicas características de GAGs tipo CS (figura 03). Em
sua estrutura, compostos CS são formados por unidades dissacarídicas repetidas
contendo ácido glucurônico (GlcA) e N-acetil-galactosamina (GalNAc) alternadamente
com diferentes graus de sulfatação que diferenciam os subtipos de CS. Conforme a
posição do grupamento sulfato, a nomenclatura CS é estabelecida. Por exemplo,
resíduos GalNAc sulfatados nas posições C-4 e/ou C-6 formam CS do tipo CS-A (GlcAGalNAc 4-O-sulfato), CS-C ((GlcA-GalNAc 6-O-sulfato) e CS-E ((GlcA-GalNAc 4,6-diO-sulfato). Dessa forma, deve ser feito um estudo mais refinado para analisar as
características estruturais da molécula CS obtida do camarão. Por esta razão, o
composto foi chamado de sCS neste trabalho.

Uma vez purificado, os atributos funcionais do composto sCS obtido seriam investigados
por alguns ensaios laboratoriais. Entretanto, devido a pandemia causada pelo novo
coronavírus, as atividades do laboratório foram interrompidas fazendo com que os
experimentos relacionados com a inflamação não fossem realizados. Com relação aos
resultados esperados para esse estudo, esperamos que o sCS seja capaz de modular
eventos inflamatórios. Por meio do modelo experimental da “Indução da Peritonite”,
camundongos, devidamente mantidos com livre acesso à água e alimentos, seriam
tratados com uma injeção de um lipopolissacarídeo (LPS), para que a peritonite fosse
induzida, de uma solução salina (PBS) e da amostra sCS. Após isso, uma contagem
diferencial de leucócitos polimorfonucleares seria feita com o objetivo de mensurar o
grau de inflamação nesses animais comparando com o grupo controle. Por fim, esperase que com a administração do composto isolado do camarão, ocorra uma redução na
migração de leucócitos para a cavidade peritoneal, sugerindo uma atividade antiinflamatória do mesmo.
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Além disso, utilizando o lavado da cavidade peritoneal, seria executado o experimento
“Dosagem de Citocinas” com o auxílio do Kit ELISA. Em um processo inflamatório,
citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) são produzidas no local da lesão e a
diminuição dessas moléculas químicas indicam um menor efeito inflamatório. Assim,
espera-se que os lavados peritoneais de animais tratados com sCS tenham uma
quantidade de citocinas menor comparado com animais tratados com a solução
controle, indicando um efeito anti-inflamatório para o sCS.

Conclusão

Foi demonstrado que o composto discutido neste trabalho pode ser isolado, de forma
eficiente, a partir do resíduo orgânico do camarão e que apresenta características
estruturais referentes aos GAGs do tipo CS. Entretanto, são necessários novos estudos
científicos que avaliem o possível efeito anti-inflamatório dessa molécula em questão e
seu potencial terapêutico. Esse estudo também revela um aspecto inovador, uma vez
que o aproveitamento das cabeças de camarão como uma fonte para a extração de
moléculas tipo CS, abre uma nova perspectiva capaz de agregar valor ao subproduto
da carcinicultura, reduzir o impacto ambiental gerado pelo seu descarte inadequado e,
consequentemente, contribuir para garantir a sustentabilidade dessa atividade
econômica no estado do Rio Grande do Norte.
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Anexos

Figura 01. Perfil eletroforético em sistema PDA dos GAGs extraídos do camarão
L.vannamei após o fracionamento com acetona.

Figura 02. Perfil eletroforético em sistema PDA dos GAGs do camarão obtidos a partir
da F-0,1A após a cromatografia de troca iônica.

Figura 03. Composição dissacarídica do sCS a partir da digestão enzimática por
condroitinases analisada por cromatografia líquida de alta performance (HPLC).
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ESTEREOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS EFEITOS DA
SENESCÊNCIA NO NÚCLEO GENICULADO LATERAL DORSAL DE SAGUIS
(CALLITHRIX JACCHUS)
Resumo
O sistema visual inclui diversas áreas corticais e subcorticais, o Núcleo Geniculado
Lateral Dorsal do Tálamo (GLD) e o Colículo Superior (CS) são importantes estruturas
do sistema visual subcortical. O GLD considerado um núcleo talâmico de primeira ordem
no processamento da informação visual, atua na integração e modulação de
informações retinianas para o córtex visual. O CS participa na integração e transmissão
de informações visuo-motoras para áreas subcorticais responsáveis pelos movimentos
de orientação e direcionamento dos olhos e cabeça. Esses dois núcleos constituem as
duas principais vias visuais em mamíferos, contribuindo para a interpretação e posterior
formulação de respostas visuais adequadas pelo córtex. No entanto, esse
processamento visual é alterado com o avançar da idade, culminando 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 descrever
quantitativamente parâmetros morfológicos e conexionais no GLD e CS em resposta ao
processo de envelhecimento. Para isso, foram utilizados saguis machos (Callitrix jaccus)
adultos e idosos, submetidos a injeção intraocular de CTb, foram perfundidos
transcardiacamente e seus encéfalos seccionados e processados para a coloração de
Nissl e imunodetecção de NeuN.
Palavras-chave: Envelhecimento; Núcleo Geniculado Lateral Dorsal; Callithrix jaccus;
TITLE:

STEREOLOGICAL

AND

MORPHOMETRIC

EVALUATION

OF

THE

SENESCENCE EFFECTS ON THE DORSAL LATERAL GENICULATE NUCLEUS IN
MARMOSET (CALLITHRIX JACCHUS)
Abstract
The visual system includes several cortical and subcortical areas, The Dorsal Lateral
Geniculate Nucleus (DLG) and Superior Colliculus (SC) are important structures of the
subcortical visual system. DLG, considered a first-order thalamic nucleus in the
processing of visual information, acts in the integration and modulation of retinal
information for the visual cortex. The SC participates in the integration and transmission
of visuomotor information to subcortical areas responsible for orienting and directing
movements of the eyes and head. These two nuclei constitute the two main visual
pathways in mammals, contributing to the interpretation and subsequent formulation of
adequate visual responses by the cortex. However, this visual processing is altered with
advancing age, culminating in progressive functional deficits. Despite this, few studies
discuss possible morphological changes that may be directly related to the decline in
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visual function during senescence. In this sense, the present study proposes to
quantitatively describe morphological and connection parameters in DLG and SC in
response to the aging process. For this purpose, adult and elderly male marmosets
(Callitrix jaccus), submitted to intraocular injection of CTb, were perfused transcardiacally
and their brains were sectioned and processed for Nissl staining and NeuN
immunodetection
Keywords: Aging; Dorsal Lateral Geniculate nucleus; Superior Colliculus;
Introdução
A percepção visual, assim como diferentes sistemas neurais, declinam
progressivamente com o avançar da idade, afetando o bem-estar e a qualidade de vida
de indivíduos idosos que 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[1].
O envelhecimento é a passagem cronológica de tempo para um organismo[2],
caracterizado por um declínio fisiológico e funcional tempo-dependente, definido como
senescência[3]. Entender como esse processo afeta a função visual humana é
cientificamente relevante por várias razões. Existe muitas mudanças fisiológicas e
estruturais no sistema visual humano no inicio até o final da vida adulta, de forma que,
essa percepção diminui ainda mais à medida que envelhecemos afetando o bem estar
e qualidade dos idosos[4].
Portanto, para entender o substrato do declínio funcional da visão durante a
senescência é necessário examinar as demais circuitarias visuais nos seus aspectos
morfológicos, fisiológicos e funcionais. É nesse contexto, que que abordamos nossa
temática em modelo animal, um primata não-humano, o sagui (Callithrix jacchus),
trazendo uma descrição de parâmetros morfo-quantitativos de estruturas subcorticais
do sistema visual e as principais estruturas envolvidas nesse processamento visual,
como o Complexo geniculado lateral dorsal do tálamo (GLD) e o Colículo Superior (CS),
analisando, estimando volume, quantidade de células gliais e neurônios.
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 do mundo visual. 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[5], 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 tecto 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 envoltos 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 [6].
Evidências fornecidas por diferentes estudos com abordagens experimentais apontam
que o GLD sofre alterações no seu conteúdo neuroquímico e morfológico durante o
envelhecimento. através de análises imuno-histoquímicas, demonstraram um aumento
significativo da densidade óptica de células imunorreativas a óxido nítrico sintase (NOS)
em ratos idosos, sem alterações quantitativas de neurônios NOS-IR. Adicionalmente,
estudos moleculares mostraram um aumento nas expressões de serotonina (5-HT) e
noradrenalina, bem como, a depleção dos níveis de dopamina e GABA no complexo
geniculado lateral de roedores idosos. No CS estudos demonstram progressiva
vulnerabilidade do sistema serotonérgico durante processo de senescência, bem como,

CIÊNCIAS DA VIDA

671

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

fibras 5-HT-IR com morfologia aberrante com denso agrupamento e um padrão de fibras
irregulares.
Diante destes achados, é possível afirmar que o sistema visual pode sofrer modificações
durante o processo de envelhecimento dos organismos, mostrando ainda mais a
importância de estudos no sistema subcortical visual e suas relações com o
envelhecimento. Nesse estudo, focaremos na relação do envelhecimento com os
aspectos morfológicos e neuroquímicos de estruturas subcorticais visuais a partir de
analises estereológicas mais moderna e não enviesada.
Metodologia
Animais
Para a realização desse trabalho foram utilizados 03 (três) exemplares machos de
saguis (Callithrix Jaccus). Esses animais foram divididos em dois grupos etários, com 2
animais no grupo adultos jovens e 1 animal no grupo idoso. Os animais foram
provenientes do Núcleo de Primatologia da UFRN, com autorização do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) Neste local, antes do procedimento experimental
e após a injeção intraocular de traçador retrógrado, os animais foram acomodados em
viveiros, com gaiolas de alvenaria e tela de arame estando expostos a condições
naturais de luminosidade, temperatura e umidade, com alimentação duas vezes ao dia
e água ad libitum.
Delineamento
experimental
O trabalho consiste na descrição morfológico-quantitativa de estruturas do SVS de
saguis em diferentes faixas etárias, adultos-jovens e idosos. Inicialmente, esses animais
foram submetidos à avaliação de comportamento guiado visualmente, como parâmetro
para corroborar a aptidão visual desses sujeitos. Finalizada essa primeira etapa, os
animais foram submetidos à injeção de traçador neuronal para revelar e caracterizar o
padrão de inervação retiniana nas estruturas visuais. Posteriormente, secções
representativas de SVS de 3 animais (N= 2 para o grupo etário adulto-jovem e N=1 no
grupo idoso) serão processados por imuno-histoquímica para NeuN com contra
marcação de Nissl, a serem descritos parâmetros até então não reportados na literatura,
tais como, (1) volume dos núcleos, (2) número total de neurônios e células gliais, (3)
volume relativo das aferências retinianas, bem como, (4) possíveis diferenças
relacionadas à idade. Preliminarmente, apenas o primeiro dado foi analisado através de
uma metodológica esterológica. Os demais parâmetros também serão analisados
através de outras técnicas de esterológia.
Teste
de
aptidão
visual
Um dos critérios utilizados para a inclusão dos saguis na presente pesquisa foi à
ausência de indicação de distúrbios nos comportamentos guiados visualmente. Neste
trabalho, nós avaliamos todos os saguis na realização de um simples teste manual de
alcance e apreensão de objetos. A partir dessa observação, esses animais foram
classificados como visualmente aptos ou não, para a continuidade do experimento. O
teste, consiste de apresentar um artefato aos saguis, composto por um fio de nylon com
uma pequena esfera. O intervalo de tempo para os animais alcançarem e manipularem
o objeto foram devidamente cronometrados e registrados. 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.
Traçador
neuronal
Os animais foram previamente anestesiados intramuscularmente com cloridrato de
cetamina (5mg/Kg) e o cloridrato de xilazina (0,5mg/Kg) e mantido sob inalação de
isoflurano. Evidenciada a completa anestesia dos animais, eles foram submetidos a uma
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injeção intraocular unilateral de 80 µl de CTb a 0,1% em água destilada, contendo
dimetilsufóxido para aumentar a permeabilidade a captação do CTb. A agulha foi
aplicada no olho esquerdo na junção, atingindo o corpo vítreo, com auxílio de uma
microbomba propulsora. Finalizado o procedimento, os animais foram mantidos isolados
e em observação num período de recuperação de 5 dias, tratados com pomada
cicatrizante e analgésicos, finalizado o período de sobre vida os animais foram
anestesiados novamente e posteriormente perfundidos.
Microtomia
Após toda etapa de perfusão, o tecido pós-fixado em formalina 10% acrescida por
sacarose 30% por uma noite é posteriormente crioprotegido em soluções a 10%, 20%
e 30% de sacarose em PBS 0,1 M, pH 7,4 a 4°C. uma vez submergidos os encéfalos
são preparados previamente para posterior montagem dos blocos alinhados em plano
seguindo a literatura e em seguidas seccionados em micrótomo. Obtendo corte de 40
µm. os cortes são armazenados em solução anticongelante conservados a -20ºC até as
etapas de coloração e imuno-histoquímica.
Processamento
do
tecido
Secções representativas do GLD e do CS foram submetidos à análise imunohistoquímica, empregando-se o protocolo ABC, para marcação simples com
imunoperoxidade. Os cortes submetidos buscam-se identificar a expressão de
substâncias neuroativas, como NeuN.
Montagem
das
lâminas
Após o procedimento imuno-histoquímico, os cortes são montados, sequencialmente,
em lâminas gelatinizadas com gelatina-alúmen-cromo e secas em temperatura
ambiente. Secções NeuN-IR foram submetidas ao método de Nissl com solução de
cresil violeta a 0,1 % passando por todas etapas do processamento histológico, para
obter a diferença das células neuronais e gliais.
Microscopia
Para avaliar os resultados, foi utilizado microscópio óptico (Olympus BX41), Imagens
digitais foram obtidas por meio de uma videocâmera digital (Nikon DMX-1200)
acopladas ao microscópio, ajustado com as objetivas. Secções representativas do GLD
e
SC
serão
elaborados
utilizando
o
software
Canvas
12.
Análise Estereológica
Através das metodologias estereológicas do fracionador óptico e estimador de Cavalieri,
foram estimados o volume, número de neurônios e células gliais das áreas do GLD e
CS.
Análises
Estatísticas
Todas as variáveis foram submetidas a teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov,
Constatada a distribuição não-normal dos dados, será realizado o teste não-paramétrico
de Mann-Whitney para confirmar se existe diferença em alguma variável entre os grupos
de animais. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para determinar
relações lineares significativas entre a idade (variável contínua) e o número estimado
de neurônios e células gliais, bem como, o volume estimado do GLD e CS. Todos os
testes estatísticos são realizados com a utilização do programa Graphpad prism.
Resultados e Discussões
Quanto ao teste de aptidão visual, todos os animais foram considerados visualmente
aptos, com os indivíduos adultos-jovens apresentando intervalos médios de 1,5s para
alcançar e 15,5s para manipular o artefato. Em contrapartida, o único sagui idoso
avaliado exibiu intervalos de 3s e 24s, respectivamente. A etapas seguintes do estudo
se encontram em andamento. Dessa forma, foi realizada uma análise descritiva das
lâminas obtidas de outros estudos, o que possibilitou observar uma redução da
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intensidade de marcação imunohistoquimica para CTb no GLD, CS e em outras regiões
subcorticais de indivíduos idosos quando comparados a animais adultos-jovens.
Numa perspectiva futura, desejamos mostrar que o volume das projeções retinianas no
GLD e CS não difere entre animais adultos-jovens e idosos. Evidenciando-se, portanto,
que os possíveis déficits funcionais causados pelo envelhecimento não ocorrem devido
a modificações no padrão da inervação retiniana dessas estruturas. Para isso,
realizaremos imunomarcação para CTb associada a método esterológico do Princípio
de Delesse. Bem como, esperamos realizar análises imuno-histoquímicas para GFAP,
Iba-1 e Lig2, esse último marcador de oligodendrócitos, para evidenciar a tipologia glial
presente no GLD e CS do sagui. Essas imunomarcações associadas a análises
esterológicas serão realizadas com o intuito de evidenciar diferenças glial-específicas
relacionadas à idade no GLD e CS, visto que, estudos anteriores demonstraram
alterações variáveis nos números de astrócitos, oligodendrócitos e microglias em todo
SNC durante o processo de envelhecimento (Peters, 2002; Ojo et al., 2015).
Conclusão
O processo de senescência é um fenômeno biológico universal que afeta os seres vivos,
acompanhado de alterações morfológicas e neuroquímicas em diferentes sistemas
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 GLD, CS e áreas subcorticais em primatas idosos e
jovens-adultos, já que estes utilizam de maneira extensiva a sua visão se comparado a
outras modalidades sensoriais.
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Delineamento experimental - relatório
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TÍTULO: Revisão de Neotropiella Handschin, 1942 (Collembola, Neanuridae,
Pseudachorutinae) com a descrição de uma nova espécie brasileira
Resumo
Neotropiella Handschin, 1942 é um gênero pantropical de Pseudachorutinae com 18
espécies, das quais 16 são da região Neotropical e destas, 13 são do Brasil. O gênero
possui várias espécies com descrições poucas informações. Aqui, descrevemos uma
nova espécie de Neotropiella, pesquisamos o gênero com base em artigos
anteriormente publicados e discutimos sua morfologia, fornecendo uma diagnose
atualizada do gênero, além de fornecermos uma tabela de comparação detalhada.
Neotropiella arretada sp. nov é única na combinação de um órgão pós-antenal com 14–
20 vesículas, mandíbula com cinco dentes, maxila com o ápice pontiagudo e o unguis
com um par de dentes reduzidos. Os táxons amplamente distribuídos podem ser
complexos de espécies, principalmente devido as características pouco claras.

Palavras-chave: Aethiopella Handschin. Neanuroidea. Quetotaxia. Revisão. Taxonomia.
TITLE: A Survey of Neotropiella Handschin, 1942 (Collembola, Neanuridae,
Pseudachorutinae) with the Description of a New Brazilian Species
Abstract

Neotropiella Handschin, 1942 is a pantropical genus of Pseudachorutinae with 18
species, 16 of which are from the Neotropical Region and 13 from Brazil. The genus has
several species with unclear descriptions. Herein, we describe a new species of
Neotropiella, survey the genus based on published papers and discuss its morphology,
providing an updated genus diagnosis plus a detailed comparison table and a key to all
known species. Neotropiella arretada sp. nov. is unique in the combination of a
postantennal organ with 14–20 vesicles, its mandible with five teeth, its maxilla apically
pointed and its unguis with a pair of reduced teeth. Widely distributed taxa may be
species complexes, especially due to their unclear descriptions.

Keywords: Aethiopella Handschin. Chaetotaxy. Neanuroidea. Review. Taxonomy.
Introdução
Neotropiella Handschin, 1942 foi proposto inicialmente como um subgênero de
Aethiopella Handschin, 1942 para agrupar as espécies do gênero que possuem de cinco
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a sete olhos (Handschin, 1942). Mais tarde, em 1949, o gênero Neotropiella foi elevado
ao nível de gênero por Stach (1949), posição mantida por Massoud em sua ampla
revisão de Neanuroidea (Massoud, 1967). Após a transferência de N. malkini Arlé, 1981
para Sernatropiella Palacios-Vargas, 2019, o gênero contém 18 espécies pantropicais,
e destas, 16 espécies são da Região Neotropical (Arlé 1981; Queiroz et al. 2013;
Queiroz & Zeppelini, 2017; Palacios-Vargas, 2019; Bellinger et al. 1996–2020).
Neotropiella é, entre os grupos de Pseudachorutinae (Neanuridae), um dos gêneros
mais representativos e amplamente distribuídos nos Neotrópicos (Queiroz et al. 2013;
Zeppelini et al. 2020). A diversidade de Neotropiella é uma das maiores quando se trata
dos gêneros de Poduromorpha ocorrentes no Brasil, com 13 espécies registradas:
Neotropiella arlei Najt, Thibaud & Weiner, 1990; N. barbatae Queiroz, Silveira &
Mendonça, 2013; N. carli (Denis, 1924); N. denisi (Arlé, 1939); N. digitomucronata
Thibaud & Massoud, 1983; N. insularis Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013; N.
macunaimae Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013; N. meridionalis (Arlé, 1939); N.
minima Thibaud & Oliveira, 2010; N. plurichaetosa Thibaud & Oliveira, 2010; N.
quinqueoculata (Denis, 1931); N. silvestrii (Denis, 1929); e N. vanderdrifti Massoud,
1963 (Denis, 1924; Denis, 1929; Denis, 1931; Arlé, 1939; Massoud, 1963; Thibaud &
Massoud, 1983; Najt et al. 1990; Thibaud & Oliveira, 2010; Abrantes et al. 2012; Queiroz
et al. 2013; Zeppelini et al. 2020). As florestas úmidas e seus arredores nos domínios
de Mata Atlântica e Floresta Amazônica têm sido os principais ecossistemas onde têm
sido registrados os taxa brasileiros (Arlé, 1939; Thibaud & Oliveira, 2010; Abrantes et
al. 2012; Queiroz et al. 2013; Zeppelini et al.2020).
Diagnoses antigas de Neotropiella o separam dos demais gêneros de Pseudachorutinae
pela combinação do bulbo apical do quarto segmento antenal trilobado, órgão sensorial
do terceiro segmento antenal dentro de uma única cavidade tegumentar, órgão pósantenal moruliforme (com pelo menos dois anéis de vesícula), 5+5 ou 6+6 olhos
(Queiroz et al. 2013), maxila estiliforme sem lamelas com franjas ou dentes e a fúrcula
presente com dens e mucro bem desenvolvidos (Massoud, 1967; Queiroz et al. 2013).
O gênero é similar a Arlesia Handschin, 1942, na redução dos olhos, porém, este último
o órgão pós-antenal é ausente (Handschin, 1942; Massoud, 1967). As espécies de
Neotropiella que apresentam 5+5 olhos possuem os olhos grandes, bem próximos um
do outro, enquanto em Arlesia (Massoud, 1967; Queiroz et al. 2013), eles são menores
e mais espaçados, e as características relacionadas a quetotaxia das antenas, corpo e
pernas são distintas (Queiroz & Zeppelini, 2017). Neotropiella também se assemelha a
Aethiopella e Pseudachorutes Tulberg, 1871, mas difere de ambos especialmente pela
redução dos olhos (8+8 nos dois gêneros) e pelo órgão pós-antenal do tipo moruliforme
(um simples anel de vesículas em Pseudachorutes) (Tullberg, 1871; Massoud, 1967;
Paz et al. 2019).
Aqui, descrevemos uma nova espécie de Neotropiella para o Brasil, atualizamos a
diagnose do gênero, fornecemos adições e correções à tabela comparativa mostrada
em Queiroz et al. (2013) e discutimos o gênero.

Metodologia

Os espécimes foram coletados em 2018, utilizando armadilha de queda (pitfall traps),
no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica no município de Nísia Floresta, estado do
Rio Grande do Norte, Brasil. Eles foram triados sob um estereomicroscópio, preservado
em etanol 70% e mantidos a 6°C; posteriormente, eles foram diafanizados em solução
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de Nesbitt a 50°C, banhados em líquido de Arlé e para a montagem das lâminas de
vidro foi utilizado solução de Hoyer (Arlé & Mendonça, 1982; Jordana et al. 1997). As
análises morfológicas e desenhos foram feitas com um tubo de desenho acoplado ao
microscópio Leica DM500 e DM750 (Wetzlar, Germany). Também foi utilizada uma
câmera Leica MC170HD (Wetzlar, Germany) conectada ao microscópio Leica DM750,
para tirar fotografias com o software LAS 4.12. As ilustrações finais foram feitas no
software CorelDraw X8 (23 abril 2020). A série tipo está depositada nas seguintes
coleções: Coleção de Collembola do Centro de Biociências da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Brasil (CC/UFRN), e no Institute of Systematics and Evolution of
Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków, Polônia (ISEA).
A terminologia usada para nomear as estruturas segue: Yosii (1960) com acréscimos
de Jordana et al. (1997) e com algumas adaptações. A quetotaxia dorsal do Th. I só foi
numerada devido à sua homologia[GB4] [GB5] , como apontado por Cassagnau (1974).
O Th. II ao Abd. IV seguem a nomenclatura proposta por Deharveng (1983), e por
Potapov e Banasco (1985), mas com a fusão dos campos dorsolateral (Dl) e lateral (L)
em um único campo DL. As cerdas ventrais do Abd. II–V seguem Deharveng (1983).
Quetotaxia labial segue Massoud (1967), Deharveng (1983) e D’Haese (2003). A
quetotaxia das sensilas da Ant. IV e III segue Queiroz & Zeppelini (2017), Deharveng
(1983) e D’Haese (2003).
Abreviações usadas nas descrições encontram-se da seguinte forma: Abd. =
segmento(s) abdominal(is); Ant. = segmento(s) antenal(is); OPA = órgão pós antenal;
Th. = segmento(s) toráxico(s).

Resultados e Discussões
3.1. Sumário taxonômico e diagnose do gênero
Ordem Poduromorpha Börner, 1913
Superfamília Neanuroidea Massoud, 1967 sensu Deharveng, 2004
Família Neanuridae Börner, 1901
Subfamília Pseudachorutinae Börner, 1906
Gênero Neotropiella Handschin, 1942
Diagnose. Cabeça e corpo pigmentados, na maioria das vezes azul escuro ou violeta a
preto; mancha ocular preta, cone oral, pernas e fúrcula geralmente brancas a
amareladas; antena distal com pigmento variável, corpo oval, comprimido dorsoventralmente, paratergitos e áreas paratergais desenvolvida variavelmente; Ant. IV
variável em tamanho, pequena, sub-igual ou maior que a Ant. III; Ant. IV na maioria das
vezes com o bulbo apical trilobado, raramente com quatro vesículas, dorsalmente com
cinco a sete sensilas normais, microsensila (ms) na maioria das vezes presente,
ventralmente com presença ou ausência do campo sensorial; órgão sensorial da Ant. III
composto por duas pequenas sensilas protegidas por uma cutícula bem desenvolvida,
sensila guarda dorsal e ventral (Sgd e Sgv, respectivamente) presente e subiguais, uma
microsensila (ms) ventralmente; cone oral alongado; mandíbula com três a seis dentes;
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capitulum maxilar estiliforme com uma a três lamelas completamente fusionadas ou
dividida apicalmente; OPA moruliforme, com pelo menos dois anéis composto de 7–80
vesículas; 5+5 olhos largos, próximos entre si; Th. I com 2+2 a 5+5 cerdas dorsais,
exceto em N. Murphy Massoud, 1964, com 6+6 cerdas centrais e várias cerdas laterais
(pluriquetose); unguis com um dente interno, com ou sem um ou dois pares de dentes
laterais; unguículus ausente; tubo ventral na maioria das vezes com quatro cerdas de
cada lado, raramente com três; tenáculo com três dentes em cada ramo; fúrcula
presente e completa, com dens e mucro bem desenvolvidos, cada dens com seis
cerdas, raramente com cinco ou sete cerdas; espinhos anais ausentes (adaptado de
Handschin, 1929; Massoud, 1964; Massoud, 1967; Queiroz et al. 2013).
Espécie tipo. Neotropiella silvestrii (Denis, 1929)
3.2. Neotropiella arretada sp. nov. Paz, Bellini, e Queiroz
Figuras 1–3
Material tipo. Holótipo: fêmea em lâmina (CC/UFRN): Brasil, Rio Grande do Norte,
Município de Nísia floresta, Granja “Lagoa Redonda” 06°02’47.5”S 35°11'42.3"W, 49m,
16–18.vi.2018, pitfall trap, Paz, R.V e Carvalho, M.N.A coll. Parátipos (CC/UFRN): um
macho e um sub-adulto em lâmina, mesma localidade do holótipo, exceto pela data de
coleta: 13–15.iv.2018.
Descrição. Coloração azul escuro em álcool com manchas oculares escuras; antena
distal, cone oral, pernas e fúrcula esbranquiçada. Habitus oval e alongado. Paratergitos
reduzidos (habitus “pseudochorutinian” sensu Massoud, 1967) (Figura 1A). Corpo com
granulação mediana, uniformemente distribuída em todo tegumento (Figura 1B–D).
Medições do corpo do holótipo: 1.15 mm, média da série tipo (apenas adultos) 0.88–
1.53 mm, fêmeas medindo 1.19 mm, machos 0.88 mm, adultos 1.09 mm.
Cabeça. (Figura 1B e Figura 2). Diagonal cefálica: antena no holótipo = 1:1.05, em
parátipos adultos = 1:1–1.08. Ant. IV com bulbo apical trilobado na maioria dos
espécimes, dois parátipos com quatro vesículas no bulbo apical em apenas uma antena,
dorsalmente com seis sensilas subcilíndricas (S1–S4, S7–S8), cerda i reduzida,
microsensila (ms) dorsolateral e organito subapical (or) presente; ventralmente sem
campo sensorial, mas com 9 cerdas largas (Figura 2A–C). Ant. III e IV dorsalmente
fusionada com separação ventralmente bem marcada (Figura 2C). Órgão sensorial da
Ant. III com duas pequenas sensilas, protegidas por uma cutícula desenvolvida, cercada
por duas sensilas de guarda, uma dorsal e outra ventral (Sgd e Sgv, respectivamente),
microsensila (ms) ventral presente (Figura 2C). Ant. I e II com 7 e 11–12 cerdas,
respectivamente. Mandíbula com cinco dentes, um basal, um subapical maior e três
dentes pequenos (Figura 2D). Maxila estiliforme, formado por duas lamelas fusionadas
(lateral muito reduzida), apicalmente pontiagudo (Figura 2E). Área clipeal com 6+6 e
labrum com 2+2 cerdas (Figura 2F). Cone oral alongado, palpo labial com cerdas a1–
a2 (A e C) maiores que as outras (Figura 2G). Fenda cefálica com 2+2 cerdas pós-labial
circundante (Figura 2G). 5+5 olhos, largos, olho anterior sub-igual a ou ligeiramente
maior que os demais, mancha ocular com três cerdas interoculares (oc1–oc3) (Figura
1B e Figura 2H). OPA moruliforme, sub-igual ou ligeiramente menor que o olho anterior,
com 14–20 vesículas (Figura 2H). Quetotaxia da cabeça (Figura 2H) com micro cerdas
(média 12 μm no holótipo) e uma mesocerda cerda ligeiramente clavada (média 25 μm
no holótipo), d0 e d’0 cerdas ímpares. Cerdas da cabeça ligeiramente farpadas.
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Quetotaxia dorsal do tronco (Figura 1C–D e Figura 2H). Tórax e abdômen dorsal com
heteroquetose formada por microcerdas (média 8 μm no holótipo), mesocerdas
levemente clavada (média 22 μm no holótipo), macrocerdas levemente clavadas (média
37 μm no holótipo), e sensilas longas (média 54 μm no holótipo) (Figura 1C–D e Figura
2H). A maioria das meso e macrocerdas dorsais são farpadas. Fórmula das sensilas do
Th. I ao Abd. VI: 022/111110 (Figura 2h). Th. I com 4+4 cerdas, no holótipo anormal
com 4+3, 1 microcerda, 2–4 mesocerdas; Th. II ao Abd. IV metade do tronco com dorsointerno (Di) / doso-externo (De) / dorsolateral (DL), Di com 33/3333, De 55/4443 e DL
54/6668 cerdas, respectivamente (Figura 1C–D e Figura 2H). Th. II–III com quetotaxia
similar, com 3+3 cerdas na série “a” (a1, a4 e a6), 5+5 na série “m” (m2, m4–m7) e 4+4
na série “p” (p1, p4–p6); Th. II–III com sensilas longas p4 e m7; microsensila (ms) lateral
presente no Th. II (Figura 1C e Figura 2H). Abd. I–III com quetotaxia similar, com 3+3
cerdas na série “a” (a1, a4 e a6), 5+5 na série “m” (m2, m4–m7) e 4+4 na série “p” (p1,
p4–p6), sensilas longas em p5, macrocerda em m7. Um par extra de cerdas (e cerda)
na membrana entre Abd. III e IV (Figura 1D e Figura 2h). Abd. IV com 2+2 cerdas na
série “a” (a1, a6), 5+5 na série “m” (m2, m4–m7) e 4+4 na série “p” (p1, p4–p6), sensila
longa em p5, macrocerdas em m7 e a5 ausente. Abd. V com 2+2 cerdas na série “a”
(a1 e a4) e 3+3 na série “p” (p1, p2 e p4), sensila longa em p2. Abd. VI com mesocerda
ímpar p0 (Figura 2H). Pseudoporos não foram vistos, aparentemente ausente.
Apêndices abdominais e quetotaxia abdominal ventral (Figura 3). Quetotaxia das
pernas I–III: Subcoxa I, 1/2/2; subcoxa II, 0/2/2; coxa, 3/8/7; trocânter, 5/5/5; fêmur,
12/11/10; tibiotarsos, 19/19/18. Tibiotarso com cerda M presente, alinhado com a série
B ou levemente distal (Figura 3A). Unguis com um único dente interno, lateralmente com
um par de dentes proximais reduzidos; cerda prétarsal anterior e posterior presente
(Figura 3A). Tubo ventral com 4+4 cerdas (Figura 3B). Tenáculo com três dentes em
cada ramo (Figura 3C). Segmentos abdominais ventralmente com 0/3–4/3–5/3/4 cerdas
centrais (excluindo as cerdas da placa genital) pela metade do corpo, respectivamente.
Abd. II–IV pela metade do corpo ventral (Ve) / ventro-lateral (Vl) / lateral (L) com: Ve 3–
4(0–1a + 3p)/ 3–5(2–4a + 1p)/3(3a), Vl 0/0/3, L 3/3/2 cerdas, respectivamente (Figura
3D). Fúrcula bem desenvolvida: manúbrio com 10–12 cerdas em cada lado, seis cerdas
em cada lado do dens (uma latero-proximal maior que as outras), exceto por dois
parátipos que com sete cerdas; mucro típico com ponta em forma de gancho, razão
média mucro: dens do holótipo = 2.31 (Figura 3D e figura 3E). Placa genital da fêmea
com 1+1 cerda eugenital pequena, mais cerca de 11 cerdas circungenital maiores
(Figura 3F). Abd. V ventralmente com 2+2 pré-genital (Pg), 2 + 2 ventrolateral (Vl) e 2 +
2 lateral (L) cerdas (Figura 3D); placa genital masculina com 5+5 modificadas mais 19
cerdas circungenitais (Figura 3G); Abd. V ventralmente com 3+3 cerdas pré-genital, 2+2
ventrolateral e 2+2 cerdas lateral. Valvas anais emparedadas com 13–14 cerdas
ordinárias mais duas cerdas hr (holótipo sem ambas as microcerdas e na valva anal
direita) (Figura 3D e Figura 3H); valva anal dorsal com 13–15 cerdas com 1+1 hr
(holótipo faltando uma hr no lado direito) (Figura 2H e Figura 3H).
Etimologia: “Arretada” ou “arretado” é uma expressão regional geralmente utilizada no
Nordeste do Brasil como sendo algo "legal".
Anotações taxonômicas. Neotropiella arretada sp. nov. se assemelha a N. arlei, N.
barbatae e N. minima por possuírem Ant. IV com seis cerdas dorsais, ms presente e
campo sensorial ausente ventralmente, Ant. I–II com 7 e 11–12 cerdas,
respectivamente, quetotaxia dorsal ausente de pluriquetose, tibiotarso I–III com
19,19,18 cerdas, respectivamente (informação ausente em N. minima). Contudo, a nova
espécie se diferencia delas por possuir 14–20 vesículas no OPA (25 ou mais em N. arlei
e N. barbatae, 7–10 em N. minima), cinco dentes na mandíbula (quatro em N. arlei e N.
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minima, seis em N. barbatae), o ápice da mandíbula é pontiagudo (informação ausente
em N. arlei e N. barbatae), e 4+4 cerdas no Th. I (3+3 in N. arlei e N. minima).
Comparado com N. barbatae, a nova espécie tem uma cerda extra em De do Th. II ao
Abd. III. Dentre as espécies supracitadas, Neotropiella arretada sp. nov. está
possivelmente mais relacionado com N. minima, pois ambas compartilham a redução
de vesículas no OPA. Estas duas espécies podem ser separadas pelas cerdas
ventralmente modificadas na Ant. IV (mais largas nas novas espécies vs. um tanto
truncado em N. minima).
4. Discussão
4.1. Espécies Inquirendae
As descrições de Neotropiella carli, N. meridionalis, N. quinqueoculata e N. silvestrii
carecem de informações suficientes para diagnosticar claramente cada uma delas (ver
Tabela 1), deve haver cautela no uso de seus nomes, especialmente fora de suas
localidades tipo. Aqui, propomos N. carli, N. meridionalis, N. quinqueoculata e N.
silvestrii como espécies inquirendae, além disso, essas espécies necessitam de uma
redescrição urgentemente para que seus nomes possam ser usados com mais
confiança. Para as espécies Neotropiella arlei, N. digitomucronata e N. vanderdrifti há
uma maior compreensão da morfologia, no entanto, por suas respectivas descrições
terem sido feitas com a análise de apenas um ou dois espécimes da série tipo (Tabela
1), há a necessidade de que mais espécimes de suas localidades tipo sejam revisados,
recomenda-se que a amplitude da variação do número de vesículas do OPA seja usada
com cautela, visto que a análise de mais espécimes pode estendê-la.
4.2. Comentários sobre Neotropiella araguaensis Rapoport e Maño, 1969
Arlé listou as espécies brasileiras de Pseudachorutinae e sugeriu que N. araguaensis
da Venezuela poderia ser um sinônimo de N. carli, baseado na similaridade da
morfologia e distribuição (ambas ocorrem na Floresta Amazônica) (Arlé, 1981). Ele
também sugeriu a ampla distribuição de N. carli, desde o Norte do Brasil ao Peru, da
Guyana até a Guyana Francesa, e a possibilidade da ocorrência na Venezuela
(localidade tipo de N. araguaensis) (Rapoport & Maño, 1969; Arlé, 1981). Dias & Najt
(1995) propuseram a oficialização da sinonímia, aparentemente sem mais análises ou
novos dados sobre N. araguaensis. No catálogo Neotropical de Collembola de Mari Mutt
& Bellinger (1990), fornecidas pelas notas de Arlé e pelos suplementos (Mari Mutt &
Bellinger, 1996; Mari Mutt et al. 2020) endossou sua posição, provavelmente com base
na sinonímia mencionada (Dias & Najt, 1995). As duas espécies são similares, mas
várias características importantes sobre sua morfologia e quetotaxia ainda são
desconhecidas. Massoud considerou N. carli com bulbo apical da Ant. IV trilobado e 65
vesículas no OPA. A descrição original de N. araguaensis indica a presença de quatro
vesículas no bulbo apical, embora em alguns espécimes pareça que um dos três lobos
principais esteja subdividido, e o OPA com 50–57 vesículas (Rapoport & Maño, 1969).
Como N. carli é espécie inquirendae (ver seção 4.1) e a descrição de N. araguaensis
está faltando muitos dados importantes da diagnose, nós acreditamos que as diferenças
disponíveis não suportam a revalidação de N. araguaensis no momento e permanecerá
como sinônimo de N. carli. Portanto, fundimos a morfologia e a distribuição de ambas
as espécies sob o nome N. carli na Tabela 1.
4.3. Observações em Neotropiella murphyi Massoud, 1964
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Seguindo a nossa nova diagnose de Neotropiella, apenas uma espécie não tem
ocorrência na Região Neotropical: N. murphyi, registrada apenas na Malásia (Massoud,
1964; Bellinger et al. 1996–2020). Essa espécie compartilha diversas características
diagnósticas importantes com outros taxa de Neotropiella, tais como 5+5 grandes olhos
e poucos dentes na mandíbula, entre outros; porém ela apresenta uma pluriquetose
única. Neotropiella murphy possui uma quetotaxia torácica complexa, com vários
múltiplos não vistos até em N. plurichaetosa, sendo a única espécie neotropical com
pluriquetose confirmada (ver Tabela 1). N. murphyi apresenta uma distribuição e
morfologia diferente das demais espécies de Neotropiella, e acredita-se que pode
representar outro gênero incluído arbitrariamente em Neotropiella. Contudo, optamos
por manter a espécie dentro de Neotropiella nesse momento devido à ausência de mais
detalhes, como sua quetotaxia dorsal cuja descrição feita por Massoud (1964) é
insuficiente.
4.4. Sobre as espécies amplamente difundidas de Neotropiella
Pelo menos três espécies de Neotropiella Neotropical são amplamente distribuídas na
América do Sul e Central: N. quinqueoculata, N. silvestrii e N. vanderdrifti, enquanto N.
carli é amplamente distribuída nos domínios da Amazônia e da Mata Atlântica (Mari Mutt
& Bellinger, 1990; Mari Mutt & Bellinger, 1996; Mari Mutt & Bellinger, 2020; Zeppelini et
al. 2020). Todas as quatro espécies foram incluídas na chave de Massoud (1967), mas
existe muita informação faltando para o taxa (ver seção 4.1 e Tabela 1). Neotropiella
quinqueoculata é possivelmente a espécie mais difundida dos quatro, e de acordo com
Arlé (1981), possui uma morfologia notavelmente variável, especialmente em relação
ao seu OPA. O nome N. quinqueoculata pode ocultar um complexo de espécies que
deve ser investigado. Por causa disso, usamos os desenhos de Denis (1931) para
fornecer um número confiável de vesículas do OPA para as espécies (Tabela 1). Os
nomes N. silvestrii, N. vanderdrifti e N. carli também podem ocultar complexos de
espécies.
N. quinqueoculata não pode ser claramente separada de N. silvestri devido a muitas
características (ver Tabela 1), exceto pelo habitus. Massoud (1967) apontou para o
habitus mais "pseudoachorutiniano" de N. quinqueoculata (com redução de
paratergitos) e para o habitus mais "ceratrimeriano" de N. silvestrii (com grandes
paratergitos) (Massoud, 1967). Embora essas diferenças possam ser discutivelmente
aplicadas para separar as espécies, é claro que ambas precisam ser revisadas e
redescritas, conforme indicado na seção 4.1.
4.5. Homologia e morfologia comparada de espécies de Neotropiella
Aparentemente Neotropiella possui uma quetotaxia sensilar estável no tronco; todas as
espécies com a quetotaxia dorsal conhecida possuem a fórmula sensilar 022/111110,
como vemos em N. arlei, N. barbatae, N. digitomucronata, N. insularis, N. macunaimae,
N. minima, N. murphyi, N. pedisensilla Najt, Thibaud e Weiner, 1990, N. plurichaetosa,
N. vanderdrifti e N. arretada sp. nov. (Massoud, 1963; Massoud, 1964; Thibaud &
Massoud, 1983; Najt et al. 1990; Thibaud & Oliveira, 2010; Queiroz et al. 2013). Algumas
dessas espécies possuem cerdas extras no Abd. IV, logo acima da a1. O desenho de
N. vanderdrifiti, de Massoud, sugere que as cerdas extras estão presentes realmente na
membrana intersegmentar, entre Abd. III e Abd. IV (Massoud, 1963 p . 48, Figura 1D),
exatamente como visto em N. arretada sp.nov. (Figura 1D e Figura 2H). As espécies
que possuem quetotaxia dorsal conhecida têm principalmente uma cerda de cada lado,
acima da a1, entretanto, N. arlei, N. digitomucronata e N. murphy aparentemente não
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possuem estas cerdas extras, e em N. plurichaetosa mostra dois pares deles (Thibaud
& Oliveira, 2010 p. 138, Figura 2C). Muitas espécies de Neotropiella possuem apenas
quetotaxia primária, mas pelo menos duas dessas espécies mostram uma pluriquetose:
N. murphy e N. plurichatesa. Contudo, essas espécies diferem em sua morfologia geral
(como mostrado na Tabela 1) e na natureza de sua pluriquetose conforme discutido na
seção 4.3. Uma outra espécie que possui pluriquetose é a N. carli, que nunca teve sua
quetotaxia estudada adequadamente, possivelmente devido ao grande tamanho de
espécimes adultos (geralmente maiores que 5 mm). Contudo, possui uma alta
densidade de cerdas nas antenas, incluindo um campo sensorial bem desenvolvido na
Ant. IV, que também pode ser correlacionado com a pluriquetose corporal (Arlé, 1966).
Os olhos grandes das espécies de Neotropiella não são claramente homólogos em
comparação com as espécies de Poduromorpha com 8+8 olhos. Os dois olhos
posteriores são possivelmente F-G, pois estão abaixo da linha intra-ocular oc1–oc3
(embora a proximidade do olho F com a cerda lateral g4 lateral sugere que ele também
possa ser o E), enquanto as designações dos três olhos anteriores são claras. Devido
à sua proximidade da cerda interocular, eles poderiam ser os olhos C–D e H, mas devido
à sua proximidade com o OPA e as cerdas sd2–3, eles também podiam ser
interpretados como olhos A–C. As duas espécies com 6+6 olhos, previamente
designadas como Neotropiella, N. denisi e N. mirabilis, não compartilham esses olhos
aumentados, e sua homologia é mais clara: N. denisi tem olhos A-C e E-G, e enquanto
O desenho de Handschin dos olhos de N. mirabilis é incompleto, mostra pelo menos
que os olhos claramente não estão ampliados (Handschin, 1929 p. 17, Figura 1D).

Conclusão

Neotropiella é um gênero pantropical de Pseudachorutinae, e a maioria de suas
espécies conhecidas encontram-se na região neotropical. Vários táxons carecem de
diagnósticos detalhados, o que compromete a diferenciação de algumas espécies.
Coletamos mais dados das descrições e revisões originais para melhor delimitá-las, mas
pelo menos N. carli, N. meridionalis, N. quinqueoculata e N. silvestrii foram consideradas
espécies investigadas. O novo diagnóstico de Neotropiella descarta as espécies com
6+6 olhos e mandíbulas complexas, N. denisi e N. mirabilis, ambas necessitando de
redescrição. A descrição detalhada de N. arretada sp. nov. pode ser usado como modelo
para futuras descrições ou revisões das espécies de Neotropiella. Os táxons
generalizados, como N. quinqueoculata, N. silvestrii, N. vanderdrifti e N. carli, podem
consistir em várias espécies enigmáticas. Após nossa pesquisa, agora existem 17
espécies de Neotropiella, 13 delas do Brasil.
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Anexos

Figura 1. Neotropiella arretada sp. nov. holótipo

Figura 2. Neotropiella arretada sp. nov.

Figura 3. Neotropiella arretada sp. nov.

Tabela 1. Principais características das espécies Neotropiella Handschin, 1942.
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TÍTULO: Potencial leishmanicida de extratos botânicos de Tephrosia toxicaria Pers.
Resumo
A leishmaniose é uma doença negligenciada, emergente e endêmica que afeta milhares
de pessoas todos os anos. E a inexistência de uma imunoprofilaxia aliada a um restrito
arsenal terapêutico, motivou a busca por novas moléculas para a quimioterapia da
leishmaniose. Na área farmacêutica, as plantas são fontes de substâncias
biologicamente ativas, as quais podem ser utilizadas como protótipos para a criação de
novos fármacos, adjuvantes ou fitoterápicos. Os tecidos vegetais da Tephrosia toxicaria
merecem atenção como potenciais fontes botânicas para a indústria farmacêutica, pois
seu gênero é rico em metabólitos secundários e possuem diversas atividades biológicas
como a atividade antiviral, antibacteriana e antiprotozoário, inseticida, nematicida,
piscicida e repelente de insetos. O objetivo deste estudo, foi avaliar o potencial
leishmanicida de extratos aquosos e hidroalcoólicos de semente, raiz, caule e folha
derivados de Tephrosia toxicaria Pers. contra promastigotas de Leishmania Infantum.
As concentrações crescentes dos extratos foram incubadas com os parasitas para
determinação da concentração necessária para inibir 50% (IC50) e Concentração
Inibitória Mínima (CIM). Para a caracterização parcial foram analisados o teor de
proteínas e carboidratos. Entretanto, devido a paralisação das atividades em razão da
pandemia ocasionada pelo coronavírus, ainda estão pendentes alguns resultados
conclusivos.
Palavras-chave: Potencial leishmanicida, compostos naturais, extratos de plantas
TITLE: Prospecting for extracts of Tephrosia toxicaria Pers. with leishmanicidal potential
in Leishmania infantum promastigotes
Abstract
The leishmaniasis is a neglected, emerging and endemic disease that affects thousands
of people every year. The lack of an immunoprophylaxis combined with a restricted
therapeutic arsenal, motivated the search for new molecules for leishmaniasis
chemotherapy. In the pharmaceutical area, plants are sources of biologically active
substances, which can be used as prototypes for the creation of new drugs, adjuvants
or herbal medicines. The plant tissues of Tephrosia toxicaria Pers. deserve attention as
a potential source for the pharmaceutical industry, their genus is rich in secondary
metabolites and have several biological activities such as antivirais, antibacterial and
antiprotozoal activity, insecticide, nematicide, piscicide and insect repellent. The aim of
this study was to evaluate the leishmanicidal potential of aqueous and hydroalcoholic
extracts of seeds, roots, stems and leaves derived from T. toxicaria Pers against
Leishmania Infantum promastigotes. The increasing concentrations of the extracts were
incubated with the parasites to determine the concentration needed to inhibit 50% (IC50)
and Minimum Inhibitory Concentration (MIC). For the partial characterization, the protein
and carbohydrate content were analyzed. However, due to the interruption of activities
due to the pandemic caused by the coronavirus, some conclusive results are still
pending.
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Introdução
A leishmaniose é uma doença crônica que pode ser causada por mais de 20 espécies
de protozoários do gênero Leishmania e transmitida pela picada de flebotomíneos
fêmeas do gênero Phlebotomus (Getti et al., 2009; WHO, 2016). Após a transmissão,
as promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, onde se desenvolvem em
amastigotas, se propagam, lisam os macrófagos e infectam o sistema retículo-endotelial
(Brasil et al., 2014). Atua também como uma infecção oportunista na coinfecção com
HIV, em áreas, nas quais ambas infecções são endêmicas (Alvar et al., 2008). É
reportada com um mau prognóstico e distribuída em 35 países (Lindoso et al., 2016). A
leishmaniose possui três principais formas de manifestações clínicas, a Leishmaniose
Cutânea (LC), Leishmaniose Mucocutânea (LMC) e a Leishmaniose Visceral (LV)
(Akhoundi et al., 2016). Na qual, a Leishmania infantum é a espécie responsável pela
maioria dos casos da LV na Europa e na América (Lindoso et al., 2016). A LV representa
um importante problema de saúde pública no Brasil, pois juntamente com outros 5
países, é responsável por 90% da Leishmaniose Visceral do continente americano
(WHO, 2020). O seu controle no Brasil, tem sido por meio do diagnóstico e o tratamento
precoces dos doentes, combate ao flebotomíneo vetor, diagnóstico laboratorial e a
eliminação do reservatório doméstico da infecção, o cão domestico (Ministério da
Saúde, Brasil, 2020). A infecção em humanos depende do estado do sistema imune,
mas existem fatores de risco que contribuem a favor da sua disseminação, como:
condições socioeconômicas, migração, desflorestamento e urbanização (Oryan &
Akbar, 2016). Assim, os países de alto deslocamento populacional e urbanização, com
áreas de conflito, catástrofes ambientais e miséria, mostraram aumento em seu
interesse sobre a leishmaniose (Youssef et al., 2019). A leishmaniose se destaca por
seu restrito arsenal terapêutico, no qual o tratamento de primeira escolha ainda persiste
na administração parenteral de injeções de antimoniais pentavalentes de alto custo,
regime clínico de longo prazo e baixa eficácia devido à resistência do protozoário.
Possui relatos de efeitos tóxicos, sendo os mais comuns no fígado, coração, rins e baço
e diversos efeitos colaterais como, mialgia, artralgia, anorexia, febre e urticária (Oliveira
et al., 2011). As drogas de segunda escolha como: anfotericina B, pentamidina,
miltefosina, paromomicina e imidazolidina também apresentam efeitos adversos como
toxicidade e pouca responsividade ao tratamento em dependência do grau de
resistência da espécie (Jain et al. 2013; Pandey et al., 2013; Pérez-Franco et al., 2016).
Uma vez que as plantas são reconhecidas como uma fonte de moléculas bioativas, e
diante da dificuldade terapêutica e considerando o impacto das leishmanioses, muitas
pesquisas têm focado na busca de novas moléculas para a quimioterapia da
leishmaniose. Extratos botânicos e seus derivados têm sido testados com a finalidade
de encontrar agentes leishmanicidas com menores efeitos colaterais e boa
biodisponibilidade (Bouyahya et al., 2017; Darwish et al., 2019; Duarte et al., 2016;
Clementino et al., 2018 Kauffmann et al., 2017; Khademvatan et al., 2020), Diversos
estudos e revisões (Et-Touys et al., 2017; Paula et al., 2019), têm mostrado atividades
leishmanicida de derivados vegetais. O gênero Tephrosia é composto por leguminosas
amplamente distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais com cerca de 679 espécies
nas regiões quentes do planeta. O gênero é rico em flavonóides e isoflavonóides (Chen
et al., 2014), mostrando um potencial para o uso antiprotozoário e antiplasmodial (Juma
et al., 2011; Muiva et al., 2009). Considerando-se o potencial antiprotozoário das plantas
do gênero Tephrosia e visando a identificação de um potencial leishmanicida, o presente
estudo tem avaliado o potencial de extratos aquosos e hidroalcoólicos da semente, raiz,
caule e folha de T. toxicaria Pers. na inibição in vitro de promastigotas de L. infantum.
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Metodologia
Obtenção dos tecidos vegetais: As raízes, caules, folhas e sementes de Tephrosia
toxicaria (TIMBÓ) foram obtidas pela parceria com o prof. Dr. Francisco José Carvalho
Moreira do Laboratório de Fitossanidade e Sementes, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE - Campus Sobral. E coletadas no distrito de São
José, município de Ibiapina, Ceará, Brasil, a e deposita no Herbário da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (HUFRN), sob voucher UFRN022960.
Preparação dos extratos: Para preparação dos extratos os tecidos vegetais utilizados
foram triturados em moinho de facas refrigerado a 4 ºC até obtenção de uma fina farinha.
Posteriormente 50 g da farinha foi submetida a extração por homogeneização em água
destilada (aquosa a frio) ou com álcool etílico a 80% na proporção de 1:4 (m/v). Extração
aquosa à frio: A farinha do tecido vegetal foi extraída na proporção de 1:5 (m/v), em
água destilada, por 24 horas a 25 ºC sob agitação constante. Após extração, o material
será centrifugado a 10000 xg por 15 min, a 12 ºC. Após esta etapa o sobrenadante foi
filtrado, e separado em alíquotas para as análises bioquímicas e ensaios de inibição de
promastigota. As alíquotas foram identificadas como extratos brutos específicos de cada
método de extração e liofilizadas para uso posterior. Extração hidroalcoólica A farinha
foi submetida a extração alcoólica na proporção de 1:4 (m/v), em álcool etílico a 80%,
por 24 horas a temperatura ambiente, sob agitação constante. Posteriormente o material
foi centrifugado a 10000 xg por 15 min, a 12 ºC. E após a filtração do sobrenadante, a
rotaevaporado para retirar o álcool permitindo sua posterior liofilização.
Determinação do peso seco: Os extratos foram secos por liofilização e pesados para
determinação do peso seco da massa em mg/mL, com alíquotas de 10 mL de extrato
em triplicata.
Caracterização parcial dos extratos: Para a avaliação parcial da sua composição
bioquímica, as proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (1976), com
adaptação ao microensaio em placas de 96 poços. Realizadas em triplicata empregando
albumina do soro bovino, BSA (sigma) como proteína padrão para obtenção de uma
curva com concentrações conhecidas (0,05 a 0,5 mg/mL). Após leitura
espectrofotométrica a 595 nm as absorbâncias foram plotadas para a obtenção de uma
curva linear e equação da reta, a qual foi usada para estimar a concentração de
proteínas dos extratos. Água destilada foi usada como branco da reação. A dose total
de carboidratos nos extratos foi estimada pelo método de Dubois et al. (1956) em ensaio
em microplacas de 96 poços. Para obtenção de uma curva foi usado D- (+) glucose
(sigma) como açúcar padrão e sua absorbância, será obtida por espectrofotometria a
490 nm.
Cultivo de Leishmanias: Para os ensaios de inibição de promastigotas, foram utilizadas,
cepas de Leishmania infantum, provenientes do Laboratório de Imunogenética do
Instituto de Medicina Tropical do RN, da UFRN. Os protozoários foram cultivados em 5
mL de meio Schneider's (Sigma, Aldrich, St. Louis, MO, USA) suplementado com 20%
de soro fetal bovino inativado, 2% de urina, L-glutamina 20 mM, penicilina 200 U/mL e
estreptomicina 100 µg/mL a pH 6,2, 25 °C, durante 5 a 7 dias para obtenção da fase log
no estágio promastigota, com troca de meio a cada três dias. Para os ensaios alíquotas
de cultura das células as promastigotas foram contadas em câmara de Neubauer e
suspender o protozoário do meio e transferi-lo ao meio RPMI a pH 7,4 na concentração
de 1 x 10⁷ parasitas/mL.
Ensaio de inibição de promastigotas: A determinação da concentração inibitória mínima
e IC50 serão realizados após a volta das atividades da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Por meio de ensaios in vitro com promastigotas dos parasitas na
concentração de 1 x 10⁷ parasitas/mL na presença dos extratos em concentrações
crescentes (31,25 a 500 µg/mL) em placas de cultura de 96 poços (Nunc, Nunclon®,

CIÊNCIAS DA VIDA

690

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Roskilde, Denmark) a 25 °C por 24 e 48 horas. Para o bioensaios serão plaqueados o
meio RPMI contendo o protozoário e os extratos em concentrações de 31,25 a 500
µg/mL. Após o tempo de tratamento, a análise do crescimento do protozoário será feita
pela leitura das absorbâncias monitoradas em espectrofotômetro de microplacas
(Molecular Devices, Spectra Max Plus, Canada) e a viabilidade celular será determinada
por ensaios colorimétricos com resazurina (Corral et al., 2013) nos comprimentos de
onda 570 nm e 600 nm. Com o controle negativo (H₂O ou DMSO, meio com Leishmania
e resazurina) e controle de meio (H₂O ou DMSO, sem com Leishmania e resazurina).
Para os extratos que apresentarem interferência com a resazurina, após o tratamento,
será realizada a viabilidade parasitária através da contagem manual em câmara clara
com o auxílio da câmara de Neubauer e calculada a porcentagem de inibição com base
na contagem dos controles.
Análise estatística: Para a análise estatística será utilizado o Software statistica 7.0, com
aplicação dos testes de Turkey, two-way ANOVA, seguido do teste de Bonferroni
posttests. Considerando a significância com p< 0,05.
Resultados e Discussões
Foram produzidos 8 extratos (4 aquoso e 4 hidroalcoólicos) da semente, raiz, caule e
folha de T. toxicaria. E foram nominados de AQ para quando aquoso e HA para quando
hidroalcoólicos, formando o conjunto de extratos: SAQ, RAQ, CAQ, FAQ (extratos
aquosos de Semente, Raiz, Caule e Folhas, respectivamente), SHA, RHA, CHA e FHA
(extratos hidroetanólicos de Semente, Raiz, Caule e Folhas, respectivamente). Devido
a paralisação das atividades na UFRN apenas o extrato de folha hidroalcoólico foi
testado contra promastigotas de Leishmania infantum, porém este precisa ser repetido
através da contagem manual, pois foi intensificada uma interferência com a resazurina,
a qual provavelmente ocorreu por um efeito antioxidante, o qual também será
contestado para a validação da hipótese. Assim como os demais serão avaliados após
a normalização das atividades da instituição. Quanto ao teor de proteínas, foi calculado
em relação a concentração total do extrato bruto, levando em consideração o seu peso
seco. O extrato SAQ apresentou uma concentração de 5,1 mg/mL e o SHA 2,8 mg/mL.
Para a raiz de T. toxicaria foram estimados 0,86 mg/mL de proteína no extrato aquoso
e 0,438 mg/mL para o extrato hidroalcoólico. Os extratos de caule de T. toxicaria
apresentam 0,68 mg/mL (extrato aquoso a frio) e 0,08 mg/mL (hidroalcoólico) e os
extratos de folha contêm cerca de 1 mg/mL (aquoso a frio) e 0,55 mg/mL
(hidroalcoólico). Estes resultados sugerem que proteínas são parte significativa dos
extratos e também podem contribuir para a atividade, uma vez que observamos alta
concentração de proteínas em extratos que em projetos anteriores apresentaram
atividade inibitória para o crescimento de promastigotas de Leishmania amazonenses.
E com possível existência uma ampla variedade de proteínas bioativas, que serão
fracionadas para a investigação da ampliação de seu potencial leishamnicida. Em
relação aos carboidratos totais o seu valor foi calculado para a concentração de 10 mg/
mL, em que nas sementes de T. toxicaria foram obtidos 4,02 mg/mL de carboidratos
totais em extração aquosa e em extração hidroalcoólica 4,1 mg/mL. Já para a raiz de T.
toxicaria foram observados 2,47 mg/ml, para o extrato aquoso e 4,17 mg/mL para o
hidroalcoólico. Nos extratos aquosos e hidroalcoólico de caule de T. toxicaria foi obtido
cerca de 3,6 mg/mL e 4,8 mg/mL, respectivamente. Em extratos das folhas de T.
toxicaria determinamos uma concentração de carboidratos de 3,56 mg/mL (extrato
aquoso a frio) e 3,5 mg/mL (extrato hidroalcoólico). A diversidade dos produtos naturais
que compõem os tecidos vegetais analisados é essencial para a produção de interações
competitivas no organismo do protozoário e pode compreender uma ampla diversidade
de mecanismos de ação colaborativos, como a presença de lectinas que podem interagir
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com membrana, inibidores de proteases que podem inibir enzimas relacionadas a
infecção, além de uma grande diversidade de metabólitos secundários com amplo
espectro de ação antiprotozoário.
Conclusão
Os resultados da caracterização parcial dos extratos botânicos originados da T. toxicaria
neste trabalham intensifica a indicação da presença de moléculas bioativas
leishmanicida e que essa atividade é tecido/extração específica, pois apresentam
quantidades significamente diferente de proteínas e carboidratos totais. Novos ensaios
serão realizados com os demais extratos e suas frações para avaliar a atividade dos
extratos contra Leishmania infantum. Além disso, é preciso caracterizar os extratos
quanto aos metabólitos secundário, e potencial antioxidante. Os teores de compostos
fenólicos, alcalóides, terpenóides serão avaliados em próximos projetos para com o
intuito de verificar a sua contribuição para a atividade leishmanicida.
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TÍTULO: EFEITO DO ALCALOIDE CAULERPINA EM MODELO MURINO DE
PERITONITE INDUZIDO POR ZIMOSAN
Resumo
Para enfrentar a invasão de um patógeno, nosso organismo recorre a vários
mecanismos de defesa, dentre eles se destaca a reação inflamatória. Alguns modelos
de inflamação podem ser realizadas em camundongos com substâncias microbiológicas
como o zimosan, componente da parede celular do fungo Saccharomyces cerevisiae,
que quando administrado na cavidade peritoneal de camundongos, induz um aumento
do extravasamento vascular e migração celular. Nesse estudo foi avaliado o efeito de
diferentes doses do acaloide caulerpina (CLP), obtido da alga marinha Caulerpa
racemosa, em modelo de peritonite induzida por zimosan em camundongos Swiss. Os
animais foram tratados oralmente com CLP nas doses de 4, 2, 1 mg/kg e dexametasona
(1mg/kg) e 1 hora depois receberam zimosan (40 mg/kg) intraperitonealmente.
Decorridas 24 horas, foi coletado o lavado peritoneal e determinado o número de
células. Foi avaliada também a cinética de migração no lavado peritoneal nos tempos
de 6, 24 e 48 horas. O pré-tratamento com CLP reduziu a migração celular nas três
doses testadas, sendo a dose de 2 mg/kg a que apresentou resultado mais expressivo
nessa inibição, dose essa que foi capaz de inibir a migração celular nos três tempos
avaliados. Assim, a CLP apresenta atividade anti-inflamatória e a dose de 2 mg/kg,
apresenta-se como dose-ótima em controlar a inflamação no modelo de peritonite
induzida por zimosan.

Palavras-chave: Inflamação, Zimosan, Migração celular, Caulerpina.
TITLE: EFFECT OF THE ALKALOID CAULERPINE IN A MURINE MODEL OF
PERITONITIS INDUCED BY ZIMOSAN
Abstract
To face the invasion of a pathogen, our organism uses several defense mechanisms,
among which the inflammatory reaction stands out. Some models of inflammation can
be carried out in mice with microbiological substances. Zimosan, a component of the cell
wall of the fungus Saccharomyces cerevisiae, which when administered in the peritoneal
cavity of mice, induces an increase in vascular leakage and cell migration. In this study,
the effect of different doses of the akaloid caulerpin (CLP), obtained from the seaweed
Caulerpa racemosa, was evaluated in a model of peritonitis induced by zimosan in Swiss
mice. The animals were treated orally with CLP at doses of 4, 2, 1 mg / kg and
dexamethasone (1 mg/kg) and 1 hour later received zimosan (40 mg/kg)
intraperitoneally. After 24 hours, the peritoneal lavage was collected and the number of
cells was determined. Migration kinetics in the peritoneal lavage at 6, 24 and 48 hours
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were also evaluated. Pretreatment with CLP reduced cell migration in the three doses
tested, with the dose of 2 mg/kg having the most expressive result in this inhibition, which
dose was able to inhibit cell migration in the three evaluated times. Thus, the CLP has
anti-inflammatory activity and the dose of 2 mg/kg is an optimal dose in controlling
inflammation in the zimosan-induced peritonitis model.

Keywords: Inflammation, Zimosan, Cell migration, Caulerpin.
Introdução
O plano de trabalho originalmente proposto tinha como título “Investigação da atividade
da Caulerpina sobre a celularidade e a produção de mieloperoxidase em modelo um
murino de injúria pulmonar aguda induzida por LPS.” No entanto, devido a problemas
com o LPS a ser usado no modelo, não foi possível a sua realização. Diante disso, outro
plano de trabalho foi traçado, com um modelo de inflamação diferente, mas usando o
mesmo produto para ser avaliada a atividade anti-inflamatória. Na nova proposta
foi testado o efeito da caulerpina em modelo de peritonite induzida por zimosan.
A administração intraperitoneal de zimosan em animais é uma forma amplamente
utilizada de induzir a inflamação aguda, atingindo seu auge em poucas horas. O
zimosan é um componente insolúvel derivado da parede celular do fungo
Saccharomyces cerevisiae, produzido após fervura e digestão com tripsina, sendo
composto predominantemente por cadeias polissacarídicas de alto peso molecular,
principalmente β-glucana, manana e quitina (DI CARLO &amp; FIORE, 1957).
Fagócitos, incluindo monócitos, macrófagos e células dendríticas (DCs) expressam uma
variedade de receptores envolvidos no reconhecimento e internalização das partículas
de zimosan, incluindo o receptor de manose, o receptor de β-glucana dectina-1
(BROWN et al., 2002; TAYLOR et al. 2007; UNDERHILL, 2003) e o receptor de lectina
tipo C conhecido como DC-SIGN (ALVAREZ et al., 2010). Já em relação à resposta
inflamatória, pode-se considerar que ocorre o reconhecimento simultâneo do zimosan
tanto pelo receptor dectina-1 como pelo receptor Toll 2 (TLR2), ambos receptores de
membrana celular (GANTNER et al., 2003; MAKNI-MAALEJ et al., 2013). Para realizar
o reconhecimento, esses receptores são ativamente recrutados para os fagossomos,
onde estão contidas as partículas do zimosan internalizado (GANTNER et al., 2003;
UNDERHILL et al., 2003).
Existem diversas vantagens na utilização do modelo de peritonite em relação a outros
modelos experimentais de inflamação, bem como no uso do zimosan como indutor de
inflamação peritoneal. O modelo experimental de peritonite permite a coleta de
quantidade significativa de exsudato, o que possibilita a determinação quantitativa do
recrutamento leucocitário e a avaliação de importantes mediadores inflamatórios
(CASH, WHITE &amp; GRAVES, 2009). Em relação ao zimosan, a facilidade e a
consistência
das
suas
preparações
e
seu
número
limitado
de
componentes moleculares, garante maior segurança nas respostas obtidas
(UNDERHILL, 2003). Além disso, a natureza auto resolutiva (dentro de 48 a 72 horas)
da resposta ao zimosan reproduz a resposta inflamatória normal de um indivíduo
imunocompetente.
Por
fim,
a
simplicidade
e
a
reprodutibilidade do modelo de peritonite induzida por zimosan permite que esta técnica
seja utilizada por grande número de pesquisadores ao redor do mundo (CASH, WHITE
&amp; GRAVES, 2009).
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Apesar de suas várias utilidades, uma das mais importantes aplicações do modelo
experimental de peritonite induzida por zimosan (ZIP, do inglês zymosan induced
peritonitis) é a testagem de novos compostos anti-inflamatórios. Em sua primeira
descrição utilizando camundongos como modelo animal, o modelo de ZIP foi usado para
demonstrar os efeitos da indometacina e da fenidona sobre a redução do infiltrado
leucocitário e síntese de prostaglandinas (DOHERTY et al., 1985). Partindo desse
mesmo princípio e considerando-se as vantagens do uso do zimosan, foi utilizado no
presente estudo o modelo experimental de ZIP afim de avaliar a atividade antiinflamatória do alcaloide indólico caulerpina sobre a redução do infiltrado leucocitário no
exsudato peritoneal.

Metodologia
ANIMAIS

DE

EXPERIMENTAÇÃO

Foram utilizados camundongos Swiss machos (25 - 35g) com idade entre 6 e 8
semanas. Os animais foram obtidos do biotério central do Centro de Biociências da
UFRN e mantidos no biotério de experimentação do Departamento de Biofísica e
Farmacologia (DBF), sob condições controladas de temperatura (22 ± 2ºC) e
luminosidade, com mudança entre claro e escuro a cada 12 horas. Os animais foram
mantidos sob livre acesso a água e ração. Os procedimentos experimentais realizados
nesse estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
UFRN
(Protocolo
nº007/2019).
ALCALÓIDE

BISINDÓLICO

CAULERPINA

Amostras da espécie de C. racemosa foram coletadas no litoral da cidade de
Parnamirim, no Rio Grande do Norte, durante marés de sizígia (0.0 a 2,0). Uma vez no
laboratório foram lavadas exaustivamente em água para retirar o excesso de sal, secas
em estufa à 37°C e separada de epífitas e outras algas. A espécie foi identificada pelo
Prof Dr. George Emmamuel Cavalcanti de Miranda do Departamento de Biologia
Molecular/CCEN/UFPB e uma exsicata foi depositada no herbário Prof° Lauro Pires
Xavier
da
UFPB.
O método escolhido para o isolamento da caulerpina foi a extração a frio com etanol. O
material de algas frescas (peso seco 5.0 kg) foi submetido à extração por meio de
maceração exaustiva (3x) com etanol 95% em temperatura ambiente para obtenção do
extrato etanólico líquido. Esse extrato foi filtrado e concentrado a vácuo sob pressão
reduzida (T < 60 ºC) para a obtenção do extrato etanólico bruto (800g). Esse extrato foi
então solubilizado em uma solução de hidrometanol (MeOH: H2O, 7:3) sob agitação
mecânica, utilizando-se os solventes hexano (Hex), diclorometano (CH2Cl2) e acetato
de etila, separadamente. Esse processo resultou na produção das fases hexânica (82
g) e hidroalcóolica (300g). Como intermediário na produção da fase hidroalcóolica,
surgiu a fase diclorometânica que após recristalização com acetona, gerou como
precipitado uma substância de cor vermelho alaranjada. Após análise por métodos
espectroscópicos de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C, uni e bidimensionais
e comparação com dados da literatura, identificou-se a substância como sendo
caulerpina (5g, 0.1% do peso seco da C.racemosa). A caulerpina não é um pó
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higroscópico, sendo estável à temperatura ambiente e na presença de luz. O pó foi
armazenado em frasco de vidro transparente durante todo o procedimento experimental
e para aplicá-lo aos modelos animais realizados nesse estudo, foi solubilizado em goma
arábica a 5% com auxílio de q.s do tensoativo Tween 80®, como previamente
padronizado no Laboratório de Imunofarmacologia/UFRN (LUCENA et al., 2018). Todo
o processo de extração e purificação foi realizado no Laboratório de Tecnologia
Farmacêutica/ UFPB pela equipe da Profa. Dra. Bárbara V. O. Santos, que forneceu a
CLP
para
esse
estudo.
MODELO

DE

PERITONITE

INDUZIDA

POR

ZIMOSAN

O protocolo descrito a seguir foi adaptado a partir do modelo proposto por Cash e
colaboradores (2009). Os camundongos foram distribuídos em seis grupos por
semelhança de peso (n=3 animais por grupo). Primeiramente, os animais foram prétratados com as diferentes doses da caulerpina (4mg/kg, 2mg/kg e 1mg/kg) e com a
droga padrão, dexametasona (1mg/kg). As doses foram selecionadas a partir dos
resultados obtidos no estudo de Lucena e colaboradores (2018), como justificado
anteriormente. Para o tratamento, os animais do grupo 1 e do grupo 2 (controle negativo
e controle positivo, respectivamente) receberam 200 μL/animal da solução de goma
arábica a 5% (diluente da caulerpina) por via oral. Em seguida, os grupos 3, 4 e 5
receberam respectivamente as doses de 4, 2 e 1mg/kg (200 μL/animal) também por via
oral. Por fim, o grupo 6 recebeu tratamento oral com dexametasona (200 μL/animal) na
dose de 1mg/kg. Decorridos 60 minutos, foi induzida a peritonite pela administração
intraperitoneal de 500 μL de uma solução zimosan (40mg/kg), exceto no grupo controle
negativo,
que
recebeu
500
μL
de
solução
salina
a
0,9%.
Vinte e quatro horas (24h) após a indução, os animais foram eutanasiados com dose
letal de quetamina (300 mg/kg) e xilazina (30mg/kg) pela via intraperitoneal conforme
as diretrizes da prática de eutanásia do Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA). O lavado da cavidade peritoneal de cada animal foi
obtido pela administração de 5 mL de solução salina estéril a 0,9% gelada. O líquido
retirado foi centrifugado e o pellet resultante diluído em 1mL de solução salina 0,9%
para a determinação do número global de células através da contagem em câmara de
Neubauer. Foram realizados três experimentos independentes a fim de garantir
significância
estatística
e
reprodutibilidade
dos
dados.
Depois de realizado o experimento dose-resposta, a dose que apresentou o melhor
efeito na inibição da migração celular (2 mg/kg) foi usada para fazer o experimento de
cinética da migração, com a contagem global de leucócitos. Sendo assim, os animais
(três por grupo) foram tratados como descrito anteriormente e o exsudato peritoneal
colhido em diferentes tempos (6, 24 e 48 horas) após a indução com zimosan. O botão
celular foi ressuspendido em 1mL de solução salina 0,9% para a contagem global de
leucócitos em câmara de Neubauer. Foram realizados três experimentos independentes
para
garantir
significância
estatística
e
reprodutibilidade
dos
dados.
ANÁLISE

ESTATÍSTICA

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os grupos controles negativo (não
recebeu nenhum estímulo inflamatório ou tratamento) e positivo (recebeu estímulo
inflamatório e nenhum tratamento). O teste one-way ANOVA, com testes post hoc de
Tukey ou Dunnet, foi utilizado para verificar a presença de diferenças entre os grupos
controles positivos (com zimosan sem nenhum tratamento) e os grupos de
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tratamento. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPad
Prism 7.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA).
Resultados e Discussões

O modelo experimental de peritonite permite avaliar o perfil de migração das células
leucocitárias para a cavidade peritoneal, por meio da contagem de leucócitos (x106/ml),
após a administração do zimosan. A partir dessa avaliação é possível inferir as
características da resposta inflamatória e o possível efeito do tratamento com caulerpina
sobre estas.
Para melhor avaliar a capacidade anti-inflamatória das diferentes doses de caulerpina
(4, 2 e 1 mg/kg), foi adicionado um grupo que recebeu como tratamento uma droga de
referência, a dexametasona na dose de 1mg/kg. Como esperado, os animais que não
receberam estímulo inflamatório apresentaram números basais de células, refletindo as
células residentes (controle negativo). Já aqueles que receberam zimosan
intraperitonealmente e salina oral, apresentaram uma intensa migração para a cavidade
peritoneal (controle positivo). Por outro lado, a dexametasona inibiu de maneira
significativa a migração celular para a cavidade peritoneal dos camundongos que
receberam zimosan, quando comparada ao grupo controle positivo (p<0,001).
Observou-se que os grupos tratados com as diferentes doses de caulerpina
apresentaram significativa inibição da migração celular para a cavidade peritoneal
quando comparado ao grupo que recebeu apenas zimosan (Figura 1). No entanto, a
dose de 2 mg/kg foi a que apresentou resultado mais expressivo, assemelhando-se ao
desempenho de inibição apresentado pela dexametasona (p>0,05). Contrariamente, as
doses de 1 e 4mg/kg, embora tenham apresentado inibição significativa quando
comparado ao controle positivo, apresentaram desempenho de inibição inferior à
dexametasona, exibindo diferença estatística significativa em relação à esta (p<0,001
para ambas as doses). Portanto, quando comparadas ao grupo controle positivo, as três
doses de caulerpina apresentaram evidente atividade anti-inflamatória, sendo essa mais
efetiva na dose de 2 mg/kg, que não apresentou diferença estatística em relação à droga
padrão.
Após ser avaliada a dose-resposta do tratamento com caulerpina, foi avaliada a cinética
da migração (6, 24 e 48 horas) utilizando-se a dose que apresentou o melhor efeito na
inibição da migração celular (2 mg/kg). Os resultados mostram que o tratamento com
caulerpina inibiu de modo significativo a migração para a cavidade peritoneal nos três
tempos avaliados (Figura 2). Esses dados reproduzem de forma muito semelhante o
perfil cinético da migração apresentado pela dexametasona, dado atestado pela
ausência de diferença estatística significativa entre os dois tratamentos em todos os três
diferentes tempos (p>0,05 para as três doses). Podemos dizer, portanto, que de forma
semelhante à dexametasona, o tratamento com caulerpina na dose de 2mg/kg não foi
tempo dependente.
Embora as potencialidades farmacológicas das espécies do gênero Caulerpa venham
sendo bastante exploradas, este é um dos poucos estudos que se propõe a estudar a
caulerpina como produto com atividade anti-inflamatória.O primeiro estudo a indicar tal
atividade para este composto foi realizado por Souza et al. (2009), que a identificaram
a partir de um modelo animal de nocicepção. Para confirmar tal atividade, os autores
conduziram um modelo murino de peritonite induzida por carragenina, em que a
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caulerpina foi testada na dose de 100 μmol/kg, o que equivale aproximadamente à dose
de 40 mg/kg (PMCLP = 398,41 g/mol). Essa dose reduziu significativamente o número
de células recrutadas em comparação ao controle positivo, com percentual de inibição
de 48,3%.
De forma semelhante, outro estudo mais recente, realizado por nosso grupo, por meio
do modelo murino de peritonite, demonstrou que uma dose menor de CLP, de 4 mg/kg,
promoveu resultado semelhante no efeito anti-migratório de leucócitos, usando como
agente flogístico o zimosan. Esse mesmo estudo avaliou outra dose ainda mais baixa,
0,4 mg/kg, que não foi eficiente na inibição da migração celular no modelo de peritonite
(LUCENA et al., 2018). Dessa maneira, observando a discrepância dos resultados
obtidos entre essas duas menores doses, o presente estudo se propôs a observar o
comportamento de doses compreendidas no intervalo entre as doses de 4 e 0,4 mg/kg
de CLP.

Conclusão

Dentre as três doses de CLP (4, 2 e 1 mg/kg) avaliadas no modelo de peritonite induzida
por zimosan, a dose de 2 mg/kg foi a que apresentou os melhores resultados em relação
à inibição da migração de células para a cavidade peritoneal. Por essa razão, essa dose
foi aplicada na determinação do perfil cinético de migração celular, avaliado nos tempos
de 6, 24 e 48 horas. Em ambos os casos (dose-resposta e cinética de migração), a
caulerpina (2 mg/kg) apresentou resultado similar aquele exibido pela droga de
referência escolhida, a dexametasona. Com esses resultados, admite-se ser a dose de
2 mg/kg mais eficiente que as demais doses testadas, chegando ao intervalo
aproximado da dose ótima de eficiência desse composto em termos de migração celular.
O fato de a dose de 2 mg/kg ter sido mais eficiente do que as demais pode ser atribuído
a interações farmacodinâmicas entre ligante-receptor. As diferentes doses da caulerpina
provavelmente alteram a atividade intrínseca e a afinidade desse composto pelo seu
receptor (BITENCOURT, 2011). No entanto, é importante ressaltar que o presente
estudo é um dos pioneiros quanto à bioatividade da caulerpina e que esse entendimento
é ainda bastante hipotético. Estudos posteriores são necessários para aprofundar o
conhecimento sobre os processos moleculares envolvidos no reconhecimento da
caulerpina pelas células e até mesmo determinar qual classe de receptor está envolvida
nesse reconhecimento ou mesmo se a CLP ligaria em algum receptor nas células para
exercer seus efeitos inibitórios ou se poderia estar agindo impedindo a ligação do
zimosan aos seus ligantes. Ensaios de modelagem molecular já estão sendo
conduzidos no sentido de melhor se entender essas interações
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Anexos

Figura 1. Caulerpina reduz a migração celular para a cavidade peritoneal nas doses de
4, 2 e 1 mg/kg.
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Figura 2. Caulerpina inibe a migração celular em modelo d peritonite em diferentes
tempos após o inóculo de zimosan, similar à dexametasona.
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Resumo
Uma característica evidente da região semiárida brasileira, no qual inclui a Caatinga, é
a presença de montanhas com média de 1.000 metros de altitude com vegetação
bastante variada e estes tipos de vegetação pode se manifestar também nos planaltos
e são chamados de brejos de altitudes. Os brejos formam “ilhas” de florestas úmida
cercadas por uma vegetação seca e são caracterizadas como parte da Mata Atlântica.
E quando comparados às regiões circundantes, os brejos possuem condições
privilegiadas quanto à umidade do solo e do ar, temperatura e cobertura vegetal. Esses
fatores influenciam o crescimento de microrganismos, contudo, em relação a microbiota
do solo, essas áreas são escassas de estudos de diversidade, notadamente os Fungos
Micorrízicos Arbusculares (FMA). Esses fungos, que formam ampla simbiose com raízes
de plantas, são de grande importância por aumentar a zona de absorção de nutrientes
e permitir o crescimento vegetal. Por isso, esse trabalho tem como objetivo inventariar
a diversidade de FMA em um brejo na FLONA Araripe, Ceará. Para isso, foram
coletadas 20 amostras de solo durante a estação chuvosa de junho/2019 e levadas ao
LBM para identificação dos materiais. Foram encontradas 32 espécies de FMA, das
quais 3 são espécies indiscretas além de um novo registro para as áreas de brejos. A
comunidade mostrou mais espécies raras e poucas dominantes. Os resultados obtidos
sugerem que essa área de brejo possui uma baixa composição de espécies de FMA.
Palavras-chave: floresta úmida de altitude, diversidade, micorrizas.
TITLE: Species composition of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomeromycota) in
altitude forest areas in the Caatinga Biome
Abstract
An evident characteristic of the Brazilian semi-arid region, which includes the Caatinga,
is the presence of mountains with an average of 1,000 meters of altitude with wide
vegetation types and this vegetations can also manifest itself in the plateaus and are
called forest of altitudes. The forest of altitude form “islands” of humid forests surrounded
by dry vegetation and are characterized as part of the Atlantic Forest. And when
compared to the surrounding regions, the forest of altitude have privileged conditions in
terms of soil and air humidity, temperature and vegetation cover. These factors influence
the growth of microorganisms, however, in relation to the soil microbiota, these areas
are scarce in diversity studies, notably the Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF). These
fungi, which form a wide symbiosis with plant roots, are of great importance as they
increase the nutrient absorption zone and allow plant growth. Therefore, this work aims
to inventory the diversity of AMF in a forest of altitude in FLONA Araripe, Ceará. For this,
20 soil samples were collected during the rainy season of June/2019 and taken to the
LBM for identification of the materials. 32 AMF species were found, of which 3 are
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undescribed and a new record for forest of altitude areas. The community showed more
rare and few dominant species. The results obtained suggest that this forest of altitude
area has a low composition of AMF species.
Keywords: altitude humid forest, diversity, mycorrhizae.
Introdução
A composição das espécies e a estrutura da comunidade são moduladas por diferentes
microhabitats (WALTHER et al., 2002; WIEGMANN & WALLER, 2006). Gradientes
ambientais, particularmente gradientes de elevação, nos quais as mudanças ambientais
podem influenciar a composição florística e a diversidade genética devem ser melhor
estudado (BOULANGEAT et al., 2012; BERNARD-VERDIER et al., 2012). Esta
diversidade biológica é influenciada por clima, topografia e características geológicas
(MORO et al., 2016). Uma característica evidente da região semiárida brasileira, no qual
inclui a Caatinga, é a presença de montanhas com média de 1.000 metros de altitude
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2012 ).
Estendendo-se por uma área de 912.000km², a Caatinga é um dos seis biomas
brasileiro, ocupando, aproximadamente 10% da área total do Brasil e sustenta uma
considerável riqueza de espécies, incluindo uma vasta gama de linhagens de plantas
únicas (SILVA et al., 2017). A maior parte da Caatinga é localizada nas depressões
interplanálticas, entretanto, este tipo de vegetação pode se manifestar também nos
planaltos, apresentando fisionomias diversificadas, que vão desde vegetação de
cerrado a florestas úmidas perenifólias ou semidecíduas nos topos das serras,
conhecidas como Brejos de Altitude. (ANDRADE-LIMA, 1982; PRADO, 2003).
Os Brejos formam “ilhas” de florestas úmida cercadas por uma vegetação seca e são
caracterizadas como parte da Mata Atlântica (ANDRADE-LIMA, 1960). Esse bioma se
estabelece em várias zonas climáticas, que garantem mudanças intensas na
temperatura média do ar e tipos de solo, conferindo ao bioma grande diversidade
biológica, com muitas espécies raras e endêmicas (MYERS et al., 2000; MMA, 2010).
Também é classificado entre os cinco principais hotspots de biodiversidade devido à
sua riqueza de espécies e alta níveis de endemismo que estão continuamente em perigo
(MYERS et al., 2000). E quando comparados às regiões circundantes, os brejos
possuem condições privilegiadas quanto à umidade do solo e do ar, temperatura e
cobertura vegetal (ANDRADE-LIMA, 1960). Esses fatores influenciam o crescimento de
microrganismos, contudo, em relação a microbiota do solo, essas áreas são escassas
de estudos de diversidade, notadamente os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA).
Pertencentes ao filo Glomeromycota C. Walker & A. Schüßler (SCHÜßLER et al., 2001;
WIJAYAWARDENE et al., 2020) os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) possuem
mais de 320 espécies que formam associação mutualística com mais de 80% das
plantas (WANG & QIU, 2006; BRUNDRETT & TEDERSOO, 2018; GOTO & JOBIM,
2020), com exceção de Geosiphon pyriformis (Kütz.) F. Wettst., único representante do
grupo que forma associação com cianobactérias do gênero Nostoc (SCHÜßLER et al.,
2001). Esses fungos são responsáveis por aumentar agregação das partículas do
substrato, auxiliam as plantas na absorção de nutrientes do solo especialmente o “P” e
o “N”, promovendo a melhoria na estabilidade, tolerância a estresses bióticos e abióticos
(BEENA et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2002; STÜRMER et al., 2010).
Considerando a natureza simbiótica dos FMA e sabendo que o Brasil detém 56.000
espécies de plantas, fato que lhe caracteriza como uma das floras mais ricas do mundo
(quase 19% da flora mundial) (GIULIETTI et al., 2004), notadamente a flora da Caatinga
no qual detém cerca de 300 espécies de plantas endêmicas e Mata Atlântica com
aproximadamente 8.000 (MITTERMEIER et al., 2004, 2011), faz com que ambientes
poucos explorados, como os Brejos de altitude, sejam ambientes que preservam
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diversidade de FMA. Por isso, o intuito desse trabalho é conhecer a composição das
espécies de FMA em um Brejo de Altitude na Caatinga.
Metodologia
Área de estudo
A área selecionada foi a Floresta Nacional do Araripe (FLONA Araripe) que abrange
uma área de 38.262.3261 hectares e engloba quatro municípios do estado do Ceará:
Barbalho, Crato, Jardim e Santana do Cariri (IBAMA, 2004). Apresenta elevação
variada, chegando até 1000m de altitude. O clima da FLONA Araripe é classificado em
AW segundo Koppen - clima tropical chuvoso e possui precipitação média anual em
torno de 1033 mm (IBAMA, 2004).
Os solos que compõe a FLONA Araripe são do tipo Latossol Amarelo e Latossol
Vermelho-Amarelo (CAVALCANTI & LOPES, 1994) e contém vegetação bastante
variada, conhecidas regionalmente como: (1) Cerradão, que apresenta uma vegetação
formada por maciços intercalados por grandes clareiras, com solo descoberto ou sob
cobertura rala de gramíneas e têm como principais representantes vegetais Caryocar
coriaceum Wittm. (pequi), Anacatdium humile St. Hill. (cajuí) e Parkia platycephala
Benth. (visgueiro). (2) Cerrado, contém vegetação lenhosa mais esparsa de médio
porte, sub-bosque com incidência de regeneração natural e predominância de Caryocar
coriaceum (pequi), Parkia platycephala (Visgueiro), Anacardium humile (cajuí) e
Copaifera langsdorfii Desf (pau d'óleo); (3) Carrasco, formado por a vegetação arbóreoarbustiva de pequeno porte e densa contendo Copaifera langsdorffii (pau d’oleo), Talisia
cerasina (Benth.) Radlk (pitomba brava) e Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (murici
vermelho) como espécies vegetais predominantes e (4) Mata úmida, caracterizada por
ter vegetação lenhosa de médio porte, Tabebuia caraiba Bur. (craíba), Simaruba
versicolor St. Hill. (paraíba) e Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne (jatobá) (IBAMA,
2004) sendo as coletas feitas apenas nesta última fitofisionomia.
Coleta de dados e caracterização morfológica dos glomerosporos
Foram coletadas 20 amostras de solo, na FLONA Araripe, Crato, Ceará, durante a
estação chuvosa de Junho/2019. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos
do tipo ziploc e encaminhadas ao Laboratório de Biologia de Micorrizas (LBM).
Posteriormente, o solo foi seco em temperatura ambiente e para cada amostra foram
retirados 50g de solo para extração dos glomerosporos pelo método de peneiramento
úmido (GERDEMANN & NICOLSON, 1963) e centrifugação em água e sacarose
(JENKINS, 1964).
O material foi manipulado com auxílio de estereomicroscópio (40x), separando-os por
morfotipos (coloração, forma e tamanho) e montados em lâminas para microscopia com
PVLG (álcool polivinílico e lactoglicerol) e PVLG + reagente de Melzer (1:1). As espécies
foram identificadas segundo Goto (2009), Błaszkowski (2012) e outras literaturas
pertinentes.
Análise ecológica
A representatividade dos táxons por famílias, gêneros e espécies foram obtidas, assim
como a frequência de ocorrência (FO). Para a FO, considerou-se o número de amostras
em que cada espécie ocorreu/número total de amostras (x100). Segundo Zhang e
colaboradores (2004) as espécies são classificadas como dominantes (FO > 50%),
comuns (10% < FO ≤ 50%) e raras (FO≤10%) (ZHANG et al., 2004).
Resultados e Discussões
Foram encontradas 32 espécies de FMA, distribuídas em sete famílias e onze gêneros,
da qual um consiste em novo registro de ocorrência para os brejos e quatro espécies
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novas para a ciência (Tabela 1). Os FMA que estão identificados até o nível de gênero
e que não são espécies novas consistem em espécies que demandam a obtenção de
mais espécimes para melhor verificação, decorrente da inviabilidade morfológica da
maioria dos esporos encontrado, assim como as espécies semelhantes a espécies já
descritas (ex. Acaulospora aff. mellea).
A família com maior representatividade foi Glomeraceae (5 spp.), seguida pelas demais:
Acaulosporaceae (1), Archaeosporaceae (1), Dentiscutataceae (1), Gigasporaceae (1),
Intraornatosporaceae (1) e Scutellosporaceae (1) (Figura 1).
Dentre os gêneros encontrados os mais representativos foram Glomus com 12 espécies
e Acaulospora com 5, seguidos por Dentiscutata (3), Rhizoglomus (3), Funneliformis (2),
Scutellospora (2), Archaeospora (1), Gigaspora (1), Intraornatospora (1), Sclerocystis
(1) e Septoglomus (1) (Figura 2). Esses gêneros, Glomus e Acaulospora, são
comumente bem representados em inventários de ambientes terrestres (SILVA et al.,
2014; ASSIS et al., 2018; PASSOS et al., 2020) devido ao maior número de espécies
desses gêneros, representando 53% das espécies identificadas neste trabalho. Essa
predominância está relacionada a adaptação a ampla faixa de pH e tipos de solo, uma
alta capacidade de esporulação, a atuação de diferentes propágulos na colonização e
melhor infectividade (MAIA & TRUFEM, 1990; HART & READER, 2002; DANDAN &
ZHIWEI, 2007; OEHL et al., 2010; BAINARD et al., 2014).
A comunidade de FMA foi caracterizada como sendo 71,8% de espécies raras, 21,8%
de espécies comuns e 6,4% de espécies dominantes, sendo elas Acaulospora foveata
e Glomus aff. trufemii. Resultados similares foram encontrados por Silva e
colaboradores (2014), que destacam altos índices de espécies raras e poucas espécies
dominantes em florestas úmidas em gradientes altitudinais no semiárido brasileiro.
Comparado a outros trabalhos que propuseram avaliar a diversidades em brejos,
montanhas ou serras, esse estudo tem baixa diversidade (LIMA, 2013; ASSIS et al.,
2018). No entanto, mesmo com baixa riqueza de espécies, esse estudo trouxe um novo
registro para áreas de brejos (A. trappei) e três prováveis novas espécies para a ciência:
Dentiscutata sp.2, Glomus sp.2 e Scutellospora sp.2 e nos revela que são importantes
inventários para o conhecimento da microbiota dessas áreas e confirmam o mencionado
por de Souza et al. (2010) sobre o fato de o Brasil abrigar elevada riqueza de espécies
de FMA, mas que permanece inexplorada.
Conclusão
Os dados obtidos trazem um novo registro e três novas espécies desconhecidas pela
ciência. Também demonstram que o brejo de altitude da Chapada do Araripe possui alta
riqueza de espécies e possuem números elevados de espécies raras.
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Anexos

Tabela 1. Lista de espécie e frequência de ocorrência (FO) de Fungos Micorrízicos
Arbusculares (Glomeromycota) em área de brejo de altitude na Floresta Nacional do
Araripe, Crato, Ceará.

Figura 1. Representatividade (%) das famílias de Fungos Micorrízicos Arbusculares
(Glomeromycota) em área de brejo de altitude na Floresta Nacional do Araripe, Crato,
Ceará.

Figura 2. Representatividade dos gêneros de Fungos Micorrízicos Arbusculares
(Glomeromycota) em área de brejo de altitude na Floresta Nacional do Araripe, Crato,
Ceará.
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS QUE POTENCIALMENTE AFETAM A
FERTILIDADE MASCULINA EM UMA ANÁLISE METAGENÔMICA DE SÊMEN
HUMANO
Resumo
A infertilidade atinge cerca de 15% dos casais em idade fértil em todo o mundo. Nesse
cenário, observa-se que as infecções podem assumir um efeito considerável sobre a
fertilidade masculina. Assim, este estudo teve por objetivo identificar e caracterizar
patógenos no sêmen, de forma a contribuir com esse campo do conhecimento. Para
isso, foi desenvolvido um estudo de identificação de patógenos por metagenômica
shotgun e PCR tradicional em um pool com 50 amostras clínicas de sêmen de pacientes
do Centro de Reprodução Assistida, da Maternidade Escola Januário Cicco.
Notavelmente, os resultados obtidos mostraram uma maior prevalência de bactérias em
relação a outros microrganismos, com a identificação de 120 espécies e 25 gêneros
bacterianos, incluindo Acinetobacter e Pseudomonas. Também foram identificadas 5
espécies virais, 2 espécies de protozoários, 2 espécies fúngicas e 1 espécie de helminto,
sendo alguns desses patógenos achados inéditos no sêmen, como o T.gondii e P. vivax.
Assim, a partir desses resultados, foi possível concluir que o ambiente seminal não é
estéril, mas que o seu microbioma é composto por diferentes microrganismos que, por
sua vez, podem exercer efeitos consideráveis sobre a fertilidade masculina. Dessa
forma, os resultados desse estudo permitirão a análise de correlações clínicas entre a
presença desses patógenos com as alterações nos parâmetros seminais, de forma a
estabelecer um valor diagnóstico e prognóstico em procedimentos de reprodução
assistida.

Palavras-chave: Infertilidade masculina. ISTs. Metagenômica. Reprodução Assistida.
TITLE: IDENTIFICATION OF PATHOGENS WHICH POTENTIALLY AFFECT MALE
FERTILITY IN A METAGENOMIC ANALYSIS FROM HUMAN SEMEN
Abstract
Infertility affects about 15% of couples of childbearing age in all the worldwid worldwide.
In this scenario, it is observed that infections can have a considerable effect on male
fertility. Therefore, this study aimed to identify and characterize pathogens in semen, in
order to contribute to this field of knowledge. For this, a study was developed to identify
pathogens by metagenomics shotgun and traditional PCR in a pool with 50 clinical
samples of semen from patients of the Center for Assisted Reproduction, of the Maternity
School Januário Cicco. Notably, the results showed a higher prevalence of bacteria in
relation to other microorganisms, with the identification of 120 species and 25 bacterial
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genera, including Acinetobacter and Pseudomonas. Five viral species, 2 species of
protozoa, 2 fungal species and 1 helminth species were also identified. Some of these
pathogens are unheard of findings in semen, such as T.gondii and P. vivax. Thus, from
these results, it was possible to conclude that the seminal environment is not sterile, but
that its microbioma is composed of different microorganisms that, in turn, can exert
considerable effects on male fertility. Therefore, the results of this study will allow the
analysis of clinical correlations between the presence of these pathogens with changes
in seminal parameters, in order to establish a diagnostic and prognostic value in assisted
reproduction procedures.

Keywords: Male infertility. STIs. Metagenomics. Assisted Reproduction.
Introdução
A infertilidade é uma doença caracterizada pela incapacidade de se estabelecer uma
gravidez clínica após um ano de relações sexuais regulares e desprotegidas (ZEGERS
et al., 2017). A Organização Mundial de Saúde considera essa condição um problema
de saúde pública que, por sua vez, atinge cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva
em todo o mundo (WHO, 2000; PANDIAN et al., 2015). Nesse cenário, o fator masculino
é responsável por 20% a 30% dos casos de infertilidade, mas contribui em até 50% dos
registros em geral (VANDER et al., 2018). Diante disso, dados epidemiológicos indicam
que 6% a 10% dos homens submetidos a investigação andrológica para infertilidade
possuem uma etiologia infecciosa (PILATZ et al., 2016). Essas infecções podem induzir
a infertilidade masculina através de múltiplos mecanismos fisiopatológicos, envolvendo
o comprometimento dos parâmetros seminais e função dos espermatozoides
(GIMENES
et
al.,
2014).
Nesse contexto, sabe-se que os processos inflamatórios e o estresse oxidativo,
desencadeados por infecções dos órgãos urogenitais, como orquite, epidimite e
prostatite, podem danificar diretamente a espermatogênese, prejudicar a maturação e a
função dos espermatozoides, causar obstruções nos ductos seminais, resultar no mau
funcionamento das glândulas acessórias e causar alterações genéticas e/ou
epigenéticas (PILATZ et al., 2016) (Figura 1). Da mesma forma, diversos estudos
também relatam que homens inférteis são afetados por infecções no sêmen (Figura 2)
e que alguns desses microrganismos estão associados a uma diminuição na qualidade,
concentração e motilidade de espermatozoides, além de estarem relacionados a
alterações
de
outros
parâmetros
relevantes
à
fertilidade,
incluindo
velocidade espermática, morfologia, viabilidade, volume seminal, pH, viscosidade,
composição bioquímica, produção de anticorpos anti-espermatozoide e fragmentação
do DNA espermático (KURSCHEIDT et al., 2018; BOSSI et al., 2019). Assim, diante da
complexidade do microbioma seminal e da sua relação com a fertilidade masculina,
novas estratégias de detecção de patógenos no sêmen devem ser utilizadas para
auxiliar o diagnóstico e tratamento de pacientes submetidos a procedimentos de
reprodução
assistida.
No entanto, o diagnóstico para essas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
baseia-se principalmente em métodos tradicionais, como cultura bacteriana,
imunoensaios enzimáticos, imunofluorescência e microscopia. Contudo, nos últimos
anos, métodos de diagnóstico mais sensíveis e específicos baseados na Reação em
Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) tornaram-se disponíveis, e
tem auxiliado para melhorar a compreensão da relação entre infertilidade e infecções
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seminais (GIMENES et al., 2014). Da mesma forma, o advento do sequenciamento de
nova geração (Next-Generation Sequencing - NGS), tem permitido a caracterização
mais precisa do microbioma humano e a análise de sequências do genoma microbiano
em larga escala (FARAHANI et al., 2020). Assim, enquanto a maioria dos ensaios
moleculares visa apenas um número limitado de patógenos, as abordagens
metagenômicas permitem a análise de todo o microbioma, genoma e transcriptoma
humano (CHIU et al., 2019). Logo, essa ferramenta tem capacidade de identificar uma
ampla gama de patógenos – vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas - em uma
amostra biológica, simultaneamente, permitindo inclusive realizar associações entre
diferentes
tipos
de
organismos.
Nessa circunstância, como a técnica de metagenômica está disponível agora em nosso
laboratório, o projeto original de iniciação científica foi expandido, incluindo também as
análises metagenômicas no sêmen humano para detecção de patógenos. Essa nova
abordagem, teve por objetivo analisar o microbioma seminal, identificar e caracterizar
os principais patógenos detectados permitindo assim uma análise mais abrangente dos
microrganismos que podem estar presentes no sêmen humano nesse primeiro
momento.
Metodologia

Amostras
Um total de 50 amostras clínicas de sêmen (1,5 mL cada) foram coletadas de pacientes
do Centro de Reprodução Assistida, da Maternidade Escola Januário Cicco (CRAMEJC), que realizaram espermograma como procedimento para diagnóstico de
infertilidade. O consentimento foi obtido de cada paciente para os fins do presente
estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) sob número do parecer:
3.043.526 e CAAE: 91251518.9.0000.5292. Essas amostras foram mantidas em
nitrogênio líquido até serem encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular
Aplicada (LAPLIC), onde foram analisadas e armazenadas a -20°C.
Sequenciamento

metagenômico

shotgun

A extração de DNA genômico foi realizada em triplicata através da preparação de um
pool único com as 50 amostras seminais. Para isso, um volume de 200 μl de cada
amostra foi utilizado para obtenção de um volume final de 10 mL. Dessa forma, 1 mL do
pool foi centrifugado a 5.000 rpm por 3 minutos e o precipitado obtido foi diretamente
utilizado para a extração com o kit PureLink™ Genomic DNA (Invitrogen), de acordo
com as instruções do fabricante. Entretanto, para aumentar a concentração final do DNA
extraído, a etapa de eluição foi modificada utilizando apenas 25 μl do reagente eluidor.
A quantificação do DNA foi realizada por fluorimetria, com o Quantus™ Fluorometer
(Promega), que indicou uma concentração igual a 123 ng/μl. A amostra de DNA foi então
encaminhada para o Núcleo de Genômica (NUGEN) do Laboratório de Biologia
Molecular e Genômica (LBMG) e submetida ao sequenciamento shotgun realizado em
um sistema Ion Torrent (Ion PGM), utilizando um chip Ion PGM 318, no qual foram
priorizados
os
fragmentos
com
400
pb.
Os dados do sequenciamento (reads brutas) em formato FASTQ foram processados
para remoção de bases de baixa qualidade. O pré-processador Fastp (CHEN et al.,
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2018) foi utilizado para aparar as reads brutas nas extremidades 5’ e 3’, removendo
bases com qualidade PHRED inferior a 20, através da seguinte linha de comando:
--cut_tail

--cut_front

--length_size

50-400

bp

--phred_score

20.

As duplicatas das reads aparadas foram removidas pelo pacote fastx_collapser da
coleção de ferramentas FASTX-Toolkit e o programa FASTQC (ANDREWS et al., 2010)
foi utilizado para comparar a qualidade das reads antes e depois da etapa de
aparamento. Já na fase de caracterização taxonômica, as reads processadas foram
alinhadas no BLASTn (ALTSCHUL et al., 1990) versão 2.9.0, contra o banco de dados
de nucleotídeos não redundantes (nt) do Genbank, no modo megablast (modo padrão),
com um valor de corte e-value de 1e-5, pela seguinte linha de comando:
blastn -query ./path_to_QUERY -db ./path_to_nt_database -evalue 1e-5 -outfmt 6.
Os dados do BLASTn foram processados pelo software KRONA (ONDOV et al., 2011),
gerando a visualização dos resultados de forma hierárquica em um gráfico interativo,
com os seus respectivos valores médios do log e-value (levm). O e-value, é um
parâmetro que descreve a probabilidade de alinhamento ao acaso das reads para cada
táxon, indicando o quão significativo é o acerto do BLAST. Assim, quanto mais próximo
de zero for o e-value, mais significativa é a correspondência. Por isso, essa métrica foi
utilizada para selecionar os resultados que apresentaram uma menor probabilidade de
ocorrência ao acaso (falsos positivos). O número de reads alinhadas (hits) também foi
utilizado para a análise dos patógenos mais abundantes. O fluxograma da análise dos
dados
metagenômicos
pode
ser
visualizado
na
Figura
3.
Validação

dos

dados

metagenômicos

Para confirmar a presença de certos patógenos, identificados no estudo de prospecção,
alguns conjuntos de primers já disponíveis no laboratório foram utilizados. Para isso, a
triplicata do pool seminal e 10 amostras individuais de sêmen, separadas
aleatoriamente,
foram
utilizadas.
A extração do DNA genômico das amostras foi feita utilizando o kit PureLink™ Genomic
DNA (Invitrogen). O sucesso das extrações foi analisado através de 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 seminais também foram examinadas para a detecção do material genético
do HPV (Human papillomavirus) pelo protocolo seminested PCR proposto por
CAVALCANTE et al. (2018). A sensibilidade desse ensaio foi comparada com o método
padrão-ouro utilizando os primers genéricos GP5+/6+ (HUSMAN et al., 1995;
WALBOOMERS et al. 1992). Dois controles positivos, DNA de células HeLa e SiHa,
foram usados para validação da presença do material genético do HPV.
Além disso, também foram realizados ensaios de PCR para a detecção de protozoários
do filo Apicomplexa (PINHEIRO et al., 2020) e um ensaio específicos para a espécie
Toxplasma gondii (COSTA et al., 2016). Neste ensaio, foram utilizados três controles
positivos: DNA de cepas ME49, RH e VEG de T. gondii. Da mesma forma, em todas as
reações de PCR citadas, foram usados dois controles negativos, DNA humano não
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infectado e água Mili-Q. O ciclo térmico foi realizado no termociclador Bioer Life Touch.
As sequências e características dos primers utilizados estão descritas 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, 9 µl do produto
de PCR (amplicon) e 3 µl do padrão de peso molecular de 1 kb (Qiagen). Os géis foram
revelados em um transiluminador com luz ultravioleta e fotografados.
Os amplicons, derivados da PCR para a detecção de protozoários Apicomplexa das
amostras em triplicata foram submetidos a um sequenciamento automatizado pelo
método de Sanger, para discriminação de gêneros e espécies, em decorrência da
semelhança de tamanho entre eles.
Resultados e Discussões

Análise

dos

dados

metagenômicos

Os resultados do sequenciamento geraram 4.000.000 reads brutas em formato FASTQ.
A análise FASTQC dos dados brutos indicou uma qualidade média na posição 20-29
das reads, o que guiou a escolha do PHRED score 20. Após o processamento,
3.968.949 reads (99,23%) foram selecionadas. Essas sequências processadas
apresentaram uma maior qualidade, como pode ser observado pela distribuição das
bases em regiões de qualidade alta e razoável no gráfico FASTQC das reads
processadas em relação ao gráfico FASTQC dos dados brutos (Figura 4).
O alinhamento das reads processadas, resultou em 3.958.949 reads alinhadas (reads
com hits), com 9.336 reads que não receberam uma atribuição taxonômica pelo
KRONA. Entre as reads alinhadas, as mais abundantes pertenceram a Eucariotos
(n=3.947.849; 99,7%), seguido por Bactérias (n= 948; 0,02%), Sequências Artificiais (n=
793; 0,02%), Vírus (n=19; 0,0005%) e Sequências não Classificadas (n= 4; 0,0001%)
(Figura 5). Para fins de comparação, os levms observados nestes grupos pelo KRONA
foram, respectivamente: -124.85, -105.289, -136.799, -124.243 e -95.7569. Como
esperado, a maioria dos hits foi atribuído à espécie Homo sapiens (n= 3.837.388; 97%)
com
levm
igual
a
-125.929.
Dessa forma, a abordagem metagenômica realizada possibilitou uma melhor análise
das comunidades microbianas no sêmen humano e indicou uma maior abundância de
bactérias em relação a vírus e outros patógenos. Porém, é importante salientar que para
detectar possíveis sequências virais em um conjunto de dados metagenômicos, a
classificação convencional é realizada pelo BLAST. Entretanto, uma desvantagem
desse método é que os bancos de dados públicos de genomas relacionados a vírus
estão incompletos (BZHALAVA et al., 2018). Dessa forma, um grande número de
sequências são rotuladas como “desconhecidas”, uma vez que muitas delas têm apenas
homólogos muito distantes ou nenhum homólogo o que limite a identificação desses
organismos (BZHALAVA et al., 2012). Além disso, muitos vírus sofrem constantes
mutações no seu material genético e outros são continuamente descobertos,
aumentando assim a divergência das sequências com o banco de dados de referência.
No entanto, em comparação com outras tecnologias de diagnóstico, o NGS shotgun
ofereceu inúmeras vantagens. A principal delas foi a amostragem imparcial, que permitiu
uma ampla identificação de patógenos conhecidos, inesperados e até mesmo a
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descoberta de novos organismos (sequências não classificadas). Outra vantagem do
NGS é que ele gerou dados semiquantitativos sobre a concentração de organismos na
amostra por meio da contagem das reads. Da mesma forma, essa abordagem também
forneceu informações genômicas auxiliares necessárias para o rastreamento evolutivo
dos
microrganismos,
que
serão exploradas
nos
próximos
trabalhos.
Entretanto, uma desvantagem fundamental inerente a metagenômica, dada sua
abordagem de sequenciamento shotgun, é que os ácidos nucléicos microbianos das
amostras são dominados pelo background do hospedeiro humano (GU et al., 2019).
Como pode ser observado, a maioria das reads (97%) foram derivadas do material
genético humano, limitando assim a sensibilidade analítica geral da abordagem para
detecção de patógenos, dada a escassez relativa das reads microbianas que foram
sequenciadas. Porém, essa limitação não é totalmente negativa, tendo em vista que a
presença do DNA humano possibilitou a identificação de sequências microbianas
inseridas no genoma do hospedeiro. Contudo, esse background humano pode ser
parcialmente mitigado por um sequenciamento direcionado ou métodos de depleção do
hospedeiro (HASAN et al., 2016), que serão realizados posteriormente. Uma vez que, a
depleção dessas sequências do hospedeiro humano aumentará indiretamente a
proporção de reads microbianas e, assim, a sensibilidade analítica para detecção de
patógenos
pode
ser
melhorada.
Igualmente, outra desvantagem do NGS shotgun é a potencial detecção de
contaminantes microbianos presentes na amostra, nos reagentes usados para
processamento ou no ambiente de laboratório, o que pode comprometer a análise e
interpretação dos resultados (GU et al., 2019). Porém, para assegurar um ambiente de
teste o mais estéril e livre de ácidos nucléicos possível, o cumprimento dos
procedimentos de controle de qualidade de reagentes e fluxo de trabalho foi realizado
rigorosamente.
Vírus
Em vírus, os retrovírus endógenos humanos (Human Endogenous Retrovirus - HERVs)
representaram 68% dos hits virais, incluindo o retrovírus Endógeno humano K (HERVK) (levm = -139.635) e o retrovírus endógeno humano H (HERV-H) (levm = -105.048).
Da mesma forma, os herpesvírus também foram identificados, sendo 26% dos hits para
a subfamília Betaherpesvirinae, que inclui os gêneros Roseolovirus (16%; levm = 129.637) e Citomegalovirus (10%; levm = -121.053). O Papilomavírus humano 16 (HPV16) também foi identificado, correspondendo a 5% dos hits e com levm de -121. 876
(Figura
6).
A identificação dos herpesvírus e do HPV já era esperada, uma vez que esses vírus são
frequentemente detectados no sêmen humano (BOSSI et al., 2019; DEPUYDT et al.,
2019). Entretanto, ainda não há dados na literatura que relatam a presença do material
genético do HERV-K e HERV-H no sêmen humano. Porém, é importante ponderar que,
como esses achados se baseiam em uma análise estatística, será necessário identificar
a presença do genoma viral ou de partículas virais desses organismos no sêmen por
PCR,
para
posterior
comprovação
desses
resultados.
No entanto, os HERVs não são achados incomuns, uma vez que, representam cerca de
8% do genoma humano e estão amplamente distribuídos pelo DNA do hospedeiro
(LANDER et al., 2001). Eles constituem a fase proviral de retrovírus exógenos antigos
que se integraram à linhagem germinativa de seu hospedeiro e que foram passados de
uma geração para outra (GEMMELL et al., 2019), sendo propagados dentro do genoma
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humano via retrotransposição e herança vertical, atingindo aproximadamente 203.000
cópias (LANDER et al., 2001). Entretanto, devido a mutações acumuladas ao longo da
evolução, a maioria dos HERVs não são funcionais, mas podem ser reativados em
resposta a fatores sistêmicos e ambientais (CHEN et al., 2019).
A família HERV-K, identificada neste estudo, representa os retrovírus mais recentes a
colonizar a linhagem germinativa humana, sendo considerada a mais biologicamente
ativa pois retém a capacidade de codificar proteínas retrovirais funcionais e produzir
partículas semelhantes a retrovírus (TOWLER et al., 1998), além de ser frequentemente
associada a doenças neurológicas e autoimunes, contribuir na patogênese do câncer
de próstata e causar instabilidades e anomalias cromossômicas (XUE et al., 2020).
Entretanto, nenhuma relação dos HERVs com a fertilidade masculina foi elucidada até
o presente momento. Contudo, KAMP et al. (2000), sugeriram que alguns HERVs estão
correlacionados com a esterilidade masculina, visto que, podem ocasionar um tipo de
microdeleção no cromossomo Y relacionada a uma das causas de azoospermia
(ausência total de espermatozoides no sêmen). Diante disso, os achados deste
trabalho, devem ser mais explorados para investigar outras possíveis correlações entre
essas sequências virais integradas com a infertilidade do fator masculino.
Em relação a subfamília Betaherpesvirinae, os herpesvírus humanos 6 e 7 (HHV-6 e
HHV-7) são classificados dentro do gênero Roseolovirus identificado. O HHV-6 é
frequentemente encontrado em amostras de sêmen (NEOFYTOU et al., 2009;
NAUMENKO et al., 2014), mas o seu impacto na fertilidade masculina ainda não está
claro. Entretanto, o HHV-6 é capaz de integrar o seu genoma viral nas regiões
teloméricas dos cromossomos humanos (ARBUCKLE et al., 2010). Assim, o HHV-6
integrado às células germinativas pode ser transmitido verticalmente dos pais para os
filhos levando a uma infecção congênita pelo HHV-6 (Hall et al., 2008). O HHV-7 infecta
quase 100% da população durante a infância e permanece em um estado latente no
corpo a partir daí. Assim, pode-se supor que esse vírus não infecta o trato genital
masculino e, portanto, não é detectado no sêmen (GRIFFITHS et al., 2000). Logo, a
atribuição taxonômica ao gênero Roseolovirus pelo Krona pode ser referente apenas ao
HHV-6.
Com relação ao gênero Citomegalovirus, o herpesvírus humano 5 (HHV-5), também
conhecido como Citomegalovírus humano (HCMV) ou vírus Stealth, é o agente
causador de uma IST bem conhecida. Entretanto, a relação entre a presença do DNA
viral do HCMV com parâmetros seminais é incerta (NEOFYTOU et al., 2009). Todavia,
o HCMV já foi detectado em espermatozoides e em células germinativas imaturas. Além
disso, foi observada uma diminuição considerável no número dessas células, indicando
que o HCMV tem um efeito gametotóxico direto o que pode contribuir para a infertilidade
masculina
(NAUMENKO
et
al.,2011).
Já a infecção pelo HPV é uma das ISTs virais mais comuns em todo o mundo e,
aproximadamente, 40 tipos distintos de HPVs estão associados a infecções do trato
genital, dentre eles o HPV-16 (FARIDI et al., 2011). Diferentes trabalhos relatam os
efeitos prejudiciais da infecção por HPV nos parâmetros seminais, incluindo baixa
capacidade para fertilização, contagem anormal, produção de anticorpos antiespermatozoides e, em particular, redução da motilidade, o que sugere que a infecção
por HPV é um fator de risco para a infertilidade masculina (COMAR et al., 2012; YANG
et
al.,2013).
Dessa forma, o sêmen é um vetor importante para a disseminação de diversos vírus,
que podem infectar espermatozoides ou os seus precursores, anexar-se a moléculas

CIÊNCIAS DA VIDA

715

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

na parte externa dos espermatozouides, residir em células imunes seminais ou estar
presente como partículas livres no líquido seminal (KUYL et al., 2020).
Protozoários
Em protozoários, o filo Apicomplexa foi o único identificado, recebendo 7 hits (0,0002%;
levm= -35.9922), sendo 5 hits relativas a espécie Toxoplasma gondii (71%; levm = 36.6601) e 2 hits ao Plasmodium vivax (29%; levm = - 34.3226) (Figura 7). Esses
resultados também são bastante relevantes, tendo em vista que protozoários ainda não
foram
descritos
no
sêmen
humano.
No entanto, vários estudos em animais experimentais mostraram que a infecção por T.
gondii pode causar infertilidade. Em camundongos machos, a toxoplasmose aguda
induziu alterações patológicas nos testículos, epidídimo, vasos deferentes, próstata e
no tálamo, levando a efeitos adversos na função reprodutiva de camundongos machos
infectados experimentalmente (YANG et al. 2005; SUN et al.2008). Da mesma forma,
TERPSIDIS et al. (2009) descobriram que a motilidade e a concentração espermática
foram significativamente reduzidas em ratos cronicamente infectados com T. gondii em
comparação com os controles. Além disso, eles encontraram anormalidades nos
espermatozoides no grupo infectado. LOPES et al. (2011) também relataram que a
infecção por T. gondii pode promover a formação de um infiltrado inflamatório
mononuclear focal na próstata e vesículas seminais, levando a degeneração testicular
difusa
em
ovinos
infectados.
Em relação ao P. vivax, sabe-se que a febre aguda na malária pode ter um efeito
inibitório no sistema reprodutor masculino, por alterar a temperatura ideal para a
produção de espermatozoides (THONNEAU et al. 1998). SINGER et al. (1987)
observaram que a malária também pode diminuir a qualidade do sêmen e causar
oligozoospermia, necrozoospermia ou azoospermia graves em homens. Além disso,
em um estudo com camundongos, foi observado que o Plasmodium sp. diminuiu
significativamente
a
contagem,
motilidade
e
morfologia
normal
dos
espermatozoides. Os parasitas também reduziram as concentrações séricas de
testosterona e causaram distorções histológicas marcantes nos testículos (EKHOYE et
al, 2019). Este estudo, portanto, mostrou que a malária representa uma ameaça a
fertilidade masculina. Assim, a confirmação da presença desses organismos no sêmen
humano será de grande relevância para a investigação dos impactos desses
microrganismos
na
fertilidade
masculina.
Fungos

e

helmintos

Para os fungos, foram encontrados poucos representantes, com apenas 3 hits, sendo 2
atribuídos a Malassezia globosa (levm = -43.1642) e a restante a Meliniomyces não
cultiváveis (levm = -5.50585), uma espécie isolada em raízes de plantas ericáceas
(Figura
8).
A espécie M. globosa compõe parte da microbiota da região genital masculina, sendo
uma das leveduras mais frequente pertencente à microbiota residente do pênis
(MAYSER et al., 2001). No entanto, a presença de fungos no sêmen não é muito
explorada. Contudo, esses microrganismos devem receber uma maior atenção, devido
a
sua
grande
diversidade
e
capacidade
patogênica.
Em relação aos helmintos, 8357 hits (0,2%) foram relativos à espécie, Spirometra
erinaceieuropaei, um tipo de tênia (Figura 9) raramente detectada em humanos, mas
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que é capaz de causar esparganose, uma zoonose parasitária que pode causar graves
problemas clínicos em humanos de acordo com os órgãos infectados (TANG et al.,
2017; JEON et al., 2018). Esse resultado foi bastante intrigante devido ao alto número
de hits correspondentes, que ultrapassou o total de hits virais e bacterianas, e ao levm
igual a -71,0043. Além disso, esse microrganismo ainda não foi detectado no sêmen
humano e os seus efeitos sobre a fertilidade masculina não foram descritos, o que
aumenta a necessidade de investigação dessa tênia no ambiente seminal.
Bactérias
As bactérias apresentaram uma maior biodiversidade de espécies na amostra
analisada. (Figura 10). A maioria das reads (57%) nesse grupo foram classificadas
como bactérias não cultiváveis. Além disso, foram identificados 25 gêneros de bactérias,
sendo os mais abundantes: Acinetobacter (levm=-83,157), Pseudomonas (levm=54,008),
Gardnerella
(levm=-137,77),
Lactobacillus
(levm=-133,32),
Ochrobactrum (levm=-76,786) e Prevotella (levm=-123,747) (Gráfico 1). Da mesma
forma, 120 espécies bacterianas também foram identificadas. Dentre essas
espécies, as que apresentaram um número de hits acima de 2 e um valor levm superior
a -100,000 foram: Lactobacillus crispatus; Haemophilus parainfluenzae; Gardnerella
vaginalis; Neisseria sicca; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas mendocina; Finegoldia
magna; Prevotella intermedia; Acinetobacter pitii; Acinetobacter baumannii e
Acinetobacter junii (Tabela 2). Sendo as espécies mais abundantes L. crispatus e G.
vaginalis.
O fato da maioria dos hits terem sido classificados como bactérias não cultiváveis é um
achado positivo, uma vez que as ferramentas de NGS são uma excelente opção para a
análise e identificação de organismos incultiváveis ou que exigem um longo período de
cultivo em laboratório. Assim, essa abordagem possibilitou a descoberta de novas
espécies de bactérias e a identificação de organismos que não são identificados por
técnicas
microbiológicas
convencionais.
Em relação aos gêneros bacterianos detectados, esses resultados são semelhantes aos
observados por WENG et al. (2014), que também identificaram uma maior prevalência
de Lactobacillus, Pseudomonas, Prevotella e Gardnerella em 96 amostras de sêmen
por uma análise metagenômica. Além disso, os resultados obtidos por WENG et al.
(2014) mostraram que os tipos de comunidades de bactérias seminais estavam
altamente associados à saúde do sêmen. Eles observaram uma relação entre
Pseudomonas e oligoastenospermia, Prevotella e diminuição da qualidade do sêmen e
Lactobacillus a uma melhor qualidade seminal. Da mesma forma, estudos anteriores
que usaram métodos baseados em PCR ou de cultura para detectar bactérias no sêmen
ou no trato genital masculino, também identificaram os gêneros Lactobacillus,
Pseudomonas, Gardnerella, Prevotella e Haemophilus (AKUTSU et al.,
2012; KIESSLING et al., 2008), o que mostra a comparabilidade e confiabilidade dos
nossos
dados
de
sequenciamento.
Nesse contexto, outros trabalhos também relatam que várias espécies de bactérias
podem estar presentes no trato genital e no sêmen de homens férteis e inférteis
(GIMENES et al., 2014), dentre elas, G. vaginalis e L. crispatus. A G. vaginalis é uma
bactéria comensal do trato genital masculino inferior, mas que pode atuar como um
microrganismo oportunista (WENG et al., 2014). Por outro lado, L. crispatus tem um
potencial papel na manutenção do ecossistema seminal e na qualidade do sêmen,
sendo assim, um marcador positivo para a fertilidade masculina (WENG et al., 2014).
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Em contrapartida, cepas bacterianas patogênicas presentes no sêmen podem afetar
diretamente a qualidade espermática, reduzindo a motilidade e alterando a morfologia
dos espermatozoides (RYBAR et al., 2011). Além disso, estudos in vitro destacam que
bactérias podem afetar a função espermática através da aglutinação de
espermatozoides móveis, indução da apoptose, produção de fatores de imobilização,
lesão da membrana lipídica e pelo comprometimento da reação acrossômica
(NASRALLAH et al., 2018). Assim, essa grande diversidade de espécies e gêneros
bacterianos encontrados demonstram como a microbiota do sêmen é complexa. Dessa
forma, investigações clínicas desses organismos podem ser úteis para indicar possíveis
causas
de
infertilidade
masculina
(WENG
et
al.,
2014).
Resultados

dos

ensaios

de

PCR

para

diferentes

patógenos

Às análises da integridade e presença de DNA, foram positivas em todas as amostras
testadas (Figura 11). Da mesma forma, algumas bandas foram observadas no gel de
agarose com os produtos da seminested PCR para detecção do HPV nas 10 amostras
individuais de sêmen (Figura 12). Entretanto, ainda não foi possível confirmar por
sequenciamento Sanger, se essas bandas são inespecíficas ou se correspondem a
algum tipo de HPV. Por outro lado, nenhuma banda foi observada nos amplicons das
amostras em triplicata do pool seminal. Igualmente, as reações de PCR com os primers
padrão-ouro GP5+/GP6+, não apresentaram resultados positivos em ambos grupos de
amostras analisados (Figura 13). Porém, como o ensaio seminested PCR é mais
específico e sensível, não podemos descartar esses resultados e novas análises serão
realizadas
para
posterior
confirmação.
Por outro lado, as reações de PCR para a detecção de protozoários pertencentes ao filo
Apicomplexa, também apresentaram bandas no segundo step da reação (Figura 14).
Porém, não foi possível confirmar se essas bandas são inespecíficas ou pertencem a
algum patógeno do filo Apicomplexa, uma vez que a qualidade dos eletroferogramas
resultantes do sequenciamento Sanger (Figura 15), dos amplicons das amostras do
pool em triplicata, foi muito baixa, apresentando uma grande sobreposição dos picos de
nucleotídeos, o que impossibilitou o alinhamento confiável dessas sequências no
BLASTn. Essa sobreposição, pode ter sido gerada pela amplificação de diferentes
sequências com tamanhos semelhantes, decorrentes da detecção de mais de um tipo
de parasita Apicomplexa nas amostras analisadas, uma vez que, se trata de um pool,
logo vários patógenos do mesmo filo podem estar representados. Além disso, os primers
para detecção do gene 18S rRNA são generalistas podendo amplificar diversos
organismos que possuem essa região no seu genoma. PINHEIRO et al. (2020) também
observaram que esses primers apresentam uma maior especificidade para o 18S rRNA
de Apicomplexa, mas não se restringe a ele, já que foi possível observar amplificação
para o DNA de alguns fungos. Por isso, novas análises serão realizadas purificando os
produtos
de
PCR.
Com relação a detecção específica do T. gondii, não foi detectada nenhuma amostra
positiva (Figura 16). Entretanto, apenas 10 amostras individuais de sêmen foram
analisadas até o presente momento, logo, esse microrganismo ainda pode ser
identificado no restante das amostras. Além disso, pretendemos fazer o desenho de
primers dos principais patógenos identificados na análise metagenômica do pool de
sêmen, principalmente dos provírus HERVs, P. vivax, S. erinaceieuropaei, L. crispatus
e G. vaginalis.
Conclusão
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Neste estudo, foi possível demonstrar que o sequenciamento metagenômico shotgun
associado a reação em cadeia da polimerase, são ferramentas eficazes para
identificação de patógenos, permitindo a avaliação da biodiversidade e abundância do
microbiama seminal, indicando que o sêmen não é um ambiente estéril, mas que pode
atuar como um reservatório para diferentes tipos de microrganismos que, por sua vez,
são capazes de exercer impactos significativos sobre a fertilidade masculina. O que não
é espantoso, uma vez que, ao considerarmos a composição do fluido seminal, rico em
carboidratos, percebemos que ele pode atuar como um meio de cultivo, fornecendo um
aporte nutricional para esses organismos.

Dessa forma, foi observado uma expressiva diversidade bacteriana e um forte indício
de novos patógenos no sêmen, que ainda não tinham sido descritos na literatura até o
presente momento, como é o caso dos protozoários Plasmodium vivax e Toxoplasma
gondii e do helminto Spirometra erinaceieuropaei. Além disso, a abordagem shotgun
também possibilitou a identificação de sequências microbianas integradas no genoma
do hospedeiro, como as reads referentes aos retrovírus endógenos humanos. Também
foi possível identificar sequências virais e bacterianas de microrganismos
frequentemente detectados no sêmen humano, como o HPV, herpesvírus, Gardnerella
vaginalis e Lactobacillus crispatus, o que mostra a confiabilidade dos dados de
sequenciamento gerados.

Diante disso, pretendemos continuar explorando os resultados deste trabalho, através
da utilização de novos softwares para análise das sequências não classificadas e dos
microrganismos incultiváveis, além do uso de ferramentas de depleção das sequências
do hospedeiro humano, de forma a aumentar indiretamente a proporção de reads
microbianas e, assim, melhorar a sensibilidade analítica para detecção de patógenos.
Do mesmo modo, vamos seguir desenvolvendo e padronizando ensaios de PCR e
sequenciamento Sanger para validação das reads identificadas, correlacionando esses
resultados com os parâmetros clínicos de espermogramas realizados durante a coleta,
com o intuito de compreender melhor o microbioma seminal e a sua relação com a
fertilidade, além de contribuir para o desenvolvimento das metodologias de diagnóstico
e detecção de patógenos.

Referências
AKUTSU, T. et al. Detection of bacterial 16S ribosomal RNA genes for forensic
identification of vaginal fluid. Leg Med, v. 13, n. 3, p. 160, 2012.
ALTSCHUL, F. et al. Basic local alignment search tool. JMB, v. 215, n. 3, p. 403–410,
1990.
ANDREWS, S. et al. FastQC: A quality control tool for high throughput sequence data.
2010. Disponível em: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>.
ARBUCKLE, H. et al. The latent human herpesvirus-6A genome specifically integrates
in telomeres of human chromosomes in vivo and in vitro. PNA Sciences, v. 107, n. 12,
p.
5563–5568,
2010.

CIÊNCIAS DA VIDA

719

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

BOSSI, L. et al. Prevalence of HPV in the semen of patients submitted to assisted
reproductive technology treatment in a private clinic in Brazil. JBRA Assisted
Reproduction,
2019.
BZHALAVA, D. et al. Phylogenetically diverse TT virus viremia among pregnant women.
Virology,
v.
43,
n.2,
p.
427–434,
2012.
BZHALAVA, Z. et al. Machine Learning for detection of viral sequences in human
metagenomic datasets. BMC Bioinformatics, v.19, n. 1, p. 336, 2018.
CAVALCANTE, O. et al. A seminested PCR assay for detection and typing of human
papillomavirus based on E1 gene sequences. DM Infectious Disease, v. 91, n. 1, p.
20–26,
2018.
CHEN, S. et al. fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. Bioinformatics, v.
34,
n.
17,
p.
884–890,
2018.
CHEN, J. et al. Transactivation of human endogenous retroviruses by tumor viruses and
their functions in virus-associated malignancies. Oncogenesis, v. 8, n. 1, p. 6, 2019.
CHIU, Y.; MILLER, A. Clinical metagenomics. NR Genetics, v. 20, n. 6, p. 341–355,
2019.
COMAR, M. et al. Association between the JC Polyomavirus Infection and Male Infertility.
PLoS
ONE,
v.
7,
n.
8,
2012.
COSTA, S. et al. An alternative nested-PCR assay for the detection of Toxoplasma
gondii strains based on GRA7 gene sequences. Acta Tropica, v. 159, p. 120–124, 2016.
DEPUYDT, E. et al. Infectious human papillomavirus virions in semen reduce clinical
pregnancy rates in women undergoing intrauterine insemination. Fertil Steril, v. 111, n.
6,
p.
1135–1144,
2019.
EKHOYE, I. et al. Alterations in Gonadal Oxidative Stress Markers and Reproductive
Function of Balb/C Mice Infected with Plasmodium Berghei. NJ Physiol Sci., v.34, n.2,
p.
131-139,
2019.
FARAHANI, L. et al. The semen microbiome and its impact on sperm function and male
fertility: A systematic review and meta‐analysis. Andrology, 2020.
FARIDI, R. et al. Oncogenic potential of Human Papillomavirus (HPV) and its relation
with
cervical
cancer.
Virology
J,
v.
8,
n.
1,
p.
269,
2011.
GEMMELL, P. et al. The Exaptation of HERV-H: Evolutionary Analyses Reveal the
Genomic Features of Highly Transcribed Elements. F immunology, v. 10, p.1339, 2019.
GIMENES, F. et al. Male infertility: a public health issue caused by sexually transmitted
pathogens. NR Urology, v. 11, n. 12, p. 672–687, 2014.
GRIFFITHS, D. Betaherpesviruses in transplant recipients. JA Chemotherapy, v. 45, n.
90004,
p.
29–34,
2000.

CIÊNCIAS DA VIDA

720

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

GU, W. et al. Clinical Metagenomic Next-Generation Sequencing for Pathogen
Detection.
Annu
Rev
Pathol,
v.14,
p.
319-338,
2019.
HALL, B. et al. Chromosomal Integration of Human Herpesvirus 6 Is the Major Mode of
Congenital Human Herpesvirus 6 Infection. Pediatrics, v. 122, n. 3, p. 513–520, 2008.
HASAN, R. et al. Depletion of human DNA in spiked clinical specimens to improve the
sensitivity of pathogen detection by next generation sequencing. JC Microbiology, v.
54,
n.
3,
p.
919-927,
2016.
HUSMAN, R. et al. The use of general primers GP5 and GP6 elongated at their 3' ends
with adjacent highly conserved sequences improves human papillomavirus detection by
PCR.
JG
Virology,
v.
76,
n.
4,
p.
1057–1062,
1995.
JEON, K. et al. Differential Diagnosis of Human Sparganosis Using Multiplex PCR. KJ
Parasitol,
v.
56,
n.
3.
p.
295-300,
2018.
KIESSLING, A. et al. Detection and identification of bacterial DNA in semen. Fertil
Steril.,
v.
90,
n.5,
p.
1744-56,
2008.
KURSCHEIDT, A. et al. Effects of Herpes Simplex Virus Infections on Seminal
Parameters in Male Partners of Infertile Couples. Urology, v. 113, p. 52–58, 2018.
KUYL, D.; BERKHOUT, B. Viruses in the reproductive tract: On their way to the germ
line?
Virus
Research,
v.
286,
p.
198101,
2020.
LANDER, E. S. et al. Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature,
v.409,
n.
6822,
p.
860-921,
2001.
LOPES, Z. et al. Histopathology of the reproductive system of male sheep experimentally
infected with Toxoplasma gondii. Parasitology Research, v. 109, n. 2, p. 405–409,
2011.
MAYSER, P. et al. The frequency and spectrum of Malassezia yeasts in the area of the
prepuce
and
glans
penis.
BJU
Int,
v.
88,
p.
554,
2001.
NASRALLAH, Y. et al. Microbiological profiles of semen culture in male infertility. Human
Andrology,
v.
8,
n.
2,
p.
34–42,
2018.
NAUMENKO, A. et al. Detection of human cytomegalovirus in motile spermatozoa and
spermatogenic cells in testis organotypic culture. Herpesviridae, v. 2, n. 1, p. 7, 2011.
NEOFYTOU, E. et al. Prevalence of human herpes virus types 1–7 in the semen of men
attending an infertility clinic and correlation with semen parameters. Fertil Steril, v. 91,
n.
6,
p.
2487–2494,
2009.
ONDOV, D.; BERGMAN, N. H.; PHILLIPPY, A. M. Interactive metagenomic visualization
in
a
Web
browser.
BMC
Bioinformatics,
v.
12,
n.
1,
2011.
PANDIAN, Z.; GIBREEL, A.; BHATTACHARYA, S. In vitro fertilisation for unexplained
subfertility.
Cochrane,
2015.

CIÊNCIAS DA VIDA

721

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

PILATZ, A. et al. Infektionen und Infertilität [Infection and infertility]. Urologe A, v. 557,
n. 5, p. 883-889, 2016.
PINHEIRO, S. et al. Alternative primers to identify a range of apicomplexan parasites. J.
Microbiological Methods, v. 175, p. 105985, 2020.
RYBAR, R. et al. The effect of bacterial contamination of semen on sperm chromatin
integrity and standard semen parameters in men from infertile couples. Andrologia, v.
44,
p.
410–418,
2011.
SINGER, R. et al. Decreased semen quality in a male infected with malaria.
International J. Andrology, v. 10, n. 5, p. 685–689, 1987.
SUN, L. et al. Acute Toxoplasma gondii infection affects the reproductive function of male
mice.
Zhonghua
Nan
Ke
Xue.
v.
14,
p.
55–57,
2008.
TANG, H. et al. Molecular Identification of Spirometra erinaceieuropaei Tapeworm in
Cases of Human Sparganosis, Hong Kong. Emerging Infectious Diseases, v. 23, n. 4,
p. 665–668, 2017.
TERPSIDIS, I. et al. Toxoplasma gondii: Reproductive parameters in experimentally
infected male rats. E Parasitology, v. 121, n. 3, p. 238–241, 2009.
THONNEAU, P. et al. Occupational heat exposure and male fertility: a review. Human
Reproduction,
v.
13,
n.
8,
p.
2122–2125,
1998.
TOWLER, M. et al. Functional characterization of the protease of human endogenous
retrovirus, K10: can it complement HIV-1 protease. Biochemistry, v. 37, n. 49, p. 1713717144, 1998.
VANDER, B. et al. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clin Biochem, v.
62,
p.
2-10,
2018.
WALBOOMERS, J. et al. The polymerase chain reaction for human papillomavirus
screening in diagnostic cytopathology of the cervix. DMP: A practical approach. v. 2,
p.
153-172,
1992.
WENG, L. et al. Bacterial Communities in Semen from Men of Infertile Couples:
Metagenomic Sequencing Reveals Relationships of Seminal Microbiota to Semen
Quality.
PLoS
ONE,
v.
9,
n.
10,
2014.
WHO. WHO Manual for the Standardised Investigation and Diagnosis of the Infertile
Couple,
2000.
XUE, B. et al. Human Endogenous Retrovirus K (HML-2) in Health and Disease. F
Microbiol,
v.
11,
p.
1690,
2020.
YANG, L. et al. Infertility experiment on male mice infected with Toxoplasm. CJ
Zoonoses,
v.
21,
p.
592–594,
2005.
YANG, Y. et al. Correlation between HPV sperm infection and male infertility. AJ
Andrology,
v.
15,
n.
4,
p.
529–532,
2013.

CIÊNCIAS DA VIDA

722

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ZEGERS, F. et al. The International Glossary on Infertility and Fertility Care. Fertil Steril,
v. 108, n. 3, p.393-406, 2017.

Anexos

Figura 1 - Infecções no trato urogenital e suas principais implicações na fertilidade
masculina.

Figura 2 - Principais patógenos encontrados no sêmen humano.

Figura 3 - Fluxograma da análise dos dados metagenômicos e caracterização
taxonômica.

Tabela 1 - Sequências e características dos primers utilizados neste estudo.

Figura 4 - Gráficos FASTQC indicando os scores de qualidade das reads. (A) FASTQC
reads brutas. (B) FASTQC reads processadas.

Figura 5 - Atribuição taxonômica das reads alinhadas pelo KRONA.

Figura 6 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Vírus pelo KRONA.

Figura 7 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes ao filo Apicomplexa pelo
KRONA.
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Figura 8 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Fungos pelo KRONA.

Figura 9 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a espécie Spirometra
erinaceieuropaei.

Figura 10 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Bactérias pelo
KRONA. Notar a grande biodiversidade de espécies e gêneros representados.

Gráfico 1 - Gêneros bacterianos identificados no KRONA. Os gêneros mais abundantes
foram: Acinetobacter, Pseudomonas, Gardnerella Lactobacillus, Ochrobactrum e
Prevotella.

Tabela 2 - Principais espécies bacterianas identificadas pelo KRONA.

Figura 11 - Resultados dos ensaios de PCR convencional para detecção do gene que
codifica a proteína actina de humanos e de outros mamíferos.

Figura 12 - Resultados dos ensaios de seminested PCR para detecção do material
genético do HPV.

Figura 13 - Resultados dos ensaios de PCR convencional do método padrão-ouro para
detecção do material genético do HPV.

Figura 14 - Resultados dos ensaios de nested PCR para detecção do gene 18S rRNA
Apicomplexa.
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Figura 15 - Eletroferogramas resultantes do sequenciamento Sanger das triplicatas do
pool de sêmen (P1, P2, P3) e do controle positivo (ME49). Pode-se observar uma
grande sobreposição de picos, o que impossibilitou a análise desses resultados.

Figura 16 - Resultados dos ensaios de nested PCR para detecção do gene GRA7 do
protozoário Toxoplasma gondii.
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TÍTULO: Quantificando os efeitos da conectividade e urbanização sobre a estrutura de
metacomunidades de insetos.
Resumo
O avanço da urbanização influencia tanto a qualidade local dos habitats como a sua
conectividade estrutural, o que pode levar a uma mudança na composição de espécies
ao longo de gradientes de urbanização. No entanto, ainda não está claro se estas
mudanças ocorrem devido principalmente à substituição de espécies ou em decorrência
da perda direcional de espécies (aninhamento) ao longo do gradiente. Outra incerteza
se refere à escala espacial na qual estes efeitos predominam. Foi revisitada uma base
de dados de abundância destes insetos obtida na Bélgica e que abrange gradientes de
urbanização em sete escalas espaciais (raios de 50 a 3.200 m). A beta-diversidade foi
calculada e particionada nos componentes de substituição e aninhamento. A partição
de variância permitiu quantificar os efeitos isolados e compartilhados da conectividade
estrutural e urbanização sobre as metacomunidades. Para a metacomunidade de
gafanhotos, urbanização e conectividade tiveram uma magnitude de efeito semelhante
e juntas explicaram 44% da substituição e 41% do aninhamento observado. Importante,
tal efeito da urbanização só ocorreu em escala fina, ou seja, raios de 100 e 200 metros.
Já para a metacomunidade de gorgulhos, a variável de urbanização teve um efeito
irrisório, enquanto que a conectividade explicou 45% da substituição e 9% do
aninhamento. Este estudo evidencia que, para uma mesma paisagem e gradiente de
urbanização, diferentes grupos de insetos apresentam respostas contrastantes.
Palavras-chave: Ecologia de comunidades, aninhamento, substituição, insetos.
TITLE: Quantifying the effects of connectivity and urbanization on the structure of insect
metacommunities.
Abstract
The advance of urbanization influences both the local quality of habitats and their
structural connectivity, which can lead to a change in species composition along
gradients of urbanization. However, it is not yet clear whether these changes occur
mainly due to species turnover or due to the directional loss of species (nestedness)
along the gradient. Another uncertainty concerns the spatial scale on which these effects
predominate. We revisited here a database of abundance of these insects obtained in
Belgium, which also quantified urbanization gradients at seven spatial scales (radii from
50 to 3.200 m). Beta-diversity was calculated and partitioned into the turnover and
nestedness components. The analysis of variation partitioning allowed to quantify the
isolated and shared effects of structural connectivity and urbanization on
metacommunities. For the grasshopper metacommunity, urbanization and connectivity
had a similar magnitude of effect and together explained 44% of the turnover and 41%
of the observed nestedness. Importantly, such an effect of urbanization only occurred on
a fine scalethat is, radii of 100 and 200 meters. For the weevil metacommunity,
urbanization had a negligible effect, while connectivity explained 45% of the turnover and
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9% of the nestedness. This study shows that, for the same landscape and urbanization
gradient, different groups of insects present contrasting responses.
Keywords: Community ecology, nestedness, turnover, insects.
Introdução
Com o avanço da urbanização, tanto a qualidade dos habitats como a sua
conectividade estrutural tem sido modificada de forma abrupta, o que pode levar a uma
mudança na diversidade e na composição de espécies ao longo de gradientes de
urbanização. Principalmente durante as últimas décadas, a transformação de áreas
naturais em urbanas cresceu exponencialmente em todo o planeta, sendo esse um dos
principais fatores que impactam negativamente os ecossistemas terrestres (Parris
2016). Duas das principais consequências estão relacionadas a qualidade e
conectividade dos habitats. Com a expansão de áreas urbanas, além da redução do
tamanho e qualidade dos habitats, através dos efeitos de borda e ilhas de calor, a
dispersão dos organismos para locais com mais recursos também é comprometida,
favorecendo e selecionando aquelas espécies melhores adaptadas (Piano 2017). No
entanto, a magnitude desses efeitos ambientais pode estar diretamente relacionada
com a escala espacial (Chase & Knight 2013), mas ainda são escassos os estudos que
avaliaram como os impactos da urbanização sobre a biodiversidade dependem da
escala espacial de investigação. Além disso, diferentes grupos de organismos também
podem apresentar respostas distintas dependendo do tamanho da área de estudo, dos
seus atributos funcionais e de suas capacidades de dispersão e tolerância à matriz
urbana (Merckx 2018).
Algumas pesquisas sobre a mudança na composição de espécies ao longo de
gradientes urbanos já foram feitas (Li et al. 2018, Frazee et al. 2019, Mao et al. 2019,
Xie et al. 2019, entre outros). No entanto, a grande maioria destes estudos focou
exclusivamente no que se denomina diversidade beta total. Um problema deste enfoque
é que ele não faz distinção entre dois componentes contrastantes da diversidade (i.e.,
turnover e nestedness, ver abaixo), os quais aparecem confusos em índices de
diversidade beta-total. Cada componente da diversidade-beta tende a ser influenciado
de forma distinta por processos ecológicos, tais como conectividade e heterogeneidade
ambiental (Gianuca et al. 2017). Assim, para uma melhor compreensão dos
mecanismos por trás da estruturação das comunidades, a diversidade beta deve ser
particionada em dois componentes (Baselga 2010), sendo eles: aninhamento
(nestedness) e substituição (turnover). O aninhamento é a perda ou ganho direcional de
espécies, que está diretamente ligada aos filtros ambientais e a baixa conectividade, o
que dificulta a recolonizarão por outras espécies após uma perturbação ambiental
(Gianuca et al. 2017). Já a substituição, como o próprio nome sugere, é a permuta de
algumas espécies por outras, que, por sua vez, está relacionada a capacidade de
colonização de novos habitats (dispersão). Importante notar que essas informações
adicionais sobre os componentes da diversidade beta podem ser bastantes úteis na
definição de medidas conservacionistas (Socolar et al. 2016). Por exemplo, um
predomínio de substituição de espécies na escala da paisagem indica alta
complementariedade entre comunidades locais, o que requer a conservação de
múltiplas comunidades para preservar o pool regional de espécies.
Assim, este estudo objetivou quantificar a importância relativa da conectividade
espacial e da urbanização sobre os padrões de substituição e aninhamento de
metacomunidades de gafanhotos e gorgulhos através de múltiplas escalas espaciais.
Metodologia
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Foi revisitada uma base de dados de abundância de gafanhotos e gorgulhos obtida
na Bélgica. Essa amostragem foi realizada dentro de um polígono de 8.140 km²,
abrangendo as cidades de Bruxelas, Antuérpia e Gante (Figura 1). Como a urbanização
engloba uma série de fatores que modificam os ambientes naturais, a porcentagem de
área construída (%AC) foi definida como proxy para urbanização e quantificada ao redor
das parcelas amostrais, em sete escalas espaciais (raios de 50, 100, 200, 400, 800,
1600 e 3200 metros). Para testar os efeitos da urbanização na escala da paisagem,
foram selecionados 27 parcelas (quadrantes de 3 km × 3 km), entre os quais, nove eram
localizados em áreas com baixa urbanização (baixa: 0% - 3% AC), nove em áreas com
urbanização intermediária (intermediária: 5% - 10% AC) e nove em áreas altamente
urbanizadas (alta: > 15% AC). Dentro de cada parcela, foram selecionados
aleatoriamente uma subparcela (200 × 200 m) de cada categoria de urbanização (ou
seja, baixa, intermediária e alta) para um total de 81 amostras locais (ou seja, 9 parcelas
× 3 níveis de urbanização em escala de paisagem × 3 níveis de urbanização em escala
local). Esse desenho amostral permitiu testar simultaneamente os efeitos e as
interações da urbanização em ambas as escalas, de paisagem e local.
Para os gorgulhos, a amostragem foi feita com armadilhas do tipo pitfall da metade
de abril até o final de junho de 2013. Dentro de cada subparcela, duas armadilhas
(diâmetro de 8 cm) foram instaladas (25-50 m de distância) e esvaziadas a cada 2
semanas para um total de seis sessões de amostragem. As armadilhas foram postas
uniformemente em diferentes níveis de urbanização e vegetação, e todos os indivíduos
contados e identificados a nível de espécie (Duff 2016). Já para os gafanhotos, a
amostragem foi feita ao longo de transectos padrões em três sessões realizadas em
2014, de julho a início de setembro. Caminhadas de 20 min foram realizadas em cada
uma das 81 subparcelas nos campos durante as horas mais quentes do dia, ou seja,
entre as 10h00 e 16h00, evitando dias nublados e chuvosos. Todos os indivíduos foram
identificados em campo para o nível de espécie seguindo Bink (1992) e contabilizados
através de contagens auditivas com inspeção visual ocasional de indivíduos.
Cada parcela amostral teve suas coordenas geográficas computada. As coordenadas
(UTM) foram utilizadas para calcular descritores espaciais, um proxy de conectividade
estrutural, através da técnica de Principal Coordinates of Neighbor Matrices (PCNMs).
Estes PCNMs descrevem a estrutura espacial entre as comunidades locais em múltiplas
escalas (Dray et al. 2006). A beta-diversidade (Bray-Curtis) foi calculada e particionada
nos componentes de substituição e aninhamento (Baselga 2010). Em seguida, foi feita
a partição de variância (Borcard et al. 1992) para quantificar os efeitos isolados e
compartilhados da conectividade e urbanização sobre as metacomunidades de
gafanhotos e gorgulhos. Todas as análises foram realizadas no software RStudio versão
3.6.1. Pacotes utilizados: ape, betapart e vegan.
Resultados e Discussões
Para a metacomunidade de gafanhotos, a variável de urbanização (% de área
construída) e conectividade (PCNMs) explicaram 44% (20% conectividade, 14%
urbanização e 10% compartilhado) da substituição e 41% (24% conectividade, 17%
urbanização e 0% compartilhado) do aninhamento observado (Figura 2). Já para a
metacomunidade de gorgulhos, as variáveis explicaram 47% (45% conectividade, 2%
urbanização e 0% compartilhado) da substituição e apenas 9% (9% conectividade, 0%
urbanização e 0% compartilhado) do aninhamento (Figura 3). Este estudo aponta que,
de fato, as alterações na paisagem promovidas pelo homem têm impacto sobre as
comunidades naturais destes insetos, levando à uma alteração na estruturação das
mesmas. E essas modificações são refletidas principalmente na escala local (raios de
100 e 200 m). Para a comunidade de gafanhotos, tantos os filtros ambientais quanto a

CIÊNCIAS DA VIDA

728

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

distância espacial, possuem igual magnitude sobre o padrão de substituição e
aninhamento observado. Já para os gorgulhos, por serem organismos pequenos e com
baixa capacidade de dispersão, a conectividade entre os habitats é o principal fator que
limita a sua ocorrência em outros locais, levando a uma substituição de espécies.
Estudos recentes com a mesma base de dados já haviam demonstrado padrões
contrastantes de diversidade taxonômica e distribuição do tamanho do corpo entre
diferentes grupos de organismos (Merckx et al. 2018, Piano et al. 2019). Nossos
resultados estendem os achados anteriores por demonstrar respostas divergentes entre
gorgulhos e gafanhotos em relação ao poder de explicação da urbanização e da
conectividade sobre os distintos componentes da diversidade beta. Juntos, todos estes
estudos demonstram o viés de desenhar medidas mitigadoras dos impactos da
urbanização sobre a biodiversidade focando em apenas um ou poucos grupos de
organismos.
No entanto, é importante considerarmos que, para ambos os grupos de organismos,
mas especialmente para gafanhotos, os efeitos da urbanização só foram detectados em
escalas pequenas. Particularmente, efeitos da urbanização só foram significativos
quando a porcentagem de urbanização era grande em um raio inferior a 200 metros ao
redor das parcelas amostrais. Isto sugere que as áreas verdes em centros urbanos
tenham no mínimo 400 metros de diâmetro, desta forma diluindo os impactos da
urbanização sobre a biodiversidade. Ainda, a conectividade também se mostrou como
uma variável importante na estruturação das comunidades, tanto para gorgulhos e
quanto gafanhotos. Dessa forma, aumentar a conectividade entre os habitats (e.g.
corredores verdes) ajudaria na migração de espécies más dispersoras.
Conclusão
Os resultados ilustram claramente a complexidade de respostas da biodiversidade ao
longo de gradientes de urbanização, especialmente devido a respostas contrastantes
entre grupos taxonômicos e componentes da diversidade beta. Por isso, um estudo
holístico com um maior conjunto de organismos será sempre necessário, permitindo
alcançarmos a melhor forma de manejo de áreas naturais para a conservação da
biodiversidade em ambientes urbanos.
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Anexos

Figura 1. Mapa da área de estudo.

Figura 2. Partição de variância para a metacomunidade de gafanhotos.

Figura 3. Partição de variância para a metacomunidade de gorgulhos.
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TÍTULO: Endoparasitoses, seus riscos e consequências para a saúde de crianças
Resumo

O seguinte trabalho aborda as endoparasitoses e toxoplasmose, seus riscos e
consequências em crianças com idade variando entre 11 meses a 12 anos e seis meses,
de três escolas públicas da Zona Oeste de Natal/RN. Foram coletadas amostras
biológicas (sangue e fezes), feito uma avaliação nutricional nas crianças de acordo com
o padrão antropométrico NCHS e aplicado um questionário epidemiológico aos seus
responsáveis. As amostras fecais foram analisadas pelas técnicas de sedimentação
espontânea, Willis modificada e pela coloração de Ziehl-Neelsen modificada, para
investigação de parasitos intestinais. Foi utilizada o teste imunoenzimático (ELISA) para
a verificação de anticorpos anti-Toxoplasma gondii, bem como a realização da técnica
de hematócrito, utilizando as amostras de sangue e soro para este fim, respectivamente.
Nas amostras de fezes, foram identificadas oito espécies de enteroparasitos, seis
espécies de protozoários e duas espécies de helmintos, com uma prevalência geral de
52,2%. A sororreatividade para T. gondii, foi de 11,5%. O teste de avidez dos anticorpos
anti-T. gondii indicou fase crônica da infecção. Houve desnutrição representada por
baixo peso em 14,3% dos casos e sobrepeso/obesidade com 16,3% dos casos. A
anemia foi observada em 44,8% das crianças. Essa ocorrência de anemia é superior à
média nacional, portanto um sério problema de saúde pública que deve ser considerado.

Palavras-chave: Parasitos intestinais. Taxoplasma gondii. Práticas de higiene. Anemia.
TITLE: Endoparasitosis, its risks and consequences for children's health
Abstract
The following work addresses endoparasitosis and toxoplasmosis, their risks and
consequences in children aged 11 months to 12 years and six months, from three public
schools in the West Zone of Natal – RN - Brazil. Biological samples (blood and feces)
were collected, a nutritional assessment was made on the children according to the
anthropometric standard NCHS and an epidemiological questionnaire was applied to
their parents. Fecal samples were analyzed using spontaneous sedimentation
techniques, modified Willis and modified Ziehl-Neelsen staining, to investigate intestinal
parasites. The immunoenzymatic test (ELISA) was used to check anti-Toxoplasma
gondii antibodies, as well as the hematocrit technique, using blood and serum samples
for this purpose, respectively. In stool samples, eight species of enteroparasites, six
species of protozoa and two species of helminths were identified, with an overall
prevalence of 52.2%. The seroreactivity for T. gondii was 11.5%. The avidity test for anti-
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T. gondii antibodies indicated a chronic phase of the infection. There was malnutrition
represented by underweight in 14.3% of cases and overweight / obesity in 16.3% of
cases. Anemia was observed in 44.8% of children. This occurrence of anemia is higher
than the national average, therefore a serious public health problem that must be
considered.
Keywords: Intestinal parasites. Toxoplasma gondii. Hygiene practices. Anemia.
Introdução
A carência de serviços de saneamento básico, associado aos baixos níveis de educação
das pessoas têm se constituído fatores determinantes para a ocorrência de infecções
por parasitos transmitidos através de água e alimentos; e de suas consequências. Isso
ocorre, especialmente, em áreas habitadas sem o devido planejamento.
Os serviços de saneamento básico são um conjunto de medidas adotadas para uma
melhoria da qualidade de vida e que são necessárias para a promoção da saúde pública
da população, onde a quantidade e a qualidade de água disponibilizadas de forma
adequada, constitui um fator importante para a prevenção de doenças (LISBOA et
al.,2013).
No Brasil, este conceito é assegurado pela Lei Federal N° 11.445 de 5 de janeiro de
2007. Esta Lei do Saneamento Básico assegura um conjunto de serviços para a
população, tais como abastecimento público de água potável; esgotamento sanitário;
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais,
bem como limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas (BRASIL,
2010). Garantindo, com isto, a universalização do serviço com qualidade para que todos
tenham
acesso.
Entretanto, a realidade brasileira sofre com a falta nos serviços de saneamento, que
tendem a manifestar-se principalmente em escala municipal, sendo a população afetada
diretamente (LISBOA et al.,2013). Isto, junto a fatores como baixos níveis de educação,
levam a ocorrência de doenças infecto-parasitárias transmitidas pela água e alimentos.
Sendo concentradas nas populações mais pobres que sofrem com precárias condições
sanitárias. Por isso, é necessário que seja executado um planejamento municipal no
saneamento básico. Entretanto, é de grande importância a busca por melhorias no
atendimento dos serviços, uma vez que o planejamento urbano nem sempre incorpora
este
setor
em
toda
a
sua
complexidade
(BRASIL,
2006).
A ausência ou a deficiência desses serviços podem acarretar consequências negativas
para a população. Entre estas consequências está o contagio de várias doenças de
veiculação hídrica, problema este, comum em vários países em desenvolvimento. Neste
caso, as crianças e jovens são os que mais sofrem. Devido a ocorrências de endemias
tais como a diarreia crônica e desnutrição, que acabam por comprometer o
desenvolvimento físico e intelectual desses indivíduos (UHR et al,.2016).
Em algumas regiões do Brasil as parasitoses intestinais apresentam uma alta
prevalência, sendo a transmissão destes parasitas relacionada às condições de vida e
também de higiene das comunidades, tendo alta prevalência nas populações menos
favorecidas (SILVA et al.,2010). Essas parasitoses são transmitidas por diversas formas
como, por exemplo, pela ingestão de alimentos contaminados, contudo, a água é um
dos principais veículos de propagação principalmente quando ingerida, sendo
contaminada
por
urina
ou
fezes,
humanas
ou
animais.
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Nesse contexto, destacam-se as infecções acometidas por protozoários e helmintos.
Quando eliminam seus ovos, larvas ou cistos junto nas fezes, acabam contaminando o
ambiente e o solo, podendo ser levados os ovos e cistos aos alimentos, já as larvas
podem penetrar através da pele e olhos, bem como serem arrastados pela água (SILVA
et
al.,2010).
Portanto, há uma grande preocupação com as doenças que estes parasitos acarretam,
bem como as consequências que provocam no indivíduo adulto como diarreia, anemia,
má absorção, entre outras. Todavia, nas faixas etárias mais jovens da população e que
pertencem principalmente as classes menos favorecidas, observa-se baixo rendimento
escolar e problemas de crescimento e desenvolvimento. O qual está intimamente
relacionado à falta de saneamento básico, educação, como também a desinformação
sanitária (SILVA et al.,2010).
Com isso, objetivou-se com esse trabalho estudar a prevalência das endoparasitoses
transmitidas por água e alimentos contaminados, e por T. gondii, associando-as aos
fatores de risco e consequências.
Metodologia

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte – UFRN. Neste estudo, participaram alunos de três escolas:
Projeto Crescendo com Deus, Escola Estadual Professora Maria Ilka de Moura e Escola
Municipal Angélica Moura, no qual foram nomeadas respectivamente, como E1, E2 e
E3. As escolas se encontram na comunidade de Novo Horizonte, nos bairros do Bom
Pastor e Quintas, na Zona Oeste de Natal-RN.
Este estudo apresenta caráter qualitativo e quantitativo, desenvolvidos no Laboratório
de Helmintologia, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, no Centro de
Biociências da UFRN; juntamente com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Novo
Horizonte, Natal-RN.
Foi feita a caracterização da área de estudo no bairro do Bom Pastor onde estão
presentes as escolas denominadas E1 e E2. Por outro lado, no bairro das Quintas está
localizada a escola E3. Em seguida, foram realizadas visitas aos locais de estudo, sendo
realizada na primeira delas uma reunião com os responsáveis das instituições de
ensino, bem como com a direção da Unidade Básica de Saúde, para convida-los a
participarem do estudo. Após ambas as partes aceitarem, todas as orientações foram
repassadas de como tudo ocorreria.
Em seguida, também foi realizada uma reunião com os pais e responsáveis das crianças
que participaram da pesquisa, apresentando as intenções do estudo, bem como as
etapas a serem desenvolvidas e instruções a respeito do momento das colheitas das
amostras biológicas. Posteriormente, uma apresentação também foi feita com as
crianças, para que entendessem o que aconteceria durante todo o estudo e se
concordariam em participar caso tivessem a permissão dos seus responsáveis.
Em seguida, foi feita a aplicação do questionário em caráter experimental, responsável
pela equipe do Laboratório de Helmintologia, treinados previamente para isto. O
questionário consistiu de perguntas de caráter objetivo e discursivo com perguntas
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sobre dos dados pessoais da criança, bem como a renda da sua família, qualidade da
água de sua residência, destino dos resíduos sólidos e líquidos, características físicas
destes e da área externa da casa e por fim perguntas sobre a saúde da criança e de
sua família.
Após, foi feita a aplicação em campo e análise do questionário. Os pais e responsáveis
que aceitaram a participação das crianças no estudo ao qual foram apresentados foram
sujeitos a uma rápida entrevista para assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, bem como a responderem a questões do questionário
epidemiológico. Sendo assim, houve uma análise e os dados organizados em planilha
do Excel sendo determinados códigos para cada alternativa nas questões objetivas. As
questões de caráter discursivo foram cuidadosamente lidas e, a partir disto, categorias
foram criadas bem como sistematizadas, utilizando a proposta de Bardin (2010) para
elementos de análise de conteúdo.
Foi adaptado um local na escola para a colheita de sangue das crianças, seguindo as
normas de biossegurança. A coleta foi realizada por técnicas em enfermagem
habilitadas. As amostras coletadas foram colocadas em dois tubos a vácuo, um sem
anticoagulante e outro com anticoagulante sendo, em seguida, colocados em uma caixa
térmica com gelo reciclável, até o momento de serem processadas. A extração do soro
do sangue proveniente dos tubos foi feita de acordo com Carvalho, 1999.
Para a pesquisa de verificação de anticorpos IgG anti- Toxoplasma gondii, foi realizado
o teste Imunoenzimático ELISA, feito de acordo com o protocolo utilizado por Buery et
al., 2014. Também foi utilizado o teste ELISA para a realização do Ensaio da Avidez dos
anticorpos IgG, utilizados em todas as amostras em conjunto do teste ELISA
convencional. Foi utilizado ureia 6M como um agente dissociador do antígeno-anticorpo
(SUARÉZ-ARANDA et al., 2000). Tudo foi feito seguindo o protocolo de Buery et
al.,2014. Por último, foi calculada a avidez para anticorpos IgG e interpretados conforme
Suaréz-Aranda et al., 2000.
Para a colheita das amostras de fezes, foram entregues um pote coletor universal com
formalina tamponada, aos pais ou responsáveis das crianças. No coletor existia uma
etiqueta para ser preenchida com nome da criança, data de nascimento, bem como a
data do dia da coleta das fezes. E informações de como proceder antes e depois da
coleta das amostras biológicas. Após a aplicação dos questionários e entrega dos
coletores uma data foi acertada com as escolas, para o recebimento das amostras
biológicas.
Em seguida, as amostras foram processadas no Laboratório de Helmintologia, sendo
subdivididas em três partes para serem utilizadas nas técnicas parasitológicas. Sendo
elas a realização da técnica de sedimentação espontânea, o método de Willis de acordo
com o protocolo modificado por Silva-Coêlho et al., 2018, no qual a modificação consiste
na substituição da solução saturada de Cloreto de Sódio, por 33% de solução de Sulfato
de Zinco e a técnica de coloração de Ziehl-Neelsen modificado por Silva, 2015.
Foi utilizado uma balança eletrônica de vidro, do tipo portátil, com capacidade para
150kg e graduação de 100g, para a verificação do peso das crianças, bem como uma
fita métrica colocada na parede para a verificação da altura. Isso tudo, com o objetivo
de avalição nutricional das crianças que se baseou na análise dos parâmetros peso x
idade, altura x idade e altura x peso, realizada com base no padrão antropométrico
NCHS (National Center for Health Statistic).
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Após, os dados coletados foram anotados em fichas, que constavam de informações
como: nome da criança, data de nascimento, sexo, peso e altura. A partir disto foi
possível distinguir estados nutricionais em relação ao peso e idade, bem como a relação
entre altura e idade.

Resultados e Discussões

Foram aplicados 92 questionários aplicados aos pais ou responsáveis das crianças
onde, nas escolas denominadas de E1 foram 24 questionários, na E2 com 30
questionários e a E3 com 38 questionários aplicados. Com os dados obtidos foi feita
uma primeira avaliação, na qual foi possível estabelecer o perfil sociodemográfico das
famílias das crianças que participaram deste estudo (Tabela 1).
[Inserir Tabela 1 aqui]
No que concerne ao grau de escolaridade, observou-se que 49% dos responsáveis das
crianças chegaram ao ensino médio, contudo 38,8% (n=19) destes não conseguiram
conclui-lo. A situação de não alfabetismo praticamente não existe entre eles, tendo sido
declarado apenas um caso. É importante se deter destas informações uma vez que uma
boa escolaridade, contribui para o favorecimento das condições de saúde da sua família,
bem como condições de moradia e outros acessos, já que a educação reflete
intrinsecamente na capacidade dos pais cuidarem de seus filhos (FERREIRA et al.,
2007). Então, quanto maior for a escolaridade, melhor será o entendimento sobre a
importância dos cuidados na higiene pessoal, ao preparar os alimentos, bem como no
controle das infecções parasitárias (SILVA et al.,2010). Portanto, uma baixa
escolaridade pode influenciar a propagação dessas parasitoses.
As famílias das crianças que fizeram parte desde estudo, são compostas,
predominantemente, por três (56% das famílias) ou quatro pessoas (28,6% das
famílias).
Em relação aos dados obtidos pelo teste ELISA para detecção de anticorpos anti-T.
gondii, nas crianças participantes, 88,5% (n=85) das amostras de soro sanguíneo
apresentaram sororreatividade menor que 1, entretanto, 11,5% (n=11) das amostras de
soro sanguíneo mostraram um índice de reatividade igual ou superior a 1, apontando a
confirmação para a presença do parasito. Esta prevalência (11,5%) encontrada neste
estudo é bastante inferior a prevalência de 40% encontrada por Rey e Ramalho (1999)
em crianças na faixa de 2 a 9 anos no Nordeste do Brasil. No entanto, essa baixa
prevalência encontrada no teste imunoenzimático ELISA pode estar ligada a diferenças
no nível socioeconômico, bem como às circunstancias ligadas a higiene entre as
crianças participantes e a quantidade de amostras analisadas.
Em relação ao ensaio de avidez, foi indicado que as infecções se apresentam na fase
crônica, uma vez que as amostras reagentes indicaram avidez dos anticorpos igual ou
superior a 50%. Esse teste de avidez de IgG utilizado assume um papel relevante, visto
que identificado a fase na qual se encontra a infecção pelo T.gondii, pode ser
estabelecido o tratamento adequado (PENA; DISCACCIATI, 2013).
A infecção por T. gondii ocorreu em crianças das três escolas com idade variando entre
4 anos e nove meses e 12 anos e dois meses, onde na E1 com 31 crianças, 2 (6,5%)
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estavam infetadas pelo parasito, na E2 com 26 crianças, 2 (7,7%) também estavam
infectadas. Já na E3 foi observado uma frequência maior dessa infecção, sendo 7
(17,9%) das 39 crianças encontradas infectadas. É observado que nessa idade escolar
as infecções e doenças parasitárias geralmente surgem, pois na maioria das vezes
essas crianças ainda não apresentam hábitos de higiene adequados, bem como um
sistema imunológico totalmente ajustado (SILVA e BRAGA.,2018).
A realização de exames coproparasitológicos por diferentes métodos aplicados é de
grande importância tendo em vista as modificações morfológicas bem como biológicas
apresentada pelos parasitas (PEZZI; TAVARES., 2007).
Sendo assim, em relação as fezes analisadas, 88 das amostras apresentaram uma
prevalência geral de 52,2% (n=46), referentes aos dois exames parasitológicos das
fezes utilizados. Foram diagnosticados 81,8% dos casos de parasitas intestinais
utilizando a técnica de sedimentação espontânea em água. Já pelo método Willis
modificado, foram encontrados 18,2% dos casos. Essa grande diferença de
porcentagem pode ser explicada pelo fato de que o exame da técnica de sedimentação
espontânea em água, foi realizado próximos aos dias da chegada das amostras. Em
contrapartida, o exame pelo método Willis modificado não foi realizada imediatamente,
devido a perda do densiômetro, decorrente de um acidente de laboratório. Devido a isto,
foi preciso esperar o tempo necessário para a compra de um novo instrumento. Vale
ressaltar que o estudo não objetiva fazer o comparativo dessas duas técnicas, sendo os
resultados de ambos válidos e, portanto, devem ser considerados.
Foram encontradas seis espécies de parasitas unicelulares e duas espécies de
helmintos. No qual, foram encontradas com mais frequência as enteroparasitoses como
o B. hominis (28,4%), G. lamblia (13,6%) e E. histolytica/E. dispar (12,5%). Em E2 houve
uma menor frequência, bem como diversidade de enteroparasitos, (Tabela 2). No exame
pela técnica de coloração de Ziehl-Neelsen modificado, foi observado a ausência de
Cryptosporidium ao examinar todos os esfregaços fecais.
[Inserir Tabela 2 aqui]
De acordo com as escolas que as crianças pertenciam, foram agrupados o total de
amostras com os parasitos unicelulares luminais que apresentavam perfil patogênico
com aqueles que não possuem perfil patogênico. Onde na E1, das 30 crianças
participantes, 11 (36,7 %) apresentaram potencial não patogênico e 9 (30,0%) com
parasitos patogênicos, evidenciando um total de 20 (66,7%) amostras positivas. Já na
E2, das 28 crianças, 5 (14,3%) demonstraram potencial não patogênico e 4 (14,3%) com
potencial patogênico, com um total de 8 (28,6%) amostras positivas e, por fim, a E3 com
30 participantes, sendo 15 (50,0%) amostras com parasitos não patogênicos e 10
(33,3%) com potencial patogênico, apresentando um total de 25 (83,3%) amostras
positivas. É notada uma maior frequência dos parasitos não patogênicos, porém a
diferença não apresenta uma significância estatística.
De acordo com Boeira et al., 2010 as infecções causadas pelos parasitos em sua
maioria são adquiridas geralmente por via oral, devido a contaminação fecal na água e
alimentos. Sendo assim, em relação a associados com a infecção por parasitos
intestinais nas crianças, foram analisados fatores considerados de risco como idade,
renda, escolaridade, consumo de carnes, peixes crus ou mal cozidos, consumo de
saladas cruas ou frutas com casca, destino do esgoto da residência, bem como a
presença de animais domésticos (Tabela 3).
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A renda familiar menor que o salário mínimo, dentre os fatores mencionados, apresenta
uma diferença significante quando relacionada à infecção por parasitos intestinais. Visto
que melhores condições financeiras em uma população favorecem uma boa saúde, pois
acabam por serem menos sujeitas a doenças (DIAS et al., 2013). Portanto, a baixa
renda entre as famílias é um fator considerado de risco, uma vez que influencia a
ocorrência de infecções por parasitos intestinais, dado que nas classes salariais mais
baixas é observado uma maior frequência desses parasitos. Por outro lado, nas classes
salariais mais altas, essa frequência tende a diminuir gradativamente (DIAS et al.,2013).
[Inserir Tabela 3 aqui]
Com esses dados obtidos é perceptível a indicação de outros fatores relacionados à
insalubridade do ambiente e/ou a falta de práticas de higiene pessoal que, de uma forma
geral, acaba atingindo as pessoas. Segundo Neves (2005) as enteroparasitoses se
tornam endêmicas devido às condições precárias de higiene vividas numa população.
Isso quer dizer que um agente biológico causador de doenças está fortemente ligado ao
“status social” do ambiente em que vive uma população.
Foram avaliados os parâmetros relacionados ao peso x idade e altura x idade para a
identificação do estado nutricional. Onde a desnutrição no parâmetro peso x idade
acometeu 30,6% das crianças; baixo peso com 14,3% e sobrepeso ou obesidade com
16,3%. Foi verificada baixa estatura relacionado ao parâmetro altura x idade com 16,3%
das crianças acometidas (Gráficos 1 e 2).
[Inserir Gráfico 1 aqui]
[Inserir Gráfico 2 aqui]
Em um país, realizar o acompanhamento da situação nutricional das crianças é um
instrumento fundamental para verificação das condições de saúde do público infantil,
bem como para a criação de medidas objetivas para que se proceda uma melhoria nas
condições de vida da população (SEIXAS et al., 2011). Observou-se, neste estudo, que
as crianças com estado nutricional normal apresentaram positividade de 30% nos
exames parasitológicos. Já as crianças que apresentaram baixo peso apresentaram
infecção por enteroparasitos, com positividade de 71,4% (n=10) nos exames
parasitológicos e nas crianças com sobrepeso ou obesidade foi identificado 3,7% como
pode ser visto na Tabela 4. A presença destes parasitos nas crianças é um fator
considerado agravante da má nutrição, conduzindo à morbidade nutricional, que quase
sempre vem acompanhada de fatores como diarreia crônica, fraqueza, e náuseas, que
possivelmente refletirão diretamente no desempenho escolar (SILVA, M.G et al., 2017)
[Inserir Tabela 4 aqui]
Foram analisadas 96 amostras de sangue das crianças participantes pelo teste do
microhematócrito onde, das quais, 44,8% (n=43) manifestaram um volume globular
baixo, ou seja, baixo número de glóbulos vermelhos no sangue, que indica anemia.
Sendo assim, de acordo com a escola de origem, foi feita a distribuição referente a
frequência de anemia nessas crianças, conforme está exposto no gráfico 3.
[Inserir Gráfico 3 aqui]
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Em relação aos dados da avaliação referentes ao volume globular relacionados com as
infecções por enteroparasitos, foi observado que entre as crianças com volume globular
baixo e que realizaram os exames coproparasitológicos (n=33), 45,5% estavam
infectadas por enteroparasitos, sendo 15 (19,2%) com exame parasitológico de fezes
(EPF) positivo e 18 (23,0%) com EPF negativo. E as que apresentavam volume globular
normal, também realizaram os exames parasitológico de fezes (n=45), sendo 22
(28,2%) com EPF positivo e 23 (29,4%) EPF negativo, onde 48,9% encontravam-se
parasitadas. De acordo com Teles (2018), o equilíbrio nutricional pode ser afetado no
indivíduo por parasitos intestinais em decorrência da relação existente entre a
espoliação e o fato do parasito no indivíduo se alimentar de sangue, líquidos intersticiais,
bem como de reservas orgânicas no hospedeiro.
Os resultados mostram que a alteração do volume globular está determinada por outros
fatores além do parasitismo e a anemia. E que a anemia é, portanto, caracterizada como
um aspecto que se destaca no grupo estudado, como problema de saúde pública, uma
vez que representa o problema principal de carência do país em termos de magnitude,
na qual aparentemente sem grandes distinções geográficas acabam por afetar em
proporções semelhantes todas as macrorregiões (FILHO; RISSIN, 2003). Segundo
Gomes et al (2016) essa carência pode acarretar problemas ao organismo do indivíduo,
como uma menor resistência contra infecções em decorrência do comprometimento da
imunidade celular. Tendo, como consequências, sintomas mais comuns decorrentes da
anemia como cansaço, alterações no apetite, dificuldade de concentração, retardo do
desenvolvimento infantil, bem como diminuição da atividade física.
A anemia no indivíduo adulto pode acarretar a diminuição da capacidade produtiva. Por
outro lado, é na infância e no período escolar que os efeitos dela são bastante negativos,
uma vez que afetam o crescimento ponderal e estrutural desses indivíduos, além de
prejudicar a aprendizagem, pois é nessa fase que há um aumento das necessidades
nutricionais (SILVA et al.,2010). E quando a anemia se associa a desnutrição, o
comportamento das crianças na fase escolar é influenciado, afetando à capacidade de
atenção e o desempenho, fazendo com que suas habilidades sejam reduzidas, bem
como a disposição para o aprendizado, levando a proporcionar repetência, idade
inadequada em relação a série em que a criança se encontra e por fim evasão escolar
(SILVA, et al.,2017).

Conclusão

Através deste estudo, observou-se que os pais ou responsáveis das crianças possuem
baixo índice de escolaridade.
A renda familiar menor que um salário mínimo mostrou associação com as infecções
intestinais.
As infecções por T. gondii foram compatíveis com a fase crônica.
As infecções por parasitos intestinais foram predominantemente por parasitos
unicelulares; sendo B. hominis a espécie mais prevalente.
As alterações do estado nutricional das crianças abrangeram tanto deficiências em peso
e estatura, quanto a ocorrência de sobrepeso e obesidade.
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A ocorrência de anemia no grupo estudado é superior à média nacional; portanto, um
sério problema de saúde pública a ser considerado.
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TÍTULO: Bioprospecção de inibidores de proteases digestivas de larvas de Aedes
aegypti em extratos de sementes da caatinga
Resumo
O combate ao Aedes aegypti é atualmente a principal medida de controle de quatro
doenças tropicais de epidemiologia alarmante: dengue, zika, chikungunya e febre
amarela. Recentemente, métodos alternativos para controlar as populações do
mosquito são desenvolvidos, dentre estes destaca-se a busca por produtos de origem
vegetal e de baixo impacto ambiental em substituição aos inseticidas. A caatinga, centro
de biodiversidade, pode representar uma fonte interessante de espécies vegetais
capazes de auxiliar no controle do vetor. Dessa maneira, nosso grupo de pesquisa
recentemente testou extratos aquosos e hidroetanólicos de 4 fabáceas da caatinga
Amburana cearenses, Anadenanthera columbrina, Erythrina velutina e Tephrosia
toxicaria, em bioensaios com larvas de A. aegypti. Devido ao potencial larvicida de todos
extratos, este trabalho buscou identificar um dos mecanismos possíveis responsáveis
pela atividade larvicida, a inibição de proteases serínicas, principais enzimas envolvidas
na nutrição desse inseto. Como inibidores de proteases proteicos são comuns nas
leguminosas, uma caracterização bioquímica parcial e testes de inibição sobre
homogenato intestinal larval na presença dos extratos foram desenvolvidos para
analisar a presença desses inibidores. Até o momento, apenas o extrato aquoso de A.
cearenses foi testado, apresentando inibição de 52% das enzimas do homogenato. Os
demais testes serão realizados após retorno das atividades, paralisadas devido à
pandemia da covid-19.
Palavras-chave: Vetor, homogenato, inibidores, serino proteases, proteínas, caatinga
TITLE: Bioprospecting for digestive proteases inhibitors from Aedes aegypti larvae in
caatinga seed extracts
Abstract
Currently the fight against Aedes aegypti is the main control measure for four tropical
diseases of alarming epidemiology: dengue fever, zika, chikungunya and yellow fever.
Recently, alternative methods to control mosquito populations have been developed,
among these stands out the search for plant products with low environmental impact to
replace insecticides. The caatinga, a biodiversity center, represents an interesting
source of plant species capable of helping to control the vector. Thus, our research group
recently tested aqueous and hydroethanolic extracts from 4 caatinga fabaceous species
Amburana cearenses, Anadenanthera columbrina, Erythrina velutina and Tephrosia
toxicaria, in bioassays with A. aegypti larvae. Due to the larvicidal potential of all extracts,
this work sought to identify the presence of one of the possible mechanisms responsible
for larvicidal activity, the inhibition of serine proteases, the main enzymes involved in
nutrition of this insect. Protein protease inhibitors are common in Fabaceae, therefore,
partial biochemical characterization and inhibition tests on intestinal larval homogenate
in the presence of extracts were developed to analyze the presence of these inhibitors.
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So far, only the aqueous extract of A. cearenses has been tested, which exhibited 52%
inhibition of homogenate enzymes. The remaining extracts will be tested after returning
from activities, paralyzed due to the covid-19 pandemic.
Keywords: Vector, homogenate, inhibitors, serine proteases, proteins, caatinga
Introdução
Nos últimos anos, os vírus da dengue, chikungunya e zika circulam no Brasil com
diferentes características epidemiológicas (LOPES et al. 2018). Em 2016, a OMS
declarou zika como emergência de saúde pública de interesse internacional (LOWE et
al. 2018). Como revisado por Furtado et al. (2019) os quatro sorotipos do vírus da
dengue promoveram diferentes episódios de epidemias ao longo das últimas décadas.
Além disso, a OMS alertou em 2018 sobre aumento da ocorrência de febre amarela nos
estados do sudeste brasileiro no início do ano (WHO, 2018). Como todas as doenças
citadas anteriormente possuem o mesmo vetor, o Aedes aegypti, medidas de combate
a este díptero tornam-se relevantes para minimizar o surgimento e ressurgimento das
mesmas no país como apontado por Reegan et al. (2015), principalmente devido a
disponibilidade de vacina apenas para febre amarela. Há três estratégias principais de
controle do A. aegypti aplicadas no Brasil, os controles mecânico, biológico e químico.
Dentre tais medidas destacaremos o controle químico, baseado no uso de compostos
químicos capazes de matar o inseto interferindo em sua fisiologia e/ou metabolismo
(ZARA et al., 2016). Tal método é um dos principais adotados na saúde pública,
entretanto, a busca por novas alternativas vem sendo empregada com o objetivo de
minimizar os impactos ambientais e a resistência do inseto frente aos inseticidas (VALLE
et al., 2015). Dessa forma, produtos de origem vegetal são propostos como alternativas
para controle vetorial, uma vez que metabólitos primários e secundários de diferentes
plantas podem oferecer potencial atividade biológica contra diferentes estágios de vida
do mosquito (CASTILLO et al., 2017; PAVELA et al., 2019), afetando a alimentação,
crescimento e sobrevivência do mesmo, devido à característica relacionada à
coevolução das plantas com os insetos herbívoros (WAR et al., 2012). A caatinga é um
bioma exclusivo do Brasil, distribuído principalmente no Nordeste, apresentando alto
grau de biodiversidade, endemismo e heterogeneidade biológica decorrente das
distintas paisagens incluídas. No entanto, estudos apontam a fragilidade da caatinga e
atentam para a necessidade de conservação e uso sustentável desse ecossistema
(ALVES, 2007; ALVES et al., 2009). A utilização da biodiversidade vegetal da caatinga
para obtenção de produtos de preparo simples, de baixo custo e baixo impacto
ambiental se torna extremamente relevante para auxiliar o controle local das doenças
transmitidas pelo A. aegypti, visto que a região nordeste é conhecida por ser epicentro
da dengue há mais de 20 anos e o epicentro da Zika em 2015 no país (BARRAQUER
et al., 2019). Ao longo da evolução as plantas desenvolveram compostos com potencial
atividade inseticida, principalmente metabólitos secundários tais como flavonóides,
terpenoides, alcalóides, saponinas, entre outros, além de proteínas de defesa, como os
inibidores de proteases (PI) (WAR et al., 2012). Os PIs são proteínas ou peptídeos
capazes de inibir proteases através da ligação ao sítio ativo formando um complexo
estável inibidor-enzima, interferindo principalmente na digestão em animais, onde essa
classe de enzimas está envolvida (DIAS, et al., 2017). Considerando que as enzimas
digestivas mais abundantes em A. aegypti são proteases serínicas do tipo tripsina e
quimiotripsina (SOARES et al., 2011) e um grupo significante de inibidores de proteases
serínicas está presente em famílias de plantas como Fabaceae, Solanaceae e
Gramineae (CHRISTELLERAND & LAING, 2005; CLEMENTE, et al., 2019), este
trabalho realizou uma prospecção em extratos de diferentes espécies vegetais fabáceas
do bioma caatinga, em busca de potenciais PIs presentes nos mesmos, capazes de
interferir na digestão e consequente desenvolvimento e sobrevivência de larvas de A.
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aegypti, a fim de contribuir para o desenvolvimento de produtos de origem vegetal de
características sustentáveis e que auxiliem no combate do vetor de doenças tropicais
importantes.
Metodologia
O trabalho utilizou 4 espécies vegetais características do bioma Caatinga para obtenção
de diferentes extratos: Amburana cearensis , Anadenanthera columbrina, Erythrina
velutina e Tephrosia toxicaria . As sementes das três primeiras espécies foram obtidas
pela doação do Banco de Sementes da Floresta Nacional de Nísia Floresta, FLONA
localizada no município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. Quanto à T. toxicaria,
foram obtidos caules, sementes, raízes e folhas da mesma, a partir de uma parceria
com o prof. Dr. Francisco José Carvalho Moreira do Laboratório de Fitossanidade e
Sementes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-Campus
Sobral. As larvas dos dípteros utilizados nos ensaios são originadas da colônia mantida
pelo Laboratório de Entomologia Médica, Centro de Biociências da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Todas as amostras vegetais e animais
utilizadas no trabalho estão registradas no cadastro do SISGEN. As sementes das 4
espécies foram submetidas à trituração em moinho elétrico seguida de tamisação para
obtenção de farinha de granulação fina. As raízes, folhas e caules de T. toxicaria foram
igualmente trituradas em moinho elétrico e pulverizadas à farinha fina. Dois tipos de
extração foram realizados para cada farinha, uma aquosa e outra hidroetanólica. Na
extração aquosa foi realizada homogeneização da farinha em água destilada numa
proporção 1:10 (m/v) durante 3h30min à 80 °C com agitação a cada 30 min, seguida de
centrifugação a 10000 g durante 15 min a 4 °C. O sobrenadante foi armazenado e o
precipitado submetido à re-extração seguida de centrifugação, ambos sob as mesmas
condições. O precipitado final foi descartado e os sobrenadantes unidos, armazenados
(–20°C) e identificados como Extrato Aquoso (EA). A extração hidroetanólica consistiu
em homogeneizar a farinha em etanol 80% numa proporção 1:4 (m/v) mantendo-a
durante 24 h em temperatura ambiente seguida de centrifugação a 10000 g durante 15
min a 4 °C. O sedimento foi descartado e o sobrenadante armazenado (–20°C), sendo
identificado como Extrato Hidroetanólico (EH). Todos os extratos foram liofilizados para
análises posteriores. Os extratos hidroetanólicos antes da liofilização foram
processados em um rotaevaporador para a remoção do etanol. A partir dos extratos
liofilizados, realizou-se a determinação do peso seco de cada extrato relacionando
volume inicial e massa seca resultante. Posteriormente, para análise bioquímica parcial,
as amostras foram solubilizadas em concentrações conhecidas (m/v) a fim de quantificar
as concentrações de proteínas através do método de Bradford (1976) utilizando uma
curva padrão de albumina de soro bovino e as concentrações de carboidratos seguindo
o método de Dubois (1956) utilizando uma curva padrão de D-Galactose 1%. Para
avaliação da presença de inibidores de proteases serínicas nos extratos, foi necessária
a obtenção do homogenato intestinal larval de A. aegypti. Para adquirir os intestinos do
homogenato, larvas em estágio L4 foram dissecadas. A metodologia da dissecação
consistia em remover os apêndices terminais e a cabeça de cada larva utilizando um
bisturi, retirando o intestino com o auxílio de pinças entomológicas. Os cortes foram
realizados em uma placa de Petri contendo uma solução de Tampão Tris-HCl 0,05 M
(pH 7,5), sobre uma placa de gelo para anestesia e redução dos movimentos larvais e
sob o auxílio de um microscópio estereoscópio. Os intestinos retirados foram
transferidos para um tubo de eppendorf (envolvido em gelo triturado) contendo Tampão
Tris-HCl 0,05 M (pH 7,5), de forma que contenha 1 μL de solução para cada intestino.
Ao final, armazenou-se o tubo em freezer (-20°C). A homogeneização dos intestinos
seguiu a metodologia de Terra et al. (1977) com algumas modificações adotadas por
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Barbosa et al. (2014). Utilizando um pistilo de trituração em microtubos, macerou-se os
intestinos do tubo em banho de gelo. Em seguida, o tubo foi centrifugado a 10.000 g a
4 °C por 10 minutos. O sobrenadante do centrifugado foi recolhido e armazenado em
outro tubo, sendo identificado como HIL (Homogenato Intestinal Larval) e conservado a
-20°C até sua utilização nos ensaios. O teste de inibição foi precedido da determinação
de atividade enzimática ótima do HIL, utilizando a metodologia de Coêlho et al. (2016)
adaptando as condições adequadas para proteases serínicas do tipo tripsina do Aedes
aegypti de acordo com Rodrigues et al. (2011). Dessa forma, um primeiro ensaio
realizado em triplicata, com os respectivos brancos, foi conduzido utilizando diferentes
concentrações do homogenato primeiramente incubados em Tampão Tris-HCl 0,05 M
(pH 7,5) a 37 °C por 15 min, adicionando-se em seguida azocaseína 1%. A reação foi
mantida durante 45 minutos e cessada com adição de TCA 20%. Em seguida, os tubos
foram submetidos à centrifugação por 10 min a 10000 g. O sobrenadante de cada tubo
foi transferido para microplaca com 96 poços, adicionando NaOH 2M para alcalinizar os
peptídeos solúveis resultantes da reação, em uma proporção de 1:1. Por fim, cada
amostra foi lida em espectrofotômetro a 440 nm. Conhecendo a concentração ideal de
homogenato necessária para o teste de inibição, este último é conduzido sob as
mesmas condições e procedimentos da determinação enzimática descritos
anteriormente, diferindo em relação à presença dos extratos na reação. A quantidade
de extrato utilizada variou entre as amostras de acordo com a quantidade de proteínas
presente na concentração de extrato capaz de matar 100% das larvas do díptero, dados
originados de ensaios in vivo realizados anteriormente. . A porcentagem de inibição é
calculada conforme as equações a seguir: (ESI x 100)/ES= AR; %Inibição= 100% - AR.
Onde ESI equivale à absorbância da atividade enzimática na presença do extrato; ES à
absorbância da atividade enzimática do HIL em 100% e AR à porcentagem da atividade
residual enzimática na presença do extrato.
Resultados e Discussões
As extrações resultaram em um total de 14 extratos, um aquoso (EA) e um
hidroetanólico (EH) para as sementes de Amburana cearensis (C), Anadenanthera
columbrina (A), Erythrina velutina (M) e Tephrosia toxicaria (ST), e para as folhas (FT),
caules (CT) e raízes (RT) de Tephrosia toxicaria, todos identificados a seguir: EAC (1),
EHC (2), EAA (3), EHA (4), EAM (5), EHM (6), EAST (7), EHST (8), EAFT (9), EHFT
(10), EACT (11), EHCT (12), EART (13), EHRT (14). A quantificação de proteínas foi
realizada em todos os extratos. No entanto, devido à paralização das atividades em
decorrência da atual pandemia da covid-19, até o momento, apenas o extrato
hidroalcóolico de E. velutina (EHM) está pendente de resultado, uma vez que as
concentrações e diluições do extrato testadas no método empregado não apresentaram
resultados dentro do intervalo da curva padrão utilizada. Sendo necessário a
quantificação por outros métodos mais sensíveis. Para os extratos de A. columbrina foi
quantificado 0,84 mg/mL de proteínas solúveis em EAA e 1,43 mg/mL em EHA. Quanto
à A. cearensis encontramos uma concentração de proteínas de 1,16 mg/mL para EAC
e 0,47 mg/mL para EHC. Em relação ao extrato aquoso de E. velutina (EAM), este
apresentou 2,3 mg/mL de proteínas solúveis. Sobre os extratos de T. toxicaria, as
sementes apresentaram 1,34 mg/mL de proteínas solúveis em EAST e 0,31 mg/mL em
EHST; nas raízes foi verificado 0,288 mg/mL para EART e 0,491 mg/mL para EHRT;
nos caules foi detectado 0,349 mg/mL para EACT e 0,108 mg/mL para EHCT enquanto
que nas folhas quantificamos 0,276 mg/mL para EAFT e 0,2 mg/mL para EHFT. A
respeito da quantificação de carboidratos, todos os extratos foram quantificados e
apresentaram os seguintes resultados: os extratos de A. columbrina EAA e EAH
possuem respectivamente 0.103 mg/mL e 0.214 mg/mL de carboidratos solúveis;
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verificou-se para os extratos de A. cearensis 0.029 mg/mL em EAC e 0.162mg/mL em
EHC; para E. velutina foram quantificados 0.089 mg/mL em EAM e 0.22 mg/mL em
EHM; enquanto que para T. toxicaria as sementes apresentaram um teor de
carboidratos de 0.082 mg/mL no EAST e 0.072 mg/mL no EHST, as raízes exibiram
0,011 mg/mL em EART e 0,036 mg/mL em EHRT, os caules apresentaram 0,039 mg/mL
em EACT e 0,011 mg/mL em EHCT, e por fim, nos extratos das folhas de Timbó, foi
detectado um teor de carboidratos de 0,020 mg/mL em EAFT e 0,022 mg/mL em EHFT.
Em consequência da suspensão das atividades de iniciação científica da UFRN no início
de março decorrente do alerta da OMS sobre a pandemia do novo coronavírus, SARSCoV2, somente o extrato aquoso A. cearensis (EAC) foi submetido ao teste de inibição
de proteases serínicas do tipo tripsina sobre homogenato intestinal larval de A. aegypti,
até a data da paralisação. Nesse sentido, os demais extratos serão testados quando as
atividades da UFRN retornarem normalmente. A porcentagem de inibição do EAC sobre
as enzimas serínicas do HIL foi de 52,38% utilizando um volume de extrato com massa
equivalente de proteínas de 125 ug, valor aproximado da quantidade de proteínas
presentes na concentração de extrato responsável por matar 100% das larvas em
bioensaios realizados anteriormente pelo grupo do laboratório. Dessa maneira, como o
extrato apresentou atividade inibitória parcial das proteases serínicas, reduzindo a
atividade enzimática à metade, infere-se que a inibição desse tipo de enzima não seja
a ação principal que confere atividade larvicida para o EAC. No entanto, isto não
significa que os inibidores de proteases presentes nesse extrato não contribuam para a
redução da sobrevivência das larvas, uma vez que na presença do mesmo, haverá
diminuição da disponibilidade de aminoácidos essenciais para a nutrição da larva,
podendo prejudicar seu crescimento, desenvolvimento e sua reprodução (STEVENS et
al., 2013). Além disso, a inibição parcial das proteases serínicas pode fazer parte de um
conjunto de ações promovidas por diferentes moléculas compreendidas no EAC que
atuariam de forma sinérgica. Analisando a caracterização parcial bioquímica realizada,
o extrato aquoso das sementes de A. cearensis apresenta conteúdo proteico
consideravelmente maior em relação ao teor de carboidratos (Gráfico 1), indicando uma
maior probabilidade de proteínas estarem envolvidas na atividade larvicida. Tal hipótese
é corroborada em razão de inibidores proteicos de proteases serínicas serem
comumente encontrados em espécies da família Fabaceae (CLEMENTE, et al., 2019)
da qual a Amburana cearensis faz parte, além de que 1-10% das proteínas totais da
maioria órgãos de armazenamento vegetais, como sementes, representam inibidores
de proteases, conforme evidenciado por Volpicella et al. (2011).
Conclusão
O extrato aquoso das sementes de Amburana cearensis apresentou atividade parcial
inibitória de proteases serínicas do homogenato intestinal larval de Aedes aegypti,
podendo influenciar de forma moderada no caráter larvicida do extrato. O teor
significante de proteínas pode indicar a presença de inibidores proteicos de proteinases,
conferindo a redução de atividade enzimática do homogenato na presença do extrato.
Grupos de proteínas do EAC também podem atuar de formas diferentes para contribuir
no potencial larvicida do extrato, seja apresentando atividade anticolinesterásica,
afinidade à quitina ou interferindo em outras vias metabólicas. Mais estudos seriam
necessários para avaliação de tais potenciais atividades proteicas, e poderão ser
desenvolvidos em outros projetos do grupo de pesquisa. Em relação aos demais
extratos, ao retorno das atividades acadêmicas e de pesquisa da UFRN, o restante dos
testes de inibição será realizado, assim como testes em zimograma para construção de
um perfil de presença/ausência de atividade anti-enzimática dos extratos sobre o
homogenato em gel de poliacrilamida e gelatina. Por fim, realizando uma análise prévia
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geral comparativa entre o teor de proteínas e carboidratos solúveis presentes nos
demais extratos, nota-se uma concentração superior de proteínas, e, considerando que
todas as espécies vegetais estudadas são fabáceas, há grandes chances de todas
apresentarem inibidores proteicos de proteases e manifestarem redução parcial ou
significativa na atividade enzimática do homogenato intestinal larval do mosquito.
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos e cortisol salivar em pacientes com Depressão
Maior
Resumo

O comprometimento cognitivo é uma das características do Transtorno Depressivo
Maior (TDM). Para avaliar essas perdas, testes neuropsicológicos são usados, em
especial para avaliar a função executiva e atenção. Simultaneamente, acredita-se que
no TDM haja desregulação fisiológica na resposta ao estresse, verificada nas medidas
do hormônio cortisol. Como os receptores de cortisol são abundantes nas áreas
cerebrais relacionadas à memória, é cogitada a interligação entre o cortisol e os déficits
cognitivos no TDM. Ante o exposto, esta pesquisa objetivou verificar a presença de
alterações cognitivas na memória operacional (paradigma N-Back) e na resposta do
cortisol salivar ao despertar (CAR) em jovens adultos com TDM (n=30), em comparação
ao grupo controle (n=1). O grupo com TDM obteve maior CAR e tempo de resposta (TR)
mais longo no primeiro nível do N-Back em relação aos do grupo controle. As alterações
hormonais e cognitivas foram correlacionadas positivamente entre elas e agravadas
com os sintomas depressivos. As alterações encontradas corroboram com a literatura
já existente e estimula mais estudos direcionados a essa linha de investigação,
ajudando a conhecer e consolidar mais profundamente os achados.

Palavras-chave: Cortisol. Função executiva. N-back. Memória. Depressão maior
TITLE: Cognitive and biochemical aspects in university students with Major Depressive
Disorder
Abstract
Cognitive impairment is one of the characteristics of Major Depressive Disorder (MDD).
To assess these losses, neuropsychological tests are used, in particular to assess the
executive function and attention. Simultaneously, it is believed that in TDM there is
physiological dysregulation in the response to stress, verified in the measures of the
hormone cortisol. As cortisol receptors are abundant in brain areas related to memory,
the interconnection between cortisol and cognitive deficits in TDM is considered. Given
the above, this research aimed to verify the presence of cognitive changes in working
memory (N-Back paradigm) and in the salivary cortisol awakening response (CAR) in
young adults with MDD (n = 30), compared to the control group (n = 1). The TDM group
had a higher CAR and longer response time (RT) in the first level of the N-Back
compared to the control group. Hormonal and cognitive changes were positively
correlated and worsened with depressive symptoms. The changes found corroborate the
existing literature and encourage more studies directed to this line of investigation,
helping to know and consolidate the findings more deeply.
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Introdução
No Transtorno Depressivo Maior (TDM) é conhecida a presença de alteração de alguns
aspectos cognitivos, como atenção seletiva, memória de trabalho e tomada de decisão,
sendo o comprometimento cognitivo uma das características centrais dessa patologia
(Rock et al 2014). Embora essas mudanças tenham sido objeto de estudo por um tempo
considerável, a literatura aponta para a necessidade de maior compreensão da
correlação entre essas perdas cognitivas e a gravidade do quadro depressivo
(McClintock et al 2010), ou sua correlação com a função psicossocial, qualidade de vida,
entre outros fatores (Hasselbalch et al 2011).
Para avaliar essas perdas na atenção seletiva, flexibilidade cognitiva, funções
executivas, lentidão psicomotora, memória verbal e de trabalho (Bogner et al. 2007,
Story et al. 2008), testes neuropsicológicos têm sido usados, especialmente para
examinar a função executiva e atenção (Douglas e Porter 2009; Joormann et al. 2011;
Zhu et al. 2018).
A memória operacional é responsável por manter e processar as informações
necessárias temporariamente para uma determinada tarefa cognitiva, como ler um texto
ou discar um número de telefone após a leitura de um anúncio (Bopp 2018). Como duas
características principais da memória de trabalho são sua flexibilidade e sua capacidade
totalmente limitada, uma estratégia comum é medir a capacidade da memória de
trabalho usando estímulos simples e controlados de um único espaço de recursos
(Adam & Serences 2019).
Por outro lado, devido à grande mudança no estado emocional do paciente com
depressão, presume-se que haja uma forte influência de reguladores fisiológicos
relacionados à resposta ao estresse, principalmente hormonais, como o cortisol (Dean
& Keshavan 2017).
O cortisol atua no encéfalo por meio de receptores mineralocorticóides (MR) e
glicocorticóides (GR), que exibem sua maior densidade no hipocampo e no córtex préfrontal. Possivelmente, os MR são responsáveis pela modulação positiva do cortisol
sobre os processos cognitivos durante um estresse agudo, haja vista que o bloqueio
desses em indivíduos saudáveis prejudica os desempenhos neuropsicológicos
dependentes do hipocampo e do córtex pré-frontal, refletido na diminuição da atenção
seletiva, flexibilidade mental e memória visuoespacial (Hinkelmann et al 2009). Por outro
lado, estudos em demonstraram consistentemente que o cortisol elevado, em função do
estresse crônico, regula para baixo o MR, downregulation, diminuindo a ação benéfica
do cortisol sobre as memórias, enquanto a ação do GR é potencializada levando a
prejuízos mnemônicos (Hinkelmann et al 2009, Wingenfeld & Otte 2018).
Uma revisão da literatura elencou evidências de estudos que relacionava o
polimorfismos do gene MR e o desempenho da memória em uma amostra de indivíduos
saudáveis e pacientes deprimidos; demonstrando o papel importante da função RM na
função cognitiva e emocional em pacientes com TDM (Wingenfeld & Otte 2018).
Alterações na resposta do cortisol salivar ao despertar (CAR) são vistas como um
parâmetro indicativo da disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), inclusive
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presente em diferentes doenças mentais, como o TDM (Chida & Steptoe 2009; Furtado
e Katzman, 2015; Galvão et al. 2018). O CAR salivar reflete os níveis de cortisol
biologicamente ativo, ou seja, a fração livre do cortisol plasmático, não ligada ao CBG,
sendo a coleta de saliva de fácil acesso e não invasiva (Hellhammer et al 2009).
Nesse contexto, este estudo buscou ampliar o conhecimento sobre TDM, analisando a
presença de alterações cognitivas na memória operacional e na CAR associadas à
depressão em jovens adultos, em comparação ao grupo controle.

Metodologia
Voluntários
Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética (nº 2628.202). Todos os indivíduos
tiveram uma avaliação clínica completa por um psiquiatra treinado que incluiu anamnese
e avaliação de saúde mental avaliada por Entrevista Clínica Estruturada para DSM-5 e
a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D). Após a triagem, os
voluntários foram agrupados:
Grupo de pacientes (GP): 30 indivíduos (16 mulheres e 14 homens) em um episódio
depressivo atual, leve a moderado, sem comorbidades psiquiátricas, neurológicas ou
físicas (metabólicas e inflamatórias) foram incluídos neste grupo e selecionados para
pesquisa. Outros critérios de exclusão foram o uso prévio de antidepressivo e o uso
atual de antidepressivos, ansiolíticos, corticoides ou drogas com ação nas funções
neurovegetativas, humor e cognição.
Grupo controle (GC): 11 voluntários saudáveis (7 mulheres e 4 homens) foram
selecionados com características sociodemográficas semelhantes de grupo clínico, sem
história ou diagnóstico atual de doença física (metabólica e inflamatória), neurológica ou
mental, e sem uso de medicação regular.
Design de estudo
Todos os voluntários (GP e GC) foram convidados a dormir uma noite, individualmente,
em quartos confortáveis do Laboratório de Sono e Rítmica Biológica da UFRN, quando
foi aplicado por volta das 20 horas o teste N-Back. Na manhã seguinte, por volta das
6h, foi coletada saliva para mensurar a resposta ao despertar do cortisol salivar (CAR).
Caso o voluntário acordasse antes do horário programado, o horário de despertar era
registrado e o procedimento de coleta da amostra biológica iniciado imediatamente.
Todos os voluntários estavam em jejum de aproximadamente 8 horas no momento da
coleta.
Escala Psicométrica
A Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (Hamilton, 1960) foi usada para
diagnósticos de TDM e é uma entrevista semiestruturada para identificação da
frequência e intensidade dos sintomas depressivos por psiquiatra treinado. HAM-D é a
ferramenta mais comum para avaliar os sintomas depressivos (Rush et al., 2004;
Howland, 2008). O HAM-D tem 4 categorias de classificação: a) depressão maior leve
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diagnostica 10 <escores <13; b) moderado: 14 <pontuações <17 ec) grave:
pontuações> 17 (Halfaker et al., 2011).
Teste Cognitivo
O teste N-Back é um dos paradigmas experimentais mais populares e adequados para
estudos funcionais de memória de trabalho e controle executivo medido (Owen, 2005;
Bopp, 2018; Lamichhane, 2020). Nesse teste, uma série de estímulos auditivos e visuais
é apresentada e o indivíduo é solicitado a relacionar os novos estímulos aos anteriores,
monitorando a identidade ou localização de uma série de estímulos verbais ou não
verbais, e indicando se o estímulo apresentado atualmente é o mesmo que aquele
apresentado “n” ensaios anteriormente. Aos poucos o espaçamento entre os estímulos
aumenta, exigindo maior capacidade de memória de trabalho. Durante todo o teste, o
tempo entre o estímulo e a resposta é medido (Owen, 2005; Bopp, 2018; Lamichhane,
2020).
Neste estudo, foram utilizados quatro níveis de dificuldade, assim divididos: a) no
primeiro nível (L1): o indivíduo deve clicar em uma letra pré-determinada quando ela
aparecer; b) no segundo nível (L2): deve clicar na letra apenas quando esta aparecer
uma vez imediatamente antes; c) no terceiro nível (L3): deve-se clicar na letra após ela
ter aparecido anteriormente com um espaço de uma letra; d) no quarto nível (L4): devese clicar na letra após ela ter aparecido previamente com um espaço de duas letras. As
questões corretas foram avaliadas em relação ao: a) número total de respostas corretas,
contabilizadas em cada nível; e b) tempo de resposta (TR), contabilizado pelo lapso
temporal decorrido entre o estímulo e a resposta.
Coleta de saliva e dosagem da resposta ao despertar do cortisol
Foram realizadas três coletas de saliva com o dispositivo Salivette, que é composto por
um tubo plástico contendo algodão específico para coleta de saliva. O próprio voluntário
foi orientado pelos pesquisadores a fazer as coletas, eles deveriam retirar a tampa
superior do tubo plástico, colocar o algodão dentro do tubo sob a língua e aguardar ou
mastigar por um período de 2 a 3 minutos, devendo então retirar o algodão pela boca e
voltar ao tubo, fechando-o com a tampa. As coletas obedeceram ao seguinte protocolo
de tempo: 1ª coleta, realizada no despertar do voluntário (T0); 2ª coleta, 30 minutos
após despertar (T30) e 3ª coleta, 45 minutos após despertar (T45). Previamente ou
durante a coleta de saliva, os voluntários foram orientados a não enxaguar a boca com
água, a não comer alimentos ou beber, ou a praticar atividades físicas ou movimentos
bruscos.
Os algodões foram centrifugados e os volumes de saliva obtidos armazenados a -80°
C. O cortisol foi medido pelo kit ELISA DGR-SLV 4635. Todas as dosagens foram
realizadas às cegas para grupo e indivíduo e em duplicata.
Análise estatística
Para o CAR salivar foi calculada a área sob a curva (AUC) dos três pontos de saliva
coletados em T0, T30 e T45 e este valor foi utilizado em investigações estatísticas (Prati
et al., 2008). CAR foi transformado em logaritmo de base dez. Os dados ausentes foram
imputados usando o método de bootstrap.
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CAR, HAM-D e componentes do N-Back test (L1, L2, L3 e L4) foram variáveis
dependentes quantitativas contínuas neste estudo, enquanto os grupos (GP e GC)
foram variáveis independentes categóricas.
O teste de Mann-Whitney, foi usado para investigar o efeito dos grupos na CAR e nas
medidas de N-Back (TR e acertos). Além disso, para analisar CAR em relação ao NBACK e a HAM-D dos pacientes foi usado o teste de correlação de Spearman.
Todas as análises foram realizadas no programa Estatística (sistema de software de
análise de dados). O nível de significância considerado foi de p ≤ 0,05 em todos os
testes.

Resultados e Discussões

Todos os 41 voluntários (GP: 30 e GC: 11) eram brasileiros, adultos jovens, em sua
maior parte eram mulheres, cursando graduação e com baixa renda. Os pacientes
apresentaram, em média, uma depressão maior de grau leve (tabela 1).
N-Back
GP e GC apresentaram o mesmo número de respostas corretas em todos os níveis: em
L1 (Mann-Whitney: U = 132 p = 0,33), L2 (Mann-Whitney: U = 143 p = 0,52), L3 (Mannwhitney: U = 117 p = 0,16) e L4 (Mann-whitney: U = 152 p = 0,71).
GP apresentou maior TR em L1 (Mann-Whitney: U = 81 p = 0,013) (figura 1). GP e GC
apresentaram o mesmo TR em L2 (Mann-Whitney: U = 215 p = 0,47), L3 (MannWhitney: U = 151 p = 0,68) e L4 (Mann-Whitney: U = 145 p = 0,55).
Cortisol
Os pacientes apresentaram níveis de CAR mais elevados do que os controles saudáveis
(Mann-Whitney: U = 68 p = 0,004) (figura 2).
Figura 2 - Média ± erro padrão da resposta do cortisol ao despertar (CAR; cm³) para os
pacientes depressivos (GP, n = 30) no grupo controle (CG, n = 11). *= p ≤ 0.05, MannWhitney test.
Correlações de GP
Foi observada uma correlação fraca positiva entre o HAM-D e o TR em L1 (teste de
Spearman: rho = 0,38 p = 0,05) e entre a CAR e TR em L1 (teste de Spearman: rho =
0,40 p = 0,05). Também foi encontrada correlação positiva fraca entre CAR e HAM-D
(teste de Spearman: rho = 0,40 p = 0,05).
O TDM possui grande heterogeneidade em sua forma de apresentação, com
variabilidade nas alterações psicoemocionais. Essas modificações sofridas pelo
indivíduo não se resumem exclusivamente a modificações comportamentais, mas
também a desajustes fisiológicos e cognitivos, que ainda não inteiramente conhecidos.
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Neste estudo, foi observada uma maior resposta do cortisol salivar ao despertar (CAR)
nos pacientes depressivos em comparação com o grupo controle, jovens universitários
saudáveis. Apesar dos estudos para TDM serem discordantes quanto às alterações do
CAR salivar, mostrando tanto elevação nessa resposta, quanto sua diminuição
(Bremmer et al. 2007, Moreira et al. 2016), ou ainda a não alteração da mesma (Høifødt
et al 2018), a hipercortisolemia ainda é o achado mais comum, sendo observada em
pacientes jovens com depressão (Foreman eGoodyer 1988, Duran et al. 2009) e
naqueles que apresentam maior dificuldade em alcançar a remissão após o tratamento
(Bremmer et al. 2007, Vreeburg et al. 2013; Stetler e Miller 2005).
Possivelmente a hipercortisolemia decorre da baixa sensibilidade do hipotálamo e da
hipófise à retroalimentação negativa, mecanismo de regulação em situações normais
(Herman et al. 2016). A origem dessa desregulação é incerta, tendo como principal
hipótese a da resistência dos receptores, decorrente de downregulation ou alterações
relacionadas à a expressão gênica, tradução do RNAm ou modificações epigenéticas
pós-traducionais (Nicolaides et al. 2016, Merkulov et al. 2017). Em acréscimo, há
evidências de uma resposta endócrina ao estresse hiperativada relacionada a sintomas
depressivos, pelo aumento da secreção pelo hipotálamo do CRF - fator liberador de
corticotropina, e da secreção pela hipófise do ACTH - hormônio adrenocorticotrófico,
desencadeando, por conseguinte, maior ativação do eixo HPA (Ferrari & Villa 2017;
Dean & Keshavan 2017).
Adicionalmente, encontramos que os pacientes apresentaram um maior tempo de
resposta no nível 1 do teste cognitivo, em relação ao grupo controle. Esse retardo inicial
no tempo de resposta dos pacientes depressivos indica que a lentificação do
pensamento já está presente nos quadros iniciais e leves desse transtorno, podendo
trazer prejuízos no aprendizado dos jovens universitários que sofram dessa patologia.
Há evidências que a TDM diminui a capacidade de memória de trabalho para algumas
habilidades, gerando menores taxas de acertos e tempo de resposta mais longo em
comparação ao grupo controle, mostrando prejuízo na capacidade de recuperação da
memória operacional, e sendo uma possível causa da lentificação do pensamento
característica da depressão maior (Li et al. 2018). Nessa mesma linha uma meta-analise
sobre depressão e função executiva demonstrou a TDM está confiavelmente associado
ao desempenho prejudicado em medidas neuropsicológicas da função executiva e com
evidências de correlação positiva entre a gravidade dos sintomas ou utilização de
medicamentos psicotrópicos e os prejuízos cognitivos observados (Synder 2013).
Entretanto, alguns estudos são divergentemente e não encontraram diferenças no
desempenho cognitivo de indivíduos saudáveis e pacientes deprimidos, embora os
pacientes tenham mostrado maior ativação do córtex pré-frontal, indicando necessidade
de maior ativação dentro da mesma rede neural para manter um nível semelhante de
desempenho durante a execução da memória de trabalho (Harvey et al. 2005; Matsuo
et al. 2007).
Os motivos pelos quais a diferença inicial foi superada no decorrer do teste, igualandose os resultados de grupo controle e paciente encontra-se inconclusivo, suscitando-se
o efeito de teto, no qual a elevada dificuldade dos níveis subsequentes igualou as
respostas dos grupos, ou uma posterior ativação neuronal em maior quantidade pelos
pacientes depressivos.
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Além disso, observamos algumas correlações, onde um maior tempo de reação no teste
cognitivo foi associado a sintomas depressivos mais fortes (HAM-D) e maiores níveis de
cortisol, os quais também se relacionaram positivamente entre si. Essas correlações
corroboram a noção de integração entre as alterações do eixo de resposta ao estresse
e a memória, nos pacientes depressivos (Hinkelmann et al 2009; Wingenfeld & Otte
2018).

Conclusão

Assim, foram encontradas alterações significativas da resposta do cortisol salivar ao
despertar em pacientes com depressão, mostrando evidência científica da teoria da
hipercortisolemia. Por outro lado, o retardo inicial no tempo de resposta dos pacientes
depressivos indica que a lentificação do pensamento já está presente nos quadros
iniciais e leves desse transtorno, podendo trazer prejuízos no aprendizado dos jovens
universitários que sofram dessa patologia. Ambos resultados foram relacionados entre
si e agravadas com a severidade dos sintomas depressivos. Dado o exposto, é de suma
importância que mais estudos sejam direcionados à essa linha de investigação para
ajudar a explicar plenamente e consolidar os achados.
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TÍTULO: Imunoistoquímica do Folheto intergeniculado de Animais Idosos
Resumo
O sistema de temporização circadiana (STC) é responsável pela geração e
sincronização dos ritmos circadianos que são oscilações endógenas manifestadas pelos
seres vivos para a maioria das funções e comportamentos, com período em torno de 24
horas. Esse sistema, em roedores, é composto por estruturas neurais interligadas como
o núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, o folheto intergeniculado (FIG) do
tálamo, vias sincronizadoras e efetores comportamentais. O NSQ tem sido descrito
como o principal marca-passo circadiano em diversas espécies de mamíferos enquanto
que o FIG parece estar envolvido na integração de informações fóticas, não-fóticas e
metabólicas retransmitindo-as ao NSQ. O STC, como um todo, permite que o organismo
tenha uma organização temporal interna ordenada, o que propicia a execução adequada
dos mecanismos fisiológicos e comportamentais, trazendo assim homeostasia para o
organismo. No entanto, essa estabilidade é perturbada com o avanço da idade trazendo
inúmeros transtornos patológicos que vão desde a perda de funções fisiológicas simples
à diminuição no desempenho cognitivo, sendo assim fundamental a compreensão dos
efeitos da senescência sobre os componentes deste sistema Tendo como base nossos
recentes achados sobre alterações neuroquímicas relacionadas à idade no FIG de ratos,
nós propomos nesse projeto aprofundar esses estudos com dados moleculares,
histoquímicos e funcionais.
Palavras-chave:

Sistema

de

temporização

circadiana,

envelhecimento,

Imunoistoquímica.
TITLE: Immunohistochemistry of the Intergeniculate Leaflet of Elderly Animals
Abstract
The circadian timing system (CTS) is responsible for the generation and synchronization
of circadian rhythms that are endogenous oscillations manifested by living beings for
most functions and behaviors, with a period of around 24 hours. This system, in rodents,
is composed of interconnected neural structures such as the hypothalamic
suprachiasmatic nucleus (SCN), the intergeniculate leaflet (IGL) of the thalamus,
synchronizing pathways and behavioral effectors. SCN has been described as the main
circadian pacemaker in several species of mammals while the IGL seems to be involved
in the integration of photic, non-photic and metabolic information relaying it to the SCN.
The CTS, as a whole, allows the organism to have an orderly internal temporal
organization, which allows the proper execution of the physiological and behavioral
mechanisms, thus bringing homeostasis to the organism. However, this stability is
disturbed with advancing age, bringing numerous pathological disorders that range from
the loss of simple physiological functions to the decrease in cognitive performance, thus
it is essential to understand the effects of senescence on the components of this
system.Based on findings on age-related neurochemical changes in the IGL of rats, we
propose in this project to deepen these studies with molecular, histochemical and
functional data.
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Introdução
O FIG corresponde à divisão medial do GLV de gatos (Nakamura; Itoh, 2004) e estudos
apontam que essa estrutura, juntamente com o GLV, e o núcleo pré-geniculado de
primatas são homólogos (Moore, 1989; Lima et al., 2012). Ele tem um volume
relativamente grande, apesar de sua típica representação como uma pequena estrutura
laminar intercalada entre o GLD e GLV, estando presente em toda extensão
rostrocaudal do complexo geniculado lateral (Morin, 2013). Estudos citoarquitetônicos
com o método de Golgi e de reconstrução 3D mostram que a porção medial dessa
estrutura laminar vai se projetando ventralmente à medida que atinge níveis mais
caudais, de modo que ela apresenta morfologia distinta ao longo do eixo rostrocaudal,
sendo laminar em níveis rostrais, triangular em níveis intermediários e ter uma grande
extensão ventral em níveis caudais. Além disso, esses estudos mostram que o FIG
apresenta neurônios de morfologias levemente distintas nas regiões rostrais e caudais,
sendo de tamanhos pequenos e médios, alguns multipolares e todos tendo seus
dendritos orientados ao longo do eixo dessa estrutura, raramente se estendendo para
fora dela (Moore; Card, 1994; Szkuldarek, Raastad, 2007). Outra característica
marcante do FIG diz respeito ao seu conteúdo de células gliais. Nessa estrutura, já foi
vista uma marcação específica de proteína glial fibrilar ácida (GFAP), um marcador
específico para astrócitos ativados, em contraste com GLD e GLV que não são
marcados, indicando que o FIG é, pelo menos em parte, separada desses outros
componentes por uma borda glial (Morin et al., 1989). Alguns estudos apontam ainda
que essas células podem estar relacionadas com a regulação da função circadiana
exercida pelo FIG. O envelhecimento é um fenômeno universal que afeta os seres vivos.
Considerando que ele é um processo natural muitas vezes associado a implicações
patológicas, o estudo desse tema é fundamental para melhorias na qualidade de vida.
Já existem dados bem consistentes que mostram a relação do sistema de temporização
circadiana e o envelhecimento. Esses dados incluem observações no nível de
mudanças moleculares e neuroquímicas no núcleo supraquiasmático, bem como
correlatos comportamentais. Entretanto, o sistema de temporização funciona de
maneira integrada sendo composto por várias estruturas. Foi nesse contexto que, nos
últimos anos, surgiu em nosso laboratório uma linha de pesquisa que se propõe a
estudar os efeitos do envelhecimento no sistema de temporização circadiana. Dentre
nossos achados recentes, mostramos alterações morfológicas relacionadas à idade no
Folheto Intergeniculado de ratos, principalmente na subpopulação de neurônios que
compõe o sistema temporizador circadiano (STC). Tendo em vista esses indícios em
conjunto com a carência de dados sobre as alterações que o envelhecimento acarreta
a outras estruturas do sistema, nossa proposta de expandir os dados existentes sobre
o Folheto Intergeniculado idoso traz uma oportunidade importante para uma melhor
compreensão do processo de envelhecimento e como ele afeta o sistema de
temporização circadiana.
Metodologia
Perfusão e microtomia: Os ratos de cada grupo etário( Jovem : aproximadamente 3
meses, Meia-idade: aproximadamente 13 meses e Idoso aproximadamente 23 meses)
foram anestesiados, por via intramuscular, com quetamina 10% (0,1 mL/100g) e xilazina
2% (0,05 mL/100g) misturadas na mesma seringa. Posteriormente foram perfundidos
transcardiacamente com a impulsão de 300 mL de solução salina a 0,9% em tampão
fosfato 0,1M, pH 7,4 com heparina (Liquemine, Lilly, 2 ml/1000ml de solução salina),
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seguido de 300 mL de solução fixadora (paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1M,
pH 7,4) através de uma bomba peristáltica. Após, aproximadamente, 2 horas, os
encéfalos foram removidos da cavidade craniana, por fratura de ossos sendo, em
seguida, pós-fixados na solução fixadora citada anteriormente, acrescida de sacarose a
30% por 4 horas e então colocados em outra solução de sacarose a 30% em tampão
fosfato 0,1 M, pH 7,4 até serem submetidos a microtomia em criostato. Foram obtidas
secções frontais de 30 µm, distribuídas sequencialmente em 6 compartimentos, em um
meio líquido contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Os cortes foram então
armazenados em uma solução anti-congelante à base de etileno-glicol e tampão fosfato
e posteriormente conservados a 4ºC até as reações de imunoistoquímica. Todos os
cortes representativos dos grupos tiveram seu processamento específico no mesmo dia,
sob as mesmas condições, a fim de evitar variação de marcação. Imunoistoquímica: O
processo imunoistoquímico foi realizado para a identificação de SP, 5-HT, CR, NeuN e
Ox42. Nesse procedimento as secções contendo o FIG foram submetidas a um
procedimento de bloqueio de peroxidases endógenas utilizando o peróxido de
hidrogênio a 0,3% em PBS (Tampão fosfato) por 20 minutos. Em seguida, os cortes
foram colocados em contato com anticorpo primário para as substâncias mencionadas.
Posteriormente, foram colocados em contato com os anticorpos secundários para os
primários obtidos. Após esta etapa, os cortes foram incubados em uma solução
contendo avidina e biotina (2%) com adição de NaCl, por 120 minutos. Para visualizar
a reação, os cortes foram colocados num recipiente em contato com um cromógeno,
uma solução de diaminobenzidina (DAB) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 2,5% diluída em
PB (0,1M / pH 7,4. A reação final foi então revelada adicionando uma solução contendo
peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,003% como substrato, obtendo da região marcada
uma cor marrom, resultante da oxidação da DAB. Sempre, entre cada uma das etapas
descritas anteriormente, foram feitas quatro lavagens do tecido, de 5 minutos cada, com
PB a 0,1 M e pH 7,4. Os cortes foram montados em lâminas de vidro (Specimen)
previamente gelatinizadas com gelatina-alúmem-cromo (Vetec Química Fina) e
intensificados em uma solução de tetróxido de ósmio a 0,05%, por 30 segundos, em
seguida as lâminas foram cobertas com lamínulas usando-se DPX (Aldrich Milwaukee,
WI). Análise: Para análises de marcação de em imunoistoquímica foram feitas análises
por contagem e densitometria. Na contagem, critérios como boa delimitação do corpo
celular e marcação bem definida foram estabelecidos para a inclusão das células. A
análise por densitometria consistiram em comparar valores médios de cinza das
imagens invertidas da área de interesse (FIG) com uma área de referência não marcada
(REF), obedecendo a fórmula DOR= ((FIG) ̅- (REF) ̅)/((FIG) ̅+ (REF) ̅ ). Tendo em vista
que o FIG apresenta diferentes morfologias ao longo do eixo rostro-caudal, também foi
feita uma análise separada por nível (fatias: 1 rostral, 2 médio e 2 caudal) para um
estudo mais detalhado e livre de tendências.
Resultados e Discussões
De forma qualitativa observamos uma marcação mais densa de GFAP em animais de
Meia-Idade quando comparados a animais Jovens e Idosos, os quais apresentaram
marcações semelhantes; Qualitativamente notamos uma diminuição no número de
células NPY-IR nos grupos de Meia-Idade e Idosos quando comparado com o grupo
Jovem, análise estatística mostrou efeito significativo da idade na mudança no número
de células e densidade óptica relativa entre os grupos; Através do método de coloração
de Nissl observamos a diminuição celular nos parâmetros de número, área e diâmetro
no FIG.
Conclusão
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Considerando o aumento de GFAP em animais na Meia-idade e a observada diminuição
no número de células no NPY entre os grupos de animais Jovens e de Meia-idade, podese indicar um possível efeito compensatório, ocorrendo em resposta a diminuição de
alguns neurônios específicos; observou-se a diminuição de GFAP no FIG de animais
Idosos, é possível que a essa diminuição não se dê por diminuição no número de
astrócitos e sim por uma possível diminuição em sua detecção, porém outros fatores
também podem apresentar possíveis explicações para a diminuição de GFAP em
animais idosos, sendo necessários mais estudos, em particular estudos de caráter
molecular. Esses dados são interessantes pois mostram correlatos anatômicos que
podem implicar em um déficit funcional no FIG com o envelhecimento influenciando
assim no STC.
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TÍTULO: EFEITOS RELACIONADOS À DEPRESSÃO DA TANSULOSINA

-

ANTAGONISTA SELETIVO DE ADRENOCEPTOR alfa-1A - EM CAMUNDONGOS
Resumo

Considerando a importância clínica da tansulosina no tratamento da hiperplasia
prostática benigna em pacientes de meia-idade do sexo masculino e das evidências
clínicas de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso central, este estudo visa
investigar os efeitos agudos e crônicos do tratamento com tansulosina em camundongos
machos submetidos a testes comportamentais que visam avaliar os comportamentos
relacionados à depressão. Foi utilizado camundongos Swiss machos que foram
expostos aos testes de natação forçada e, logo em seguida, de campo aberto. A
tansulosina foi administrada de forma subaguda (0,01-1 mg/kg, vo, 23 h, 5 h e 1 h antes
do teste) e aguda (0,001- 0,1 mg/kg, vo, 60 min antes do teste). Pretende-se ainda
realizar a avaliação dos efeitos da administração crônica de tansulosina em
camundongos no teste de natação forçada. Nossos resultados apontam que o
tratamento de tansulosina, subagudo e agudo, aumentou o tempo de imobilidade dos
animais nas diversas doses testadas (1-0,01 mg/kg) comparado ao grupo controle, sem
induzir nenhuma alteração locomotora nos camundongos quando comparado ao grupo
controle. Os dados até o momento obtidos apontam que a administração, subaguda e
aguda, de tansulosina induziu um fenótipo do tipo depressivo em camundongos
expostos ao estresse de natação forçada. Esses dados são relevantes para
compreender como a tansulosina induz depressão em pacientes e também servem de
base
para
o
entendimento
da
neurobiologia
da
depressão.

Palavras-chave: Tansulosina. Teste da Natação Forçada. Camundongo. Depressão.
TITLE: EFFECTS

RELATED TO

TANSULOSIN DEPRESSION

- ALPHA-1A

ADRENOCEPTOR SELECTIVE ANTAGONIST - IN MICE
Abstract
Tamsulosin is the first class treatment for benign prostatic hyperplasia in middle-aged
male patients. Clinical evidence suggest central side effects related to the administration
of tamsulosin. This study aims to investigate acute and chronic effects of tamsulosin in
male mice subjected to behavioral tests that aim to assess depressive-like behaviors. In
this study, male Swiss mice were used, who were exposed to forced swimming, and then
to the open field test. Tamsulosin was administered subacutely (0.01-1 mg kg, vo, 23 h,
5 h and 1 h before the test), and acutely (0.001- 0.1 mg/kg, vo, 60 min before the test).
The investigation of the chronic effects of tamsulosin in mice in the forced swimming test
will also be carried out. Our results showed that the subacute and acute treatment with
tamsulosin induced a significant increase in the immobility time at distinct doses (1-0,01

CIÊNCIAS DA VIDA

764

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

mg/kg) compared to control. However, the acute administration of tamsulosin did not
affect the spontaneous locomotion of mice in the open field compared to controls. Our
findings suggest that the subacute and acute administration of tamsulosin can induce a
depressive-like phenotype in mice exposed to forced swimming stress. These findings
can contribute to the understanding of the central side effects of tamsulosin developed
by patients, and can also contribute to the knowledge of the neurobiology of depression.
Keywords: Tamsulosin. Forced Swimming Test. Mouse. Mood disorder.
Introdução
A tansulosina, um antagonista seletivo α1 adrenérgico (ordem de afinidade: α1A ≥ α1D
> α1B) de ação prolongada, os quais são expressos principalmente na musculatura lisa
da próstata, ducto deferente, epidídimo ou vesícula seminal (Calzada & de Artinano,
2001). É utilizado, principalmente, para gerenciar os sintomas do trato urinário inferior
resultantes da hiperplasia prostática benigna (HPB). A HBP é uma doença comum
dependente da idade que afeta mais da metade dos homens acima de 65 anos (Lepor
et al., 2007). Neste sentido, o bloqueio dos adrenoceptores α1A na próstata resulta em
relaxamento da musculatura lisa, reduzindo a resistência uretral prostática e
melhorando os sintomas urinários relacionados ao HPB (Lepor et al., 1993a; Lepor et
al., 1993b).
No entanto, pode haver efeitos adversos nas funções cognitivas por sua seletividade ao
subtipo α1A de receptores α1-adrenérgicos no sistema nervoso central (SNC), existindo
diferenças na densidade e localização. Em camundongos, aproximadamente, 55% dos
adrenoceptores α1 presentes no SNC de camundongos são do subtipo α1A, enquanto
os subtipos α1B e α1D representam 35% e 10%, respectivamente (Frankel et al., 2018;
Perez & Doze, 2011). Além disso, é descrito que os adrenoceptores α1A podem ser
encontrados principalmente no sistema límbico, portanto, especula-se que a sua função
esteja relacionada à modulação da resposta emocional e de processos cognitivos
(Frankel et al., 2018).
Diante deste contexto, é plausível supor que antagonistas dos adrenoceptores α1A,
como a tansulosina, possam apresentar efeitos no sistema nervoso central, levando em
consideração a sua capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Estudos
epidemiológicos demonstraram que o uso crônico de tansulosina esteve associado a
um maior risco de desenvolvimento de demência, delírio, doença de Parkinson e
depressão (Frankel et al., 2018). Além de sua já citada ação como antagonista dos
adrenoceptores α1A, é descrito que a tansulosina também é capaz de se ligar com alta
afinidade aos receptores dopaminérgicos D3 e serotoninérgicos 5-HT1A, os quais
regulam importantes funções no sistema nervoso central (como humor, atenção,
aprendizado e memória) e podem contribuir com os efeitos centrais de tal fármaco. Este
estudo tem por objetivo avaliar os efeitos comportamentais do tratamento agudo e
crônico com tansulosina em modelos animais, a fim de investigar os efeitos colaterais
centrais desse medicamento, bem como compreender suas bases neurobiológicas e,
até em última instância, contribuir para o entendimento do papel de adrenoceptores α1
em transtornos psiquiátricos.

Metodologia
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Animais
Para desenvolver este estudo, foram utilizados camundongos Swiss machos (8-10
semanas; 30-40 g) provenientes do Biotério do Central/Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Os animais foram alojados em, no máximo, 10 por caixa (41 x 34 x 16
cm), com livre acesso a ração e água e serão mantidos em um ciclo de 12 horas claroescuro (luzes acessas às 6:00 h) com uma temperatura de 22°C ± 1oC. Todos os
procedimentos experimentais foram realizados de acordo com as recomendações da
Lei n° 11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) e previamente aprovados pela Comissão de
Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(protocolo N° 182.034/2019).
Drogas e tratamentos
A tansulosina foi administrada por por gavagem (vo) com o emprego de uma cânula nas
doses de (0,001, 0,01 e 0,1 mg/kg) agudamente, subaguda (3x em 24 h para o teste da
natação forçada –0,01, 0,1 e 1 mg/kg) e será administrada de forma repetida por 21 dias
(na primeira dose inativa proveniente do teste agudo). A tansulosina foi solubilizada em
solução fisiológica (NaCl 0,9%). O fármaco foi administrado no volume de 10 ml/kg. O
grupo controle negativo recebeu o mesmo volume da droga, pela mesma via e com o
mesmo solvente utilizado para o grupo tratado com a droga tansulosina.
Testes comportamentais
Teste da natação forçada (TNF)
O TNF será realizado como previamente descrito por Porsolt e colaboradores (1977).
Resumidamente, consiste em colocar os camundongos individualmente em cilindros de
vidro (18 cm de altura e 17 cm de diâmetro) contendo 12 cm de água (24 °C ± 1 °C)
para uma sessão de natação com duração de 6 min. O tempo de imobilidade (tempo no
qual o animal permanece flutuando, fazendo apenas os movimentos necessários para
manter sua cabeça acima da água), é um parâmetro previamente validado para detectar
o efeito do tipo antidepressivo dos fármacos nesta tarefa e será registrado
cumulativamente somente nos 4 últimos minutos do teste. Ao final da sessão de
natação, o animal será removido do cilindro com água, a fim de evitar hipotermia, o
animal será colocado em um berço aquecido (38 °C) por 15 min e, então, retornará para
a gaiola de origem. A água do cilindro será trocada para cada animal.
Teste do campo aberto
A locomoção espontânea dos animais foi medida atrás do teste do campo aberto, 15
min após a exposição ao TNF. O aparato é uma caixa de fórmica pintada de preto,
quadrada medindo 40 cm x 40 cm e cercada por paredes de 40 cm de altura. Os animais
são alocados no centro da arena e permitidos caminhar livremente por 10 min. Todo o
procedimento foi gravado e, posteriormente analisado com o emprego de um software
de rastreamento do animal, Anymaze (Stoelting Co, San Diego, USA) e os seguintes
parâmetros comportamentais serão analisados: distância total percorrida acumulada e
a distância total percorrida a cada 5 min de teste.
Análise estatística
Os dados foram apresentados como média ± EPM para tempo de imobilidade ou
distância percorrida, como descrito nas legendas das figuras. Os dados passaram por
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verificação de normalidade e homogeneidade de variância antes da realização dos
testes estatísticos. A diferença no tempo de imobilidade ou distância percorrida entre as
diferentes doses foi avaliada através de ANOVA de uma via seguida de teste de Tukey.
Foi considerado diferenças estatisticamente significantes para os valores de P<0,05. Os
procedimentos estatísticos foram realizados no programa SPSS para Windows, versão
21.0, e Graphad Prisma 6.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, USA).

Resultados e Discussões
Este estudo iniciou-se com a avaliação do efeito da tansulosina administrada
subagudamente em camundongos expostos ao TNF. Nesta etapa, observou-se que a
tansulosina (0,01, 0,1 e 1 mg/kg) quando administrada 23, 5 e 1 hora antes do TNF,
promoveu aumento significativo do tempo de imobilidade (Fig.1; F(3,26)=14,08; P<0,05;
ANOVA de uma via, Teste de Tukey).
Conforme ilustrado na figura 1, todas as doses testadas de tansulosina, de forma
subaguda foram eficazes em alterar o comportamento dos camundongos, optou-se
então por testar os efeitos dessa droga de maneira aguda.
A figura 2 mostra o efeito do tratamento agudo com o antagonista a1. Nas maiores doses
testadas (0,01 - 0,1 mg/kg), a tansulosina induziu aumento no tempo de imobilidade
quando comparado ao grupo controle (Fig. 2; F(3,26)=59,40; P<0,05; ANOVA de uma
via, Teste de Tukey). Esse aumento no tempo de imobilidade observado com o
tratamento com tansulosina pode representar um perfil de ação pró-depressivo. Em
relação a locomoção espontânea, a administração aguda de tansolusina não afetou a
locomoção dos animais expostos ao campo aberto (Fig. 3; P>0,05; ANOVA de uma via,
Teste de Tukey). É importante destacar que o efeito do tipo pró-depressivo observado
no TNF não se apresenta pela locomoção dos animais. Cabe mencionar que aumento
ou diminuição da locomoção poderia em teoria afetar a interpretação do comportamento
dos animais no teste da natação forçada.
Dados da literatura corroboram esses achados pré-clínicos aqui relatados. De fato,
dados clínicos correlacionam o uso prolongado de tansulosina em caso de HPB com
aumento de prejuízos cognitivos e demência, bem como alterações no humor dos
pacientes (Frankel et al., 2018) e isso pode ser justificado pela afinidade pelos
receptores α1A, bem como a atuação em receptores dopaminérgicos D3 e
serotoninérgicos 5-HT1A (Frankel et al., 2018). De fato, Frankel e colaboradores, 2018
relataram uma associação entre o uso crônico de tansulosina e demência em pacientes
humanos e esteve associado a um maior risco de desenvolvimento de delírio, doença
de Parkinson e depressão.
A literatura já estabelece um paralelo entre expressão límbica adrenoceptores α1A com
modulação da resposta emocional e de processos cognitivos. Nesse sentido, Doze e
colaboradores, 2009 demonstraram que camundongos transgênicos expressando
adrenoceptores α1A mutantes (que se encontram constitutivamente ativos)
apresentaram comportamento do tipo antidepressivo em diversos testes
comportamentais, como teste da natação forçada, suspensão pela cauda e marbleburying test. Em outro estudo, foram investigadas as alterações comportamentais de
camundongos mutantes expressando adrenoceptores α1A com diversos graus de
atividade constitutiva e foi relatado que quando o receptor se encontrava no maior grau
de atividade constitutiva, os animais apresentavam comportamento do tipo ansiolítico e
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antidepressivo em comparação com os controles (Luger et al., 2009). Foi também
observado que em longo prazo os camundongos que expressam adrenoceptores α1A
mutantes constitutivamente ativos apresentavam fenótipo antidepressivo e eram menos
ansiosos comparados aos controles (Doze et al., 2011).
Adicionalmente, foi mostrado que camundongos (não mutantes) tratados cronicamente
com cirazolina, um agonista dos adrenoceptores α1A, apresentaram um perfil de
resposta do tipo antidepressiva nos testes de desespero comportamental (Doze et al.,
2009). Por outro lado, foi demonstrado que camundongos que não expressam os
adrenoceptores α1A apresentam prejuízos cognitivos em longo prazo (Doze et al.,
2011).
Além de sua já citada ação como antagonista dos adrenoceptores α1A, a tansulosina
também apresenta alta afinidade aos receptores dopaminérgicos D3 e serotoninérgicos
5-HT1A (Frankel et al., 2018), os quais regulam inúmeras funções no sistema nervoso
central (como humor, atenção, aprendizado e memória) e podem colaborar com os
efeitos centrais de tal fármaco. De fato, inúmeras pesquisas têm demonstrado que
diferentes vias neuronais estão relacionadas na fisiopatologia da depressão. A hipótese
de maior relevância proposta em 1967 (Coppen, 1967), trata essa doença como uma
alteração no sistema monoaminérgico, o que é caracterizada por uma redução nos
níveis cerebrais dos neurotransmissores serotonina (5-HT), noradrenalina e dopamina
(Millan, 2004; Snow et al., 2000). Portanto, não é possível apenas atribuir as alterações
comportamentais aqui observadas ao bloqueio de adrenoceptores a1A.
Cabe mencionar que devido a substituição do bolsista responsável pelo projeto e
somado à pandemia de COVID-19, que causou consequente afastamento das
atividades acadêmicas, foi necessário paralisar os experimentos, o que prejudicou a
conclusão dos experimentos inicialmente propostos.

Conclusão
Os dados aqui apresentados sugerem que a administração subaguda e aguda de
tansulosina induziu efeito do tipo pró-depressivo em camundongos expostos ao teste da
natação forçada, sem, no entanto, afetar a locomoção espontânea dos animais, avaliada
no campo aberto. Esses dados corroboram os achados clínicos que descrevem o
surgimento de sintomas depressivos em pacientes em uso da tansulosina. Essas
informações são relevantes para o entendimento de tal efeito adverso promovido pela
tansulosina e também são de grande importância para o estudo das bases
neurobiológicas da depressão.
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Anexos

Figura 1 - Efeito da administração subaguda de tansulosina no teste de natação forçada.
Os dados são apresentados como média ± SEM do tempo de imobilidade de 5-10
camundongos/grupo. *P

Figura 2 - Efeitos da administração de tansulosina em camundongos expostos ao teste
de natação forçada. Os dados são apresentados como média ± SEM do tempo de
imobilidade de 6-8 camundongos/grupo. *P

Figura 3 - Efeitos da administração de tansulosina em camundongos expostos ao teste
de campo aberto em camundongos. Os dados são apresentados como média ± SEM
distância percorrida cumulativa de 6-8 camundongos/grupo. *P
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TÍTULO: ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL
NA MODULAÇÃO DO COMPORTAMENTO TIPO DEPRESSIVO INDUZIDO PELA
ATIVAÇÃO DO RECEPTOR DE NOCICEPTINA/ORFANINA FQ
Resumo
Diversos estudos têm relacionado o sistema da N/OFQ-receptor NOP com o transtorno
de humor depressivo. Evidências recentes mostraram que a administração de agonistas
NOP facilitam o comportamento do tipo depressivo em camundongos no modelo do
desamparo aprendido. Neste estudo, avaliamos o papel do agonista NOP na aquisição
do fenótipo depressivo no teste da natação forçada (TNF), e pretendemos avaliar a
participação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) na mediação desse efeito do
tipo depressor induzido por agonista NOP. Para isso, testaremos o efeito do agonista
NOP (Ro 65-6570) em animais pré-tratados com antagonista do receptor CRF1 (NBI
30755), antagonista do receptor de glicocorticoide (RU 486) e inibidor da síntese de
glicocorticoides (aminoglutetimida). Para fins de comparação, a ação do glicocorticoide
dexametasona foi avaliada na mesma condição experimental. Até o presente momento,
foi observado que a re-exposição ao nado forçado promoveu aumento significativo no
tempo de imobilidade. Além disso, a administração de dexametasona e Ro 65-6570,
antes da exposição ao TNF, induziu, de maneira dose-dependente, aumento adicional
no tempo de imobilidade dos camundongos. Espera-se com este estudo avançar no
entendimento do papel exercido pelo eixo HPA na mediação do comportamento
depressivo induzido por agonistas NOP.

Palavras-chave: Depressão. Camundongo. Nociceptina/orfanina FQ. Teste de nado
forçado.
TITLE: PARTICIPATION OF THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY-ADRENAL AXIS IN
MODULATING THE ACTIVATION OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ RECEPTORINDUCED DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIORS
Abstract

Several studies have linked the N/OFQ-NOP receptor system with mood disorders.
Preclinical studies showed a notorious antidepressant-like effects evoked by NOP
antagonists. However, little is known about the behavioral actions of NOP agonists under
stress conditions. Recent evidence has shown that the administration of NOP agonists
facilitates the development of depressive-like behavior in mice in the learned
helplessness model. In this study, we aim to evaluate the role of NOP agonists in the
acquisition of a depressive-like phenotype in the forced swimming test (FST). Indeed,
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we intend to investigate the participation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA)
in the mediation of the NOP agonist-induced behavioral effects. For this, we tested the
effects of the NOP agonist (Ro 65-6570) in mice pretreated with the CRF1 receptor
antagonist (NBI 30755), glucocorticoid receptor antagonist (RU 486) and an inhibitor of
glucocorticoid synthesis (aminoglutetimide). The action of the glucocorticoid
dexamethasone was also evaluated in this study. To date, it has been observed that the
administration of dexamethasone and Ro 65-6570, before exposure to FST induced in a
dose-dependent manner a further increase in the immobility time. Ultimately, this study
aims to contribute to the role played by the HPA axis in mediating NOP agonists-induced
depressive-like behaviors.

Keywords: Depression. Mouse. Nociceptin/orphanin FQ. Forced swimming test.
Introdução
A Nociceptina/Orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo (Reinscheid et al. 1995;
Meunier et al. 1995), sendo o ligante endógeno do receptor NOP, um receptor do tipo
transmembrana acoplado a proteína Gi, que quando ativado causa uma redução na
liberação de neurotransmissores e/ou inibição do disparo neuronal (Gavioli and Calo
2013). O sistema N/OFQ–receptor NOP está amplamente expresso em áreas de
processamento sensorial e emocional como estruturas límbicas e núcleos
monoaminérgicos do tronco cerebral (Mollereau and Mouledous 2000; Neal Jr et al.
1999). Sendo assim, postula-se que esse sistema module psicopatias como ansiedade
e depressão. De fato, dados na literatura mostram que em roedores, a administração
aguda de antagonistas do receptor NOP, tanto peptídicos (UFP-101 e [Nphe1]N/OFQ(113)-NH2), quanto não peptídicos (J-113397, SB-612111 e BTRX-246040) reduziram o
tempo de imobilidade na tarefa da natação forçada e da suspensão pela cauda,
sugerindo um efeito do tipo antidepressivo (Gavioli et al. 2004; Gavioli et al. 2003; Post
et al. 2016; Rizzi et al. 2007). Também foi demonstrado que os antagonistas NOP (UFP101 e SB-612111) induziram efeitos do tipo antidepressivo em modelos animais de
depressão, como no modelo de depressão induzida pela ativação do sistema
imunológico decorrente da administração de LPS (Medeiros et al. 2015) e no modelo do
desamparo aprendido (Holanda et al. 2016). Ainda foi demonstrado que a administração
crônica de UFP-101 é capaz de reverter o comportamento depressivo de camundongos,
acessado pela perda na preferência pela ingestão de sacarose, após exposição ao
estresse crônico multivariado (Vitale et al., 2009). Complementar aos achados
farmacológicos, roedores que não expressam o receptor NOP apresentam redução no
tempo de imobilidade em testes de desespero comportamental quando comparados
com os animais selvagens (Gavioli et al. 2004; Gavioli et al. 2003).
Recentemente, um estudo clínico utilizando BTRX-246040 um antagonista não
peptídico do receptor NOP, disponível por via oral, reforçou os resultados obtidos em
estudos com modelos animais acerca do efeito antidepressivo de antagonistas do
receptor NOP. De fato, o tratamento por 8 semanas com BTRX-246040 foi eficaz em
aliviar os sintomas depressivos em pacientes diagnosticados com transtorno depressivo
maior (Post et al. 2016; Silva et al. 2020).
Entretanto, apesar do notório efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração
de antagonistas NOP, ainda pouco se conhece sobre o papel endógeno desempenhado
pela ativação do receptor NOP em condições de estresse. Evidências recentes do nosso
grupo de pesquisa mostraram que a administração de agonistas NOP facilitam a
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aquisição do comportamento do tipo depressivo em camundongos no modelo do
desamparo aprendido (Holanda et al. 2019), além de bloquearem a ação antidepressiva
de fármacos antidepressivos convencionais como a fluoxetina e a nortriptilina (Holanda
et al. 2018). Além disso, evidências sugerem um efeito inibitório decorrente da ativação
do receptor NOP sobre a neurotransmissão monoaminérgica, o que contribuiria, em
última análise, para um efeito do tipo pró-depressivo de agonistas NOP. Porém, pouco
se sabe sobre a participação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal na mediação do efeito
pró-depressivo de agonistas NOP.
Considerando que a ativação do receptor NOP, feita por agonistas NOP, promove efeito
do tipo depressivo em camundongos, este estudo visa investigar a participação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal no comportamento do tipo depressivo induzido por
agonistas NOP em camundongos.

Metodologia

Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos e fêmeas (8-10 semanas; 30-40 g),
provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Os animais foram mantidos em um ciclo de 12 horas claro-escuro (luzes
acessas à 6:00 h), com livre acesso a ração e água e alojados em, no máximo, 10 por
caixa (21 x 34 x 16 cm) com uma temperatura de 22°C ± 1°C. Os procedimentos
experimentais realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA), com o número de protocolo 141.073/2018 da UFRN e seguindo as
recomendações da Lei n° 11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca).
Drogas e tratamentos
Para a realização desse estudo foram utilizadas as seguintes drogas:
Dexametasona (0,01, 0,07 e 0,3 mg/kg, sc), um glicocorticóide, e o agonista NOP Ro
65-6570 (0,01, 0,1 e 1 mg/kg, ip). A dexametasona e o Ro 65-6570 foram utilizados em
doses capazes de promover efeito do tipo depressivo, conforme proposto por
previamente (Holanda et al. 2019; De Souza et al., 2019). O agonista NOP foi doado
pelo Prof. R. Guerrini (Dept. of Biotechnology and Pharmaceutical Chemistry, University
of Ferrara, Itália) e foi solubilizado em DMSO na concentração final de 1%, enquanto
que a dexametasona foi solubilizada em etanol a 10% e solução salina (0,9% NaCl), e
foi armazenada a 20 °C (solução de estoque: 0,1 mg/mL). Antes de cada experimento,
a alíquota de dexametasona foi solubilizada em solução salina em uma concentração
final não superior a 1,6% etanol. NBI 30755 (10 mg/kg, i.p.), antagonista CRF1, capaz
de antagonizar as ações da N/OFQ (Nazzaro et al. 2010) e solubilizado em salina (NaCl
0,9%). O antagonista do receptor de glicocorticóide RU 486 (10 mg/kg, ip) e o inibidor
de aromatase, aminoglutetimida (10 mg/kg, ip), foram dissolvidos em DMSO 2%,
conforme previamente descrito por Grandi et al. (2009) e Gavioli et al. (2003). 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.
Teste da Natação Forçada
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O teste da natação forçada (TNF) foi realizado como previamente descrito por (Porsolt,
Bertin, and Jalfre 1977). Resumidamente, o teste consistiu em colocar os camundongos
de forma individual em cilindros de vidro (18 cm de altura e 17 cm de diâmetro) contendo
12 cm de água (24 °C ± 1 °C) para duas sessões de natação: uma sessão treino de 15
min, em seguida, após 24 h, foram submetidos a uma sessão teste de 5 min. O animal
foi removido do cilindro após cada sessão de natação e para evitar hipotermia foram
colocados individualmente em um berço aquecido (38 °C) por 15 min e, então,
retornaram para a gaiola de origem. A água do cilindro foi trocada para cada animal. O
tempo de imobilidade (isto é, o tempo gasto flutuando na água sem esforço) foi
registrado por um observador experiente e cego para o tratamento utilizado. O tempo
de imobilidade registrado em cada sessão foi relativo aos primeiros 5 minutos de
natação forçada.
Desenho experimental
Etapa 1 - Efeitos da administração de dexametasona ou agonista NOP antes de sessões
de natação forçada em camundongos Swiss
Com o objetivo de avaliar o efeito da administração de dexametasona e Ro 65-6570,
agonista de NOP, antes do estresse da natação forçada camundongos Swiss foram
injetados com dexametasona (0,01-0,3 mg/kg; sc; 60 minutos antes da sessão de
treino), Ro 65-6570 (0,01 - 0,3 mg/kg; ip; 30 minutos antes da sessão treino) ou veículo
e colocados no cilindro com água (24 °C ± 1 °C) por 15 minutos. Vinte e quatro horas
depois, os camundongos foram re-expostos a uma sessão teste de natação forçada. O
tempo gasto imóvel foi registrado durante os primeiros 5 minutos das duas sessões de
natação.
Etapa 2 – Efeitos do pré-tratamento com NBI 30755 ou RU 486 ou aminoglutetimida em
camundongos tratados com dexametasona ou Ro 65-6570 antes da exposição ao teste
da natação forçada
Com o objetivo de avaliar a participação do eixo HPA no efeito da dexametasona e Ro
65-6570, administrados antes da exposição ao teste da natação forçada, os
camundongos receberam NBI 30755 (10 mg/kg, ip), RU 486 (10 mg/kg, ip) ou
aminoglutetimida (10 mg/kg, ip) 15 min antes da administração de dexametasona (0,07
mg/kg, sc, 60 min antes do treino) ou Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip, 30 min antes do treino)
ou veículo e foram colocados no cilindro com água (24 °C ± 1 °C) por 15 minutos. Vinte
e quatro horas depois, os camundongos foram re-expostos a uma sessão teste de
natação forçada. O tempo gasto imóvel foi registrado durante os primeiros 5 minutos
das duas sessões de natação.
Todavia, os efeitos da co-administração de NBI 30755 (10 mg/kg, i.p.), RU 486 (10
mg/kg, ip) e aminoglutetimida (10 mg/kg, ip) com Ro 65-6570 não foram ainda testados
em virtude da substituição do bolsista de iniciação científica em fevereiro e em
decorrência da pandemia desencadeada pela COVID-19.
Análise estatística
Os dados são apresentados como média ± EPM (por tempo de imobilidade) de n
animais. Os conjuntos de dados foram inicialmente verificados quanto à normalidade e
homogeneidade de variância antes do uso de testes estatísticos paramétricos. As
diferenças entre e tempo de imobilidade de grupos de tratamento distintos foram
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avaliadas por meio da ANOVA de duas vias (fatores independentes: tratamentos
medicamentosos, dexametasona ou Ro 65-6570 e sessões de natação forçada, treino
e teste) seguida pelo teste post hoc de Tukey. As diferenças foram consideradas
estatisticamente significantes quando P <0,05. Para a análise estatística, foi utilizado o
software GraphPad Prism versão 6.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, EUA).

Resultados e Discussões

Ao re-expor os camundongos ao estresse de natação forçada, observou-se que a reexposição a sessão de natação forçada induz um aumento no tempo de imobilidade dos
camundongos na sessão de teste em relação a sessão de treino (t=7,28, df=17 – Teste
T de Student pareado, dados não mostrados) (Fig 2: t= 8,979, df=37, teste de múltiplas
comparações de Sidak).
A administração de dexametasona antes da sessão de treino da natação forçada
induziu, dose dependentemente, um efeito do tipo pró-depressivo na sessão de treino e
na sessão de teste. As maiores doses de dexametasona (0,07 e 0,3 mg/kg) induziram
um aumento significativo no tempo de imobilidade na sessão de treino, enquanto que
na sessão teste promoveram aumento adicional ao já promovido pela re-exposição ao
estresse (Fig. 1: fator “dexametasona” F(3,20)=45,46; fator “tempo – sessões de
natação” F(1,20)=138,70, two-way ANOVA seguida de teste de Sidak). Já a ativação do
receptor NOP, através do Ro 65-6570, antes da sessão de treino induziu um efeito do
tipo pró-depressivo, dose dependente, somente na sessão de teste. Como ilustrado na
figura 2 a administração de Ro 65-6570, nas maiores doses aqui testadas (0,1 e 1
mg/kg), induziu um aumento significativo, além do efeito promovido pela re-exposição
ao estresse, no tempo de imobilidade somente na sessão teste e quando comparado ao
grupo controle (Fig 2: fator interação F(3,37)=16,42; fator “Ro 65-6570” F(3,37)=15,08,
fator “tempo – sessões de natação” F(1,37)=339,50, two-way ANOVA seguida de teste
de Sidak).
A literatura traz evidências mostrando que a dexametasona administrada de forma
aguda é capaz de induzir um efeito do tipo depressivo em camundongos. De fato, foi
demonstrado que os glicocorticóides estão relacionados com o desenvolvimento do
comportamento desamparado durante o modelo do desamparo aprendido (Báez et al.,
1996) e na facilitação de posturas imóveis no estresse de natação forçada (Báez e
Volosin, 1994; de Kloet et al., 1988). Mais recentemente foi demonstrado que uma única
administração de dexametasona foi capaz de aumentar o tempo de imobilidade em teste
de desespero comportamental, a nomear: teste de suspenção pela cauda, sem alterar
a locomoção espontânea desses animais (De Souza et al., 2019). Ainda cabe mencionar
que estudos clínicos mostram que o uso repetido de dexametasona está associado a
sintomas de ansiedade, depressão severa, distúrbios do sono, ideação suicida, perda
de memória e concentração (Brown e Chandler, 2001).
Dados da literatura sugerem que o bloqueio, genético ou farmacológico, do receptor
NOP promove efeito do tipo antidepressivo em roedores (Gavioli et al., 2019). É
importante mencionar que agonistas do receptor NOP, quando administrados antes da
sessão teste no teste da natação forçada não modificam o tempo de imobilidade dos
animais, porém são capazes de bloquear o efeito de antagonistas NOP (Gavioli et al.,
2003; Post et al., 2016). Por outro lado, a ativação do receptor NOP, antes da sessão
de estresse, parece alterar a susceptibilidade ao estresse de camundongos, facilitando
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o surgimento de comportamentos do tipo pró-depressivo. De fato, corroborando com os
dados aqui apresentados, Holanda e colaboradores, 2019, mostraram que a ativação
do receptor NOP antes da exposição a estresse incontrolável aumenta a
susceptibilidade dos animais em desenvolver um fenótipo do tipo depressivo, enquanto
que o bloqueio, farmacológico ou genético, do receptor NOP antes da exposição ao
estresse incontrolável torna os animais resistentes ao desenvolvimento do fenótipo
depressivo (Holanda et al., 2019). Os mecanismos pelos quais as alterações
comportamentais induzidas pelos agonistas NOP quando administrados antes do
estresse ainda não são conhecidas, mas sugere-se que, numa situação de estresse,
haja aumento da sinalização do receptor NOP. Recentemente, Der-Avakian et al. (2017)
investigou a relação entre a expressão do sistema N/OFQ e o comportamento de
camundongos após a exposição ao modelo de estresse de derrota social. Os autores
encontraram uma correlação negativa entre o desempenho comportamental em uma
tarefa recompensadora (geralmente comprometida durante episódios depressivos) e
expressão de mRNA ppN/OFQ e NOP em áreas do cérebro relacionadas à depressão
(Der-Avakian et al., 2017). Esse estudo, pela primeira vez, relacionou a superexpressão
do sistema N/OFQ endógeno com um fenótipo relacionado à depressão.
Além disso, sugere-se que para o efeito do tipo depressivo induzido pela administração
de agonista NOP pode haver participação do eixo HPA. Foi demonstrado que 4h após
exposição a estresse de restrição (120 min) foi encontrado um aumento na expressão
de N/OFQ no hipocampo (CA1, CA3 e giro denteado), acessado por imunohistoquímica
e radioimunoensaio, e esse efeito é mediado por glicocorticóides endógenos, visto que
todos esses efeitos foram abolidos em animais adrenocorticomizados (Nativio et al.,
2012).
Dessa forma, a continuidade desse estudo, investigando o efeito da co-administração
de agonista NOP e bloqueadores do eixo HPA, trarão novas evidências e contribuirão
para a melhor entendimento acerca do efeito do tipo depressivo evocado pela ativação
do receptor NOP. Ajudando a compreender os mecanismos pelo quais o sistema da
N/OFQ atua no estresse e contribui para o desenvolvimento da depressão.

Conclusão

Pode-se concluir que a administração de dexametasona e Ro 65-6570 antes da primeira
sessão de natação forçada é capaz de facilitar a aquisição do comportamento do tipo
depressivo, acessado através do aumento no tempo de imobilidade dos animais. A
continuação desse estudo é necessária para que se possa prover evidências do
mecanismo de ação por trás desse efeito pró-depressivo.
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Figura 1 – Efeito da administração de Dexametasona em camundongos expostos ao
teste de nado forçado. Os dados são apresentados como média ± EPM do tempo de
imobilidade de 6 camundongos/grupo. *P

Figura 2 - Efeito do agonista do receptor NOP, Ro 65-6570 em camundongos expostos
ao teste de nado forçado. Os dados são apresentados como média ± EPM do tempo de
imobilidade de 6-10 camundongos/ grupo. *P
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Resumo

Os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) compõem o filo Glomeromycota e são
caracterizados por apresentar uma relação mutualística com raízes de mais de 80% das
plantas vasculares na maioria dos ecossistemas terrestres. O objetivo deste trabalho foi
inventariar as espécies glomerocárpicas de FMA. A área de estudo foi a reserva florestal
Adolpho Ducke, Manaus, Brasil. Para isso, 21 amostras foram coletadas no período
chuvoso e analisadas utilizando metodologia de catação manual na superfície do solo.
Além disso, seis amostras foram analisadas utilizando extração por peneiramento úmido
com amostras de 20g de solo. Foram encontradas cinco espécies, distribuídas em duas
famílias (Acaulosporaceae e Glomeraceae) e três gêneros (Acaulospora, Glomus e
Septoglomus), sendo apenas uma delas considerada glomerocárpica (Glomus sp.
trufemii), porém encontrada isoladamente no solo. As amostras não foram todas
analisadas, devido a atual pandemia pelo COVID-19. Ao finalizar essa crise sanitária,
iremos retomar as análises de amostras. O baixo número de espécies encontradas
certamente se deve ao fato de que poucas amostras foram analisadas, tendo em vista
que novas espécies vêm sendo encontradas em trabalhos recentes com metodologia
voltada para procura de espécies glomerocárpicas. O uso de metodologias direcionadas
para essas espécies pode facilitar o encontro de espécies glomerocárpicas de FMA,
principalmente em um bioma tão diverso como a Amazônia.

Palavras-chave: diversidade, micorriza, taxonomia
TITLE: GLOMEROCARPIC SPECIES OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI
(GLOMEROMYCOTA) IN AMAZONIAN AREAS
Abstract

Arbuscular Mycorrhizal Fungi (FMA) make up the phylum Glomeromycota and are
characterized by a mutualistic relationship with roots of more than 80% of vascular plants
in most terrestrial ecosystems. The objective of the work was to inventory as
glomerocarpic species. The study area was an Adolpho Ducke forest reserve, Manaus,
Brazil. For this, 21 soil samples were collected in the rainy season and analyzed using
manual picking methodology on the soil surface. In addition, six were analyzed using wet
sieve extraction with 20g of soil. Five species were found, distributed in two families
(Acaulosporaceae and Glomeraceae) and three genera (Acaulospora, Glomus and
Septoglomus), being only one of them considered glomerocarpic (Glomus sp. Trufemii),
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but founding forming isolated glomerospores in the soil. As they were not all analyzed,
due to the current pandemic by COVID-19. At the end of this health crisis, we will finish
the analysits. The low number of species found is certainly due low analyzed samples.
Considering that new species are being found in recent works with methodology focused
on glomerocapic habit. The use of methodologies aimed at these species can facilitate
the encounter of glomerocarpic species of AMF, especially in a biome diverse as such
the Amazon Forest.

Keywords: diversity, mycorrhiza, taxonomy
Introdução
Os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) compõem o filo Glomeromycota e são
caracterizados por apresentar uma relação mutualística com raízes de mais de 80% das
plantas vasculares na maioria dos ecossistemas terrestres (STRUMMER, 2012). Essa
associação é benéfica para os vegetais pois, auxilia na absorção de nutrientes e água
por seus hospedeiros, principalmente o fósforo (P), contribuindo para o crescimento
mais saudável desses organismos em diversos ecossistemas e afetando diretamente a
produtividade e diversidade das plantas (MAIA et al., 2010; VAN DER HEIJDEN et al.,
2015).
Os solos do bioma Amazônia possuem características como a acidez, baixa quantidade
de nutrientes e constante exposição a altas temperaturas, por isso, a associação com
os FMA pode ser um importante fator que favorece a sobrevivência das plantas nesse
habitat (MAIA et al., 2010). Os trabalhos de OLIVEIRA et al., (1999); MAIA et al., (2010);
STÜRMER & SIQUEIRA, (2011); ARAÚJO et al., (2019) são relacionados a espécies
de FMA presentes no solo amazônico, porém, apenas JOBIM et al., 2019 utilizaram uma
metodologia voltada para condição glomerocárpica no bioma, em que foi encontrada
uma nova espécie de um novo gênero. Os demais, se preocuparam apenas com
aspectos gerais das micorrizas com o objetivo de inventariar espécies de FMA, sem
metodologia direcionada por busca manual exclusivamente para espécies com esse
hábito. (DE AZEVEDO et al., 2001; CAPRONI et al., 2003; ARAÚJO et al., 2019).
O termo esporocarpo refere-se a estrutura formada pelo aglomerado de glomerosporos
formando uma estrutura que pode assumir variadas formas, desde estruturas
complexas de massas compactas, denominadas glomerocarpos (JOBIM et al., 2019), a
mais frouxas e também com uma menor complexidade, denominada clusters (GOTO;
MAIA, 2005; JOBIM et al., 2019). Essas espécies glomerocárpicas são os únicos
representantes do filo Glomeromycota que formam estruturas macroscópicas, além de
apresentarem hábito epígeo (acima da superfície do solo) e hipógeo (abaixo da
superfície do solo) (ALEXOPOULOS et al., 1995; KIRK et al., 2008).
Atualmente, existem cerca de 87 espécies glomerocárpicas descritas (JOBIM et al.,
2019), sendo cinco delas descritas originalmente para o território brasileiro, onde as
quatro primeiras formam clusters (Glomus herrerae Torres-Arias, Furrazola & B.T. Goto;
Glomus trufemii B.T. Goto, G.A. Silva & Ohel; Rhizoglomus natalensis (Blaszk. Chwat &
B.T. Goto) Sieverd., G.A. Silva & Oehl; Rhizoglomus maiae (Jobim, Błaszk., Niezgoda
& B.T. Goto), e Sclerocarpum amazonicum (Jobim, Błaszk., Niezgoda, Kozłowska & B.T.
Goto), formando uma massa compacta (GOTO & MAIA, 2005; GOTO et al., 2012;
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BLASZKOWSKI et al., 2014; BLASZKOWSKI et al., 2019; JOBIM et al., 2019; TORRESARRAIAS et al., 2017).
Reconhecendo que a Amazônia apresenta a maior biodiversidade do planeta,
possuindo um grande potencial de recursos naturais, econômicos, ampla exploração e
devastação (VIEIRA; SILVA; TOLEDO, 2005), e que espécies glomerocárpicas vem
sendo mais comumente encontradas em locais de florestas densas (GOTO & MAIA,
2005; GOTO et al., 2012; JOBIM et al., 2019; BLASZKOWSKI et al., 2019) faz-se
necessário aumentar e aprofundar os estudos focando nas espécies glomerocárpicas
de FMA presentes nesse bioma, visto que já apresenta alta diversidade de FMA
(ARAÚJO et al., 2019; MAIA et al., 2010; OLIVEIRA; GUITTON; MOREIRA, 1999;
STÜRMER & SIQUEIRA, 2011. A partir disso, permitindo um redirecionamento
metodológico com busca ativa direcionada em campo a esse hábito, essas espécies
poderiam ser encontradas mais facilmente nesse bioma e possivelmente mais espécies
para ciência podem ser descritas a partir de material tipo brasileiro como TORRESARRAIAS et al., (2017); BLASZKOWSKI et al., (2019) e JOBIM et al., (2019) realizaram.

Metodologia

Área de estudo
O estudo foi conduzido na reserva florestal Adolpho Ducke, uma importante área
florestal localizada no município de Manaus, Brasil, possuindo 100 km2 e pertence ao
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sendo praticamente toda composta por
terra firme. (HOPKINS, 2005; MARTINS et al., 2018). CHAUVEL (1982) mostra que os
solos dessa região, como característico do bioma Amazônia, são ácidos e pobre em
nutrientes, sendo predominantemente argilosos, e tornando-se arenosos à medida que
a elevação diminui. Embora a reserva sofra algumas interferências como a devastação
que ocorre em áreas próximas e invasão de agentes externos, seus recursos naturais
continuam bem preservados, apresentando uma grande diversidade de espécies
(HOPKINS, 2005).
Coleta de amostras
As amostras foram coletadas de acordo com a metodologia de exploração do solo com
busca manual adaptada por JOBIM et al. (2019), método em que se procura as espécies
glomerocárpicas vasculhando a superfície do solo e serrapilheira. Nesse sentido, foram
coletadas no período chuvoso, ao longo de 10 parcelas previamente estabelecidas na
área pelo projeto PPBIO Amazônia, totalizando 109 amostras de material apenas da
superfície do solo, considerando o material da serapilheira da reserva florestal Adolpho
Ducke. O material amostrado foi encaminhado ao Laboratório de Biologia de Micorrizas
no Departamento de Botânica e Zoologia- UFRN para análises morfológicas.
Análise das amostras
Em laboratório, as amostras de solos foram todas despejadas em uma bandeja para
facilitar a visualização do solo e o processo de procura por busca manual pelas espécies
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glomerocárpicas. Logo em seguida, os esporos de FMA foram extraídos de amostras
de 20g de solo, utilizando o método de peneiramento úmido descrito por Gerdemann &
Nicolson (1963), para posteriormente serem montados em lâminas para microscopia
com PVLG (álcool-polivinilico e lactoglicerol) e PVLG + reagente de Melzer.
Caracterização morfológica
Para identificação de espécies e caracterização morfológica foram utilizados os
principais materiais de identificações e chaves taxonômicas, de acordo com Schenck &
Perez (1990), Goto (2009) e Błaszkowski (2012) e demais ferramentas, como o site
(http://www.glomeromycota.wixsite.com/lbmicorrizas).

Resultados e Discussões
Do número total de amostras, 21 foram analisadas a partir da catação manual, e seis
em peneiramento úmido. Na amostra L3-15(38747) foi realizado as duas metodologias
(análise por busca manual e extração por peneiramento úmido), e nas amostras L325(6256) e L3-25(6346) foi realizado apenas a busca manual. Nessas três amostras
foram encontradas cinco espécies de FMA distribuídas em duas famílias
(Acaulosporaceae e Glomeraceae) e três gêneros (Acaulospora, Glomus e
Septoglomus), sendo encontrada apenas uma espécie glomerocárpica (Glomus sp.
trufemii) em duas amostras. Na amostra L3-15(38747) as cinco espécies foram
encontradas, incluindo Glomus sp. trufemii. Nas amostras L3-25(6256) e L3-25(6346)
uma espécie (Glomus sp. trufemii e Septoglomus sp. furcatum) foi encontrada em cada
(Tabela 1).
A escassez de resultados nesse estudo certamente se deve ao baixo número de
amostras analisadas, devido a situação de pandemia por COVID-19 em que vivemos
onde se fez preciso o isolamento social, e por esse fato, não foi possível dar
continuadade de análise das amostras em laboratório. JOBIM et al. (2019) mostrou o
potencial do bioma ao descrever a espécie Sclerocarpum amazonicum (Jobim, Błaszk.,
Niezgoda, Kozłowska & B.T. Goto). Além disso, mostraram ainda que o uso de
metodologias direcionadas pode facilitar a observação de espécies glomerocárpicas,
visto que essas espécies vêm sendo encontradas em locais de florestas densa. A
enorme biodiversidade desse bioma e características específicas do solo, torna-o um
local com potencial para o reconhecimento de novas espécies de FMA (JOBIM et al.,
2019).
Apesar disso, os resultados desse trabalho se assemelham com outros estudos que
ocorreram no bioma Amazônia, que apresentaram alta representatividade das famílias
Acaulosporaceae e Glomeraceae, (DE OLIVEIRA FREITAS et al., 2014). Porém é
importante ressaltar que representantes do gênero Acaulospora e Glomus são os
gêneros que possuem maior número de espécies descritas no filo (STÜRMER &
SIQUEIRA, 2008), sendo esperada uma maior representatividade.
Nesse trabalho, mais espécies, incluindo Glomus sp. trufemii, foram encontradas na
amostra L3-15(38747), em que foi realizada a busca manual proposta por JOBIM et al.,
(2019) e o método de peneiramento úmido descrito por Gerdemann & Nicolson (1963),
mostrando que a utilização desses dois métodos na análise do solo favorece a
descoberta de mais espécies.
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Conclusão
As limitadas análises das amostras não permitem concluir se as áreas coletadas na
Amazônia são ricas em espécies glomerocárpicas, já que a maior parte das amostras
não foi analisada.
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Anexos

Figura 1. Área de coleta na reserva florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brasil. Fonte:
Jobim, K. 2019

Figura 2. Coleta do solo na reserva florestal Adolpho Ducke utilizando o método de
busca manual adaptada por JOBIM et al. (2019). Fonte: Jobim, K. 2019

Figura 3. Amostra de solo com Fungos Micorrizicos Arbusculares coletada na reserva
florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brasil. Fonte: Jobim, K. 2019
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Tabela 1. Espécies de Fungos Micorrizicos Arbusculares encontradas em três amostras
na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brasil.
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Resumo
Devido a impossibilidade de realizar uma parte dos experimentos propostos no projeto
originalmente cadastrado, devido à inviabilidade das células de linhagem pancreática
(PANC-1), juntamente com a indisponibilidade das nanopartículas de poly(lactic-coglycolic acid) (PLGA), o projeto foi redesenhado para um modelo experimental inovador
de grande relevância científica e de viável execução. Com sucesso foi adaptado para
análise do efeitos de sistemas naturais de entrega de drogas no modelo de câncer
colorretal, utilizando microvesículas celulares oriundas de exossomos de macrófagos
polarizados tipo I para atuarem como carreadores de drogas no câncer colorretal em
animais imunologicamente saudáveis. As vesículas extracelulares fornecem um meio
de comunicação intercelular e transmissão de macromoléculas entre as células. Propõese a utilização destes como vetores de fármacos, pois são compostos por membranas
celulares, ao invés de polímeros sintéticos, e, como tal, são mais bem tolerados. O
objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antitumoral e imunomodulatória da
oxaliplatina (OXA) incorporada às microvesículas M1 extracelulares (EXO-M1)
associadas ao ácido retinóico (AR) e Libidibia ferrea (LF) em linhagens de carcinoma de
cólon indiferenciado (CT-26) e em modelo in vivo em modelo tumoral xenográfico de
câncer colorretal (RCC) em camundongos albinos BALBc.
Palavras-chave: exossomos, sistema de entrega de drogas, oxaliplatina
TITLE: Effect of exosomes of type I macrophages as drug carriers on tumor progression
of colorectal cancer
Abstract
Due to the impossibility of carrying out part of the experiments proposed in the originally
registered project, due to the impracticability of pancreatic lineage cells (PANC-1),
together with the unavailability of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles, the
The project was redesigned for an innovative experimental model of great scientific
relevance and viable execution. It has been successfully adapted to analyze the effects
of natural drug delivery systems in the colorectal cancer model, using cellular
microvesicles from exosomes of polarized type I macrophages to act as drug carriers in
colorectal cancer in immunologically healthy animals. Extracellular vesicles provide a
means of intercellular communication and transmission of macromolecules between
cells. It is proposed to use these as drug vectors, as they are composed of cell
membranes, instead of synthetic polymers, and, as such, are better tolerated. The
objective of this study was to evaluate the antitumor and immunomodulatory activity of
oxaliplatin (OXA) incorporated into extracellular M1 microvesicles (EXO-M1) associated
with retinoic acid (RA) and Libidibia ferrea (LF) in undifferentiated colon carcinoma
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strains (CT-26 ) and in vivo model in a xenographic tumor model of colorectal cancer
(RCC) in albino BALBc mice.
Keywords: exosomes, drug delivery system, oxaliplatin
Introdução
O câncer colorretal, segundo dados da OMS, é o quarto tipo de câncer mais mortal do
mundo, com quase 900.000 mortes anualmente. Avanços na compreensão
fisiopatológica desta doença aumentam o leque de opções de tratamento, levando em
consideração o uso de tecnologias de ponta para efetivar o tratamento, minimizar os
efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estudos apontam que
embora essas novas opções de tratamento tenha dobrado a sobrevida global para
doença avançada para 3 anos, a sobrevida ainda é melhor para aqueles com doença
não metastizada (Dekker et al. 2019). Dessa forma, o objetivo desse trabalho é associar
uma molécula de tratamento que envolvesse a inibição ou retardação da progressão
tumoral. O uso da Oxaliplatina (OXA) no tratamento para câncer colorretal já foi
introduzido na rotina clínica há alguns anos. OXA é uma droga ativa em uma gama de
linhas de células tumorais humanas e murinas (Bleiberg H., 1998). Entretanto, a
concentração desse quimioterápico nos compostos terapêuticos clínicos é elevada,
podendo desencadear uma toxicidade sistêmica. (Goldberg et al. 2004) No
microambiente tumoral existe a presença de grande quantidade de células
imunossupressoras, tais como macrófagos associados ao tumor (TAM), as quais
favorecem o crescimento das células neoplásicas e evasão do sistema imune,
promovendo a progressão tumoral (Binnemars-Postma, Storm, and Prakash 2017). Em
contrapartida, a incursão de células inflamatórias, como macrófagos do tipo 1, nas
proximidades do tumor podem auxiliar a contenção de crescimento e de metástases,
recorrendo à citocinas inflamatórias por elas liberadas (de Araujo Junior et al. 2020). As
células possuem um sistema de comunicação efetivo usando o ambiente extracelular
para enviar informações por meio de de diversas moléculas. Tais moléculas necessitam
de uma “carona” em exossomos e microvesículas para transferir conteúdos como
proteínas citosólicas, lipídios e RNA. (Raposo and Stoorvogel 2013) Microvesículas M1extracelulares poderiam ser usadas para veicular compostos terapêuticos e direcionálos para o tumor, com a intenção de carregar informações antitumorais e comunicá-las
às células neoplásicas. O ácido retinóico (AR) é uma pequena molécula lipofílica,
derivada de vitamina A, que atua como ligante para receptores nucleares, influenciando
ativação ou repressão transcricional. (Rhinn and Dollé 2012). AR possui a capacidade
de induzir diferenciação e inibir proliferação e sua sinalização fica comprometida durante
a carcinogênese, sugerindo a influência do desenvolvimento do câncer no controle
supressor sobre essas moléculas (Tang and Gudas 2011). A Libidibia ferrea (LF) é uma
árvore vastamente encontrada no Brasil e seus derivados foram considerados
importantes para a redução da atividade proliferativa de células tumorais da linhagem
de câncer colorretal (Guerra et al. 2017). Nesse contexto, investigou-se a efetividade do
tratamento do câncer colorretal, com a formulação de compostos de OXA, AR e LF
incorporados a microvesículas M1-extracelulares (EXO-M1), garantindo um sistema de
entrega, com o objetivo de minimizar a quantidade de quimioterápico utilizada e
obtenção do mesmo efeito sobre o tumor. E, ainda, avançar no auxílio da inibição da
progressão tumoral com o uso de RA e LF. O presente estudo teve como metodologia
a observação e tratamento do crescimento de tumor de câncer colorretal xenográfico
nos camundongos Balb/c machos. Os resultados demonstram potencial de levar ao
desenvolvimento de novos compostos não tóxicos para o tratamento do câncer
colorretal, usando exossomos-M1, atuando sobre a contenção de células TAMs no
microambiente tumoral e de vias de sinalização que favorecem a progressão tumoral.
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Metodologia
CULTURA DE CÉLULAS
As células foram cultivadas para realização da inoculação e estimulação do crescimento
de tumor xenográfico nos camundongos Balb/c machos. Foi utilizada a linhagem de
células de câncer de colorretal indiferenciadas (CT-26). 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/Estreptomicina (10000 U/mL). As culturas foram mantidas 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.
ANTICORPOS E REAGENTES
A Oxaliplatina utilizada nos experimentos (50 mg de pó liofilizado injetável em
embalagem contendo frascos) foi adquirida da LIBBS Farmacêutica Ltda. O ácido
retinóico foi adquirido na Sigma. As microvesículas extracelulares de macrófagos M1
foram produzidas e fornecidas pelo Departamento de Nanobiomateriais e Imagem do
Centro Médico da Universidade de Leiden. Os anticorpos usados para a
imunohistoquímica do tumor foram: PI3K e AKT-1 adquiridos de Santa Cruz
Biotechnology, (Santa Cruz, CA, USA); CD163 e E-CADERINA adquiridos do
ProteinTech (Rosemont, IL, USA).
MODELO ANIMAL
Os camundongos foram obtidos do Biotério do Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asami (LIKA) Fiocruz-PE e mantidos no Biotério de experimentação do Departamento
de Biofísica e Farmacologia em condições de higiene adequada, em temperatura de
22°C e ciclo claro/escuro 12 horas, com acesso livre a água e ração. Para a indução do
tumor xenográfico, uma suspensão de células tumorais de carcinoma de cólon CT-26
(5 × 106) foi injetada por via subcutânea no flanco direito de camundongos Balb/c
machos com média de 10 semanas de idade, pesando entre 20-25 gramas. O protocolo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFRN (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte) (CEUA, número de autorização: 222.011/2020). Uma
vez que o volume do tumor atingiu 3-4 mm, os animais foram categorizados em quatro
grupos (N = 8, cada grupo) e tratados intratumoralmente três vezes com intervalo de 5
dias para cada tratamento. Grupos de tratamento:
(1) Controle (CTRL) = Solução salina;
(2) OXA = 5 mg/kg;
(3) EXO-M1 = 5 mg/kg;
(4) EXO-M1+OXA = 5 mg/kg;
(5) EXO-M1 + LF = 20 𝛍g/mL;
(6) EXO-M1 + AR = 5 mg/kg;
(7) EXO-M1 + LF + AR = 5 mg/kg.
Os animais foram monitorados a cada dois dias durante 21 dias ou até que o tumor
atingisse um volume de 2.000 mm3, a fim de analisar a curva de crescimento do tumor
que foi medido com auxílio de um paquímetro. Seu volume foi calculado com a seguinte
equação: Volume = (comprimento × largura2 × 0,5) Os animais foram sacrificados com
2% de tiopental (80 mg/kg, i.p.)(Cristália, São Paulo, Brasil). As Massas tumorais
subcutâneas foram colhidas e foram imersos em paraformaldeído a 10% para análise
histopatológica. Os tumores de cada grupo de tratamento, foram cortadas usando um
micrótomo em seções de tecido de 4 μm de espessura e transferidas para lâminas
silanizadas. As seções de tecido foram incubadas com anticorpos primários PI3K, AKT1, CD163 e E-CADERINA 4°C durante a noite.
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Microscopia de luz (Nikon Eclipse 2000 equipado com Nikon DS-Fi2; Nikon Corporation,
Tóquio, Japão) com uma objetiva de alta potência (40×) foi usada para adquirir imagens
digitais. A intensidade da imunocoloração celular foi pontuada da seguinte forma:
1 = ausência de células positivas;
2 = pequeno número de células positivas ou células isoladas;
3 = número moderado de células positivas;
4 = grande número de células positivas.
A intensidade da marcação foi avaliada por dois examinadores previamente treinados
de forma duplo-cega.
Resultados e Discussões
Análise do Crescimento do Tumor
De acordo com a análise dos resultados da curva de crescimento do tumor, os grupos
EXO-M1+OXA (p=0,0005), EXO-M1+OXA+AR (0,5) e EXO-M1+OXA+AR+LF
(p=0,0005) apresentaram-se reduzidos de forma mais significativa. O grupo mais
complexo (EXO-M1+OXA+RA+LF) mostrou-se também com maior redução de peso do
tumor e, também, volume, quando comparados aos controles (p=0,0005). Células
neoplásicas proliferam-se rapidamente e, com a remodelação de matriz extracelular de
células TAMs conseguem invadir e metastizar. O crescimento exacerbado da massa
tumoral proporciona o favorecimento da progressão tumoral, sendo, portanto
considerado alarmante como mau prognóstico no câncer. O microambiente tumoral
como um todo, a estrutura de matriz extracelular, liberação de fatores de crescimento,
quimiocinas, metaloproteinases de matriz, desempenham ambiente propício para o
descolamento, invasão e migração de células neoplásicas (Guan 2015). O objetivo foi
avaliar alvos potenciais para a prevenção e inibição da metástase, observando a
redução do volume e peso dos tumores. Quando compara-se a análise dos grupos com
melhores resultados ao uso dos anticorpos marcados, deduz-se que o conjugado
terapêutico teria atuado sobre a via de sinalização PI3-K / AKT, inibindo-a e, também,
teria remediado a presença vigente de TAMs no microambiente tumoral, com o benefício
da redução da massa tumoral.
Análises de Imunohistoquímica
A transição epitélio-mesenquimal (EMT) é uma mudança epitelial fornecedora de
condições fisiológicas ideais para a migração e plasticidade celular durante o
desenvolvimento embrionário. Entretanto, esse fenômeno pode ocorrer de forma
patológica na progressão tumoral (Nieto et al. 2016; Saitoh 2018). A alteração de
fenótipos celulares favorecendo a inibição da vigilância imunológica e,
consequentemente, o crescimento do tumor, são peças-chave para indução do EMT.
Tais células são denominadas macrófagos associados ao tumor (TAMs), uma vertente
do macrófago anti-inflamatório M2 desenvolvido e/ou alterado pelo próprio tumor. Essas
células se comunicam com células cancerígenas por meio da secreção de diversas
citocinas, as quais estimulam alterações moleculares, tais como a redução da expressão
de E-caderina. Essa proteína é importante para a manutenção da adesão célula-célula.
A perda da E-caderina compromete a adesão entre as células, permitindo o
desprendimento entre elas e a autonomia da ativação do fenótipo mesenquimal invasivo
de células tumorais epiteliais, sendo, portanto uma etapa inicial para a ocorrência de
metástase. (Onder et al. 2008) A presença de E-caderina nos grupos contendo OXA e
EXO-M1 foram significativamente mais elevada quando comparada aos outros grupos.
Especula-se que essa marcação elevada de E-caderina evita a ocorrência de EMT
(Petrova, Schecterson, and Gumbiner 2016). Essas análises podem declarar respaldo
que favorece esses dois componentes integrantes do conjugado, OXA e EXO-M1,
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solidificando o uso da droga quimioterápica envasadas nas vesículas
extracitoplasmáticas de M1.
Os resultados de CD-163 enquadraram-se positivamente para dar suporte ao
mantimento dos outros componentes do conjugado. Macrófagos Associados ao Tumor
(TAMs), similarmente ao macrófado do tipo M2, expressam receptores específicos em
sua superfície denominados CD-163, sendo, esta molécula, comumente utilizada como
marcador de expressão para análise desse tipo celular. TAM é a principal célula
presente no estroma tumoral, oferecendo suporte para o crescimento de células
neoplásicas. Em vista disso, a redução do marcador CD-163 infere-se na diminuição de
TAM, de modo que os conjugados EXO-M1+AR, EXO-M1+OXA+LF e EXOM1+OXA+LF+AR obtiveram melhores resultados. A importância da relação de terapias
anticâncer com as TAMs (Mantovani and Allavena 2015) gera relevâncias no
apuramento da imunohistoquímica, já que, com a presença de conjugados contendo
moléculas de AR e LF pode ter exibido papel importante terapêutica de redução de
TAMs no estroma tumoral. Tal atenuação figuraria um contexto positivo de inibição da
progressão tumoral, levando em conta que essas células orquestram uma maquinaria
aprimorada para a sobrevivência e o crescimento tumoral (Mantovani et al. 2017), com
supressão inflamatória, secreção de fatores de crescimento, remodelação de matrizes,
angiogênese (Anfray et al. 2019). Observando a importância de estratégias terapêuticas
centradas em TAM no que tange a contribuição para um futuro medicamento voltado
para terapia do câncer (Biswas, Allavena, and Mantovani 2013; Keklikoglou and De
Palma 2014).
A resposta envolvida pela via de sinalização PI3-K (fosfatidilinositol-3-quinase) / AKT
apresenta papel crucial na regulação de diversos processos celulares, como
crescimento, motilidade, proliferação e sobrevivência celular (Bruhn et al. 2013). Os
componentes dessa via são frequentemente desregulados no câncer e, por isso, fortes
marcadores para progressão tumoral, envolvendo forte relação com o curso do EMT (G.
Z. Cheng, Zhang, and Wang 2008). Nos resultados da imunohistoquímica, foi observado
um padrão de redução significativa de marcação em quatro grupos para ambos os
anticorpos primários. Os grupos com conjugado mais complexo, contendo EXOM1+OXA; EXO-M1+OXA+AR; EXO-M1+OXA+LF e EXO-M1+OXA+AR+LF obtiveram
melhores resultados. A avaliação desses resultados sugerem o bloqueio da via de
sinalização PI3-K / AKT mediante o tratamento com a associação microvesicular. A
execução de bloqueio dessa via resulta em apoptose e inibição do crescimento de
células tumorais (J. Q. Cheng et al. 2005), sendo um importante inibidor de EMT e,
consequentemente, de invasão e metástase. Inúmeros estudos recentes ratificam a
prospectiva de construções terapêuticas anticâncer que visem modular negativamente
a ativação oncogênica da via PI3K-AKT (Janku, Yap, and Meric-Bernstam 2018),
oferecendo suporte otimista acerca dos resultados do presente projeto.
Conclusão
O estudo de vesículas de M1 como carreadores de quimioterápico OXA, ácido retinóico
e Libidibia ferrea demonstra potencial de direcionamento específico para sítios de
microambiente tumoral em câncer colorretal. A reunião das análises dos resultados da
curva de crescimento tumoral, o peso dos tumores, somados à redução de marcação
de moléculas de CD-163, AKT-1 e PI3-K, embasam a compreensão acerca da possível
contingência de progressão tumoral. Diante disso, tem-se a expectação de haver
controle sobre as metástases, as quais são determinantes de mau prognóstico no
câncer colorretal.
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Anexos

Curva de Crescimento Tumoral.

Imunohistoquímica E-CADERINA, CD-163.

Imunohistoquímica PI3-K/AKT.
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TÍTULO: Avaliação de conteúdo estomacal de peixes coletados no RN
Resumo
No começo de setembro de 2019 manchas de petróleo cru apareceram no litoral
brasileiro, acometendo principalmente a costa nordestina. Esse material contaminou
diferentes grupos taxonômicos marinhos, e as populações locais, bem como turistas
estão inseguros quanto ao consumo de alimentos provenientes do ambiente marinho
devido à provável contaminação por óleo. Diante desse cenário, o Laboratório de
Morfofisiologia de Vertebrados, do Departamento de Morfologia, em parceria com os
departamentos de Botânica e Zoologia e o Departamento de Ecologia, vem
desenvolvendo análises do pescado e de invertebrados coletados no litoral do estado
do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a execução deste trabalho tem como objetivo
avaliar o pescado consumido pela população, identificando alterações no conteúdo
estomacal de diferentes espécies de peixes coletados em praias afetadas por
derramamento de petróleo no RN. O projeto teve sua etapa inicial (setembro-março)
realizada presencialmente, com análises laboratoriais macro e microscópicas, mas
devido à pandemia do vírus Sars-Cov-2, todas as atividades presenciais tiveram que ser
suspensas. A partir de então, o plano de trabalho foi reorganizado e foi iniciada uma
etapa remota. Foi realizado um extenso levantamento bibliográfico sobre uma fauna
oleada e métodos de análise de conteúdo estomacal. Está sendo elaborado ainda um
Protocolo de Análises de Pescados e Invertebrados Oleados, a ser publicado como
resultado do Projeto em desenvolvimento.
Palavras-chave: contaminação; petróleo; cadeia trófica; conteúdo estomacal; peixes
TITLE: Evaluation of stomach content of fish collected in RN
Abstract
In early September 2019 crude oil patches appeared on the Brazilian coast, affecting
mainly the northeastern coast. This material has contaminated different marine
taxonomic groups, and local people as well as tourists are unsure about the consumption
of food from the marine environment due to the likely contamination by oil. Given this
scenario, the Vertebrate Morphophysiology Laboratory, of the Department of
Morphology, in partnership with the departments of Botany and Zoology and the
Department of Ecology, has been developing analyzes of fish and invertebrates collected
on the coast of the state of Rio Grande do Norte. Therefore, the execution of this work
aims to evaluate the fish consumed by the population, identifying changes in the stomach
content of different species of fish collected on beaches affected by oil spills in RN. The
initial stage of the project (September-March) was carried out in person, with macro and
microscopic laboratory analysis, but due to the pandemic of the Sars-Cov-2 virus, all inperson activities had to be suspended. Since then, the work plan has been reorganized
and a remote stage has started. An extensive bibliographic survey on oiled fauna and
methods of stomach content analysis was carried out. A Protocol for Analysis of Oiled
Fish and Invertebrates is still being prepared, to be published as a result of the Project
under development.
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Introdução
No começo do mês de setembro de 2019, manchas de petróleo cru apareceram no litoral
brasileiro, acometendo principalmente a costa nordestina, comprometendo mais de
2000 km desta costa. Até novembro de 2019 havia cerca de 760 áreas oleadas, 11
estados e 124 municípios afetados. Esse material contaminou organismos de diferentes
grupos taxonômicos, incluindo invertebrados e vertebrados como tartarugas marinhas,
aves e peixes. Este desastre com petróleo é considerado o mais extenso e grave evento
de contaminação registrado na história do Brasil, bacia do Oceano Atlântico Sul e
regiões costeiras tropicais do mundo. (Soares et al., 2020) A pesca artesanal e o turismo
são as atividades socioeconômicas mais importantes do Nordeste do país e foram
seriamente comprometidas desde a ocorrência do incidente, prejudicando milhares de
pessoas que retiram seus recursos do ambiente marinho para alimentação e sustento
econômico. As populações locais e turistas estão inseguras quanto ao consumo de
alimentos provenientes do ambiente marinho devido à possível contaminação. O
petróleo é constituído principalmente por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(HPAs), com efeitos deletérios por ação física (sufocamento, modificação química do
habitat, diminuição da disponibilidade de alimentos) e com efeitos deletérios por ação
tóxica. Em contato direto com o petróleo os animais que não morreram poderão
incorporar essas substâncias tóxicas em seus tecidos (Albers, 2002; Cedre, 2007) e
consequentemente entrarão na cadeira trófica local, biomagnificando e ocasionando a
contaminação em níveis superiores da cadeia (Lopes et al., 2007). Avaliar o nível de
contaminação desses organismos marinhos, considerando as distintas posições tróficas
e habitats utilizados pelas espécies, permitirá uma visão ampla e integrada acerca do
alcance do desastre. Diante desse cenário, o Laboratório de Morfofisiologia de
Vertebrados, do Departamento de Morfologia, em parceria com os departamentos de
Botânica e Zoologia e o Departamento de Ecologia, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte vem desenvolvendo análises do pescado e de invertebrados coletados
no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Dentre os aspectos estudados, as análises
de aspectos alimentares em peixes são de fundamental importância para averiguação
de alterações no trato digestório, tanto a nível tecidual quanto na presença de itens
alimentares contaminados no estômago desses animais. Nesse sentido, a descrição
anatômica adquire maior importância quando é relacionada ao alimento consumido,
porque permite a compreensão do funcionamento de cada órgão do trato digestório.
Além disso, o estudo da morfo-histologia funcional quando correlacionado aos hábitos
alimentares, serve também de base para análises toxicológicas, levando em
consideração a existência de áreas intestinais absortivas de partículas de alimento
contaminado. (Ribeiro & Fanta, 2000). Sendo assim, a execução deste trabalho tem
como objetivo avaliar o conteúdo estomacal de diferentes espécies de peixes coletados
em praias afetadas por derramamento de petróleo no RN bem como complementar as
informações a cerca da biologia alimentar das principais espécies estudadas e estimular
o desenvolvimento de formação científica discente na área das Ciências Biológicas. E
somado a isso tudo, a elaboração de uma página na rede social Instagram vai servir
como um importante meio atual de divulgação científica. A página que tem como nome
“ImpactÓleo” (@impactoleorn) possui objetivo informar a população sobre dados do
incidente e mostrar o que tem sido feito para esclarecer os danos ambientais que ainda
são sentidos.
Metodologia
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Dentro do Laboratório de Morfofisiologia dos Vertebrados, no Departamento de
Morfologia, participei de diversas atividades laboratoriais que envolviam todo o processo
de confecção de lâminas histológicas, como também análises de conteúdo estomacal e
realização de necropsias. Para o plano de trabalho envolvendo o Projeto, serão
verificados aspectos gerais da morfologia com vista a caracterizar a morfologia da boca,
presença de dentes e rastros branquiais. Posteriormente, será realizada uma incisão
ventral para a retirada do estomago e intestino e executada sua biometria. No que diz
respeito ao intestino, será obtido o seu comprimento intestinal (Li), para posteriores
cálculos do Quociente intestinal (QI). Todas as medidas sendo realizadas utilizando-se
paquímetro. Será determinado o Índice de Repleção Estomacal (IR), que é dado pela
razão entre o peso do estômago. A caracterização dos itens alimentares (análise
quantitativa) será realizada a partir de análise conjunta de dois métodos: Método
Volumétrico (Hyslop, 1980) e o Método de Frequência de Ocorrência (Herrán, 1988). Os
dois Métodos serão aplicados no Índice de Importância Alimentar (IAi) (Kawakami &
Vazzoler, 1980): IAi = Fi × Vi/ ∑(Fi × Vi); onde i = número de itens alimentares , Fi =
Frequência de Ocorrência (%) de cada item e Vi = Volume (%) de cada item. Baseado
no IAi, os itens encontrados serão classificados de acordo com Rosecchi & Nouaze
(1985): FOI >50% - item principal ; 25 < FOI < 50% - item secundário ; e FOI < 25% item acessório. Devido à pandemia do vírus Sars-Cov-2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2) causando a doença Covid-19, o projeto foi executado
presencialmente somente até o mês de março. De forma remota está sendo elaborado
o Protocolo de Análises de Pescados e Invertebrados Oleados e o Instagram do projeto
vem realizando postagens e trazendo informações à população que está
acompanhando a página. Também remotamente participei de reuniões a fim de discutir
artigos científicos importantes das áreas de pesquisas do Laboratório.
Resultados e Discussões
Desse levantamento bibliográfico foram obtidas referências para análise de conteúdo
estomacal nos peixes que serão coletados a partir de diferentes colônias das localidades
afetadas pelo derramamento de petróleo cru no litoral do Rio Grande do Norte. A partir
desses resultados podemos observar o tipo de alimentação e se há indícios de
contaminação a partir da cadeia trófica.
Conclusão
As atividades como aluno de Iniciação Científica me proporcionaram o aprendizado de
práticas laboratoriais, tais como a confecção de lâminas histológicas, avaliação de
conteúdo estomacal e atividades rotineiras de laboratório quanto à organização e
convívio. Além disso, a busca por referências na bibliografia proporciona sempre um
enriquecimento intelectual em diversas áreas de estudo. Mesmo com as adversidades
que impossibilitaram o andamento das pesquisas, pudemos construir o protocolo que
reuniu métodos indispensáveis que possibilitam a análise e identificação de
contaminação de forma mais efetiva. O levantamento da bibliografia se mostrou uma
ferramenta muito importante na pesquisa e elaboração de ideias para que esse
resultado pudesse ser alcançado.
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TÍTULO: Polimorfismo nos introns autocatalíticos dos genes mitocondriais COX1 e COB
de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii e sua associação com genótipos e
susceptibilidade a antifúngicos
Resumo

Cryptococcus neoformans e C. gattii são complexos de espécies fúngicas patogênicas
cujos perfis de virulência e susceptibilidade a antifúngicos podem variar em cada
espécie segundo o genótipo, senso necessário um diagnóstico genótipo-específico.
Para tal, os íntrons autocatalíticos do grupo I (IGI) são candidatos a marcadores
moleculares, já que possuem polimorfismos quanto a sua presença e sequência. Além
disso, seu auto-splicing é vital para a sobrevivência dos fungos, o que os torna alvos
terapêuticos. Objetivamos então avaliar a presença desses IGI nos genes mitocondriais
COX1 e COB em diferentes isolados e verificar sua associação com genótipos e
susceptibilidade antifúngica. Por meio de PCR, sequenciamento e análise filogenética
um novo intron foi detectado no gene COX1 e observamos polimorfismo compartilhado
entre diferentes genótipos no que se refere ao tamanho e sequencia dos IGI, o que pode
ser devido a um polimorfismo ancestral compartilhado ou à eventuais transferências
horizontais. Portanto, tais elementos não são bons marcadores moleculares para
distinguir as espécies crípticas de Cryptococcus. Apesar disso, foi observada uma
interessante relação entre os genótipos considerados mais virulentos e uma menor
quantidade de introns autocatalíticos, um possível indicativo de que tais elementos não
sejam meros parasitas genômicos. A relação entre a presença desses introns e a
susceptibilidade à drogas ainda será averiguada.

Palavras-chave: Criptococose. Introns do grupo I. Genótipos. COB1. COX1.
Antifúngicos.
TITLE: Polymorphism in mitochondrial introns of the COX1 and COB genes from
Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii and their association with genotypes
and susceptibility to antifungals
Abstract

Cryptococcus neoformans and C. gattii are species complexes of fungal pathogens
whose virulence and antifungal susceptibility profiles may vary among their genotypes,
so that a genotype-specific diagnosis is necessary. For such task, group I autocatalytic
introns (GII) are potential candidates because they are polymorphic both for their
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presence and sequence. Besides, their auto-splicing is vital for fungal survival, which
makes them therapeutic targets. So, we aimed to evaluate the presence of GII in the
mitochondrial genes COX1 and COB in different isolates and verify their relation to
genotype and antifungal susceptibility. By means of PCR, sequencing and phylogenetic
analysis one new intron was described in the COX1 gene and we observed
polymorphisms shared among and within the different genotypes, probably due to a
shared ancestral polymorphism or horizontal transfers. Therefore these elements are not
good molecular markers for the distinction of cryptic species in Cryptococcus. Despite
that, an interesting association was observed between the genotypes known as the most
virulents and the low number of introns, a possible indication that these elements are not
mere genomic parasites. The relation between GII presence and antifungal susceptibility
will be evaluated soon.

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). A criptococose acomete mais de 220.000 pessoas anualmente e causa
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 pacientes HIV
positivos, sendo a doença fúngica fatal mais prevalente em todo o mundo (Schmiedel
Y. et al., 2016; Negroni R., 2012). No Brasil, A criptococose é a causa de morte de 50%
dos pacientes com aids que desenvolvem infecção fúngica (Prado et al., 2009). Em
2015, estimativas mostraram 6.832 casos de meningoencefalite causadas por esses
fungos no país (Giacomazzi et al., 2016).
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
introns autocatalíticos do Grupo I (IGI) 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, como
mostrado na Figura 2, 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 objetiva a caracterização
de IGI nos genes mitocondriais COX1 e COB1 de Cryptococcus neoformans e
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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 (MIC) para aqueles isolados que possuem mais
íntrons. O levantamento desses dados permitirá testar as hipóteses de que (1) cepas
com mais IGI são mais susceptíveis à antifúngicos e (2) cepas com mais IGI são menos
virulentas. Este projeto já foi submetido à Plataforma Brasil e contou com a 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 segundo McCullough et al. (2000) e Trilles et al. (2008).
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 (Trilles et al., 2008). Para o PCR dos introns 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 encaminhados para sequenciamento automático na Macrogen (Coréia do
Sul). As sequências dos íntrons foram submetidas à base de dados online conserved
domain database para aferir possíveis ORFs codificadas pelos introns, 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., 2007) 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
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contendo P3, P7, P8 e P9 e da IGS (internal guide sequence), responsáveis pelo splicing
do intron.
Análises filogenéticas englobando todas os introns descritos até o momento para os
genes LSU, COX1 e COB foram realizadas a fim de se averiguar a possibilidade de o
mesmo gene. Para isso todos os introns tiveram o domínio homing endonuclease
retirado de suas sequências e alinhados no programa MEGA X. A análise foi conduzida
por inferência do método de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood), seguindo
o modelo de Kimura 2-parametros (Kimura, 1980). As porcentagens de replicação na
árvore são agrupadas no teste de bootstrap (1000 repetições) são mostrados ao lado
dos ramos. A visualização da árvore deu-se no FigTree (v.1.4.2) e o Inkscape (v.0.91)
foi utilizado para edições finais, preservando-se a escala.
A estrutura secundária de cada IGI será predita usando o serviço online do GISSD (Zhou
et al., 2007) 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) e Pentamidina (0,5 – 5μM),
(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

Em Cryptococcus foram descritos introns autocatalíticos nos genes mitocondriais 23S
(até 2 introns presentes), COX1 (até 5 introns presentes) e COB (até 2 introns
presentes). Vale ressaltar que a presença destes introns varia entre C. neoformans var
neoformans e C. neoformans var grubii (Litter et al., 2005). Porém, até o momento não
havia estudos populacionais para averiguar a ocorrência e distribuição desses introns
nos diferentes genótipos de C. neoformans e C. gattii, sendo este tipo de estudo
realizado pela primeira vez neste estudo.
Até o presente momento há 80 isolados de Cryptococcus genotipados no laboratório de
Micologia do Instituto de Medicina tropical, onde foi realizado este projeto. Destes, 41
pertencem ao genótipo VNI, 20 ao VGII, 5 ao VNIV, 5 ao VNII, 3 ao VNIII, 2 ao VGI, 2
ao VGIII e 2 ao VGIV (Figura 3). Dentre os isolados estudados neste trabalho, observase 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
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et al., 2014). Além da genotipagem, os resultados obtidos por PCR para o padrão de
presença ou ausência dos IGI indicam que a ocorrência desses elementos nos genes
mitocondriais de Cryptococcus pode variar dentro de cada genótipo, revelando que não
há polimorfismos suficientes entre os IGI dos diferentes genótipos a ponto de serem
usados como marcadores moleculares em um esquema de diagnóstico genótipoespecífico para criptococose através de uma reação de PCR.
Em conjunto com os achados de Gomes et al. (2018), pudemos traçar um panorama no
que se refere à distribuição destes introns nos genes mitocondriais LSU, COX1 e COB1
nos genótipos de C. neoformans e C. gattii (figura 4). Aparentemente os genótipos tidos
como mais virulentos (VNI e VGII) não possuem tantos introns, reforçando nossa
hipótese de que a ausência de introns está relacionada a uma maior virulência, embora
estes sejam dados preliminares e ainda necessitem de testes estatísticos e ensaios de
virulência para confirmar essa hipótese. A presença de polimorfismo de um mesmo
intron em genótipos diferentes, pode indicar que tal 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.
Em uma análise filogenética preliminar (pois ainda faltam as sequencias completas de
alguns de nossos introns), utilizamos as sequências intrônicas dos genes COX1 e COB
obtidas até o momento com a adição dos introns de LSU sequenciados por Gomes et
al. (2018) para a montagem de um cladograma (Figura 5). Essa análise permitiu
observar-se que (1) não há invasão heteróloga (intron de um sítio invadindo outro sítio
do mesmo gene ou de genes diferentes), contudo, o segundo intron de COX do isolado
FC9 (VG-IV) está localizado em um sítio diferente do esperado sendo um indício desse
tipo de invasão (mostrado em amarelo no cladograma); (2) Cada intron forma grupos
monofiléticos, com exceção do LSU-2504, que se revelou parafilético (como já
evidenciado por Gomes et al., 2018), ou seja, teve seu sítio invadido por diferentes
introns ao longo da evolução, e isso pode ser explicado pelo fato de que alguns IGI
possuem mobilidade dentro do genoma, sendo transferidos para sítios cognatos sem
íntrons em um processo denominado “homing”, iniciado pela atividade de uma
endonuclease presente em uma ORF do intron. Endonucleases degeneradas podem
aumentar em frequência por simples deriva genética podendo inclusive levar à perda do
intron na população. Assim, novos sítios vazios voltam a aparecer, podendo novamente
ser invadidos, completando o que é chamado de ciclo homing (Goddard; Burt, 1999);
(3) Os introns um e dois de COB1, e o quatro e cinco de COX1 permitem diferenciar C.
neoformans de C. gattii, contudo C. gattii não forma um grupo monofilético quando estes
introns são usados, além de que os genótipos dentro de cada complexo de espécie
também não puderam ser diferenciados (também não formam grupos monofiléticos).
Essas análises prévias dão indícios de que esses elementos genéticos não são bons
marcadores moleculares para diferenciar genótipos e espécies crípticas no gênero
Cryptococcus.
Esperamos com experimentos futuros visualizar uma correlação mais clara entre a
presença desses introns no mitogenoma de leveduras patogênicas e a susceptibilidade
a antifúngicos. A hipótese de que as cepas com mais IGI são aquelas menos resistentes
às drogas, em especial a 5-fluorocitocina e a pentamidina, que possuem ação inibitória
sobre o splicing desses elementos poderá então ser confirmada. Tal dado poderá
auxiliar na criação de um esquema de tratamento que leve em consideração quais
genótipos possuem mais introns mitocondriais e são, portanto, mais sensíveis a certos
fármacos.
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Apesar dos IGI não serem indicados como marcadores moleculares para um diagnóstico
genótipo-específico para a criptococose, ressaltamos que, após o mapeamento e a
completa avaliação dos polimorfismos desses íntrons, teremos em mãos os dados
necessários para futuras análises que poderão avaliar a influência de tais introns para
o fitness da levedura em condições parasitárias, já que alguns estudos mostram que
eles influenciam em funções mitocondriais importantes por serem moduladores da
expressão gênica, como sugerido em estudo recente com Saccharomyces cerevisiae
(Rudan et al., 2018). Sabe-se, por exemplo, que a fusão mitocondrial é um dos fenótipos
responsáveis por maior virulência em Cryptococcus e, estudos com S. cerevisiae
revelaram que tal fusão é mais frequente em cepas que não possuem introns
mitocondriais (Rudan et al., 2018).
Nossa hipótese de que os genótipos considerados mais virulentos possuem menos IGI
é corroborada pelos resultados de PCRs apresentados nesse trabalho, sendo bem
evidente para os genótipos de C. neoformans (Figura 4), mas não tão claros para os
genótipos de C. gattii, que apresentaram, inclusive, fortes indícios de heteroplasmia,
com PCRs revelando bandas de diferentes tamanhos para o mesmo isolado. Isso
poderia ser explicado pelo padrão de herança mitocondrial nessas espécies, sendo
uniparental em C. neoformans e biparental em C. gattii (Wang et al., 2015), o que
facilitaria recombinações mitocondriais. 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 de fungos com herança
mitocondrial biparental.
Tendo em vista a dificuldade de tratamento de doenças fúngicas, principalmente as de
caráter sistêmico, como a causada por Cryptococcus, a busca por novos alvos
terapêuticos é urgente, uma vez que os alvos atuais levam a efeitos colaterais severos,
muitas vezes exigindo internação do paciente. Nesse contexto, o mapeamento de
polimorfismos nos IGI, bem como a análise de suas estruturas secundárias, gerarão
dados importantes que a indústria farmacêutica poderá usar no desenvolvimento de
novas drogas que inibam o splicing desses elementos, cuja correta remoção do RNA
precursor é indispensável para a sobrevivência do patógeno em condições parasitárias.
É importante lembrar que esses fungos possuem respiração aeróbica restrita e
necessitam da expressão correta dos genes COX1 e COB1 para o funcionamento da
cadeia de transporte de elétrons que ocorre na membrana mitocondrial interna. Isso
permite que os IGI sejam explorados como alvos de drogas sem oferecer riscos para os
humanos, já que não possuímos esses elementos em nosso genoma (Disney et al.,
2001).

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, aparentemente os genótipos
de C. neoformans considerados mais virulentos possuem menos introns autocatalíticos.
Neste complexo de espécies a herança mitocondrial é uniparental, enquanto para C.
gattii é biparental, o que pode explicar a presença de heteroplasmia (mais de uma forma
alélica para um mesmo intron mitocondrial em um mesmo isolado fúngico), e uma
provável recombinação no mitogenoma. Estudos estatísticos e ensaios de virulência
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serão realizados para se analisar melhor essa associação entre a ausência de íntrons
e a virulência dessas leveduras. Assim, ressaltamos que apesar dos atrasos e
inconveniências geradas pela pandemia de Covid-19, a maioria dos amplicons contendo
os IGI amplificados pelas reações de PCRs já foram sequenciados e esses dados estão
em processo de análise para predizer a estrutura desses RNAs e compreender sua
origem evolutiva, o que pode ajudar a entender a dinâmica mitocondrial durante a
divergência dos dois complexos de espécies, C. neoformans e C. gattii. Futuros ensaios
de susceptibilidade a antifúngicos serão feitos para definir se há relação entre o padrão
de presença e ausência de introns autocatalíticos e a resistência desses fungos à
fármacos usados na micologia médica.
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Anexos

Figura 1: Rota da criptococose meningoencefálica. Fonte: Kwon-Chung et al. (2014).

Figura 2: Modelo de estrutura secundária dos introns do grupo I. Representação
genérica da estrutura dos introns do grupo I com ênfase nas principais alças e domínios
com sequências conservadas. Fonte: Hausner; Hafez; Edgell (2014).

Tabela 1: Esquema de primers usados nas reações de PCRs dos introns de COX1 e
COB1.

Figura 3: Distribuição dos isolados de C. neoformans e C. gattii segundo seus genótipos.
Pela análise do RFLP do gene URA5, foram identificados os tipos moleculares VNI e
VGII como os mais prevalentes dentre os 80 isolados utilizados nesse estudo.
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Figura 4: Distribuição dos introns do grupo I mitocondriais dos genes LSU, COX1 e
COB1 nos diferentes genótipos dos complexos C. neoformans e C. gattii.

Figura 5: Cladograma dos íntrons do grupo I mitocondriais dos genes LSU, COX1 e
COB1. A história evolutiva foi inferida usando o método de Máxima Verossimilhança e
o modelo de Tamura-Nei (Tamura K. & Nei M., 1993).
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TÍTULO: Análise dos níveis de metilação das regiões genômicas relevantes para o
diagnóstico molecular da Síndrome de Silver-Russell
Resumo

A metilação do DNA representa um mecanismo molecular sofisticado para anotar
informação genética. Portanto, embora todos os tipos de células do corpo contêm a
mesma sequência de DNA, seus padrões de metilação são diferentes. Alterações no
padrão de metilação nas regiões de controle de imprinting ICR1 e ICR2 estão
associadas a Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) e Síndrome de Silver-Russell
(SSR). Um número significativo de pacientes de SRS e SBW não tem um diagnóstico
laboratorial. Um motivo preocupante é que os testes moleculares atuais, que pretendem
confirmar essas síndromes, têm baixa cobertura de regiões críticas, como o ICR1 e o
ICR2, e existem apenas 5 sondas Illumina 450K para serem aplicadas nas duas regiões.
Além disso, não levam em consideração a idade dos pacientes. A hipótese para este
estudo é de que o nível de metilação na região 11p15, seja influenciado pela idade, o
que pode contribuir para diminuir a precisão no diagnóstico molecular de SSR e SBW.
Neste estudo, contamos com um grande conjunto de dados disponível no banco de
dados do Methbank, para explorar o padrão de metilação no lócus 11p15.5, e usamos
o software estatístico RStudio para as análises descritivas.

Palavras-chave: Metilação do DNA. Síndrome de Silver-Russell (SSR). Região 11p15.
TITLE: Analysis of methylation levels of genomic regions relevant to the molecular
diagnosis of Silver-Russell Syndrome.
Abstract

DNA methylation represents a sophisticated molecular mechanism for annotating
genetic information. Therefore, although all cell types of the body contain the same DNA
sequence, their methylation patterns are different. Changes in the methylation pattern in
the ICR1 and ICR2 imprinting control regions are associated with Beckwith-Wiedemann
Syndrome (BWS) and Silver-Russell Syndrome (SRS). A meaningful number of RSS
and BWS patients do not have a laboratory diagnosis. A worrisome reason is that the
current molecular tests, which intended to confirm those syndromes, have low coverage
of critical regions, such as the ICR1 and ICR2, and there are only 5 Illumina 450K probes
to be applied to both regions. Also, it does not take into account the age of the patients.
The hypothesis for this study is that the methylation level at 11p15.5 is influenced by
age, what may contribute to decrease accuracy in the molecular diagnosis of SRS and
BWS. In this study, we count on a large dataset available in the Methbank database, to
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explore the methylation pattern on 11p15.5, and we use the RStudio statistical software
for descriptive analysis.

Keywords: DNA Methylation. Silver-Russell Syndrome (SRS). 11p15 region.
Introdução
A epigenética foi definida pela primeira vez na década de 1940 pelo geneticista Conrad
Waddington, refere-se a alterações moleculares hereditárias envolvidas na expressão
do gene, mas a sequência de nucleotídeos permanece a mesma. A sequência de DNA
não muda ao longo da vida, entretanto, processos epigenéticos, como acetilação de
histonas e metilação de DNA, podem influenciar a acessibilidade dos genes à
maquinaria de transcrição, consequentemente afetando a expressão gênica e fenótipos.
A metilação do DNA refere-se à ligação covalente de um grupo metil ao quinto carbono
das citosinas, geralmente em regiões enriquecidas de dinucleotídeos CpG, também
conhecidas como ilhas CpG. Este evento é essencial para o desenvolvimento dos
mamíferos, inativação do cromossomo X, expressão ou repressão gênica, diferenciação
celular e impressão genômica. Assim, a metilação do DNA representa um mecanismo
molecular sofisticado para anotar Informação genética. Portanto, embora todos os tipos
de células do corpo contêm a mesma sequência de DNA, seus padrões de metilação
são diferentes. O imprinting genômico é caracterizado pela expressão monoalélica
materna ou paterna devido à metilação diferencial dos alelos parentais. Desse modo,
uma desregulação na impressão está associada a distúrbios humanos, por exemplo,
Síndrome de Angelman, Síndrome de Temple, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de
Beckwith-Wiedemann (BWS) e Síndrome de Silver-Russell (SSR). BWS e SSR são
distúrbios de crescimento opostos; no entanto, a maioria dos casos é causada por
metilação anormal na mesma região: lócus 11p15.5. Aproximadamente 50% dos
pacientes com SSR apresentam hipometilação no ICR1 paterno (Imprinting Center
Region 1), afetando a expressão dos genes H19 e IGF2, e é responsável por um retardo
de crescimento. Em relação ao BWS, a maioria dos casos é decorrente de perda de
metilação (LoM) no ICR2 materno, consequentemente, há desregulação na expressão
dos genes KCNQ1OT1 e CDKN1C, logo os pacientes apresentam crescimento
excessivo. Além disso, existem muitos outros motivos moleculares e citogenéticos por
trás dessas síndromes e podem dificultar o diagnóstico. Além disso, o alto custo, a baixa
acurácia, os testes não certificados para utilização diagnóstica, a viabilidade do exame
e a variabilidade dos padrões de metilação através dos tecidos e da idade são
obstáculos para a obtenção de resultados verdadeiros e consistentes. A hipótese para
este estudo é que o nível de metilação na região 11p15.5 é influenciado pela idade, o
que pode contribuir para diminuir a acurácia no diagnóstico molecular de SSR e BWS.
Exploramos o padrão de metilação no lócus 11p15.5 usando um grande conjunto de
dados de metilomas cobrindo uma ampla gama de grupos de idade humana

Metodologia

As análises foram feitas usando os dados públicos disponíveis no banco de dados
Methbank que agrega dados de metilação de sangue periférico de pessoas saudáveis
do Gene Expression Omnibus (GEO) e que usa o Illumina HumanMethylation450K
BeadChip para quantificar os níveis de metilação em locais específicos do genoma. O
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MethBank compilou 4.577 amostras de humanos saudáveis em várias idades (0-101
anos), gerando 34 metilomas de referência de consenso (CRMs). Como haviam
amostras de pessoas com ampla faixa etária, o Methbank agrupou as amostras em 12
grupos de idade: 0, 2-4, 5-13, 14-16, 17-28, 29-36, 37-42, 43-53, 54 -66, 67-75, 76-88,
89-101. No entanto, o foco nesse estudo foram apenas nas primeiras cinco faixas etárias
(0, 2-4, 5-13, 14-16, 17-28), uma vez que essas são as categorias de idade mais
relevantes para a síndrome (ou seja, indivíduos com diagnóstico clínico que procuram
testes moleculares estão geralmente entre a infância e o início da idade adulta). O
projeto Methbank analisou dados de metilação no nível do corpo do gene, promotores
diferencialmente metilados (DMPs), sítios de metilação intimamente associados com a
idade, regiões diferencialmente metiladas (DMRs) e citosinas diferencialmente
metiladas (DMCs). Nossa pesquisa usou resultados estatísticos resumidos do
Methbank. A análise exploratória dos dados e a visualização dos dados foram realizadas
no software estatístico RStudio.

Resultados e Discussões

A Figura 1 representa o cromossomo 11, enfatizando genes importantes relacionados
às síndromes de SilverRussell e Beckwith-Wiedemann. De acordo com o Ensembl
Genome Browser (GRCh37 - hg19), as localizações cromossômicas aproximadas 11:
1-2.800,00 e 11: 2.700.000-10.600.000 referem-se respectivamente aos loci 11p15.5 e
11p15.4, que incluem os genes H19, IGF2, KCNQ1, CDKN1C e KCNQ1OT1, bem como
ICR1 e ICR2. o lócus 11p15.5 (consulte a Figura 3). A maioria dos pacientes é
diagnosticada na infância, adolescência ou início da vida adulta, por isso restringimos
nossa pesquisa aos cinco primeiros grupos de idade (0-28 anos). Em todo o
cromossomo 11, a densidade das citosinas hipometiladas é quase igual à densidade
das citosinas hipermetiladas, conforme mostrado na Figura 2, portanto, existem duas
populações significativas e opostas de citosinas. No entanto, restringindo-se ao locus
11p15.5, a densidade das citosinas hipometiladas é quase metade da densidade das
citosinas hipermetiladas, conforme indicado na Figura 3. Portanto, essa região exibe um
nível de metilação mais alto em comparação com todo o cromossomo 11.
A região de interesse (11: 2014000 - 2907011) exibe 144 citosinas diferencialmente
metiladas (DMCs), 11 regiões diferencialmente metiladas (DMRs), 10 locais de
metilação intimamente associados com a idade e 4 locais de metilação com nível de
metilação constante em diferentes idades. Os DMCs não são bons como locais-alvo
para o diagnóstico molecular, uma vez que são suscetíveis aos efeitos significativos da
idade. Por outro lado, aquelas regiões com níveis constantes de metilação não estão
predispostas a variações com a idade, portanto, são grandes candidatas a serem foco
de análise em métodos de diagnóstico molecular. A região central de impressão 1
(ICR1) tem 6 kb de comprimento e regula a expressão dos genes H19 e IGF2. Apenas
três sondas Illumina 450K estão cobrindo esta região: duas (Cg07056289 - 11:
2.022.635; e Cg26441627 - 11: 2.032.836) têm um nível de metilação superior a 75%
nas faixas etárias analisadas (0 a 28 anos), portanto, são hipermetiladas, e um
(Cg16498504 - 11: 2.022.481) tem um nível de metilação abaixo de 50% para as
mesmas idades, conforme mostrado na Figura 4. Além disso, há outra região
importante: a região do centro de impressão 2 (ICR2), que é composta por 2kb e é
responsável por regular a expressão dos genes KCNQ1, CDKN1C e KCNQ1OT1.
Apenas duas sondas Illumina 450K cobrem esta região e ambas (Cg15782852 - 11:
2.721.277; e Cg16811455 - 11: 2.721.323) apresentam um nível de metilação superior
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a 80% (ver figura 5). Outros dados trabalhados foram os níveis de metilação dos
promotores dos genes H19, IGF2, KCNQ1, CDKN1C e KCNQ1OT1 (ver Figura 6). A
porcentagem de metilação dos promotores desses genes ficou entre 40 e 70%,
aproximadamente. O padrão de metilação do promotor de CDKN1C é semelhante ao
de KCNQ1, embora o de KCNQ1 tenha apresentado um aumento mais significativo. Em
relação aos níveis de metilação dos promotores do IGF2 e KCNQ1OT1, pode-se
observar uma diminuição com o aumento da idade e uma redução mais perceptível para
o promotor do IGF2. Finalmente, a metilação do promotor de H19 não variou muito,
permanecendo quase constante. Além do nível de metilação dos promotores, também
foi realizada uma análise da porcentagem de metilação dos próprios genes (H19, IGF2,
KCNQ1, CKDN1C e KCNQ1OT1) (verificar Figura 7). Podemos observar dois grupos:
um apresentando nível de metilação em torno de 25% e é composto por CDKN1C e
IGF2; e no outro há a participação dos genes H19, KCNQ1 e KCNQ1OT1, que
apresentam maior percentual de metilação (65% - 85%). Embora o nível de metilação
de CDKN1C permaneça o mais baixo, ele não teve um aumento perceptível como
apresentado por seu promotor, portanto, a metilação manteve-se quase a mesma. O
gene IGF2 exibe uma porcentagem significativamente menor de metilação em
comparação com seu promotor, e a metilação modificou pouco. Já o gene H19
apresentou resultado semelhante ao do seu promotor: pequena redução e percentual
acima de 60%. Sobre o gene KCNQ1, podemos observar um alto percentual de
metilação, superior a 75%, e uma variação inexpressiva. E, o gene KCNQ1OT1 continua
apresentando o maior nível de metilação e não se alterou consideravelmente, assim
como seu promotor. Um número significativo de pacientes SRS e BWS não tem um
diagnóstico laboratorial. Um motivo preocupante é que os testes moleculares atuais,
que pretendem confirmar essas síndromes, têm baixa cobertura de regiões críticas,
como o ICR1 e o ICR2, e existem apenas 5 sondas Illumina 450K para serem aplicadas
nas duas regiões. Além disso, outra justificativa é o custo dos exames moleculares,
conseqüentemente, inviável para quem precisa. Além disso, a expressão gênica, além
de ser regulada por ICRs, também pode se alterar em resposta a potencializadores,
isolantes, fatores de transcrição, sendo possível que esses pacientes idiopáticos
tenham alguma alteração em outras regiões além do gene, promotor e ICRs, que não
são examinados pelos métodos de diagnóstico atualmente utilizados.

Conclusão

A análise deste grande conjunto de dados não suporta um efeito significativo da idade
nos níveis de metilação no lócus 11p15.5. No entanto, esta região é mal coberta pela
plataforma Illumina 450K, sugerindo uma investigação mais aprofundada por
ferramentas de resolução de nível de site, como o sequenciamento de bissulfito do
genoma inteiro.

Referências

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/.

CIÊNCIAS DA VIDA

813

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

LI, Rujiao et al. MethBank 3.0: a database of DNA methylomes across a variety of
species. Nucleic Acids Research„ v. 46, 17 nov. 2017.
P. FEINBERG, Andrew. Phenotypic plasticity and the epigenetics of human disease.
Nature, 24 abr. 2004. C. CHUANG, JODY. Epigenetics and MicroRNAs. PEDIATRIC
RESEARCH, v. 61, 2007.
HIGASHIMOTO, Ken et al. Hypomethylation of a centromeric block of ICR1 is sufficient
to cause Silver-Russell syndrome. J Med Genet, 23 maio 2020.
ASSENOV, Yassen et al. HIGASHIMOTO, Ken et al. Hypomethylation of a centromeric
block of ICR1 is sufficient to cause Silver-Russell syndrome. Nature, 28 set. 2014.
MÜLLER, Fabian et al. RnBeads 2.0: comprehensive analysis of DNA methylation data.
Genome Biology, 2019.
SCOTT, R H et al. Methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification
(MS-MLPA) robustly detects and distinguishes 11p15 abnormalities associated with
overgrowth and growth retardation. J Med Genet, 2008
HEE LEE, Beom et al. Quantitative analysis of methylation status at 11p15 and 7q21 for
the genetic diagnosis of Beckwith–Wiedemann syndrome and Silver–Russell syndrome.
Journal of Human Genetics, 2013.
PRIOLO, Manuela et al. MS-MLPA is a specific and sensitive technique for detecting all
chromosome 11p15.5 imprinting defects of BWS and SRS in a single-tube experiment.
European Journal of Human Genetics, 2008.
DOR, Yuval; CEDAR, Howard. Principles of DNA methylation and their implications for
biology and medicine. Lancet, 9 ago. 2018.
MUURINEN, Mari et al. Hypomethylation of HOXA4 promoter is common in SilverRussell syndrome and growth restriction and associates with stature in healthy children.
Nature, 16 nov. 2017.
MONK, David et al. Genomic imprinting disorders: lessons on how genome, epigenome
and environment interact. Nature, abr. 2019.
NAKABAYASHI, Kazuhiko et al. Methylation screening of reciprocal genome-wide UPDs
identifies novel human-specific imprinted genes. Human Molecular Genetics, v. 20, 18
maio 2011.
COURT, Franck et al. Genome-wide parent-of-origin DNA methylation analysis reveals
the intricacies of human imprinting and suggests a germline methylation-independent
mechanism of establishment. Genome Research, 19 nov. 2019 S.
PEÑAHERRERA, Maria et al. Methylation Profiling in Individuals With Russell–Silver
Syndrome. MEDICAL GENETICS, 29 out. 2009.

CIÊNCIAS DA VIDA

814

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

T. HEIJMANS, Bastiaan et al. Heritable rather than age-related environmental and
stochastic factors dominate variation in DNA methylation of the human IGF2/H19 locus.
Human Molecular Genetics, , v. 16, 5 mar. 2007.
J. GUNASEKARA, Chathura et al. A genomic atlas of systemic interindividual epigenetic
variation in humans. Genome Biology, 2019.
RUSSO, Silvia et al. A multi-method approach to the molecular diagnosis of overt and
borderline 11p15.5 defects underlying Silver–Russell and Beckwith–Wiedemann
syndromes. Clinical Epigenetics, 2016.
EGGERMANN, Katja et al. EMQN best practice guidelines for the molecular genetic
testing and reporting of chromosome 11p15 imprinting disorders: Silver–Russell and
Beckwith–Wiedemann syndrome. Human Genetics, 2016.
A. S. LANGIE, Sabine et al. Salivary DNA Methylation Profiling: Aspects to Consider for
Biomarker Identification. Basic Clinical Pharmacology Toxicology, 2017.
AZZI, Salah et al. Complex Tissue-Specific Epigenotypes in Russell–Silver Syndrome
Associated with 11p15 ICR1 Hypomethylation. Human Genome Variation, 18 jul. 2014.
KOMAKI, Shohei et al. IMETHYL: an integrative database of human DNA methylation,
gene expression, and genomic variation. Human Genome Variation, mar. 2018.
L. WAKELING, Emma et al. Diagnosis and management of Silver–Russell syndrome:
first international consensus statement. Nature, fev. 2017.
MICHELINE SALES, Vicencia et al. Epigenetic Mechanisms of Transmission of
Metabolic Disease across Generations. Cell Metabolism, 7 mar. 2017.
EHRICH, Mathias et al. Quantitative high-throughput analysis of DNA methylation
patterns by basespecific cleavage and mass spectrometry. PNAS, 1 nov. 2005.

Anexos

Figura 1: Ilustração do cromossomo 11, destacando genes críticos e regiões associadas
com SRS e BWS.

Figura 2: Densidade do nível de metilação das citosinas no cromossomo 11.

Figura 3: Densidade do nível de metilação de citosinas no locus 11p15.5.
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Figura 4: Níveis de metilação das três sondas ICR1 nas diferentes faixas etárias.

Figura 5: Níveis de metilação das duas sondas ICR2 nas diferentes faixas etárias.

Figura 6: Níveis de metilação dos promotores dos genes envolvidos em SRS e BWS
nos cinco grupos de idades.

Figura 7: Níveis de metilação dos genes envolvidos na SRS e BWS nos cinco grupos
de idades.
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TÍTULO: Avaliação das técnicas utilizadas no diagnósticos molecular da Síndrome de
Silver-Russell
Resumo
A expressão de genes sob imprinting genômico é regulada com base no padrão de
metilação das Regiões de Controle de Imprinting (ICRs). A síndrome de Silver-Russell
(SSR), uma rara desordem de imprinting, resulta principalmente da Dissomia
Uniparental Materna do cromossomo 7 (mUPD7) e da hipometilação em ICR1. Porém,
em torno de 40% das pessoas com a suspeita clínica ainda não tem uma causa
molecular identificada. Entre os vários métodos de análise de metilação, o MS-MLPA,
mesmo apresentando diversas limitações, é responsável por cerca de 80% dos testes
moleculares. Diante disso, nosso objetivo foi identificar as regiões do genoma alteradas
na SSR e as utilizadas como alvo dos diferentes testes de diagnóstico molecular da
síndrome, a fim de direcionar as análises moleculares para regiões mais adequadas.
Para isso, revisamos a literatura e exploramos as regiões genômicas afetadas na SSR
utilizando os bancos de dados do GenBank (NCBI), Ensembl e UCSC. Como resultado,
identificamos na literatura 10 Regiões Diferencialmente Metiladas (DMRs) em 11p15.5
e constatamos que o MS-MLPA possui baixa taxa de detecção (~20%) e não cobre as
DMRs, enquanto o Pirossequenciamento tem maior sensibilidade e analisa duas das
dez DMRs. Logo, é notória a necessidade de aperfeiçoamento nos métodos atuais de
diagnóstico molecular da SSR.
Palavras-chave: Imprinting. Síndrome de Silver-Russell. Diagnóstico molecular. MSMLPA
TITLE: Evaluation of techniques used in the molecular diagnosis of Silver-Russell
Syndrome.
Abstract
The expression of genes under genomic imprinting is regulated based on the methylation
pattern of the Imprinting Control Regions (ICRs). Silver-Russell syndrome (SRS), a rare
imprinting disorder, results mainly from Maternal Uniparental Disomy of chromosome 7
(mUPD7), and hypomethylation in ICR1. However, around 40% of people with clinical
suspicion still do not have an identified molecular cause. Among the various methods of
methylation analysis, MS-MLPA, despite having several limitations, is responsible for
about 80% of molecular tests. Therefore, our objective was to identify the regions of the
genome altered in the SSR, and those used as the target of the different molecular
diagnostic tests of the syndrome, to direct the molecular analyzes to more suitable
regions. For this purpose, we reviewed the literature and explored the genomic regions
affected in SSR using the GenBank (NCBI), Ensembl, and UCSC databases. As a result,
we identified in the literature 10 Differently Methylated Regions (DMRs) at 11p15.5,
found that the MS-MLPA has a low detection rate (~20%) and does not cover DMRs,
while Pyrosequencing has greater sensitivity and analyzes two of the ten DMRs.
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Wherefore, there is a clear need for improvement in current methods of molecular
diagnosis of SSR.
Keywords: Imprinting. Silver-Russell syndrome. Molecular diagnosis. MS-MLPA.
Introdução
Imprinting genômico é um fenômeno epigenético caracterizado pela expressão
monoalélica dos genes imprintados, os quais costumam estar agrupados.1 A regulação
da expressão de tais genes ocorre por meio de modificações químicas no DNA, como a
adição de grupos metil (CH3) em citosinas (i.e. metilação), e é mediada pelas Regiões
de Controle de Imprinting (ICR - Imprinting Control Region).1 Mudanças no padrão de
metilação das ICRs podem resultar em doenças como câncer e enfermidades que
afetam o metabolismo e o crescimento, as chamadas desordens de imprinting, por
exemplo, as síndromes de Beckwith-Wiedemann (SBW) e de Silver-Russell (SSR).10
A síndrome de Silver-Russell (SSR) é caracterizada por restrição de crescimento pré e
pós-natal, dificuldade na alimentação, assimetria corporal, macrocefalia relativa, rosto
triangular, clinodactilia.10 Diversas anormalidades genéticas e moleculares,
encontradas em vários cromossomos (1, 2, 7, 8, 11-18, 20-22, X)6, já foram associadas
à síndrome, sendo as principais: Hipometilação no ICR1 (localizada em 11p15),
presente em até 60% dos pacientes; e Dissomia Uniparental Materna do cromossomo
7 (mat(7)upd), responsável por, aproximadamente, 10% dos casos.4, 6, 10 Logo, uma
parcela importante dos indivíduos com suspeita clínica da SSR ainda não tem uma
causa molecular identificada.
As principais técnicas moleculares utilizadas para medir o nível de metilação são
Illumina Infinium Human Methylation 450K BeadChip, Allele Specific Methylated
Multiplex Real-Time Quantitative PCR (ASMM RTq - PCR), Pirosequenciamento,
Methylation-Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA) e
Southern Blot.2, 9 A técnica de MS-MLPA tem a vantagem de verificar não só o estado
de metilação de uma região do genoma, como também de detectar variação do número
de cópias (CNV- Copy Number Variation) e dissomia uniparental (UPD- Uniparental
Disomy), englobando, assim, as principais causas da SSR. Por outro lado, o MS-MLPA
analisa um número limitado de regiões, é laboriosa, necessita de amostras controle,
possui baixa taxa de detecção, além de não ser regulamentada pelas agências
estadunidense e europeia (FDA e CE, respectivamente) para procedimentos de
diagnóstico.3, 8 Porém, mesmo com essas limitações, ainda é o método mais utilizado
no diagnóstico da SSR, sendo responsável por cerca de 80% dos testes moleculares.3
Este estudo teve como objetivo identificar, listar e mapear as regiões do genoma
alteradas na SSR e as utilizadas como alvo dos diferentes métodos de diagnóstico
molecular da síndrome de Silver-Russell (SSR) e, assim, direcionar a análise molecular
para regiões mais adequadas.
Metodologia
Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas para o estudo
exploratório. Para este fim, foram realizadas buscas por artigos científicos nas
bibliotecas digitais Pubmed (NCBI) e Google Acadêmico. A pesquisa, feita em inglês, a
partir dos seguintes descritores: Russell-Silver Syndrome; Molecular diagnosis of
Russell-Silver Syndrome; MS-MLPA and RSS; e 11p15 Hypomethylation. Logo, o foco
foi na síndrome de Silver-Russell, nos diagnósticos clínico e molecular da SSR, e nas
principais regiões do genoma alteradas na SSR e as analisadas pelos métodos de
diagnóstico. Com o intuito de obter a localização no genoma de regiões e genes de
interesse, extraídos da literatura, exploramos os bancos de dados do GenBank (NCBI)
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e Ensembl. Ademais, com o auxílio do LiftOver, uma ferramenta virtual do UCSC
Genome Browser, foi possível converter as coordenadas de localização das regiões de
interesse entre diferentes versões de anotação do genoma. Todas as coordenadas
apresentadas no trabalho estão baseadas na versão do genoma GRCh37.p13.
Resultados e Discussões
A região genômica 11p15.5 possui quase 900kb de comprimento (Figura 1) e abriga
genes imprintados e duas regiões de controle de imprinting (ICRs - Imprinting Control
Regions), ICR1 e ICR2, as quais estão envolvidas com a expressão de genes próximos
a elas. O ICR1 (11:2.018.812 -2.024.740) está metilado no alelo paterno e controla a
expressão do gene H19 (11:2.016.406-2.022.700), expresso pelo alelo materno, e do
gene IGF2 (11:2.150.342-2.170.833), expresso pelo alelo paterno. Já o ICR2
(11:2.719.948 -2.722.259) está metilado no alelo materno e controla a expressão de três
genes: KCNQ1 (11:2.465.914-2.870.340) e CDKN1C (11:2.904.443-2.907.011), ambos
expressos pelo de origem materna, e o KCNQ1OT1 (11:2.629.558-2.721.224), cuja
expressão é oriunda do alelo paterno. 4, 6
A causa mais frequente da síndrome de Silver-Russell é a perda de metilação (LOM –
Loss Of Methylation) do ICR1, resultando na expressão bialélica do H19, o qual é
associado à repressão do crescimento, e a não expressão do IGF2, um estimulador do
crescimento, e isso pode estar relacionado ao retardo do crescimento pré e pós-natal,
característica comum às pessoas com SSR.4, 6
O teste molecular mais utilizado no diagnóstico da SSR é o MS-MLPA.3 Este ensaio
possui 26 sondas para a região 11p15, as quais são capazes de fornecer informação
sobre alteração do número de cópias, no entanto, apenas 10 delas investigam o estado
de metilação da sequência-alvo (Tabela 1 e Figura 2).3, 8 Essas dez sondas juntas
analisam um pouco mais de 2kb, comprimento inferior a 0,3% do tamanho de toda a
região afetada (11p15.5), mas nenhuma delas investigam alguma das dez DMRs
(Differentially Methylated Regions - Regiões Diferencialmente Metiladas): IGF2-DMR0,
IGF2-DMR2, CTS1-7 (CTCF Target Sites) e o promotor do H19.
Além da baixa cobertura, o MS-MLPA apresenta uma taxa de detecção: em torno de
20%.4 A dificuldade de interpretação do resultado quando o paciente possui mosaicismo
é uma outra limitação, que é comum à maioria das técnicas, com exceção das singlecell. O mosaicismo é falha genética frequente nos casos de SSR e é caracterizada pela
alteração no número de cromossomos de uma linhagem celular.7
Uma outra ferramenta de investigação do nível de metilação em ICR1 é o
pirossequenciamento metilação-específica (MS Pyrosequencing), o qual permite
averiguar duas das dez DMRs: o promotor do H19 e a IGF2-DMR2 (Tabela 2 e Figura
2).9 Um estudo utilizou ambas as técnicas (MS-MLPA e MS-pirossequenciamento) e
constatou um aumento de 20% na taxa de detecção de LOM em ICR1 ao realizar o
pirossequenciamento metilação-específica comparado ao MS-MLPA.7 E um outro
trabalho identificou um caso de SSR com hipometilação em apenas metade das DMRs
e esse é um padrão de metilação diferente do esperado.5 Tal paciente exibiu
hipometilação no bloco repetitivo centromérico, que engloba cinco DMRs (CTS 1-3,
IGF2-DMR0 e IGF2-DMR2), todavia, o bloco repetitivo telomérico, com as outras três
DMRs (CTS 4-6), o CTS 7 e o promotor do H19 não exibiram diferença no nível de
metilação (Tabela 3).5 Assim, pode-se constatar a insuficiência da cobertura dos
métodos citados e a existência de outras metodologias, diferentes do MS-MLPA, tão
eficazes ou até melhores do que o atualmente aplicado no diagnóstico molecular da
SSR.
Conclusão
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Portanto, a fim de tentar reduzir a quantidade de casos idiopáticos, conseguir o
diagnóstico correto e, consequentemente, permitir que o paciente receba o tratamento
adequado, é preciso cautela ao investigar a etiologia da síndrome e as manifestações
clínicas dos pacientes e é essencial sanar tais limitações, seja por meio da combinação
de métodos moleculares, do aperfeiçoamento das ferramentas já existentes ou da
criação de outras técnicas. Frente ao exposto neste trabalho, o aprimoramento das
técnicas atuais pode ser realizado a partir de um melhor direcionamento das sondas
para as regiões sujeitas a uma maior alteração do nível de metilação, como as DMRs.
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Anexos

Figura 1. Esquematização do cromossomo 11, com detalhamento do lócus 11p15.5.
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Figura 2. Esquematização do lócus 11p15.5 e as regiões-alvo do MS-MLPA e do
Pirossequenciamento.

Tabela 1. Sondas do SALSA MS-MLPA ME030-C3 BWS/RSS

Tabela 2. Sondas do Pirossequenciamento
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TÍTULO: Avaliação da composição centesimal e sensorial de carne de catetos (Pecary
tajacu) jovens criados em cativeiro.
Resumo

A criação de animais silvestres como nova alternativa para a produção de alimento vem
aumentando no Brasil, trazendo inúmeros benefícios nos âmbitos econômico, social e
ambiental. Dentre as espécies silvestres mais utilizadas, destaque-se o cateto (Pecari
tajacu), animal rústico com bom desempenho zootécnico, grande aceitabilidade e
valorização de seus produtos (carne e couro). A carne, é amplamente difundida, porém
estudos detalhados sobre a composição centesimal e sensorial são escassos. Assim, o
presente estudo propôs realizar tais análises, utilizando 10 catetos (cinco de cada sexo)
com 5 meses de idade. Entretanto, não foi possível realizar as análises, devido a
suspensão das atividades presenciais (inclusive laboratoriais) por tempo indeterminado
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em resposta à pandemia do novo
COVID-19. Assim, o material (carne de cateto) foi obtido e encontra-se armazenado
para análise futura. Com base na atualização bibliográfica sobre a temática, foi
observado um excelente potencial da carne de cateto jovens pela qualidade nutricional
(baixa quantidade de gorduras, elevado teores de proteína e ácidos graxos insaturados)
que a carne desses animais adultos mostrou em outros estudos.

Palavras-chave: Animais silvestres; Pecari tajacu; Composição e qualidade da carne.
TITLE: Evaluation of the centesimal and sensory composition of meat from young
collared peccary (Pecari tajacu) raised in captivity.
Abstract

The creation of wild animals as a new alternative for food production has been increasing
in Brazil, bringing countless benefits in the economic, social and environmental spheres.
Among the most used wild species, the catettus (Pecari tajacu) stands out, a rustic
animal with good zootechnical performance, great acceptability and appreciation of its
products (meat and leather). Meat is widespread, but detailed studies on the chemical
and sensory composition are scarce. Thus, the present study proposed to carry out such
analyzes, using 10 collectors (five of each sex) at 5 months of age. However, it was not
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possible to carry out the analyzes, due to the suspension of classroom activities
(including laboratory) for an indefinite period at the Federal University of Rio Grande do
Norte, in response to the pandemic of the new COVID-19. Thereby, the material (collared
peccary’s meat) was obtained and is stored for future analysis. Based on the
bibliographic update on the subject, an excellent potential was observed for young
collared peccary meat due to its nutritional quality (low amount of fats, high levels of
protein and unsaturated fatty acids) that the meat of the adult animals has shown in other
studies.

Keywords: Wild animals; Pecari tajacu; Meat composition and quality.
Introdução
Anualmente o Brasil apresenta um aumento na criação de animais silvestres como nova
alternativa para a produção de alimento, principalmente nas regiões mais carentes
(PINHEIRO et al., 1989). O uso racional da fauna silvestre, em sistemas de criação de
cativeiro, pode gerar produtos de grande valor comercial, contribuindo como fonte
proteica alternativa ao consumo humano e concorrendo em custo e produção com
animais convencionais (ODA et al., 2004a).
A criação desses mostra-se como um incentivo a novas oportunidades de renda aos
produtores (ALBUQUERQUE et al., 2009), contribuindo para a produção de espécies
silvestres em escala comercial e protegendo da extinção, pelo aumento do estoque
populacional, diminuição de pressão da caça e do tráfico. A conservação de
remanescentes florestais das regiões que têm sofrido o impacto ocasionado por outras
atividades econômicas, além desses, transforma-se em fontes renováveis de produtos
com grande rentabilidade, auxiliando a produção de alimentos, e resultando em
vantagens econômicas e sociais (ODA et al., 2004a).
Referente a legislação, países como os Estados Unidos e a Venezuela têm maior
flexibilização, possibilitando que espécies mais abundantes e produtivas sejam
exploradas de forma extensiva (JOANEN e MCNEASE, 1987; THORBJARNARSON e
VELASCO 1999). Diferentemente do Brasil, que possuem uma cultura bastante liberal
em relação aos seus costumes, porém a legislação brasileira que normatiza o uso da
fauna silvestre pode ser considerada conservadora, proibindo a caça e impedindo o uso
legal de forma extensiva de algumas espécies viáveis economicamente, tornando ilícita
a renda gerada e maiores os investimentos com fiscalização (MOULTON e
SANDERSON, 1997). Assim sendo, uma opção viável para solucionar esse problema é
o incentivo a implantação de criatórios comerciais de animais silvestres (MMA, 2001
apud ALBUQUERQUE et al., 2009).
Uma espécie silvestre muito utilizada como fonte de proteína é o cateto (Pecari tajacu),
também conhecido como caititu, javalina, pecari e porco-do-mato, sendo um dos mais
consumidos no Brasil (BONAUDO et al., 2005). Sua criação comercial é prevista na
legislação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Ele adapta-se facilmente ao cativeiro, apresentando uma reprodução eficiente;
consomem uma ampla variedade de alimentos; necessita de uma reduzida mão-deobra, e são naturalmente adaptadas às condições ambientais (gerais) do território
brasileiro, não havendo (geralmente) necessidade de grandes modificações do
ambiente para a implantação da atividade.
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O cateto, além de possuir de uma carne de alta qualidade e grande aceitação devido ao
seu paladar suave e aos baixos níveis de colesterol (NOGUEIRA-FILHO et al., 2000)
Apresenta um couro de elevada demanda no mercado internacional (SANTOS et al,
2009), diferenciando-se por possuir uma maior maciez e resistência em relação aos
demais, sendo este utilizado na confecção de vários acessórios de luxo como luvas,
bolsas, casacos, carteiras e cintos (DEUTSCH e PUGLIA, 1990 & NOGUEIRA FILHO E
NOGUEIRA, 2004 apud ALBUQUERQUE et al., 2008).
O conhecimento da qualidade dos produtos oriundos da criação de animais silvestres
com reconhecido potencial zootécnico, como o cateto, no qual ainda é considerado
escassos seus estudos (ALBUQUERQUE et al. 2009), mostra-se fundamental para um
maior desenvolvimento e aceitação desse produto no mercado, garantindo aos
consumidores mercadorias saudáveis e de boa qualidade, o que, por sua vez, gera
confiança nos produtores. Desta maneira, com o objetivo de analisar à composição
centesimal e sensorial da carne de catetos, foi desenvolvido o presente trabalho uma
vez que tais estudos mostra-se de vital importância para um maior crescimento
comercial da espécie, trazendo inúmeros benefícios nos âmbitos social, econômico e
ambiental.

Metodologia

1. Animais e local do estudo
Foram utilizados 10 catetos, cinco machos e cinco fêmeas, com 5 meses de idade,
oriundos do Centro de Manejo de Animais Silvestres (CEMAS) da Universidade Federal
Rural do Semiárido (UFERSA). Os animais eram alimentados com ração para suínos,
com nível de proteína de 18%, além de frutas e verduras da estação. O sistema de
criação foi o semiextensivo com grupos reprodutivos com relação de três fêmeas para
um macho, com até 15 fêmeas nessa proporção em piquetes de 20 x 20m.
2. Obtenção das amostras de carne:
Ao completar 5 meses de idade, os animais foram eutanasiados por pistola de dardo
cativo, e o abate seguiu em abatedouro experimental na UFERSA, no setor de
Tecnologia de Carne, seguindo os padrões de abate e tratamento da carcaça para a
espécie suína, de acordo com Venturini, Sarcinelli e Silva (2007). Após avaliação da
carcaça, as amostras de carne foram isoladas, congeladas e enviadas para os
laboratórios de tecnologia de produtos de origem animal e de nutrição da Escola
Agrícola de Jundiaí-UFRN.
3. Avaliação Físico-Química da Carne
Para a avaliação da carne, seguindo o padrão de cortes comerciais, do músculo Longo
do dorso (lombo), tríceps braquial (paleta), bíceps femoral (pernil) e grande dorsal +
serrátil ventral (costela) foram dissecados, enrolados em filme PVC, embalados em
sacos plásticos e armazenados em freezer comercial, com temperatura não superior a
-15ºC, por dois meses até a realização das análises. Para o início das análises químicas,
os músculos foram descongelados em geladeira, por 24 horas. Logo após o
descongelamento, em cada músculo foi retirado a gordura de cobertura e dividido em
três partes (cranial/proximal, média e caudal) para a submissão das análises
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laboratoriais. Para analisar a composição centesimal optar-se-á pela parte
cranial/proximal do músculo, a parte média foi submetida às avaliações físico-químicas.
Realizou-se as análises em duplicatas e os resultados obtidos submetidos às análises
estatísticas.
a) Determinação da Composição Centesimal:
As amostras foram trituradas em multiprocessador até a formação de uma pasta
homogênea. Posteriormente seguiram para as análises de umidade, cinzas, proteínas
e lipídios (extrato etéreo), segundo metodologia descrita pela Association Of Official
Analytical Chemists (AOAC, 2007).
b) Análises Físico-Químicas:
Nas análises físico-químicas de cor, força de cisalhamento e perda de peso por cocção,
as amostras congeladas serão fatiadas em porções de 2,5cm de espessura, enroladas
em filme de PVC e embrulhadas em papel alumínio.
A determinação da cor foi realizada pelo aparelho Minolta Chroma Meter CR-300,
(MINOLTA). Os resultados [DM1] serão expressos como L* (que representa a
porcentagem de luminosidade), a* (onde - a* representa direção ao verde e +a* direção
ao vermelho), b* (onde -b* representa direção ao azul e +b* direção ao amarelo),
C*(índice de saturação) e h*(ângulo de tonalidade). Para cada tratamento, será obtido
o valor médio de cinco leituras em diferentes pontos de três homogeneizados
(replicatas). A diferença global (∆E*) será obtida através da seguinte fórmula (HUNT et
al., 1991): ∆E* = [(L* - L*ref)2 + (a* - a*ref)2 + (b* - b*ref)2]1/2.
Para a determinação da Perda de Peso por Cocção (PPC) serão utilizadas as mesmas
amostras submetidas à medição de cor. Seguindo a metodologia de Duckett et al.
(1998), as amostras serão pesadas e posteriormente assadas em forno pré-aquecido a
170ºC até o centro geométrico atingir 70ºC. A temperatura será monitorada utilizando
um termômetro com termopar de cobre/constantan, equipado com leitor digital. As
amostras após resfriadas à temperatura ambiente serão novamente pesadas, e as
perdas serão calculadas pela diferença de peso antes e após a cocção, sendo
identificadas as Perdas por Evaporação (PE), Perdas por Gotejamento (PG), e as
Perdas de Peso por Cocção (PPC), sendo a PPC igual a soma da PE mais a PG.
As amostras usadas para a determinação da PPC serão às mesmas utilizadas para a
quantificação da Força de Cisalhamento (FC), das quais serão retirados cilindros no
sentido das fibras musculares, com o auxílio de um vazador de 1,6 cm de diâmetro
acoplado a uma furadeira. Os cilindros serão cortados transversalmente utilizando um
texturômetro equipado com uma lâmina tipo Warner Bratzler, operando a 20 cm/min,
sendo registrado o pico da força de cisalhamento e o resultado expresso em Kgf/cm².
c) Análise de pH:
As medições de pH serão realizadas por meio de pHmetro digital manual, com eletrodo
combinado para leitura em triplicata com perfuração de 3 pontos de cada repetição.
Serão realizadas as medições 45 minutos após o abate e 24 horas depois. O
equipamento será calibrado antes do uso, utilizando-se solução tampão 4,1 e 7,1, sendo
feita a limpeza do eletrodo com água destilada entre as amostras e após a realização
das leituras.
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4. Avaliação sensorial
Em cada músculo, as análises sensoriais serão realizadas no horário da manhã, de
acordo com a metodologia descrita por Campos et al. (2007). As amostras serão
submetidas à salga e ao aquecimento em chapa elétrica com dupla resistência, regulada
para 200ºC, até a temperatura interna atingir 85ºC, e servidas imediatamente aos
provadores. Para cada amostra avaliada será utilizada 8 repetições, isto é, 8
provadores. Cada provador receberá uma folha com instruções, onde será solicitado
para a avaliação dos seguintes atributos: aparência, cor, odor, sabor e textura.
5. Análise estatística
Os dados serão analisados por estatística descritiva, e testes paramétricos ou não
paramétricos serão aplicados para comparação da média, conforme a natureza dos
dados, com 5% de nível de significância.
6. Autorizações
Este projeto encontra-se aprovado no SISBIO Nº36263-5, no CEUA/UFRN Nº
039.032/2017 e em Edital Universal, 2016, estando o mesmo com orçamento para
execução contemplado no processo CNPq Nº 420945/2016-4.

Resultados e Discussões
De acordo com declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Normativas do Ministério da
Saúde e do Ministério da Economia, o comitê Covid-19 da UFRN optou pela suspensão
das atividades presenciais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por tempo
indeterminado, previsto na portaria n° 452/2020-R do boletim de Serviço N° 53/2020,
vigente desde 17 de março de 2020. O que, consequentemente ocasionou a paralisação
das atividades laboratoriais, necessárias para a execução das análises centesimais,
físico-químicas e sensoriais do trabalho.
Assim, com o intuito de assegurar a saúde dos envolvidos no projeto e evitando a
disseminação da Covid-19, não foi possível realizar os procedimentos laboratoriais
necessários. Entretanto, estudos com análises semelhantes já foram anteriormente
realizados, estes nos fornecem embasamento em torno dos resultados a serem
esperados, analisados e comparados, mostrando o potencial que a carne de cateto
jovens pode apresentar.
Expressamos aqui, baseado na literatura, a relevância do trabalho a ser
complementado.
A carne pode mostrar-se um alimento altamente nutritivo para o homem, por fornecer
proteínas de alto valor biológico, que participam da formação de novos tecidos
orgânicos, regulam os processos fisiológicos, fornecimento ácidos graxos essenciais,
vitaminas e minerais, como o ferro e fósforo (TAYASSU; CATIVEIRO; BEZERRA, 2007).
A umidade da carne é um fator fundamental para a obtenção do rendimento e qualidade
final do produto, essa deve gira em torno de 60 a 80%. Assim, ela apresenta uma grande
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importância econômica refletindo no teor de sólidos e sua perecibilidade, uma vez que,
estando fora das recomendações técnicas resulta em elevadas perdas na estabilidade
química, deterioração microbiológica e alterações fisiológicas (brotação) (BARBOSA,
2010)
Pinheiro e Silva (1998), Silva et al (2002) e Barbosa (2010), ao analisar as
características da carne de cateto adultos, encontraram umidade em torno de 70,80%.
Já Madruga et al. (2005) em seu estudo sobre as características químicas e sensoriais
dos cortes comerciais de caprinos, obteve os seguintes resultados médios (dos dois
genótipos) de umidade 73,33 ±2,975 (paleta), 75,48 ±0,96 (perna), 71,79 ±1,47 (lombo)
e 71,26 ±1,96 (costela), sendo observado uma influência significativa dos cortes
comerciais.
A determinação das cinzas fornece uma indicação da riqueza da amostra em minerais
(BARBOSA et al., 2010). Em estudos de Pinheiro e Silva (1998) e Silva et al. (2002) ao
analisar as características de carcaças e análise bromatológica da carne de cateto, foi
verificado um valor de matéria mineral entorno de 0,90%. Já Barbosa et al. (2010), em
seus estudos sobre a avaliação qualitativa da carne de catetos e cutias, criados em
cativeiro, obteve-se os seguintes resultados para Matéria mineral dos músculos
pertencentes ao pernil do cateto (4,84±0,87) e cutia (4,72±0,37); e Madruga et al. (2005)
mensurou os seguintes resultados médios (de dois genótipos) de cinzas, para os mesmo
cortes comerciais proposto no seguintes trabalho: 1,07 ±0,5 (paleta), 1,06 ±0,4 (perna),
1,03 ±0,12 (lombo) e 1,09 ±0,8 (costela).
Todavia, Pires (2002) ao analisar a composição centesimal, perdas de peso e maciez
de lombo (longissimus dorsi), observou que o teor de minerais em suínos apresenta
variações, na qual o valor é maior em porções armazenadas (congeladas) por 60 dias
(5,58%), entretanto, vale salientar que há possibilidade de que um maior tempo de
armazenamento provoca uma maior desnaturação proteica acompanhada de uma
perda de exsudato e alguns nutrientes solúveis como minerais.
Um dos principais nutrientes da carne é a proteína, estando contido nesta, aminoácidos
essenciais para a nutrição humana. Resultado de 20,26% proteína bruta foram
encontrados por Pinheiro e Silva (1998) ao analisar as características de carcaças e
bromatológica da carne de cateto, já Madruga et al. (2005) encontrou os valores de
20,29 ±0,39 (paleta), 21,47 ±0,50 (perna), 20,04 ±0,82 (lombo) e 19,58 ±0,73 (costela)
de proteína bruta em seu estudo com caprinos.
Os lipídios influenciam na textura, suculência, sabor, aroma e cor, sendo um dos
responsáveis pela aceitação da carne pelo consumidor (ALBUQUERQUE et al, 2009).
Segundo o mesmo autor, a carne de catetos quando comparada a outros animais
apresenta, além de teores reduzidos de colesterol e lipídios totais, também possui uma
maior quantidade ácidos graxos (AG) insaturados (51,6–57,8%) (LOPES et al., 2007 e
ODA et al., 2004a).
Não foi encontrado na literatura consultada, o quantitativo de lipídeos na carne de
cateto. Porém, Madruga et al. (2005) realizou um estudo semelhante ao proposto neste
trabalho, com cortes comerciais de caprinos SRD e mestiços de Bôer, no qual observou:
4,67 ±1,55 (paleta), 2,69 ±0,26 (perna), 6,21 ±1,70 (lombo) e 6,42 ±2,26 (costela) de
lipídios, havendo uma diferença estatística (p>0,05) nos teores lipídicos da perna e
lombo, justificado pela maior utilização do músculos da perna na vida do animal, em
comparação com os músculos do lombo.
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As características físico-químicas da carne, tais como brilho, coloração, maciez,
suculência e aroma, são parâmetros importantes para o consumidor no momento da
compra, essas mostrando-se determinantes da aceitação global do tipo e corte de carne
(ALBUQUERQUE et al 2009).
Não foi encontrado na bibliografia consultada pesquisas sobre a cor da carne de catetos,
entretanto observou-se estudos sobre a temática em outros animais. Em capivara,
obteve-se os valores para luminosidade (L*) de 29,59 e 32,40 para abates por método
humanitário e tiro, respectivamente, por Oda et al. (2004a); 34,28 para abate
convencional por Jardim (2001) e 34,76 por Michel (2002) com a mesma metodologia
de abate. Já para animais convencionais apresentou os valores de 23,98-25,64 em
bovinos jovens (PEREIRA et al., 2001 apud ODA et al., 2004a); 41,8-42,3, em ovinos
(SOUZA, 2001 apud ODA et al., 2004b); 49,05-50,21 em suínos (SILVEIRA, 1997).
Todavia, esses valores são muito variáveis, uma vez que, esse parâmetro está
diretamente proporcional a quantidade de água no tecido e com a evolução das reações
bioquímicas post-mortem, existindo uma correlação inversa entre pH e luminosidade
(ODA et al., 2004a)
Com relação ao teor de vermelho (a*), os mesmos autores, que realizaram estudos em
capivara, relatam os respectivos valores: 13,43 a 14,74; 9,64-12,77 e 14,39-19,25. Em
contrapartida em espécies domésticas, foi verificado os teores de: 5,50-5,94 em suínos
(SILVEIRA, 1997); 10,0 a 18,01 em ovinos (PRADO, 1999 e SOUZA, 2001 apud ODA
et al., 2004a); 15,5 em bovinos (PEREIRA et al, 2001 apud ODA et al., 2004a).
Por fim, os teores de amarelo (b*) encontrados foram de: 0,65 a 0,73 (ODA et al,
(2004b); 0,65 a 0,73 (JARDIM, 2001); 1,31 a 2,50 para capivaras (MIGUEL, 2002); 5,806,53 para suínos (SILVEIRA, 1997 apud ODA et al., 2004a) e 13,8 para bovinos
(PEREIRA et al. (2001) apud ODA et al., 2004a). Vale salientar que os teores de
amarelo, de forma generalizada avalia os pigmentos carotenoides depositados na
gordura da carne, assim para animais silvestres espera-se menores valores de b*,
devido ao baixo teor de gordura encontrada nessas carnes (ODA et al., 2004a).
A força de cisalhamento testa a resistência e maciez da carne, assim ela é um critério
muito interessante na análise do produto. Sendo classificada como macia com FC de
até 8kgf; aceitável possuindo valores entre 8kgf-11kgf e dura quando eles estão acima
de 11kgf (BICKERSTAFFE et al., 1997).
A literatura mencionar os valores de 3,4 a 5,32 kgf/g para o pernil de catetos
(ALBUQUERQUE et al., 2009); 4,94 - 5,50 no músculo Longissimus dorsi (LD); 4,55 na
paleta e 4,68kgf/g no pernil de capivaras (BRESSAN et al., 2004 & SALDANHA, 2000)
e 2,3 - 2,8kgf/g no músculo LD de ovinos (PRADO, 2000).
A Perda de peso por cocção em animais de açougue pode variar de 20 a 40%, sendo
que essa característica apresenta variações de acordo com a metodologias de cocção,
preparo da amostra e categorias de pesos ao abate (ODA et al., 2004a). Na bibliografia,
foi relatado para o músculo Longissimus dorsi os resultados de 15,1 a 22,1% em catetos
(ALBUQUERQUE et al., 2009); 31,3 a 33,6% em capivara (BRESSAN et al., 2004); 38,2
e 40,5% em bovinos (LESIÓW e OCKERMAN, 1998 adup ALBUQUERQUE et al., 2009)
e 27,2 a 36,6% em suínos (SILVEIRA, 1997).
Segundo Oda et al. (2004b) e Albuquerque et al. (2009) os fatores que interferem na
qualidade da carne, também influenciam a extensão e a velocidade da glicólise, bem
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como o valor de pH final. Sendo, o resultado das reações bioquímicas post-mortem
efeito do acúmulo de ácido lático (responsável pela acidificação) no músculo. Entretanto
esses autores mencionam que o pH final das carnes vermelhas em situações anormais,
apresenta valores iguais ou mais elevado do que 6,2, na qual a mesma é caracterizada
visualmente por ser: escura, firme e ressecada na superfície.
Foram encontrados os seguintes valores de pH no músculo LD em 24 horas postmortem na literatura do presente trabalho: 6,2 a 6,3, em catetos (ALBUQUERQUE et
al., 2009); 5,99 a 6,04 (BRESSAN et al. 2004) e 6,24 (ODA et al., 2004b) em capivaras;
5,7 a 5,8 em ovinos (PRADO (2000); 6,0 ± 0,14 em caprinos (MADRUGA et al (2005) e
5,6 em bovinos (WAHLGREN et al. 1997 apud ALBUQUERQUE et al. 2009).
As exigências nacionais e internacionais, pela qualidade da carne estão cada vez
maiores, uma vez que o consumidor se mostra mais consciente sobre os atributos dela
(BARBOSA, 2010). Entretanto, esse parâmetro apresenta tanto variações de acordo
com a espécie, sexo, idade, peso, manejo pré-abate e post-mortem abate; como
também é afetada de acordo com a região geográfica, classe socioeconômica,
preferências individuais, visão técnico-científica, industrial e comercial (ODA et al., 2004
e CONTRERAS & CUSTÓDIO, 2002 apud ALBUQUERQUE et al., 2009).
Na visão comercial e de consumo, a maciez da carne é um dos atributos de qualidade
mais valorizados, sendo considerada de vital importância para aceitabilidade do produto
independente de qual espécie seja (SAVELL E SHACKELFORD, 1992). Essa
característica, está intimamente entrelaçada com as propriedades do colágeno
(tamanho da fibra, tipo genético, conteúdo total e solubilidade), apresentando essas
variações em função da alimentação, genótipo, manejo, localização do músculo e idade
de abate do animal (HADLICH et al., 2008, SAINZ e ARAÚJO, 2001).
A palatabilidade, também é uma característica almejada pelos degustadores, os quais
às quantificam, de acordo com o grau de agradabilidade aos seus olhos, nariz e paladar,
este sendo especialmente modificado pelas características organolépticas de sabor
(“flavour”) e suculência (MADRUGA et al., 2005).
Estudos específicos sobre análise sensorial de carne de cateto (que são normalmente
relatadas empiricamente como macias, saborosamente suaves e macias), são
considerados escassos, especialmente correlacionando os cortes comerciais aos seus
atributos sensoriais e a composição química. Estudos semelhantes sobre a temática
são encontrado para outras espécies, como é o caso da pesquisa realizada por Madruga
et al. (2005) com caprinos, no qual observou-se, os seguintes resultados nos cortes
comerciais paleta, perna e lombo, respectivamente para, aparência: 7,91±1,05;
8,02±0,90 e 7,84±0,95; Textura: 7,32±1,53; 7,82±1,00 e 7,5±1,42; Maciez: 7,34±1,13;
7,27±1,23 e 7,35±1,36; Sabor: 7,55±90; 7,89±0,75 e 7,71±0,84; Suculência: 7,11±1,05;
7,12±1,15 e 7,03±1,41; Qualidade total: 7,71±0,89; 7,89±083 e 7,70±0,94. Entretanto,
vale a pena salientar que mesmo em estudos parecidos, é muito complexo realizar
comparações entre às bibliográficas pois, como mencionado anteriormente, essa
análise é muito variável e subjetiva.

Conclusão
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O cateto é um animal silvestre com elevado desempenho zootécnico, possui couro muito
valorizado e carne com excelente qualidade nutricional (baixa quantidade de gorduras,
altos teores de proteína e ácidos graxos insaturados). Entretanto, mesmo com todas
essas vantagens, a utilização dele, bem como de toda fauna nativa, na alimentação
humana ainda se apresenta de difícil difusão devido ao processo burocrático das leis
brasileiras, dificultando o interesse pelo comércio e estudos da mesma, que
demonstram-se escassos, especialmente correlacionando as características
centesimais, físico-químicas e sensoriais da carne.
Assim, com o propósito de promover maior desenvolvimento comercial da espécie é
necessário, em conjunto com a realização de novas pesquisas sobre a temática, a
implantação de políticas governamentais que favoreçam esta atividade como previsto
na própria legislação (Lei 5197 de 1967), formação de profissionais, construção de
matadouros-frigoríficos especializados ou adaptados ao abate de animais silvestres,
estabelecimento de curtumes e fábricas de artefatos de couro, estímulo às exportações,
redução de impostos, bem como os incentivos à criação de Associações e Cooperativas
de Criadores, são exemplos de ações necessárias para o desenvolvimento da atividade.
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS COM GENOMA DE DNA EM UM
METAGENOMA DE SÊMEN HUMANO
Resumo

A infertilidade é um fator crescente mundialmente e tem gerado uma grande demanda
pela reprodução assistida. Entre os principais fatores etiológicos, responsáveis por essa
infertilidade, estão as condições infecciosas e inflamatórias. Um total de 50% de toda
infertilidade descrita, em combinação ou isoladamente, é devido à infertilidade do fator
masculino. Neste estudo, a abordagem metagenômica e a PCR foram utilizadas para a
identificação de potenciais patógenos, com genoma de DNA, em amostras seminais de
pacientes em tratamento de reprodução assistida. Para a análise, o DNA de um pool de
sêmen foi avaliado por sequenciamento shotgun e os fragmentos foram processados e
alinhados usando BLASTn. Na caracterização taxonômica, aproximadamente 24
gêneros e 120 espécies de bactérias foram detectadas na amostra seminal e a G.
vaginalis foi a espécie bacteriana que apresentou o maior número de hits. Também
neste estudo foram identificadas 5 espécies de vírus, incluindo HERVs, HCMV e HPV16 e 2 espécies de protozoários, sendo elas P. vivax e T. gondii. Na detecção molecular,
o HPV e T. gondii foram negativos, entretanto, um padrão de bandas positivas foi
detectado com os primers 18S. Por fim, constatou-se que, como a pesquisa do
microbioma seminal é uma abordagem de crescente interesse científico, os resultados
obtidos poderão ser prospectados em estudos futuros para que sejam desenvolvidos
protocolos moleculares que facilitem a identificação desses patógenos.

Palavras-chave: Microbioma seminal. Infertilidade masculina. Reprodução assistida.
TITLE: IDENTIFICATION OF PATHOGENS WITH DNA GENOME IN A HUMAN
SEMEN METAGENOME
Abstract

Infertility is a growing factor worldwide and has generated a great demand for assisted
reproduction. Among the main etiological factors responsible for this infertility are
infectious and inflammatory conditions. A total of 50% of all infertility described, in
combination or alone, is due to the infertility of the male factor. In this study, the
metagenomic approach and PCR were used to identify potential pathogens, with DNA
genome, in seminal samples from patients undergoing assisted reproduction treatment.
For the analysis, the DNA of a semen pool was evaluated by shotgun sequencing and
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the fragments were processed and aligned using BLASTn. In taxonomic
characterization, approximately 24 genera and 120 species of bacteria were detected in
the seminal sample and G. vaginalis was the bacterial species that presented the highest
number of hits. Also in this study, 5 species of virus were identified, including HERVs,
HCMV and HPV-16 and 2 species of protozoa, namely P. vivax and T. gondii. In
molecular detection, HPV and T. gondii were negative, however, a pattern of positive
bands was detected with 18S primers. Finally, it was found that, as the research of the
seminal microbiome is an approach of increasing scientific interest, the results obtained
can be explored in future studies so that molecular protocols can be developed that
facilitate the identification of these pathogens.

Keywords: Seminal microbiome. Male infertility. Assisted reproduction.
Introdução
O aumento da infertilidade no mundo tem gerado uma crescente demanda pelos
tratamentos de reprodução assistida. Estima-se que a infertilidade afeta cerca de 15%
dos casais em idade reprodutiva em todo o mundo e é definida como uma falha em
conceber após um ano de atividade sexual regular sem uso de métodos contraceptivos
(WHO, 2012). Um total de 50% de toda a infertilidade, em combinação ou isoladamente,
é devido à infertilidade do fator masculino e as condições infecciosas e inflamatórias
estão entre os principais fatores etiológicos (LIU et al., 2018; FIJAK et al., 2018).
O microbioma seminal desempenha um papel importante na disbiose patogênica em
diversas doenças. Dentre os causadores de infecções do sistema reprodutor masculino
encontram-se, principalmente, bactérias, vírus e protozoários. De fato, existem
evidências que esses microorganismos podem atingir testículo, epidídimo e próstata,
acometendo a espermatogênese e a fertilidade (LUNDY et al., 2020; DOMES et al.,
2012; LIU et al., 2018) (Tabela 1). Além disso, alguns desses patógenos estão
relacionados com as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que afetam mais de
1 milhão de pessoas e podem ter consequências graves para a saúde reprodutiva
(WHO,
2019).
Estudos recentes têm mostrado que a presença de bactérias no sêmen podem
influenciar no potencial reprodutivo masculino e sua abundância está relacionada com
infecções no trato geniturinário do homem, contribuindo para uma piora da qualidade
espermática, resposta imune celular inadequada, sub infertilidade, prostatite e infecção
por vírus (KIESSLING et al., 2008; ALTMÄE; FRANASIAK; MÄNDAR, 2019).
Associadamente, algumas dessas bactérias são de difícil cultivo e podem não ser
rastreadas em exames de microscopia convencional, sendo, portanto, indispensável a
identificação
molecular.
Diversas famílias de vírus também já foram detectadas no sistema reprodutor
masculino, somando um total de 27 tipos de vírus já identificados (SALAM et al, 2017).
Logo, a compreensão da natureza desses patógenos virais no trato genital masculino é
descrita como de extrema importância no desenvolvimento de estratégias preventivas e
terapêuticas para a infertilidade masculina e a transmissão sexual de doenças (LIU et
al., 2018). Alguns desses vírus podem durar mais no sêmen do que em outros fluidos
corporais, sugerindo que o sistema reprodutor masculino é um local protetor para vírus
(MEDINA
et
al.,
2018;
EPELBOIN
et
al.,
2017).
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As infecções parasitárias por protozoários também podem ser uma causa importante de
infertilidade. Estudos já mostraram que alguns protozoários podem causar diminuição
na qualidade do sêmen, concentração e motilidade de espermatozóides, uretrite não
gonocócica, astenozoospermia e teratozoospermia (SHIADEH et al., 2015).
Nesse cenário, à vista da complexidade do microbioma seminal e da difícil identificação
de alguns patógenos, as tecnologias de sequenciamento de próxima geração (NGS, do
inglês Next-Generation Sequencing) são técnicas promissoras para o diagnóstico clínico
de infertilidade, podendo amplificar e analisar o material genético de todos os
organismos presentes em uma única amostra (WONG et al., 2013; NAGARAJAN, 2018).
Aliado a isso, o estudo do metagenoma seminal tem sido relevante na pesquisa e saúde
pública, uma vez que muitas pesquisas focam no sistema reprodutor feminino e menos
se sabe sobre a microbiota masculina e sua influência na reprodução e fertilidade
(TOMAIUOLO
et
al.,
2020).
Diante da problemática, este estudo buscou investigar amostras de DNA oriundas do
sêmen de pacientes que participam dos procedimentos de reprodução, com a análise
metagenômica, para assim, detectar, por reação em cadeia da polimerase (PCR, do
inglês Polymerase Chain Reaction), o material genético dos potenciais patógenos
presentes na amostra. Essa análise será importante para o desenvolvimento de
protocolos moleculares que facilitem a identificação dos principais patógenos de
interesse clínico (Figura 1).
Metodologia

Comitê

de

Ética

Este estudo obedece às diretrizes da Resolução 441/2011 do Conselho Nacional de
Saúde - CNS e da Portaria 2.201/2011 do Ministério da Saúde - MS, com aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP sob número do parecer: 3.043.526 e CAAE:
91251518.9.0000.5292. Todos os participantes que aceitaram participar da pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que foi desenvolvido
para os propósitos deste estudo.
Obtenção e processamento de amostras
Foram coletadas as amostras seminais de 50 pacientes que realizaram espermograma
como procedimento diagnóstico de infertilidade no Centro de Reprodução Assistida da
Maternidade Escola Januário Cicco (CRA - MEJC). As amostras foram mantidas em
nitrogênio líquido e submetidas ao descongelamento lento apenas quando foram
encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular Aplicada (LAPLIC). Para o estudo
metagenômico de todos os pacientes (pool de sêmen), um volume de 200 µl de sêmen
de cada paciente foi adicionado em um tubo para a obtenção de um volume final de 10
ml. O pool de sêmen foi encaminhado ao LAPLIC onde foi armazenado a -20°C.
Extração

e

quantificação

do

DNA

A extração do DNA do pool de sêmen foi realizada em triplicata utilizando o Kit de
afinidade por coluna PureLink™ Genomic DNA (Invitrogen). Para obter o DNA na
concentração final de 50 ng/µl, correspondente a concentração mínima ideal para a
análise metagenômica, foi necessário fazer uma padronização no protocolo de extração,
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com intuito de alcançar uma maior concentração de DNA na amostra. Para isso, 1 ml
do pool de sêmen foi centrifugado a 14000 rpm por 3 minutos, o sobrenadante obtido
foi descartado e a partir do precipitado, as amostras foram ressuspensas em 200 µL de
PBS estéril. Em seguida, a amostra passou pelas etapas indicadas pelo fabricante do
kit. Entretanto, na etapa de eluição, o DNA foi eluído em 25 µl de PureLink™ Genomic
Elution Buffer. Ao final da eluição, o DNA foi armazenado a -20 ºC e o sucesso da
extração foi observado pela quantificação do DNA extraído. Na quantificação do DNA
foi utilizado o Quantus™ Fluorometer que fornece uma detecção fluorescente altamente
sensível
ao
quantificar
ácidos
nucléicos.
Análise

metagenômica

A concentração obtida de DNA foi de 123 ng/µl e a amostra foi submetida a análise
metagenômica por sequenciamento shotgun no Núcleo de Genômica (NUGEN) do
Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG – UFRN). O sequenciamento
shotgun foi realizado na plataforma Ion Torrent, em um chip Ion PGM 318 que possui
em sua superfície micro-sensores de pH capazes de detectar o processo de
amplificação do DNA a partir da liberação de íons H+ no processo de incorporação de
base. As sequências (reads) foram obtidas após fragmentar os DNAs da amostra e os
fragmentos gerados foram selecionados pelo tamanho por meio de uma eletroforese em
gel, sendo priorizados os fragmentos que possuíam 400 pb. Os resultados do
sequenciamento geraram reads brutas em formato FASTQ que foram processadas,
removendo bases de baixa qualidade e as reads duplicadas. O software Fastp (CHEN
et al., 2018) foi utilizado para aparar as reads brutas e através dele, as reads foram
aparadas nas pontas 5’ e 3’ removendo bases com qualidade PHRED inferior a 20. A
seguinte
linha
de
comando
foi
utilizada
no
Fastp:
--cut_tail --cut_front --length_size 50-400 bp --phred_score 20.
O programa FASTQC (ANDREWS et al., 2010) foi utilizado para comparar a qualidade
das reads antes e depois da etapa de aparamento. Para a remoção de duplicatas das
reads aparadas, foi utilizado a plataforma FASTX-Toolkit, deixando assim uma read
representativa para o grupo de reads com duplicatas. Os fragmentos foram alinhados
no banco de dados de nucleotídeos não redundantes (nt) do GenBank usando BLASTn
(ALTSCHUL et al., 1990) versão 2.9.0, com parâmetros padrão e valor de corte para o
e-value de 1𝑒 −5. Os parâmetros do BLAST foram os seguintes:
blastn -query. /path_to_QUERY -db. /path_to_nt_database -evalue 1e-5 -outfmt 6.
Para a caracterização taxonômica, os resultados do BLASTn foram processados pelo
software KRONA (ONDOV; BERGMAN; PHILLIPPY, 2011), gerando a visualização de
forma hierárquica em gráficos interativos, além de valores de log e-value que
representam a probabilidade de alinhamento ao acaso das reads para cada táxon,
assim, quanto mais baixo o valor de e-value, ou próximo de zero, melhor a
correspondência. A análise metodológica dos dados obtidos pode ser observada na
Figura
2.
Análise da presença de patógenos na amostra seminal por PCR, eletroforese e
sequenciamento
Sanger
Para analisar a amostra seminal quanto à presença de DNA de patógenos testes foram
realizados com os primers e os respectivos protocolos desenvolvidos no Laboratório de
Biologia Molecular Aplicada (LAPLIC) (Tabela 2). Inicialmente, o pool de sêmen foi
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examinado em triplicata quanto à presença de DNA utilizando um conjunto de primers
para o gene actina, seguindo o protocolo descrito por Costa et al. (2016), adaptado para
um volume final de 25 μl contendo 2 mM MgCl2, 1 U de Taq DNA polimerase, 0,2 mM
de cada dNTP, 1x de tampão, 1µl de DNA template e 50 pmol de cada primer. O pool
de sêmen foi examinado para a detecção do material genético do HPV pelo protocolo
de seminested PCR proposto por Cavalcante et al. (2018) e a sensibilidade da reação
foi comparada utilizando o teste padrão ouro com primers genéricos GP5+/6+ descritos
em De Roda Husman et al. (1995). Para analisar a presença de T. gondii, foi utilizado o
protocolo de Costa et al. (2016) e para detecção do gene 18S rRNA, e identificação de
protozoários do grupo Apicomplexa, foi utilizado o protocolo proposto por Pinheiro et al.
(2018), que descreveu que as abordagens com o gene 18S rRNA para detecção desses
patógenos, em sua maioria, requer o sequenciamento do amplicon para a identificação.
Com isso, os amplicons obtidos na identificação de protozoários foram sequenciados
pelo método Sanger.
Resultados e Discussões

Análise dos dados metagenômicos e caracterização taxonômica

Das 4.000.000 reads brutas geradas após o sequenciamento, 3.968.949 foram
selecionadas após o aparamento, resultando numa redução de 31.051 reads (0,77%).
As sequências obtidas foram mapeadas taxonomicamente e classificadas para
representar os microorganismos seminais. O alinhamento das reads processadas
resultou em 3.958.949 reads alinhadas (hits), com aproximadamente 10.000 reads não
tendo uma atribuição taxonômica pelo Krona (Figura 3). Entre os hits obtidos, os mais
abundantes pertenceram a eucariotos, como já esperado, com um total de 3.947.849
hits (99,71%), sendo 3.837.388 hits (97%) pertencentes a Homo sapiens. Em seguida,
os hits mais abundantes pertenceram ao grupo das bactérias, com 948 hits (0,02%) e
ao grupo dos vírus, com 19 hits (0,0005%). Os valores de log e-value (probabilidade de
alinhamento ao acaso) e reads alinhadas, para os principais táxons, podem ser
observados no Gráfico 1.

De uma forma geral, os resultados da análise metagenômica permitiram a visualização
de resoluções importantes para o estudo do microbioma seminal, indicando que as
bactérias estão em maior quantidade em relação aos outros microrganismos Além de
que, o estudo do microbioma do sêmen é uma área de crescente interesse científico e
frequentemente, pesquisas revelam que pode ter implicações importantes para a saúde
reprodutiva dos homens, a saúde do casal e até mesmo a saúde dos filhos, devido à
transmissão sexual (MONTEIRO et al., 2018; KOEDOODER et al., 2018).

Sobre a diferença de reads alinhadas para os grupos “eucariotos”, “bactérias e “vírus”,
o estudo de Sutton, et al. (2019) destaca que a maioria dos esforços do sequenciamento
microbiano tem se concentrado na caracterização de procariotos e com isso, os
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metagenomas virais são dominados por novas sequências, muitas vezes com até 90%
das sequências compartilhando pouca ou nenhuma homologia com bancos de dados
de referência. Além disso, com o material genético humano dominando a quantidade de
reads alinhadas, a sensibilidade da análise para os outros grupos foi afetada, entretanto,
a participação do DNA humano viabilizou o estudo de patógenos com sequências
inseridas no genoma de hospedeiros. Logo, nos estudos metagenômicos, é
impresindível analisar diversas variáveis, como estratégias de sequenciamento e leitura
dos dados, até mesmo dieta, idade, práticas de higiene, atividade sexual, localização
geográfica, entre outros vieses que podem afetar a confiabilidade dos resultados e
prejudicar a reprodutibilidade (TOMAIUOLO et al., 2020).

Caracterização taxonômica das bactérias

Aproximadamente 24 gêneros e 120 espécies de bactérias foram detectados na amostra
seminal. O grupo das bactérias não cultivadas foi mais abundante, com 544 hits (57,3%),
seguido pelos gêneros Acinetobacter (9,2%), Lactobacillus (3,5%), Pseudomonas
(3,1%), Ochrobactrum (2,5%) e Prevotella (2,4%) (Figura 4). Os resultados do
sequenciamento também mostraram que as espécies de bactérias mais abundantes no
sêmen foram Gardnerella vaginalis (3,1%), Lactobacillus crispatus (2%), Haemophilus
parainfluenzae (1,4%), Acinetobacter haemolyticus (1%), Pseudomonas mendocina
(0,84%), Finegoldia magna (0,73%), Klebsiella pneumoniae (0,73%), Prevotella
intermedia (0,63%) e Neisseria sicca (0,31%), sendo a G. vaginalis a espécie bacteriana
que apresentou o maior número de hits, um total de 30.

Como observado, o grupo das bactérias não cultivadas dominou a quantidade de hits,
o que representou um resultado importante para a prospecção dos dados obtidos e
identificação de sequências que podem pertencer a bactérias ainda
desconhecidas. Com relação aos outros grupos de bactérias, Kiessling et al. (2008)
realizaram uma amplificação por PCR de rDNA bacteriano de 34 amostras de sêmen e
os gêneros mais abundantes identificados no estudo também foram identificados como
abundantes em nossos dados, como Lactobacillus, Haemophilus, Pseudomonas spp. e
Acinetobacter spp. Já o estudo de Weng et al. (2014) utilizou a tecnologia de
sequenciamento de última geração e análise de bioinformática para investigar 96
amostras de sêmen e identificou os gêneros Lactobacillus (19,9%), Pseudomonas
(9,85%), Prevotella (8,51%) e Gardnerella (4,21%), indicando que esses gêneros são
frequentemente encontrados no trato geniturinário masculino.

As espécies G. vaginalis, H. parainfluenzae, A. haemolyticus, P. mendocina, F. magna,
K. pneumoniae, P. intermedia e N. sicca são potencialmente patogênicas, estando a G.
vaginalis correlacionada com alterações na concentração, motilidade e morfologia dos
espermatozóides, podendo atuar como um microorganismo oportunista que pode
perturbar o ecossistema bacteriano para mudar de bactéria comensal para patogênica
em sêmen de baixa qualidade (ANDRADE-ROCHA, 2009; FRACZEK et al., 2007). Por
outro lado, os resultados de Weng et al. (2014) mostraram que alguns tipos de
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comunidades de bactérias seminais estão altamente associados à saúde do sêmen,
sendo o L. crispatus associado a um sêmen saudável com um potencial probiótico para
a manutenção da qualidade do sêmen e também útil no combate à influência negativa
de Prevotella e Pseudomonas.

Caracterização taxonômica dos vírus

Foram identificadas 5 espécies de vírus, incluindo, o retrovírus endógeno humano K
(Human endogenous retrovirus K – HERV-K) que obteve o maior número de hits,
equivalente a 7 (36,8%), do total de 19 hits, além do retrovírus endógeno humano H
(Human endogenous retrovirus H – HERV-H), representando 31,5% dos hits (Figura 5).
A subfamília Betaherpesvirinae, da família Herpesviridae, apresentou um total de 5 hits
(26,31%), com os gêneros Roseolovirus e Citomegalovírus correspondendo a um total
de 3 hits (15,78%) e 2 hits (10,52%), respectivamente. O herpesvírus humano tipo 5
(Human herpesvirus 5 – HHV-5), mais conhecido como citomegalovírus (Human
cytomegalovirus – HCMV) e o papilomavírus humano 16 (Human papillomavirus type 16
– HPV-16) apresentaram, cada, 5,26% dos hits.

Este estudo revelou a presença dos vírus endógenos humanos (Human endogenous
retroviruses – HERVs) que segundo Dolei (2018) e Küry (2018), em média, o genoma
humano é composto por 8% de HERVs remanescentes de infecções antigas, por
retrovírus exógenos, que foram incorporados ao DNA da linha germinativa e são
transmitidos por gerações, comportando-se como vírus, podendo ser ativados por
fatores ambientais e agentes infecciosos. Dentro da família HERV-K, existem vários
subgrupos denotados HML-1 a HML-11, sendo o grupo HML-2 reconhecido como o
subgrupo mais biologicamente ativo de HERV-K (SUBRAMANIAN et al., 2011).
Segundo Xue et al. (2020), um número crescente de estudos está investigando os
mecanismos patogenéticos do HERV-K (HML-2). Uma das investigações explora a
possibilidade de que uma proteína viral codificada por HERV-K (HML-2) possa funcionar
como uma onco-proteína ou induzir autoanticorpos no hospedeiro. Outro mecanismo
estudado, investiga uma desregulação do genoma do hospedeiro. Entretanto, apesar
dessas associações, o estudo entre HERV-K (HML-2) e doenças não foi completamente
esclarecido e mais trabalhos são necessários. Além disso, em Wallace et al. (2014), os
autores observaram que a expressão de mRNA de HERV-K é aumentada em células
mononucleares do sangue periférico de pacientes com câncer de próstata em
comparação com controles saudáveis do sexo masculino, podendo servir como um
biomarcador de detecção precoce de doenças no câncer de próstata.

Outro resultado importante foi a detecção do HCMV, pertencente à família
Herpesviridae. Conforme o estudo de Jahromi et al. (2020), existe uma correlação entre
a presença de HCMV no sêmen e a infertilidade masculina, sendo observado
morfologia, contagem e motilidade de espermatozóides alteradas. Além disso, o HCMV
é capaz de se replicar nas células germinativas masculinas e é facilmente transmissível
pelo sêmen infectado ao parceiro (NAUMENKO et al., 2011).
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O HPV-16 também foi identificado na análise e está entre os vírus sexualmente
transmissíveis mais comum em humanos e são constantemente encontrados no sêmen.
Aliado a isso, o HPV está associado a um risco aumentado de infertilidade masculina e
os estudos de Foresta et al. (2011), Gimenes et al. (2014) e Laprise et al. (2013),
detectaram o HPV interferindo no sistema reprodutor masculino, afetando testículos,
epidídimo, ducto deferente e podendo estar localizado na cabeça do espermatozóide,
indicando uma internalização do vírus na célula. (YANG et al., 2013).

Caracterização taxonômica dos protozoários

Nos resultados obtidos em eucariotos, 7 hits foram observados para o grupo
Apicomplexa, sendo 2 hits (28,57%) de Plasmodium vivax e 5 hits (71,42%) de
Toxoplasma gondii, como representado na Figura 6.

A presença desses protozoários no sêmen humano ainda não foi descrita na literatura
e são poucos os estudos que correlacionam a infertilidade atrelada a infecção por T.
gondii e P. vivax em humanos. Entretanto, os estudos de El-Tantawy et al. (2014) e
Zhou et al. (2002) mostraram que o anticorpo anti-espermatozóide foi significativamente
maior em casais infectados por T. gondii do que em casais não infectados e que a
prevalência de toxoplasmose crônica em casais inférteis (34,83%) também foi maior do
que em casais férteis (12,11%). Além disso, na análise de Yang et al. (2005) e Sun et
al. (2008), a toxoplasmose aguda induziu alterações patológicas em diferentes órgãos
reprodutivos de camundongos machos, afetando testículos, ducto deferente epidídimo
e próstata.

A presença do P. vivax também indicou um resultado relevante, tendo em vista que
infecções por espécies de Plasmodium spp. desencadeiam a Malária, doença
transmitida por mosquitos que já afetou milhões de pessoas em todo o mundo
(SHIADEH et al., 2015). Thonneau et al. (1998) e Rachootin e Olsen (1983) relataram
que as complicações da malária aguda, como a febre, podem prejudicar o sistema
reprodutivo humano, já que o calor tem um efeito inibitório nesse sistema. Além de que,
de acordo com os estudos de Singer et al. (1987) e Muehlenbein et al. (2005), a infecção
por malária diminui a qualidade do sêmen e causa oligozoospermia, necrozoospermia
ou azoospermia grave em homens e a espécie P. vivax pode diminuir os níveis de
testosterona.

Caracterização taxonômica de fungos e helmintos
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Na análise para fungos, apenas 3 hits foram identificados, sendo 2 hits atribuídos a
Malassezia globosa e 1 hit para Meliniomyces, que é um gênero pouco estudado e
associado a raízes de plantas (Figura 7). No grupo dos helmintos, a espécie Spirometra
erinaceieuropaei apresentou uma quantidade expressiva de hits, correspondente a 8357
(0,2%), ultrapassando o total de hits das bactérias e dos vírus (Figura 7) e valor de log
e-value igual a -73.

O gênero Malassezia inclui agentes etiológicos de algumas doenças de pele e a M.
globosa é colonizadora da área prepucial de homens clinicamente normais, não
existindo dados na literatura sobre a presença desses fungos e complicações para a
saúde reprodutiva (GAITANIS et al. 2012; MAYSER et al., 2001). Com relação ao
helminto S. erinaceieuropaei, apesar do número alto de reads alinhadas, o valor de log
e-value obtido não é considerado significativo em relação ao número de hits. Com isso,
apesar do expressivo valor, a relevância desse resultado foi descartada. Além do que,
a espécie S. erinaceieuropaei é uma tênia agente causador da esparganose, uma
zoonose parasitária, que em seres humanos pode ocasionar lesões em diferentes
localizações anatômicas, não sendo descrita infecção no sistema reprodutor masculino
e presença no fluido seminal (TANG et al., 2017; LIU et al., 2015).

Detecção molecular de patógenos por PCR e eletroforese

Na segunda etapa de análises, o pool de sêmen foi examinado para a detecção do
material genético do HPV, do T. gondii e gene 18S rRNA. Foi possível validar, através
da detecção do gene actina, a integridade e presença de DNA nas amostras, como
demonstrado na Figura 8. Na análise de detecção do HPV, o protocolo foi seguido
conforme Cavalcante et al. (2018) e a sensibilidade da reação foi comparada com os
primers genéricos GP5+/6+. Foram utilizados dois controles positivos para a presença
do material genético do HPV, o DNA de células HeLa e SiHa, e como controle negativo
foi usado apenas água MIli-Q. Após o ciclo térmico os fragmentos amplificados foram
visualizados e em ambos os protocolos testados, nenhuma amostra apresentou
resultado positivo para o HPV (Figura 8).

A investigação da presença de T. gondii foi realizada com o protocolo de Costa et al.
(2016). No teste foram utilizados três controles positivos, o VEG, RH e ME49 (cepas
padrão de T. gondii), e como controle negativo foi utilizado água MIli-Q. O parâmetro de
termociclagem foi o mesmo para as duas etapas e os amplicons gerados foram
visualizados com reação revelada sem nenhuma positividade para o T. gondii (Figura
9).

O ensaio para detecção do gene 18S rRNA foi realizado conforme descreveu Pinheiro
et al. (2018). Como controle positivo foi utilizado a cepa ME49 e como controle negativo
foi usado apenas água MIli-Q. Logo após o ciclo térmico, a amplificação foi analisada
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pela eletroforese e a corrida foi revelada apresentando um padrão de bandas positivas
em todas as amostras de sêmen analisadas. As bandas apresentaram intensidades e
tamanhos diferentes, sugerindo a presença de mais de um genótipo (Figura 9). No
entanto, o padrão de bandas observado era esperado, uma vez que como descrito em
Pinheiro et al. (2018), a reação nested-PCR, com os primers 18S, possui um template
alvo multi cópia capaz de amplificar regiões de diferentes patógenos, além disso, a
região alvo também apresenta-se como uma região muito conservada e pode gerar a
amplificação de microrganismos que não são do grupo Apicomplexa, sendo necessário
o sequenciamento dos amplicons.

Sequenciamento dos produtos da PCR do gene 18S rRNA

Diante dos resultados anteriores, os produtos de PCR das amostras positivas com os
primers 18S (APICO_F e APICO_R), foram submetidos ao sequenciamento
automatizado pelo método Sanger, para fins de confirmação dos genótipos detectados.
Contudo, os eletroferogramas processados, a partir do sequenciamento, apresentaram
picos sobrepostos, mal definidos e de tamanho pequeno que impedem a determinação
exata da sequência, além disso, a distância entre o pico anterior e posterior apresentouse inconstante, caracterizando regiões de baixa qualidade para identificação (Figura
10).

Apesar da baixa qualidade do sequenciamento, as sequências foram comparadas a
coleção de sequências nucleotídicas do NCBI, conforme análise no BLAST, porém, os
resultados foram inconclusivos. Foi observado que, potencialmente, o sistema de
primers 18S é capaz de identificar diferentes protozoários de um grande grupo
taxonômico com sequências bem semelhantes, e estando os protozoários presentes em
uma mesma amostra, ocorreria a geração de uma sobreposição de bases nucleotídicas.
Sugere-se, então, que a reação com os primers 18S tenha amplificado diferentes
patógenos do filo Apicomplexa, já que a amostra representa o conteúdo gênico de
diferentes pacientes.

Conclusão

As abordagens deste estudo possibilitaram caracterizar taxonomicamente patógenos
que potencialmente podem ser danosos às células germinativas e ao trato genitourinário
masculino, como as bactérias G. vaginalis, H. parainfluenzae, A. haemolyticus, P.
mendocina, e K. pneumoniae, os HERVs, HCMV e HPV-16, além dos protozoários P.
vivax e T. gondii. Também foi possível detectar o sêmen humano, pela primeira vez,
alguns patógenos como os HERVs, T. gondii e P. vivax. Entretanto, é necessário realizar
outros estudos para confirmar a ocorrência desses patógenos em amostras seminais,
além da transmissão sexual e impacto para a saúde reprodutiva.
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Na detecção molecular, a confirmação por PCR não permitiu validar os achados
metagenômicos do HPV e T. gondii. No entanto, na análise com os primers 18S, os
dados sugerem que, apesar do sequenciamento ter apresentando uma sobreposição de
bases nucleotídicas, o padrão de sequências amplificadas pode pertencer ao T. gondii
e P. vivax, anteriormente analisados nos dados taxonômicos do metagenoma. Dessa
maneira, com intuito de solucionar os dados inconclusivos do sequenciamento e
confirmar os patógenos identificados na caracterização taxonômica, o estudo está
sendo prospectado com as análises moleculares das amostras individuais.

Em conclusão, a aplicação do sequenciamento metagenômico shotgun, juntamente com
a identificação molecular por PCR, é importante para uma maior eficiência na
identificação dos principais patógenos que ocorrem no sêmen humano, além da
identificação de potenciais biomarcadores de diagnóstico e prognóstico. Em síntese, o
sistema proposto foi capaz de investigar a riqueza e biodiversidade microbiana de várias
amostras simultaneamente e é evidente que o estudo e detecção desses
microorganismos no sêmen é útil por motivos clínicos e de saúde pública.
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Anexos

Tabela 1 - Principais microrganismos que afetam o trato geniturinário masculino.
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Figura 1 - Esquema geral do desenvolvimento deste estudo.

Figura 2 - Análise metodológica dos dados metagenômicos obtidos.

Tabela 2 - Primers usados na análise molecular.

Figura 3 - Atribuição taxonômica das reads alinhadas de acordo com o Krona.

Gráfico 1 - Log e-value e quantidade de reads alinhadas dos principais patógenos
identificados.

Figura 4 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a “Bactérias” pelo Krona.

Figura 5 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a “Vírus” pelo Krona.

Figura 6 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a “Apicomplexa” pelo
Krona.

Figura 7 - Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a “Fungos” (A) e
“Helmintos” (B).
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Figura 8 - Detecção do DNA de ACTINA e HPV em amostras de sêmen em triplicata.
(A) Detecção do gene ACTINA, (B) e (C) Detecção de DNA de HPV.

Figura 9 - Detecção de DNA de T. gondii e de protozoários do grupo Apicomplexa em
amostras de sêmen em triplicata. (A) Primers GRA7FE/GRA7RE, (B) Primers do gene
18S.

Figura 10 - Resultado do sequenciamento pelo método de Sanger.
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TÍTULO: A qualidade do sono, a função executiva e o cortisol salivar como
biomarcadores da Depressão maior
Resumo
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é cada vez mais comum entre os jovens, o seu
quadro clínico variado pode incluir os distúrbios do sono, assim como déficits na
memória e aprendizagem. Este estudo teve como finalidade avaliar as correlações entre
a qualidade do sono, a memória de curto prazo, o cortisol e os sintomas depressivos de
estudantes universitários com TDM leve e moderado, comparando com um grupo
controle. O estudo contou com 41 estudantes universitários de 18 a 35 anos, de ambos
os sexos, sendo 11 integrantes do grupo controle de 30 do grupo de pacientes. A
qualidade de sono foi avaliada a partir do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, a
memória de trabalho foi avaliada através do teste n-back e o cortisol salivar foi medido
ao despertar. Os pacientes apresentaram prejuízos de memória, com maior tempo de
reação e menor quantidade de acertos no nível 1 do teste, bem como apresentaram pior
qualidade de sono e maiores níveis de cortisol salivar que os controles. Para os
pacientes, essas variáveis foram correlacionadas positivamente entre elas e com a
gravidade dos sintomas depressivos. Tais resultados fortalecem os achados de
prejuízos de sono e de memória no TDM, e evidencia a relação desses com o aumento
do cortisol em função da severidade da doença. Assim, esses resultados estimulam
novos estudos com uma maior amostra populacional a fim de melhor compreender
essas relações e buscar soluções para tais comprometimentos, inclusive dentro do
aspecto acadêmico.
Palavras-chave: Depressão maior; cortisol; memória; sono; insônia.
TITLE: Sleep quality, executive function and salivary cortisol as biomarkers of major
depression
Abstract
Major Depressive Disorder (MDD) has increased among young people; its diverse
clinical characteristics may include sleep disorders, as well as deficits in memory and
learning. This study aimed to assess the correlations between sleep quality, short-term
memory, cortisol and depressive symptoms in university students with mild and
moderate MDD, compared with a control group. The study included 41 university
students from 18 to 35 years old, of both sexes, with 11 from the control group and 30
from patient group. Sleep quality was assessed by Pittsburgh Sleep Quality Index,
working memory was assessed using the n-back test and salivary cortisol was measured
upon awakening. Patients had memory impairments, with longer reaction times and
fewer correct answers in the test level 1, as well as poorer sleep quality and higher levels
of salivary cortisol than controls. For patients, these variables were positively correlated
with each other and with the severity of depressive symptoms. Such results strengthen
the findings of sleep and memory impairments in MDD, and show the relationship
between these and the increase in cortisol due to the severity of the disease. Thus, these
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results encourage new studies with a larger population sample in order to better
understand these relationships and seek solutions to such commitments, inclusive for
academic life.
Keywords: Major depression; cortisol; memory; sleep; insomnia.
Introdução
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma das principais causas de incapacidade e
piora da qualidade de vida e atinge diretamente aspectos fisiológicos e a vida
psicossocial dos indivíduos afetados. No mundo inteiro, observa-se o aumento da
incidência de estudantes universitários 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). A consequência deste estado depressivo
é o prejuízo na realização das obrigações e desafios propostos pelos programas de
seus cursos, resultando em um baixo rendimento acadêmico que intensifica o estado
patológico (Licayan 2009). Devido a vasta alteração do estado emocional do paciente
com TDM, pressupõe-se a forte influência de reguladores fisiológicos relacionados à
resposta ao estresse, principalmente aqueles hormonais, como o cortisol (Dean &
Keshavan 2017). A resposta do cortisol ao despertar (CAR) é apontada como um
biomarcador significativo da disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA)
(Chida & Steptoe 2009). Desse modo, existe uma estreita relação do cortisol com os
distúrbios fisiológicos presentes na depressão maior. A má qualidade do sono de
universitários também tem sido cada vez mais destacada como problema de saúde
pública mundial atual. Logo, estes indivíduos podem também ser vulneráveis a
alterações na secreção de cortisol e, consequentemente, a manifestação de problemas
de saúde correlatos, como o TDM. Isto tem sido constatado por estudos que
demonstraram a elevação dos níveis séricos de cortisol em jovens acometidos com
insônia primária (Eek F, 2012). A interrupção do sono, diante de despertares noturnos,
rompe a homeostase circadiana do indivíduo proporcionando prejuízos adicionais
(Chrousos et al., 2016), influenciando tanto o humor (Sbarra & Allen, 2009), quanto às
funções executivas e a criatividade, sendo assim diretamente relacionado com a
aprendizagem (Bernardi et al., 2015; Corsi-Cabrera et al., 2015). 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; Santiago, 2020), que também têm
sido associada a um risco aumentado de desenvolver a depressão (Li et al. 2016; Fang
et al. 2019) e comportamento suicida (Wang et al. 2019). Além disso, a insônia é o
sintoma residual mais comum em pacientes deprimidos, sendo considerada um preditor
de recidiva da depressão, contribuindo para desfechos clínicos desagradáveis (Fang et
al. 2019). O TDM também tem sido associado à déficits significativos na função
executiva, memória e aprendizagem (Smith et al. 2017). Estudos têm demonstrado que
na avaliação neuropsicológica de pacientes deprimidos, os domínios cognitivos mais
comumente afetados são: a memória de curto prazo, as funções executivas, aquisição
da memória, evocação de informações após intervalos de tempo, atenção,
concentração, flexibilidade cognitiva e abstração (Zakzanis, 1999 apud Ferreira et al.,
2019, Ferreira et al 2017). Sabendo que o sono e os níveis de cortisol adequados são
essenciais para o bom funcionamento da memória e para a regulação do humor, tornase essencial entender como esses mecanismos neurobiológicos se expressão em
pacientes com TDM, sendo o público universitário uma amostra interessante de
observação uma vez que esses fatores se relacionam diretamente com o rendimento
acadêmico. Dessa forma, esse estudo analisou as possíveis correlações entre os níveis
de cortisol salivar ao despertar (CAR), a qualidade do sono e a função executiva em
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universitários com transtorno depressivo maior, comparando com um grupo controle
saudável.
Metodologia
Participantes
O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e
aprovado pelo comitê de ética do Rio grande do norte (#2628,202), Natal-RN, com
público de estudantes da UFRN, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos,
sendo 11 do grupo controle voluntários saudáveis (grupo C) e 30 do grupo experimental,
pacientes com TDM (grupo DM), leve e moderado. Os grupos (C e DM) foram pareados
por idade e índices sociodemográficos. Todos os voluntários assinaram um termo de
consentimento e livre esclarecimento (TCLE). Os critérios de inclusão para os
voluntários pacientes usados foram; Presença de episódio depressivo atual, com grau
leve ou moderado, idade de 18 a 35 anos, ser estudante da UFRN. E os critérios de
exclusão: Apresentarem níveis graves de depressão (de acordo com o HAM-D e/ou
MADRS), satisfazer critérios diagnósticos para presença de transtorno mental para além
do TDM; utilização de medicamentos psiquiátricos, neurológicos ou com efeitos sobre a
cognição, humor e funções neurovegetativas; presença de gravidez. Os critérios de
inclusão para os voluntários controles foram; não apresentar diagnóstico de doença
clínica atual, física ou mental, 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 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).
Desenho experimental
Os voluntários foram conduzidos individualmente, por volta das 18 horas, ao Laboratório
de Psicofisiologia e Sono do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do
Centro de Biociências (CB) da UFRN, onde preencheram o Índice de Qualidade de Sono
de Pittsburgh, a fim de investigar diferentes aspectos relacionados ao sono, depois
realizaram o teste de memória de curto prazo, N-Back. Após a aplicação das escalas e
dos testes de memória, os voluntários dormiram no laboratório e, por volta das 6h da
manhã, com os voluntários em jejum, a saliva foi coletada para mensuração do cortisol
ao despertar. Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP): 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. Teste de N-back: consiste na apresentação
seriada de estímulos (letras) e na coleta das respostas dadas pelo voluntário, de acordo
com as instruções. Para cada estímulo apresentado, a tarefa do voluntário consiste 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 é progressiva. Na primeira sessão os voluntários
apertavam o botão de resposta toda vez que um mesmo estímulo era repetido
imediatamente após o outro. Na segunda, respondiam quando um estímulo alvo
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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
aumentado, com 2 ou 3 neutros de intervalo. Para a fase de teste, 15 sessões foram
administradas, com complexidade aleatória e não progressiva. 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 ao despertar; (b) 2ª coleta após 30 minutos após
despertar; e (c) 3ª coleta após 45 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 competitivo usando o kit comercial
da marca DRG.
Análise estatística
As comparações entre grupos das em relação às medidas cognitivas (número de
acertos e tempo de reação, da tarefa N-back), qualidade do sono (medida pelo IQSP) e
sintomas depressivos (HAM-D e MADRS) foram realizadas utilizando o teste da soma
de postos de Wilcoxon. Além disso, o teste de correlação de Spearman foi utilizado para
avaliar a correlação entre a performance cognitiva, os sintomas de depressão e o sono.
Para o cortisol salivar a o despertar, foi calculada a área sob a curva (AUC) e esse valor
foi utilizado nas investigações quantitativas. Neste estudo serão consideradas como
variáveis dependentes os níveis de cortisol salivar e as pontuações dos testes de
memória e das escalas de sono variáveis independentes o grupo (C e DM) e o sexo
(homem e mulher). O tamanho de efeito (r) é mostrado para as comparações entre
grupo. O nível de significância considerado foi p < 0,05.
Resultados e Discussões
O grupo de pacientes apresentou maior valor na pontuação do IQSP, o que configura
pior qualidade de sono, em relação ao controle saudável (W = 27, p < 0,0001, r = 0,64)
(Figura 1a). Em relação à resposta do cortisol salivar ao despertar, os pacientes também
apresentaram maior nível de cortisol salivar quando comparado ao grupo controle (W =
76, p = 0,009, r = 0,41) (Figura 1b). Quanto à tarefa cognitiva, os pacientes apresentaram
maior tempo de reação no nível 1 da tarefa em relação ao grupo controle (W = 82, p =
0,01, r = 0,38), mas não nos demais níveis (N2: W = 172, p = 0,85, r = 0,03; N3: W =
153, p = 0,73, r = 0,05; N4: W = 201, p = 0,30, r = 0,16) (Figura 1a). Foi encontrada uma
tendência de o grupo de pacientes apresentar menos acertos que o grupo controle no
nível 1 da tarefa (1-back) (W = 220,5, p = 0,08, r = 0,28), e nenhuma diferença entre
grupos foi encontrada para os demais níveis (N2: W = 158,5, p = 0,85, r = 0,03; N3: W
= 212,5, p = 0,16, r = 0,22; N4: W = 176, p = 0,76, r = 0,05).
Correlações
O tempo de reação do primeiro nível se correlacionou positivamente com o dos demais
níveis (N2: ρ = 0,32, p = 0,04; N3: ρ = 0,40, p = 0,01; N4: ρ = 0,36, p = 0,02), com
sintomas depressivos (HAM-D: ρ = 0,37, p = 0,01; MADRS: ρ = 0,40, p = 0,009), a IQSP
(ρ = 0,40, p = 0,01) e cortisol salivar (ρ = 0,36, p = 0,02), além de uma correlação
negativa com o número de acertos do primeiro nível (ρ = -0,53, p = 0,0004). Os sintomas
depressivos se correlacionaram positivamente com o IQSP (HAM-D: ρ = 0,67, p <
0,0001; MADRS: ρ = 0,70, p < 0,0001) e o cortisol (HAM-D: ρ = 0,40, p = 0,01; MADRS:
ρ = 0,36, p = 0,02). Não foram encontradas correlações significativas para IQSP e
cortisol (ρ = 0,25, p = 0,11). Figura 3. Matriz de correlação das variáveis analisadas. Os
valores representam o coeficiente de correlação (ρ). Apenas correlações significativas
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apresentadas. Tais resultados sugerem que existe certo grau de comprometimento
cognitivo associado à depressão, o qual foi mais evidente no nível mais fácil do teste
(N1) e que esse prejuízo foi relacionado positivamente com a severidade dos sintomas
depressivos. Estes achados concordam com outros estudos que evidenciaram a
existência de comprometimento cognitivo em indivíduos que sofrem de transtornos
depressivos (Burt et al. 1995; Veiel, 1997; Harvey et al. 2005; Stefanopoulou et al. 2009;
Snyder 2013; Rock et al. 2013). Entretanto, a limitação ao nível mais fácil pode ser
decorrente do grupo controle ter apresentado dificuldades no desempenho dos níveis
mais difíceis. Os pacientes ainda apresentaram hipercortisolemia e pior qualidade do
sono, que foram relacionados ao agravamento dos sintomas depressivos. Sabendo que
alterações no eixo HPA, em especial a hipercortisolemia, é um achado frequente em
indivíduos depressivos (Boku et al. 2018), a presença de correlação entre os sintomas
depressivos e os níveis de cortisol eram esperados. Assim como os distúrbios de sono
(Harvey, 2001). Entretanto, no que se refere à ausência de correlação entre os níveis
de cortisol e a pior qualidade de sono, evidenciada pelas maiores pontuações no IQSP,
os resultados diferiram de estudos prévios que constataram uma relação direta entre
irregularidades no eixo HPA e distúrbios do sono, a exemplo da associação entre insônia
crônica e alterações do cortisol circadiano e hipercortisolemia (Santiago et at. 2020). Tal
discordância pode ser decorrente da limitação do número amostral utilizado no nosso
estudo, evidenciando a importância de mais pesquisas que possam confirmar ou
descartar esta relação. As correlações entre o cortisol salivar e o baixo desempenho na
tarefa cognitiva corrobora estudos prévios que apontam a relação inversa entre cortisol
e desempenho cognitivo, além do papel do cortisol como um preditor de prejuízos
cognitivos em pacientes depressivos (Ackermann, 2013; Keller, 2017). Apesar do
complexo impacto do cortisol na memória, sabe-se que a memória de curto prazo é
altamente sensível aos glicocorticoides e é geralmente prejudicada por eventos
estressantes, em contextos de exposição prolongada e/ou altos níveis de cortisol
(Piasecka, 2020; Ney et al., 2020).
Conclusão
Sabendo do impacto do transtorno depressivo maior sobre os indivíduos, este estudo
teve como objetivo avaliar a qualidade do sono, a função executiva e o cortisol salivar
como biomarcadores do TDM, através da comparação entre um grupo de universitários
com sintomas depressivos e um grupo controle saudável. Encontramos que os
pacientes apresentaram pior qualidade de sono, comprometimento de memória de curto
prazo e maiores níveis de cortisol salivar, do que o grupo controle, e os quais foram
relacionados entre si e com a gravidade da doença. Tais resultados sugerem que a
depressão gera impactos não só nas emoções, mas também em sistemas fisiológicos
e estimulam novos estudos com uma maior amostra populacional a fim de melhor
compreender essas relações e buscar soluções para tais comprometimentos que
possam auxiliar os universitários, inclusive nos aspectos acadêmicos.
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Anexos

Figura 1. Boxplots a) Qualidade do sono (IQSP), e b) Resposta do cortisol ao despertar
(CAR AUC), nos grupos paciente e controle. IQSP = Inventário da Qualidade do Sono
de Pittsburgh; CAR AUC = área sob a curva dos pontos de coleta (0, 30, 45 minutos) da

Figura 2. Tempo de reação (a) e número de acertos (b) ao longo dos 4 níveis da tarefa
N-back (N1, N2, N3, N4) para cada grupo. * = p < 0,05, # = 0,05 < p < 0,1.
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos e do sono em pacientes com Depressão Maior
Resumo
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem depressiva mais prevalente no
mundo. No âmbito universitário, observa-se também o aumento da incidência de
estudantes relatando sintomas depressivos. A memória e o sono são fatores afetados
em pacientes com TDM. Assim, é relevante compreender o papel de ambos no TDM,
uma vez que o distúrbio do sono é um sintoma relevante para caracterização do quadro
e elaboração do diagnóstico, e também devido a importância do sono para o bom
desempenho da memória. Portanto, esse trabalho objetivou analisar a qualidade do
sono e memória de curto prazo em pacientes com TDM leve e moderado, comparando
com um grupo controle de voluntários saudáveis. O trabalho foi realizado com
estudantes universitários, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos, sendo 11
do grupo controle e 30 do grupo de pacientes. Os voluntários responderam ao Índice de
Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) e o teste n-back, que avalia a de memória de
curto prazo. O grupo paciente apresentou pior qualidade de sono em relação ao grupo
controle e, além disso, pior desempenho no nível 1 do teste n-back. É de grande
importância ressaltar a presença de prejuízo cognitivo mesmo nos pacientes com
distúrbios do sono de grau leve, no entanto são poucos os estudos envolvendo sintomas
depressivos e n-back, com grupos amostrais muito pequenas. Por fim, é clara a
necessidade de mais estudos abrangendo um grupo maior para melhor elucidação dos
verdadeiros impactos da TDM na memória.
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TITLE: Analysis of cognitive and sleep aspects in patients with Major Depression
Abstract
Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent depressive disorder in the world.
At the university level, there is also an increase in the incidence of students reporting
depressive symptoms. Memory and sleep are affected factors in patients with MDD.
Thus, it is relevant to understand the role of both in TDM, since sleep disorder is a
relevant symptom for characterizing the condition and elaborating the diagnosis, and
also due to the importance of sleep for good memory performance. Therefore, this study
aimed to analyze the quality of sleep and short-term memory in patients with mild and
moderate MDD, comparing it with a control group of healthy volunteers. The work was
carried out with university students, of both sexes, aged between 18 and 35 years old,
11 from the control group and 30 from the patient group. The volunteers responded to
the Pittsburgh Sleep Quality Index (IQSP) and the n-back test, which assesses shortterm memory. The patient group had worse sleep quality compared to the control group
and, in addition, worse performance at level 1 of the n-back test. It is of great importance
to highlight the presence of cognitive impairment even in patients with mild sleep
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disorders, however there are few studies involving depressive and n-back symptoms,
with very small sample groups. Finally, there is a clear need for more studies covering a
larger group to better elucidate the true impacts of TDM on memory.

Keywords: depression, sleep, n-back, memory
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).
A memória é um dos fatores afetado em pacientes com TDM. Avaliações
neuropsicológicas de pacientes deprimidos apontam que os domínios cognitivos mais
comumente afetados são: a memória de curto prazo e atenção sustentada (Zakzanis,
1999 apud Ferreira et al., 2019, Ferreira et al 2017). Para avaliação dessas funções
cognitivas pode ser utilizado o teste de n-back, o qual consiste na apresentação seriada
de estímulos (letras) e na coleta das respostas dadas pelo voluntário, de acordo com as
instruções, sendo utilizada a memória de curto prazo do participante enquanto este é
apresentado a novos estímulos, devendo reagir à apresentação de um estímulo já
apresentado anteriormente. Nesse teste são avaliados tempo de resposta e taxa de
acertos (Owen et al., 2005).
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). A
interrupção do sono, diante de despertares noturnos, como visto em pacientes com
TDM, rompe a homeostase circadiana do indivíduo proporcionando prejuízos adicionais
(Chrousos et al., 2016). Sabemos que o sono influencia tanto o humor (Sbarra & Allen,
2009), quanto as funções executivas e a criatividade, sendo assim diretamente
relacionado com a aprendizagem (Verleger et al., 2013; Bernardi et al., 2015; CorsiCabrera et al., 2015).
Nos últimos anos, grupos de pesquisa têm buscado compreender melhor as alterações
biológicas do TDM a fim de identificar biomarcadores que auxiliem no diagnóstico e
prognóstico do TDM, assim como no acompanhamento de tratamentos (Tadić et al.
2011, Stelzhammer et al. 2013; Day et al. 2015).
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Assim, o estudo da qualidade do sono, além de avaliação de funções de memória, pode
favorecer no diagnóstico ou ainda na elaboração de estratégias de tratamento e/ou
identificação de indivíduos predispostos à depressão (Chellappa e Araújo 2007).
Portanto, esse trabalho objetivou analisar a qualidade do sono e a memória de curto
prazo em pacientes com TDM leve e moderado, comparando com um grupo controle de
voluntários saudáveis.

Metodologia

Participantes
O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e
aprovado pelo comitê de ética do Rio grande do norte (#2628,202), Natal-RN, com
público de estudantes da UFRN, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos,
sendo 11 do grupo controle voluntários saudáveis (grupo C) e 30 do grupo experimental,
pacientes com TDM (grupo DM), leve e moderado. Os grupos (C e DM) foram pareados
por idade e índices sociodemográficos.
Todos os voluntários assinaram um termo de consentimento e livre esclarecimento
(TCLE).
Os critérios de inclusão para os voluntários pacientes usados foram; Presença de
episódio depressivo atual, com grau leve ou moderado, idade de 18 a 35 anos, ser
estudante da UFRN. E os critérios de exclusão: Apresentarem níveis graves de
depressão (de acordo com o HAM-D e/ou MADRS), satisfazer critérios diagnósticos
para presença de transtorno mental para além do TDM; presença de gravidez.
Os critérios de inclusão para os voluntários controles, foram; não 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 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).
Desenho experimental
Os voluntários foram conduzidos individualmente ao Laboratório de Psicofisiologia e
Sono do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica do Centro de Biociências
(CB) da UFRN, onde preencheram o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, a fim
de investigar diferentes aspectos relacionados ao sono, e depois realizaram o teste de
memória de curto prazo.
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Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP): 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.
Teste de N-back: consiste na apresentação seriada de estímulos (letras) e na coleta das
respostas dadas pelo voluntário, de acordo com as instruções. Para cada estímulo
apresentado, a tarefa do voluntário consiste 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 é progressiva.
Na primeira sessão os voluntários apertavam o botão de resposta toda vez que um
mesmo estímulo era repetido imediatamente após o outro. Na segunda, respondiam
quando 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 aumentado, com 2 ou 3 neutros de intervalo. Para a fase de
teste, 15 sessões foram administradas, com complexidade aleatória e não progressiva.
Análise estatística
As comparações entre grupos das em relação às medidas cognitivas (número de
acertos e tempo de reação, da tarefa N-back), qualidade do sono (medida pelo PSQI) e
sintomas depressivos (HAM-D e MADRS) foram realizadas utilizando o teste da soma
de postos de Wilcoxon. Além disso, o teste de correlação de Spearman foi utilizado para
avaliar a correlação entre a performance cognitiva, os sintomas de depressão e o sono.
O tamanho de efeito (r) é mostrado para as comparações entre grupo. O nível de
significância considerado foi p < 0,05.

Resultados e Discussões

Como esperado, o grupo de pacientes apresentou maior valor de sintomas depressivos
(HAM-D: W = 0, p < 0,0001, r = 0,76; MADRS: W = 0, p < 0,0001, r = 0,76) (Figura 1a,b).
Em relação à qualidade do sono, os pacientes apresentaram maior valor na pontuação
do IQSP em relação aos controles saudáveis (W = 27, p < 0,0001, r = 0,64) (Figura 1c),
o que reflete pior qualidade de sono.
Quanto ao desempenho no teste cognitivo, os pacientes apresentaram maior tempo de
reação no primeiro nível da tarefa em comparação aos controles (W = 82, p = 0,01, r =
0,38) (Figura 1a). Além disso, houve uma tendência do grupo de pacientes
apresentarem menor número de acertos também no primeiro nível da tarefa (W = 220,5,
p = 0,08, r = 0,28) (Figura 1b). Nenhuma outra diferença foi encontrada para os demais
níveis, seja no tempo de reação (N2: W = 172, p = 0,85, r = 0,03; N3: W = 153, p = 0,73,
r = 0,05; N4: W = 201, p = 0,30, r = 0,16) ou no número de acertos (N2: W = 158,5, p =
0,85, r = 0,03; N3: W = 212,5, p = 0,16, r = 0,22; N4: W = 176, p = 0,76, r = 0,05) (Figura
2).
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Foi encontrada uma correlação negativa entre o tempo de reação e o número de
acertos, ambos no primeiro nível da tarefa (ρ = -0,53, p = 0,0004). Além disso, o tempo
de reação também se correlacionou positivamente com sintomas depressivos (HAM-D:
ρ = 0,37, p = 0,01; MADRS: ρ = 0,40, p = 0,009), o sono e PSQI (ρ = 0,40, p = 0,01).
Encontramos que o grupo paciente apresentou pior qualidade de sono que os
voluntários saudáveis, corroborando estudos que apontam a alteração do sono como
sintoma presente em cerca de 80% dos casos de transtorno depressivo, estando a
hipersonia presente em 10 a 20% dos casos (Chelappa e Araújo 2007; Santiago et al.
2020). No entanto, a relação causal entre sono e sintomas depressivos não pode ser
definida, de forma que a presença de insônia pode levar ao surgimento da TDM ou vice
versa (Breslau et al., 1996; Perlis et al., 1997; Ohayon and Roth, 2003 apud Santiago et
al., 2020). É importante destacar que a presença de insônia não associada a fatores
depressivos é um indicativo para o subsequente desenvolvimento de depressão (Benca
et al., 1992; Cano-Lozano et al., 2003 apud Chelappa e Araújo 2007).
A partir dessas informações mostra-se importante a avaliação, não somente do grupo
paciente mas como também do grupo controle, no que diz respeito a qualidade do sono,
visto que 27% dos voluntários do grupo controle apresentaram PSQI entre 5 e 10, ou
seja, qualidade de sono ruim (Buysse et al., 1989).
Com relação a memória de curto prazo, observamos desvantagem do grupo paciente
apenas no primeiro nível do teste, com maior tempo de resposta e uma tendência a
menor número médio de acertos. Atualmente existe um número limitado de estudos
abordando esse teste, mais ainda em estudantes universitários com TDM, levando a um
desacordo sobre a real função da depressão na memória de trabalho (Harvey et al.
2005; Li et al. 2018). Porém, resultados similares ao nosso foram observados por Snyder
(2013) que, através de uma meta-análise de 113 diferentes artigos, concluiu que
pacientes com TDM apresentavam menores acertos e maiores tempos de reação
quando comparados com voluntários do grupo controle de forma significativa. Porém,
Harvey et al. (2005) observaram um grupo de 20 indivíduos, no qual 10 faziam parte do
grupo controle e 10 pacientes com TDM, no qual não foi constatado diferença de
desempenho por entre os grupos. Matsuo et al. (2007), assim como Harvey, não
observaram diferença entre o desempenho dos grupos controle e paciente no teste de
n-back, inclusive com melhor desempenho por parte do grupo paciente.
Sendo assim, Harvey et al. e Li et al. apresentaram respostas semelhante às nossas,
no entanto nossos resultados se restringem apenas ao primeiro nível do teste, tornandose necessário avaliar os fatores responsáveis pelo déficit inicial ou melhora de
desempenho ao longo do teste. Esse resultado limitado a esse nível do teste pode está
associado a um efeito de teto, onde os níveis subsequente apresentaram uma
dificuldade elevada que igualou as respostas dos grupos.
Além disso, nós observamos algumas correlações onde um maior tempo de reação no
teste cognitivo foi associado a maiores sintomas depressivos (HAM-D e MADRS) e pior
qualidade do sono, que corroboram os achados onde privações de sono associam-se a
perda no desempenho em testes que avaliam a memória de trabalho (Smith, McEvoy &
Gevins, 2002).

Conclusão
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Por meio deste estudo, avaliamos a relação entre o TDM com o sono e memória de
curto prazo, no qual o grupo de pacientes apresentou prejuízo cognitivo relacionado com
distúrbio do sono, mesmo nos casos mais leves.. Porém, ficou claro a necessidade de
investigar mais intensamente a forma que a TDM interfere na memória, no sono e na
relação entre esses principalmente em estudantes.
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Anexos

Sintomas depressivos (a,b) e qualidade do sono (c) entre grupos. HAM-D = Escala para
Avaliação da Depressão de Hamilton, MADRS = Escala para Avaliação da Depressão
de Montgomery-Asberg, IQSP = Inventário da Qualidade do Sono de Pittsburgh, * = p <
0,05.

Tempo de reação (a) e número de acertos (b) ao longo dos 4 níveis da tarefa N-back
(N1, N2, N3, N4) para cada grupo. * = p < 0,05, # = 0,05 < p < 0,1.
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TÍTULO: Copépodos de açudes do semiárido adquirem tolerância à cianobactérias?
Resumo
Florações de cianobactérias tóxicas a humanos e animais representam um problema
expansão em virtude do aquecimento global e eutrofização dos ecossistemas aquáticos.
Caracterizar as relações entre o zooplâncton e fitoplâncton nessas condições é
importante para prever cenários futuros, e propor medidas mitigadoras, em lagos
tropicais e subtropicais. Para avaliar os efeitos deletérios de uma cianobactéria na taxa
de produção de ovos de Notodiaptomus iheringi, os copépodos foram incubados com
diferentes suspensões alimentares compostas por 3 controles (100% Cryptomonas
obovata ,
50% C.
obovata,
10% C.
obovata e
2
tratamentos
(50% C.
obovata+50% Raphidiopsis raciborskii e 10% C. obovata+90% R. raciborskii), com
biomassa total de 0,5 mg.C.L-1. As elevadas taxas de produção de ovos foram obtidas
no controle 100% C. obovata, indicando valor nutricional adequado dessa microalga
para os animais teste. Ao comparar o tratamento 10% C. obovata+90% R. raciborskii ao
seu controle correspondente (10% C. obovata), observa-se que não há diferença
significativa entre ambos, indicando que não houve efeito deletério da cianobactéria, ao
menos quando o alimento de boa qualidade (C. obovata) compreende 10% da biomassa
da suspensão alimentar. As fêmeas de N. iheringi apresentaram tolerância a R.
raciborskii, possivelmente graças à mecanismos de desintoxicação das toxinas,
e/ou pela ingestão seletiva do alimento mais nutritivo. Os resultados indicam a
existência de tolerância as cianobacterias.
Palavras-chave: cianobactéria; toxicidade; copépodo; Raphidiopsis raciborskii; ovos
TITLE: Copepods in semiarid weirs acquire tolerance to toxic cyanobacteria?
Abstract

Blossoms of cyanobacteria toxic to humans and animals represent an expansion
problem due to global warming and eutrophication of aquatic ecosystems.
Characterizing the relationships between zooplankton and phytoplankton under the
conditions is important for future scenarios, and proposing mitigating measures in
tropical and subtropical lakes. To assess the deleterious effects of a cyanobacterium on
the egg production rate of Notodiaptomus iheringi, copepods were incubated with
different food suspensions composed of 3 controls (100% Cryptomonas obovata, 50%
C. obovata, 10% C. obovata and 2 treatments (50% C. obovata + 50% Raphidiopsis
raciborskii and 10% C. obovata + 90% R. raciborskii), with a total biomass of 0.5 mg.CL1. As egg production rates were collected without 100% control C. obovata, indicating
adequate nutritional value of this microalgae for the test animals When comparing the
treatment 10% C. obovata + 90% R. raciborskii to its corresponding control (10% C.
obovata), it is observed that there is no explanatory difference between both, indicating
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that there was no deleterious effect of cyanobacteria, at least when the good quality food
(C. obovata) comprises 10% of the biomass of the food suspension. The specifics of N.
iheringi tolerance tolerance to R. raciborskii, possibly thanks to mechanisms of desin
toxication of toxins, and / or by selective ingestion of the most nutritious food. The results
indicate the existence of tolerance as cyanobacteria.

Keywords: cyanobacteria; toxicity; copepod; Raphidiopsis raciborskii; eggs
Introdução
A eutrofização artificial em ecossistemas aquáticos consiste no enriquecimento da
água com macronutrientes provenientes de efluentes, fertilizantes e matéria orgânica do
entorno do corpo d´água. (PAERL E PAUL, 2012). Um dos resultados da eutrofização é
o aumento da biomassa de macrófitas e fitoplâncton, principalmente cianobactérias, em
rios (SMITH et al., 1999). Essas florações representam uma ameaça para a saúde
humana em virtude das toxinas presentes (LABINE E MUNIK, 2009; ARAÓZ, 2010). O
estabelecimento das florações em lagos é desencadeado pela combinação de fatores
bióticos e abióticos. Dentre os fatores abióticos estão a concentração de nutrientes
principalmente nitrogênio e fósforo, profundidade, temperatura e intensidade luminosa
da coluna d´água, e turbidez inorgânica (SOARES et al., 2009; MOSS, 2011;
GONZÁLEZ-MADINA et al., 2019). Porém, interações bióticas, como a herbivoría,
competição e parasitismo, têm papel relevante na dominância de cianobactérias no
ecossistema aquático. A herbivoría de cianobactérias pelo zooplâncton é um dos fatores
controladores das florações (GER et al., 2016a; FRENKEN et al., 2017). Muitos
trabalhos relatam prejuízos ao fitness de diferentes espécies zooplanctônicas quando
expostas à cianobactérias em virtude da inadequação nutricional e potencial tóxico
desses microrganismos (KRZTON; KOSIBA, 2020;WITT et al., 2019).
Contudo, estudos indicam a co-ocorrência de florações de cianobactérias com altas
densidades de zooplâncton, principalmente copépodos calanóides, em vários
ambientes aquáticos tropicais eutrofizados, incluindo no semiárido brasileiro (BOUVY et
al., 2001; SOUZA et al., 2008; LACEROT et al., 2013). Espécies zooplanctônicas que
possuem estratégias fisiológicas ou comportamentais, como mecanismos de
detoxificação ou capacidade de evitar a ingestão de células tóxicas, são tolerantes aos
efeitos negativos das cianobactérias (DEMOTT E MOXTER, 1991; GER et al., 2014;
LEITÃO,
2018).
O zooplâncton de lagos rasos do semiárido brasileiro é frequentemente dominado por
copépodos calanóides, sendo Notodiaptomus um gênero associado à florações
(ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2013). Inclusive, experimentos com a espécie
Notodiaptomus iheringi indicaram a seletividade alimentar e tolerância fisiológica como
mecanismos de coexistência com a cianobactéria Microcystis aeruginosa,
frequentemente dominante nas águas tropicais eutrofizadas (GER et al., 2016b; GER E
PANOSSO, 2014). Neste caso sugere-se que em ambientes sujeitos à florações
duradouras podem surgir populações zooplanctônicos mais tolerantes (GER et al.,
2011). Raphidiopsis raciborskii (antigamente denominada Cylindrospermopsis
raciborskii), espécie representativa do fitoplâncton de lagos eutrofizados, incluindo no
semiárido brasileiro, é frequentemente observada em coexistência com N. iheringi
(ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2013) Os mecanismos de coexistência desta
cianobactéria
com
o
copépodo,
entretanto,
são
menos
conhecidos.
A hipótese original a ser investigada no presente projeto era de que populações de N.
iherigi podem se tornar tolerantes à cianobactérias na medida em que gerações
sucessivas do copépodo são expostas à baixas concentrações de cianobactérias em
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sua suspensão alimentar. Entretanto, as limitações impostas pela emergência em
saúde pública (COVID-19) restringiram nossas atividades de rotina no laboratório. Os
resultados aqui apresentados são fruto de experimentos preliminares e das análises
realizadas após a suspensão das atividades. Neste trabalho testamos a tolerância do
copépodo N. iheringi à cianobactéria R. raciborskii através da quantificação da produção
de ovos por fêmeas alimentadas com a cianobactéria presente em sua dieta. Os
copépodos podem ser considerados não tolerantes se a taxa de produção de ovos por
fêmeas de N. iheringi forem menores ao receber como parte da alimentação a
cianobactéria R. raciborskii. Também é relatado uma experiência de descontaminação
de cultivos de fitoplâncton.
Metodologia

Para a realização do experimento de reprodução, os cultivos de fitoplâncton (R.
raciborskii e C. obovata) e zooplâncton (N. ihering) foram mantidos no Laboratório de
Microbiologia Aquática da UFRN (LAMAq/UFRN) sob fotoperíodo de 12h claro: 12h
escuro, temperatura de 23º (±1) e com intensidade luminosa de 50 µmol quanta 𝑚−2 𝑠
−1 (PAIVA, 2018). A densidade celular de ambas as cepas foram quantificadas a partir
câmara de Neubauer sendo utilizada a fórmula: pgC. Cell-¹ = 0.1204 × (µm³)1.051
(ROCHA E DUCAN, 1985). A partir das densidades celulares foram definidos os
volumes de suspensão alimentar que seriam fornecidos aos cultivos e a quantidade de
carbono equivalente para C. obovata e R. raciborskii, a qual foi de 0,5 mg C·L-¹. Os
copépodos da espécie N. iheringi foram isolados da Barragem Eurico Gaspar Dutra,
localizada na cidade de Acari, interior do Rio Grande do Norte, Brasil em março de 2011.
Longas florações de cianobactéria e eutrofização já foram registradas nessa barragem
(SOUZA et al., 2008). Após a coleta, os organismos foram levados ao laboratório para
serem limpos e mantidos em beckers (2L) com água mineral comercial e recebem
alimentação semanal (0.5 mg C·L-¹). A renovação da água dos beckers ocorreu
semanalmente e os cultivos receberam aeração constante com filtro de ventilação Millex
FG de 0,2 μm (Millipore, EUA) para evitar aglomerados de células (GER et al., 2016b).
A cepa de R.raciborskii (ITEP-A3) foi retirada do Riacho do Pau (Universidade Federal
de Pernambuco, Recife, Brasil) (GUGGER et al.,2005) e fornecida pela Central de
Laboratório Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Por meio da
adição a meio frasco de Cryptophyte de Wright, as culturas dessa cepa foram mantidas
em crescimento exponencial em frascos de Erlenmeyer (GER E PANOSSO, 2014). Já
a cepa de C. obovata (CCMA-UFSCar 148, WDCM 835) foi cedida pela Universidade
Federal de são Carlos (Brasil) (GER E PANOSSO, 2014) e mantidas sob condições
semelhantes a cepa supracitada. As células de R. raciborskii apresentou a densidade
média de filamentos de 4 filamentos/uL (± 1 filamento/uL, intervalo de confiança (IC) a
95%). A cepa ITEP-A3 também produz saxitoxina (STX) e neosaxitoxina (neoSTX)
(SOTO-LIEBE et al., 2013; PAIVA, 2018). Já as células de C. obovata são móveis, de
formato esferoide (média de 12,5 × 6,5 μm) e se desenvolvem isoladamente (LEITÃO,
2018).
Na etapa preparatória para o experimento de produção de ovos (Egg Production Rates
– EPR) foi necessário realizar aumento populacional do cultivo de N. iheringi, a partir de
naúplios retirados dos cultivos principais mantidos no LAMAq/UFRN. Os indivíduos
foram mantidos sob aeração constante, cultivados em água mineral comercial e
receberam suspensão alimentar de 0,5 mgC/L de C. obovata por semana. No
experimento de EPR foi realizada replicação no tempo. A cada três semanas foi
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realizada uma bateria de experimento de EPR, sendo de aproximadamente dois meses
o tempo total do experimento. Um total de três réplicas no tempo foram conduzidas para
cada controle e tratamento. No período de aclimatação, uma semana antes da bateria
de EPR, cerca de trezentos organismos adultos de N. iheringi foram separados dos
cultivos de aumento populacional. Distribuídos em 5 beckers de 1 litro (cerca de 60
organismos por becker), os indivíduos foram incubados com as seguintes suspensões
alimentares: 100% C. obovata, 50% C. obovata e 10% C. obovata, caracterizados como
unidades experimentais controles, além de dois tratamentos, correspondendo a 90% R.
raciborskii+10% C. obovata e 50% R. raciborskii+50 % C. obovata) (Figura 1). Assim,
cada tratamento teve um controle correspondente com o intuito de distinguir os efeitos
tóxicos ou nutricionais de R. raciborskii. As suspensões alimentares frescas foram
preparadas e oferecidas diariamente de acordo com o tratamento e controle do
experimento.
Para o experimento de EPR cinco indivíduos machos e sete fêmeas não grávidas de
cada becker de aclimatação foram transferidos para beckers de 500 ml com os mesmos
tratamentos/controles por 48 horas. Ao término das 48 horas, a quantidade de ovos
produzidos foi contada com o auxílio de um microscópio óptico. Ao final do experimento,
os valores de EPR foram calculados a partir do número total de ovos produzidos por
cada controle e tratamento dividido pelo total de fêmeas multiplicada por dois (2 dias de
experimento) (ovo · fêmea-1 · dia-1).Ao decorrer das baterias do experimento piloto de
EPR, algumas réplicas dos tratamentos e controles não foram realizadas em virtude da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Assim, as réplicas que se encontraram em
tal situação foram retiradas do experimento e representadas na Tabela 1 e 2 pelo
símbolo “-”. Os dados dessas réplicas foram analisados visualmente por tabelas
elaboradas no Excel 2007. Foi possível testar os efeitos de toxicidade de R. raciborskii
na produção de ovos dos copépodos ao comparar o tratamento 10% C. obovata + 90%
R. raciborskii e o controle 10% C. obovata por meio do teste não paramétrico MannWhitney (Wilcoxon rank-sum test). Esse teste foi realizado no R software (R Core Team,
2016) utilizado para averiguar se há uma diferença significativa entre as medianas dos
tratamentos e controles desse experimento. As tabelas 1 e 2 consistem em um resumo
dos dados obtidos nos controles e tratamentos durante os dois dias de experimento. O
termo “Nº TF” e “Nº TO”, referem-se ao número total de fêmeas e número total de ovos,
respectivamente. A tabela 3 apresenta um resumo do teste de Mann-Whitney indicando
os efeitos na taxa de produção de ovos das fêmeas que foram submetidas ao tratamento
10% C. obovata + 90% R. raciborskii em relação ao controle 10% C. obovata. O valor
de “p” indica se ocorreu um efeito significativo dos tratamentos em relação aos seus
controles correspondentes.

Resultados e Discussões

Esse experimento foi realizado para avaliar a existência de efeitos de toxicidade de R.
raciborskii na taxa de produção de ovos de N. iheringi. Os dados desse experimento
refutam a hipótese de que a exposição a dietas contendo a cianobactéria R. raciborskii
induz a uma menor produção de ovos pelas fêmeas de N. iheringi em comparação às
fêmeas tratadas com dietas únicas de C. obovata, microalga oferecida como
componente alimentar adequado para o copépodo.
Ao analisar a tabela 3-Resumo do teste de Mann-Whitney, o valor de p igual a 1
(p>0,05), é possível constatar que não houve diferença significativa entre as
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abundâncias do tratamento 10% C. obovata+90% R. raciborskii e seu controle
correspondente (10% C. obovata). Ou seja, a presença da cianobactéria na suspensão
alimentar não influenciou na taxa de produção de ovos pelo copépodo N. iheringi, e os
valores de produção de ovos (EPR) para ambos foram iguais.
Os resultados também indicaram que indivíduos de N. iheringi alimentados com
suspensão alimentar contendo 100% C. obovata tiveram maior taxa de produção de
ovos, com EPR igual a 1,07 ovo · fêmea–1 · d–1, assim como a maior quantidade de
ovos produzidos durante o experimento (Tabelas 1 e 2). No controle com 50% C.
obovata os indivíduos apresentaram o segundo maior valor de EPR com 0, 91 ovo ·
fêmea–1 · d–1. Seguido pelo valor de tratamento 50% C. obovata+50% R. raciborskii
com 0,78 ovo · fêmea–1 · d–1. Os menores valores de EPR foram encontrados no
controle de 10% C. obovata e no tratamento 10% C. obovata + 90% R. raciborkii (0,14
ovo · fêmea–1 · d–1). Também é válido ressaltar o total de ovos produzidos por cada
tratamento e controle durante o experimento. O tratamento 50% C. obovata + 50% R.
raciborskii e o controle 50% C. obovata apresentaram o mesmo número total de ovos
(11 ovos). Assim como, o número total de ovos para o tratamento 10% C. obovata +
90% R. raciborskii e o controle 10% C. obovata também foram iguais (2 ovos). Não
houve produção de ovos por N. iheringi em 2 réplicas do controle 10% C. obovata e do
tratamento 10% C. obovata+90% R. raciborskii. Além do mais, todas as réplicas, com
exceção de uma pertencente ao controle 50 % C. obovata, não registraram mortes de
fêmeas durante o experimento.
A ausência de efeitos de toxicidade de R. raciborskii na produção de ovos de N. iheringi
indica que essa espécie apresenta tolerância à presença da cianobactéria tóxica em sua
dieta. É possível que os mecanismos de tolerância estejam relacionados às
características fisiológicas e comportamentais para coexistir com as toxinas da
cianobactéria e produzir ovos (GER et al., 2016b)mesmo que quantidades mínimas de
alimentos alternativos estejam presentes. Trabalhos anteriores mostraram resultados
semelhantes, de produção de ovos por N. iheringi na presença da cianobactéria colonial
Microcystis aeruginosa (GER e PANOSSO, 2014; GER et al.,2016b), indicando a
tolerância desse zooplâncton a outras cianobactérias. Resultados de tolerância também
foram obtidos em um experimento que testou os efeitos de toxicidade de R. raciborskii
em outros componentes do fitness de N. iheringi (PAIVA, 2018). Trabalhos que testaram
outros grupos zooplanctônicos, por outro lado demonstram a toxicidade de R. racibroskii
sobre fitness de cladóceros e rotíferos tropicais (COSTA; FERRÃO-FILHO; AZEVEDO,
2013; SOARES; LURLING & HUSZAR, 2010).
Os valores de EPR aumentaram proporcionalmente com a abundância da biomassa
de C. obovata na suspensão alimentar, com o maior valor no controle 100% C. obovata.
Como temos resultados de apenas duas réplicas, as inferências sobre este padrão são
limitadas. Porém, benefícios nutricionais na ingestão dessa microalga são esperados
devido à elevadas concentrações de ácidos graxos insaturados em sua biomassa
(BRETT E MULLER-NAVARRA, 1997). Esse resultado também indica que os indivíduos
utilizados nesse experimento estavam em ótimo estado fisiológico, pois, em condições
alimentares favoráveis produziram quantidades consideráveis de ovos (~ 1 ovo · fêmea–
1 · d–1).
Além da toxicidade, a baixa qualidade nutricional das cianobactérias (BRETT E
MULLER-NAVARRA, 1997) pode ter contribuído para a menor produção de ovos por R.
raciborskii nos tratamentos com oferta da cianobactéria na suspensão alimentar. Nos
tratamentos 10% C. obovata+90% R. raciborskii os copépodos apresentaram valores
de EPR muito próximos aos seus controles correspondentes, possivelmente indicando
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que o copépodo N. iheringi evitou ingerir R. raciborskii e selecionou positivamente a
microalga C. obovata. Tal fato é possível, pois os copépodos seletivos detectam sinais
químicos, como as cianotoxinas, evitando a ingestão e facilitando a dominância de
cianobactérias tóxicas e se alimentando de presas alternativas, como fitoplâncton não
tóxico (RANGEL et al., 2020). Um dos fatores, além da toxicidade e má qualidade
nutricional, que pode interferir na herbivoría de N. iheringi sobre R. raciborskii é a
morfologia filamentosa da cianobactéria. Contudo, Leitão (2018) e Rangel et al. (2016)
indicaram em seus experimentos que essa espécie de copépodo é capaz de manusear,
cortar e ingerir os filamentos de R. raciborskii. Pressupondo-se que N. iheringi ingeriu
R. raciborskii, os dados ainda indicam que R. raciborskii não ofereceu nenhum valor
nutricional extra para os copépodos, pois os valores de EPR entre 10% C. obovata+90%
R. raciborskii e 10% C. obovata são iguais (COLIN e DAM, 2002).
Ao longo do experimento alguns pontos não foram elucidados, uma vez que a
quantidade de réplicas válidas entre os tratamentos e os seus controles
correspondentes não foram desiguais. Entre esses pontos podemos citar a verificação
da existência ou não de diferenças significativas entre os valores de EPR do tratamento
com concentração de 50% R. raciborskii e o seu controle, não respondendo se em
concentrações menores da cianobactéria tóxica existem efeitos de toxicidade ou
tolerância. Ainda podemos destacar que não foi possível realizar comparações dos
valores de EPR entre os controles 100% C. obovata, 50% C. obovata e 10% C. obovata,
assim como, entre os tratamentos 50% C. obovata+ 50% R. raciborskii e 10% C.
obovata+90% R. raciborskii. Assim, foi inviabilizada a tentativa de testar a hipótese de
que maiores concentrações de C. obovata e R. raciborskii proporcionam maiores e
menores valores de EPR, respectivamente.
Nas ultimas décadas, vários estudos apontam que em virtude do aquecimento global
espera-se um aumento da amplitude de distribuição de várias espécies de
cianobactérias, inclusive R. raciborskii (PADISÁK, 1997). Conhecer as interações de
copépodos com cianobactérias filamentosas como R. raciborskii é de extrema
importância, uma vez que tais interações estão cada vez mais presentes em lagos de
regiões tropicais e subtropicais. Assim, compreender essas dinâmicas possibilita
desenvolver medidas mitigatórias e de manejo para problemas futuros de eutrofização
(PAIVA, 2018).
RELATO DE CASO: CONTAMINAÇÃO ENTRE CEPAS DE MICROALGA E
CIANOBACTÉRIA
No processo de manutenção dos cultivos de fitoplâncton do Laboratório de
Microbiologia Aquática (LAMAq/UFRN) houve contaminação entre as cepas da
cianobactéria M. aeruginosa e da microalga C. obovata. Inicialmente, a hipótese era de
contaminação por fungos, contudo ao longo do tempo não foram observadas hifas no
cultivo, mas sim pequenas células ovóides e de coloração esverdeada; algumas
apresentavam locomoção e outras, não. A concentração das células de C. obovata
diminuiu com o passar do tempo, já a densidade das células esverdeadas aumentou.
Não foi possível identificar os contaminantes. Constatada a contaminação,
procedimentos de descontaminação foram realizados para tornar o cultivo unialgal
novamente. Para isso, novas culturas de C. obovata foram iniciadas com 10 µL de
alíquotas das cepas contaminadas e em seguida, sucessivas culturas foram realizadas
a partir destas para eliminar a contaminação por diluição.

CIÊNCIAS DA VIDA

869

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Conclusão
Em conclusão, os dados desse trabalho sugerem que o copépodo calanóide N. iheringi
é tolerante à presença da cianobactéria R. raciborskii na suspensão alimentar, ao menos
em densidades baixas , não causando efeitos subletais de toxicidade na produção de
ovos desse zooplâncton. Isto pode explicar, pelo menos em parte, a coexistência de
densas populações de N. iheringi com florações duradouras de R. raciborskii
observadas nos lagos tropicais. A completa compreensão dos efeitos de R. raciborskii
sobre a reprodução do copépodo, contudo, depende de estudos futuros para comprovar
que a reprodução se completará com a eclosão dos ovos. Além disso, concentrações
mais elevadas da cianobactéria devem ser testadas. Aparentemente, essa espécie do
gênero Notodiaptomus é capaz de desintoxicar os metabólitos da cianobactéria. Este
trabalho também mostrou que mesmo em baixas concentrações de C. obovata
(microalga considerada nutritiva) os copépodos foram capazes de produzir ovos. Por
fim, esses resultados auxiliam na compreensão de interações ecológicas entre o
fitoplâncton e zooplâncton em cenários futuros de eutrofização prolongada em corpos
aquáticos.
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Anexos

FIGURA 1-Desenho experimental ovos (EPR-Eggs Production Rates). Suspensão
alimentar: 100% C. obovata (100% C), 50 % C. obovata (50%C), 10% C. obovata
(10%C), 10% C. obovata+ 90% R. raciborskii (10%C+90%R) e 50% C. obovata+50% R.
raciborskii (50%C+50%R).

FIGURA 2-Boxplot de comparação entre as taxas de EPR do tratamento 10% C.
obovata+90% R. raiborskii (10%C+90%R) e do controle 10% C. obovata (10%C). EPR
= egg production rate ou taxa de produção de ovos (ovo·fêmea–1·d–1); TRT =
tratamentos.

TABELA 1: Tabela dos Controles. Resumo dos dados no experimento de EPR (ovo ·
fêmea–1 · d–1) para 100% C. obovata, 50% C. obovata e 10% C. obovata. Nº TF=
Número total de fêmeas; Nº TO= Número total de ovos.
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TABELA 2: Tabela dos Tratamentos. Dados do experimento de EPR para os
tratamentos 50% C. obovata+ 50% R. raciborskii e 10% C. obovata+90% R. raciborskii.
Nº TF= Número total de fêmeas; Nº TO= Número total de ovos.

TABELA 3-Resumo do teste de Mann-Whitney. 10%C+90%R= 10% C. obovata+90% R.
raciborskii,p= Difrença significativa entre o tratamento e o controle. O termo “W” significa
a soma das classificações da primeira amostra.
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TÍTULO: Teste do epitélio olfatório como via de entrada do vírus zika no cérebro
embrionário
Resumo

As malformações do sistema nervoso central (SNC) causadas pelo vírus Zika (ZIKV)
afetam mais frequentemente estruturas anteriores do cérebro. Sabe-se que o vírus exibe
tropismo por células neurais. Para explicar a preferência anterior nessas malformações,
hipotetizamos que o ZIKV entra no SNC através dos neurônios do epitélio olfatório (EO),
que estão em contato com o líquido amniótico já infectado e projetam axônios para a
região mais anterior do SNC, o bulbo olfatório. Nosso objetivo é verificar o tempo de
evolução da infecção pelo ZIKV no SNC e no EO após sua injeção no líquido amniótico
de camundongos. Para testar diretamente a causalidade, queremos inibir/ reduzir a
entrada do vírus no cérebro eliminando o EO antes da infecção pelo ZIKV. A injeção de
ZIKV no líquido amniótico causou infecção de ZIKV no EO. Observamos que o ZIKV
infecta progressivamente estruturas mais anteriores do SNC seguidas pela infecção de
estruturas caudais. Observamos que a injeção intranasal de ZIKV em camundongos pós
natais leva à infecção de EO em 6 dias. Paralelamente, observamos que a injeção
unilateral de ZnSO4 mata com sucesso a maior parte dos neurônios do EO. Nossos
dados mostram que o ZIKV infecta o EO e é, assim, uma possível via de entrada do
vírus no cérebro. A evolução temporal da infecção pelo ZIKV através do cérebro reforça
essa hipótese. Nosso próximo passo será eliminar os neurônios do EO no intuito de
diminuir/ inibir a infecção cerebral por ZIKV.

Palavras-chave: Microcefalia. Infecção congênita. Placa cortical. Intrauterino.
TITLE: Olfactory epithelium test as a pathway for the Zika virus entry in the embryonic
brain
Abstract

Zika virus derived (ZIKV) central nervous system (CNS) malformations affect more
frequently brain anterior structures. It is known that the virus displays tropism for infecting
neural cells. For explaining the anterior preference in these malformations, we
hypothesize that ZIKV enters the CNS through the neurons of the olfactory epithelium
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(OE), that is in contact with the amniotic fluid and project to most anterior region of the
CNS, the olfactory bulb. We aim to verify the time-course of ZIKV infection in the CNS
and OE after its injection in the mouse amniotic fluid. For directly testing causation, we
want to inhibit / reduce the entry of the virus into the brain, eliminating the OE before
ZIKV infection. ZIKV injection into the amniotic fluid caused ZIKV infection of the OE. We
observed that ZIKV progressively infects more anterior CNS structures followed by
caudal the ones. We observed that intranasal injection of ZIKV in postnatal mice leads
to OE infection at in 6 days. In parallel, we observed that unilateral ZnSO4 injection
successfully kills most of the OE neurons. Our data shows that ZIKV infects the OE and
it is a possible pathway for the virus entry into the brain. The temporal evolution of ZIKV
infection through the brain reinforces this hypothesis. Our next step will be the elimination
of OE neurons to diminish/ inhibit brain infection by ZIKV.

Keywords: Microcephaly. Congenital infection. Cortical plate. Intrauterine.
Introdução
No segundo semestre de 2015, meses após o início de um surto de vírus zika (ZIKV),
foi relatado no nordeste do Brasil um aumento do número de recém-nascidos com
microcefalia (Calvet et al., 2016; Rasmussen et al., 2016).

Uma das características importantes das malformações cerebrais congênitas causadas
pelo ZIKV é o seu tropismo por regiões anteriores, enquanto todos os pacientes com
microcefalias derivadas de ZIKV apresentam um menor volume de estruturas
prosencéfálicas, na maioria deles estruturas rombencéfalicas, como o tronco encefálico
e o cerebelo, estão preservadas (Ramalho Rocha et al., 2016). Esse padrão morfológico
provavelmente não seria explicado considerando o acesso de ZIKV ao cérebro através
da barreira hematoencefálica, que distribuiria o vírus por todo o SNC.

O ZIKV apresenta um alto tropismo por células neurais, como demonstrado em ensaios
com progenitores neurais humanos in vitro e experimentos de infecção congênita em
roedores (Garcez et al., 2016; Onorati et al. 2016). Além disso, foi demonstrado que
ZIKV está presente no líquido amniótico de gestações de pacientes microcefálicos
(Calvet et al., 2016).

Sabe-se que os neurônios do sistema olfatório são os únicos que o corpo celular está
em contato direto com líquido amniótico. Assim, elaboramos a hipótese de que o ZIKV
poderia infectar os neurônios do epitélio olfatório (EO). Como os neurônios receptores
olfatórios fazem seu contato sináptico com neurônios do bulbo olfatório ipsilateral, o
ZIKV poderia ser transportado através de seus axônios e ser liberado na porção mais
anterior do cérebro, infectando uma única célula no caminho.
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Nosso estudo visa traçar um padrão temporal para observar o tempo que o ZIKV leva
para chegar no cérebro embrionário após injeções do mesmo no líquido amniótico de
camundongos. Com isso, iremos testar a hipótese de que há um gradiente anteroposterior de infecção. Para mostrar diretamente a ação do EO como via de entrada,
iremos testar se a ablação deste em animais pós natais é suficiente para prevenir a
entrada do ZIKV no cérebro. Para realizar esta ablação, injetamos solução de sulfato de
zinco (ZnSO4) em uma das narinas de camundongos P0, no intuito de inibir/ impedir a
entrada de ZIKV no cérebro após sua injeção no dia seguinte. Escolhemos realizar a
ablação do EO pós-natal pois não contamos com a precisão necessária para realizar
injeções intranasais em embriões dentro do útero.

Metodologia
Animais e o ZIKV

Para a realização dessa pesquisa estamos usando camundongos selvagens aprovados
pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) (projeto número 004/2016). Os animais são mantidos com ciclos de 12h
de claro e escuro e livre acesso a água e ração. Os camundongos são obtidos no biotério
de animais do Instituto do Cérebro, UFRN e os animais infectados são mantidos no
Instituto de Medicina Tropical, UFRN. Estamos usando uma linhagem ZIKV isolada em
Pernambuco no ano de 2015 (Recife/ Brasil, ZIKV PE/243, número de acesso
KX197192.1; Donald et al., 2016) e cultivadas em células VERO no laboratório de
Flavivírus da UFRN sobre a liderança do Professor Joselio Galvão de Araújo. Para o
grupo controle (Mock) usamos ZIKV inativado que foi obtido por aquecimento a 50°C
por 15 minutos.

Injeção de ZIKV no líquido amniótico

Para o teste da via olfativa como uma rota para o transporte do ZIKV para o cérebro
embrionário anestesiamos camundongos fêmeas no 12º dia de gestação (E12;
contando o primeiro dia, logo após o cruzamento, como E0) com cetamina (40mg/ kg de
peso do animal) e xilazina (0,04 mg/ kg do animal). Quando percebemos a ausência de
dor depilamos a região ventral que será aberta e limpamos com solução de álcool
iodado. Logo após, fazemos uma incisão medial na pele, músculo e parede do peritônio
para expor o útero e conseguirmos visualizar os embriões. Cuidadosamente, evitando
tocar nos embriões, injetamos 104 unidades formadoras de placas (PFUs) de ZIKV
contidos em 1 μl em cada membrana amniótica utilizando um capilar. Os controles são
injetados com a solução Mock (inativada). Após a injeção, a cavidade peritoneal é
lavada com solução de NaCl (0,9%) aquecida a 37oC, os cornos uterinos são então
reposicionados e a incisão suturada.
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Esse procedimento dura aproximadamente 45 minutos e após sua finalização o efeito
da anestesia diminui e o animal retorna à consciência. Os cuidados pós operatórios
envolvem aplicação de analgésicos e monitoramento comportamental. Caso o animal
apresente algum sofrimento o experimento é interrompido.

No final dessa etapa, os embriões são removidos das fêmeas anestesiadas,
decapitados e suas cabeças imersas em solução de paraformaldeído a 4% (PFA)
durante a noite. Depois são colocados em uma solução de sacarose 30% (para crio
preservação) em tampão fosfato salino (PBS) a 4oC durante 24 horas. Após essas
etapas, cortamos os cérebros coronalmente utilizando o criostato.

Ablação do epitélio olfatório

Este procedimento é feito no período pós-natal. Como nossa hipótese é que o ZIKV está
chegando ao cérebro pelo EO, resolvemos destruir essa via de entrada para testar se
ainda assim o ZIKV chega ao cérebro. Para lesionar o EO, anestesiamos os animais por
hipotermia, injetamos solução de sulfato de zinco (ZnSO4 0,17M) e no dia seguinte
injetamos o vírus da zika. A injeção de solução de ZnSO4 é realizada unilateralmente
(lado direito) porque observamos que os animais que recebiam injeções bilaterais
paravam de ganhar peso e morriam. O desenvolvimento dos injetados unilateralmente
é equivalente aos controles. A solução com ZIKV é injetada bilateralmente e assim,
temos um controle interno de infecção do bulbo olfatório contralateral. No grupo controle
externo, que não terá o EO danificado, utilizamos salina (NaCl) um dia antes da infeção
com o vírus da zika. O volume injetado de cada solução é próximo a 3 μl.

Consideramos P0 o dia do nascimento. A ablação do EO é feita três dias após o
nascimento (P3), ou seja, em P3 injetamos a solução de ZnSO4 em uma das narinas
dos animais pós natais. No dia seguinte, quatro dias após o nascimento (P4), injetamos
o ZIKV em ambos os grupos e nas duas narinas. As análises estão sendo realizadas
após seis, dez e doze dias pois infecção (dpi). Anestesiamos com gelo antes de
qualquer injeção realizada. Quando determinamos em qual dia vamos avaliar o avanço
da infecção anestesiamos o animal antes da perfusão cardíaca de soluções salina e 4%
de PFA. As cabeças serão crio preservadas em solução de sacarose a 30% até o dia
que cortaremos no criostato.

Imunohistoquímica

Para verificar a presença de ZIKV e tipos celulares específicos, realizamos a
imunohistoquímica. As lâminas contendo cortes dos animais experimentais são
encubadas com anticorpos derivados do clone 4G2, que reconhece a proteína do
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envelope dos flavivírus, inclusive. Para marcar neurônios jovens fazemos a colocalização com o marcador neuronal Dcx (Doublecortina). Após a imunohistoquímica
que dura aproximadamente dois dias, observamos o resultado das marcações com um
microscópio de fluorescência ou confocal a laser.

Análise estatística

Os dados são apresentados através dos padrões observados. Utilizamos a média e a
moda para quantificar os resultados.

Resultados e Discussões

Ao analisamos os resultados das injeções de ZIKV no líquido amniótico observamos
que a infecção por ZIKV no EO ocorre a partir de 3 dpi (Figura 2) em 50% dos animais.
Observamos que o ZIKV infecta progressivamente mais estruturas anteriores do SNC
antes e mais estruturas caudais depois. A porcentagem de embriões infectados no EO
foi maior do que aqueles com um cérebro infectado em 3 dpi (E15) e 6 dpi (E18). Porém,
com 6 dpi a infecção no OE caiu completamente e a região do bulbo olfatório e a parte
anterior do cérebro elevaram o número de infecção, o que sugere uma possível
migração antero-posterior do vírus. Embora tenhamos observado que nos primeiros dias
a região posterior do cérebro apresentava infecção em poucos animais essa infecção
sumiu com alguns dias (Figura 1).

Fizemos a análise imunohistoquímica no Epitélio Olfatório (OE), no Bulbo Olfatório e no
cérebro de três animais que receberam salina + zika vírus seis dpi (P10) e, ficou
demonstrado que, o vírus da zika infectou o epitélio olfatório (OE) de dois animais nesta
data (Figura 3), mas não no BO e no SNC. A partir das injeções de sulfato de zinco,
demonstramos que o epitélio olfatório perde seus neurônios emitindo axônios para o BO
(Figura 4).

Conclusão

Nossos dados mostram que o ZIKV infecta o epitélio olfatório e é uma possível via de
entrada do vírus no cérebro. A evolução temporal da infecção pelo ZIKV através do
cérebro sugere que a hipótese de que esta é uma via de entrada está correta. No
entanto, antes de realizarmos a ablação do EO embrionário, nossos dados apontam
apenas para uma boa correlação.
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Paralelamente, estabelecemos que o ZIKV infecta o OE pós-natal após a injeção
intranasal, quando o EO não está destruído. Além disso, a injeção de ZnSO4 mata com
sucesso a maior parte dos neurônios do OE e suas projeções para o bulbo olfatório.

Estudos como o nosso podem ser utilizados para orientar novas abordagens
terapêuticas e reduzir os efeitos negativos do ZIKV no desenvolvimento neurológico
humano e, consequentemente, diminuir o impacto social e econômico, visto que, entre
2015 a 2017, a zika custou ao Brasil US$ 4,6 bilhões (UNDP, 2017).
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Anexos

Figura 1 – Padrão antero-posterior de infecção por ZIKV. O gráfico mostra a
porcentagem de animais com células positivas para ZIKV em dias após a infecção. As
linhas coloridas representam cada uma das regiões na figura acima.

Figura 2 - ZIKV infecta o epitélio olfatório embrionário. A injeção de ZIKV no líquido
amniótico causou infecção do EO por ZIKV somente em 3 dpi. DCX =neurônios; ZIKV =
proteína do envelope viral; dpi = dias após a infecção.
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Figura 3 - ZIKV infecta o epitélio olfatório pós-natal. Imagem do epitélio olfatório de
animal P10 em 6 dpi após infecção por ZIKV na narina; DCX = neurônio; ZIKV = proteína
do envelope viral.

Figura 4 – EO perde seus axônios para o BO após injeção de ZnSO4 na narina. Linha
de cima mostra o controle com os feixes de axônios passando para o BO (setas). Os
mesmos feixes estão ausentes na narina injetada com ZnSO4 seis dias depois(linha de
baixo).
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PROLIFERAÇÃO
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PERIODONTAL

CULTIVADAS EM FILMES DE QUITOSANA
Resumo
A quitosana é um biomaterial promissor na produção de arcabouços e as células-tronco
do ligamento periodontal uma fonte de células de grande potencial para a Engenharia
de Tecidos. A irradiação com laser de baixa intensidade (LBI) tem sido sugerida como
uma ferramenta para promover a bioestimulação in vitro de vários tipos celulares. Nesse
contexto, o presente estudo teve como objetivo verificar a eficácia do LBI na proliferação
de células-tronco do ligamento periodontal em filmes de quitosana. Os ensaios
biológicos foram realizados com as células cultivadas sobre os filmes e divididas em
três grupos: (C) quitosana não irradiado; (L1) quitosana, irradiado com 1 J/cm²; e (L4)
quitosana, irradiado com 4 J/cm². Foram realizados os ensaios de Alamar Blue e
Annexina V/PI para avaliação da proliferação e viabilidade celular, respectivamente. O
ensaio do Alamar Blue mostrou diferenças significativas (p<;0,05) na atividade
mitocondrial entre os grupos nos intervalos de 24 h (L1> C) e em 48 h (L1> C; L4> C;
L4> L1) e o ensaio da Annexin V/PI revelou um maior percentual de células viáveis em
L4 (87%) e L1 (89,5%) em comparação com C (78,4%) em 72 h, o que permite concluir
que o LBI nos padrões estudados, especialmente na dose de 4 J/cm², influencia
positivamente na viabilidade e a proliferação de células-tronco do ligamento periodontal
em membranas de quitosana.
Palavras-chave: biomateriais.polímeros.LBI.stem Cells
TITLE: EFFECTS OF LOW-LEVEL LASER ON VIABILITY AND PROLIFERATION OF
STEM CELLS FROM PERIODONTAL LIGAMENT CULTIVATED IN CHITOSAN FILMS
Abstract
Chitosan is a promising biomaterial in the production of scaffolds and stem cells from the
periodontal ligament are a source of cells with great potential for Tissue Engineering.
Low-level Laser Irradiation (LLLI) has been suggested as a tool to promote in vitro
biostimulation of various cell types. In this context, the present study aimed to verify the
effectiveness of LBI in the proliferation of stem cells from the periodontal ligament in
chitosan films. The biological tests were performed with the cells grown on the films and
divided into three groups: (C) non-irradiated chitosan; (L1) chitosan, irradiated with 1 J /
cm²; and (L4) chitosan, irradiated with 4 J / cm². The Alamar Blue and Annexina V / PI
tests were carried out to assess cell proliferation and viability, respectively. The Alamar
Blue assay specified differences (p <; 0.05) in mitochondrial activity between groups at
24 h (L1> C) and 48 h (L1> C; L4> C; L4> L1) intervals and the The Annexin V / PI assay
revealed a higher percentage of viable cells in L4 (87%) and L1 (89.5%) compared to C
(78.4%) in 72 h, which allows to realize that the LBI in the studied patterns, especially in
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the dose of 4 J / cm², it positively influences the viability and proliferation of stem cells of
the periodontal ligament in chitosan membranes.
Keywords: biomaterials.polymers.laser.stem cells
Introdução
A Engenharia de Tecidos (ET) emergiu como um meio de substituir órgãos e tecidos
doentes ou danificados a partir da construção artificial in vitro para serem transplantados
in vivo. A estratégia geral envolve três componentes principais: um arcabouço capaz de
sustentar o desenvolvimento celular no tecido bioartificial, o uso de células para facilitar
a formação de tecido necessária e moléculas de sinalizações biológicas (Murphy et al,
2013). Nesse processo, a expansão celular nos arcabouços é um procedimento
indispensável para obter quantidades suficientes de células capaz de formar o tecido
desejado,
sendo
sugerido
ferramentas
complementares.
O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido usado amplamente na fototerapia para o
tratamento de diversas lesões teciduais devido a sua eficácia em promover a rápida
proliferação e reparo tecidual (Bloise et al. 2013). O LBI refere-se ao o uso de luz no
espectro vermelho ou infravermelho, exercendo efeitos notórios na biologia celular,
sobretudo na atividade metabólica, fazendo do LBI uma estratégia eficaz para promover
uma ampliação significativa do número de células in vitro, contribuindo nos protocolos
ET (Ginani et al., 2015). Foi demostrado que o LBI é capaz de modular o crescimento,
viabilidade e diferenciação celular, bem como os processos de síntese e secreção de
proteínas de vários tipos de células, além de ter sido demostrado um efeito
bioestimulador em células cultivadas em superfícies de biomateriais incluindo o
policarbonato de uretano (Hsu et al., 2010), biossilicato (Rennó et al., 2010; Pinto et al.
2013; Fernandes et al., 2017), matriz dérmica acelular (Choi et al., 2013) e scaffolds
porosos
de
hidroxiapatita
(Incerti
Parenti
et
al.,
2013).
Se tratando dos arcabouços em ET, esse deve imitar e reproduzir o meio natural,
fornecendo às células um substrato capaz de favorecer a adesão, proliferação e a
migração celular, além da deposição de matriz extracelular (Quarto e Giannoni, 2016).
Obtida a partir da desacetilação parcial da quitina, que é extraída de carapaças de
crustáceos e da parede celular de alguns fungos e algas, a quitosana apresenta grande
destaque nas áreas biomédicas por ser biocompatível, biodegradável, baixa toxicidade,
efeito antibacteriano, ausência de imunogenicidade, além de ser um biomaterial para
aplicação em arquiteturas de arcabouços para a ET (Oprenyeszk et al., 2015; Yan et al.,
2018;
Younes;
Rinaudo,
2015).
Por fim, faz-se necessário o uso de células com potencial de auto-renovação e
capacidade de se diferenciar em vários tipos de células especializadas e nesse quesito
as células-tronco mesenquimais são células progenitoras multipotentes adultas que
representam uma fonte celular promissora para a medicina regenerativa, principalmente
representam um mínimo questões éticas quando comparadas a outras células-tronco,
como células-tronco pluripotentes induzidas e células-tronco embrionárias (Wei et al.,
2013). Muitos tecidos foram identificados como fontes como fontes de células-tronco
mesenquimais como a medula óssea, o tecido adiposo, e em destaque os tecidos
dentários (Mushahary et al., 2018). As células-tronco mesenquimais de tecidos
dentários são derivadas da crista neural e podem ser isoladas da polpa dentária adulta
(DPSC), da polpa de dente decíduo esfoliado (SHED), e, de interesse para esse estudo,
do ligamento periodontal (PDLSC) (Rezende e Grazinoli, 2014). Dentre as diversas
fontes de células-tronco, poucas foram avaliadas quando submetidas ao LBI (Ginani et
al., 2015), o que demonstra a necessidade de realização de novos estudos para melhor
compreender os efeitos biológicos exercidos, especialmente quando cultivadas na
superfície
de
biomateriais.
Contudo, considerado a inexistência de dados sobre os possíveis efeitos do LBI em
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células-tronco do ligamento periodontal cultivadas na superfície da quitosana, esse
trabalho avaliou a proliferação e viabilidade celular in vitro visando avaliar os efeitos
biológicos nessa populaão de células.
Metodologia

Preparação das Membranas de Quitosana
As membranas de quitosana foram preparadas a partir da técnica de evaporação de
solvente. A quitosana de alto peso molecular (Polymar, Brazil) 2g foi dissolvida em 100
mL de ácido acético 2% (v/v) por 24h e adicionado o componente plastificante, o Dsorbitol (Sigma, USA) na concentração de 0,2g/20mL de solução de quitosana,
distribuída em placas de Petri e secas em estufa a 40 °C até a formação de uma película.
As películas foram então neutralizadas em hidróxido de sódio a 2% (m/v) por 30 minutos
e lavadas em água ultrapura até pH neutro (Campos et al. 2015). As membranas foram
cortadas em peças circulares, utilizando-se dispositivos adequados conforme o
diâmetro das placas de 6, 24 e 96 poços, e, antes do cultivo, lavadas com solução
tampão fosfato (PBS) e submetidas à desinfecção através da irradiação por luz
ultravioleta por 30 minutos sob fluxo laminar e lavagens por imersão em solução com
4% de antibióticos em PBS. Em seguida, as membranas foram lavadas em PBS para
remoção do antibiótico residual, distribuídas em placas de 6, 24 e 96 poços para
continuidade nos ensaios biológicos.
Cultivo das Células-tronco do Ligamento Periodontal
Mediante a aprovação do CEUA/UFRN (Parecer n°115.693), os experimentos foram
conduzidos com células-tronco do ligamento periodontal humano que foram isoladas e
caracterizadas conforme o protocolo descrito por Soares et al. (2015) a partir de dentes
3º molar hígidos obtidos de cirurgias com indicação clínica. Após a exodontia, os dentes
foram transportados em meio de cultura em condições hipotérmicas. Em bancada de
fluxo laminar os dentes foram submetidos a descontaminação com antibióticos e
remoção do tecido tecido periodontal com lâmina bisturi, seguida da digestão enzimática
com 3 mg/mL de colagenase I (Gibco, USA) e 4 mg/mL de dispase (Gibco, USA), por 1
hora a 37°C. Posteriormente, o conteúdo foi lavado com meio de cultura basal por meio
de centrifugação e o pellet ressuspendido em meio α-MEM suplementado com 15% de
soro fetal bovino (Gibco, USA) e depositado em garrafa de cultura, incubado a 37°C em
5% de CO2 até atingirem 70 – 90% de confluência, com troca de meio a cada três dias.
Na primeira passagem as células foram analisadas para confirmar sua natureza de
célula-tronco, de acordo com os critérios estabelecidos por Dominici et al.(2006), através
da imunofenotipagem por citometria de fluxo usando Human MSC Analysis Kit (BD
Stemflow, USA) que permite avaliar os marcadores de superfície celular que, em
conjunto, identificam as células-tronco mesenquimais através de anticorpos para
detectar expressões positivas (CD105, CD73, CD90) e negativas (CD45, CD34, CD11b,
CD19, HLA-DR). Ademais, as células foram cultivadas em cultivadas em meios de
diferenciação osteogênico e adipogênico (StemPro Differentiation Kits, Invitrogen, USA)
por até 21 dias e a natureza multipotencial das SHEDs foi confirmada através das
colorações de Von Kossa e Oil Red
Desenho Experimental
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Células PDLSCs na quarta passagem (P4) foram cultivadas sobre a superfície de filmes
de quitosana e divididas em três grupos experimentais: (C) quitosana, não irradiado;
(L1) quitosana, irradiado com dose de 1 J/cm²; e (L4) quitosana, irradiado com 4 J/cm².
As irradiações foram realizadas com laser diodo InGaAlP (Modelo BioWave LLLT Dual,
Kondortech, Brasil), com comprimento de onda de 660 nm, potência de 30 Mw, diâmetro
da ponta de 0.01cm² e modo de ação contínuo, em dose única. Nos grupos irradiados
(L1 e L4), as membranas foram distribuídas nas placas intercalando-se poços vazios,
para evitar a dispersão não intencional de luz entre poços durante a irradiação. A
ponteira do laser foi posicionada de modo perpendicular à placa, a 0,5 cm de distância
das membranas contendo as células na superfície, e 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.
Análise da Proliferação e Viabilidade Celular
O Alamar Blue é um reagente que permite a avaliação da proliferação celular a partir da
redução do sal de resazurina a resofurina pela atividade metabólica mitocondrial cuja a
intensidade de redução é proporcional a quantidade de células e a leitura é realizada a
partir da absorbância. Para tanto, o experimento foi conduzido nos intervalos de 24, 48
e 72h após a irradiação com laser, sendo as células cultivadas em microplacas de 96
poços na densidade de 5 x 10³ células/poço em triplicata. Em cada intervalo de
experimento, o meio foi removido, adicionado 200 µL da solução de alamar blue a 10%
dissolvido em meio de cultivo e as placas incubadas por 4 horas em condições de cultura
(37°C, 5% CO2 e atmosfera úmida). Após a incubação, o conteúdo dos poços foi
transferido para uma nova placa, as absorbâncias determinadas em leitor de
microplacas (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.
Para análise da viabilidade celular foi utilizado o kit Annexin V – FITC and PI Dead Cell
Apoptosis for Flow Cytometry (Invitrogen, USA), no intervalo de 72h após a irradiação.
Para isso, as células foram cultivadas em placas de 6 poços, em triplicata, na densidade
de 2 x 10 5 células/poço. Após o intervalo experimental, as células foram processadas
e incubadas com 3 µL de Annexin V – FITC e 1 µL da solução de PI a 100 µg/mL, por
15 minutos em temperatura ambiente e mantidas sob proteção de luz. Em seguida, as
células foram analisadas em citômetro de fluxo (FACSCanto II, BD Biosciences, 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
Os resultados da caracterização das células isoladas do ligamento periodontal
confirmaram o caráter multipotente, apresentando alto percentual de positividade para
os marcadores de superfície CD73 (99,0%), CD90 (99,9%) e CD105 (98,0%) e baixa
expressão para marcadores negativos CD45/CD34/CD11b/CD19/HLA-DR (0,25%). A
análise por microscopia de luz das amostras cultivadas em meio osteogênico e
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adipogênico revelou, respectivamente, nódulos mineralizados corados por Von Kossa e
vesículas lipídicas coradas por Oil Red no citoplasma das células, confirmando a
natureza multipotencial das PDLSCs (Figure 1).
Se tratando dos ensaios de proliferação e viabilidade celular, células exibiram padrão
crescente de redução do Alamar Blue ao longo do experimento nos grupos tratados com
laser, com diferenças significativas na atividade mitocondrial entre os grupos nos dois
primeiros intervalos de tempo estudados (Figure 2). Em 24 h, o grupo L1 exibiu um valor
maior do que C (p= 0,0118) e em 48 h as diferenças existiram entre L1 e C (p= 0,0022),
entre L4 e C (p=0,0002) e entre L4 e L1 (p= 0,0022). Não foram encontradas diferenças
significativas na atividade mitocondrial em 72 h.
Em relação à viabilidade celular avaliada por citometria de fluxo (Figura 3), obteve-se
que nos grupos irradiados com laser um maior percentual de células foi observado,
sendo, respectivamente, para os grupos L1 e L4 os valores de 87,0% e 89,5%
(Quadrante 4) e consequentemente um menor percentual de células em processo de
apoptose e necrose (Quadrantes 1, 2 e 3). Em contrapartida, no grupo das células
cultivadas sobre a superfície de quitosana e não irradiadas (C), o percentual de células
viáveis foi menor (78,4%) e com um número de células em processo de apoptose e
necrose maior (21,6% - Quadrantes 1, 2 e 3). Este achado representa um indicativo de
que as doses estudadas favorecem a sobrevida das PDLSCs no microambiente do
biomaterial.
Considerando os achados acima, esse é o primeiro estudo a demonstrar os efeitos
positivos in vitro do LBI em células-tronco do ligamento periodontal humano cultivados
sobre arcabouços de quitosana o que demostra que o LBI tem grande potencial na
medicina regenerativa, principalmente como uma ferramenta associada a Engenharia
de Tecidos, atuando na bioestimulação dessas células quando cultivadas em
arcabouços, tendo em vista que esse é um dos principais requisitos para obtenção de
sucesso.
O LBI se baseia na em mecanismos de bioestimulação usando luz vermelha e
infravermelha visível (600-1100 nm) com potência inferior a centenas de miliwatts e
densidade de energia inferior a 10 J/cm2, objetivando induzir a proliferação celular
(Havel et al., 2014). Apesar de não ser completamente elucidados os mecanismos de
ação do LBI, acredita-se que este atue bioestimulando complexos da cadeia respiratória
mitocondrial, especificamente o citocromo c oxidase (CCO), além de fotoaceptores da
membrana plasmática celular (De Freitas, Hamblin, 2016). Lane (2006) sugere que a
absorção da energia luminosa possa causar a foto-dissociação do óxido nítrico inibitório
do CCO, levando ao aprimoramento da atividade enzimática, transporte de elétrons,
respiração mitocondrial e síntese de ATP (trifosfato de adenosina). De acordo com
estudos prévios, as doses de energias mais efetivas no processo de estimulação
proliferativa sejam inferiores a 5 J/cm2 na curva de Arndt-Schultz (Chaves et al., 2014;
Solmaz et al., 2017). Nesse estudo, o ensaio de Alamar Blue revelou um aumento da
proliferação celular nos intervalos estudados, principalmente no grupo em que foi
aplicado a dose de 4J/cm².
O efeito bioestimulatório do LBI na proliferação e viabilidade de células-tronco dentais
cultivadas sobre placas de cultivo já relatado em trabalhos anteriores, todavia poucos
são os trabalhos que associaram o LBI células-tronco dentais cultivadas em arcabouços
para ET (Ginani et al., 2015; Soares et al., 2015; Marques et al., 2016; BorzabadiFarahani, 2016). Resultados a respeito dos efeitos estimulatórios do LBI associados a

CIÊNCIAS DA VIDA

886

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ET foi encontrado por Theocharidou et al. (2017) que cultivou células-tronco dentais em
materiais biocerâmicos e observou efeitos positivos do LBI na adesão, proliferação,
migração e diferenciação celular.
O ensaio de Anexina-PI sugere que no intervalo final avaliado há mais células viáveis
nos grupos tratados com laser, principalmente no grupo L4, reforçando a proposta do
uso do LBI na ET. No estudo de Zaccara et al. (2020) foi observado que o LBI in vitro
atua positivamente na viabilidade de células-tronco da polpa dental humana, associados
a processos de acetilação das histonas, atuando em diferentes expressões gênicas
reguladoras da função celular. As variações nos parâmetros do laser resultaram em
diferentes repostas, o que possivelmente, como sugerido por Paschalidou et al. (2020),
essas mudanças podem refletir na maneira que ocorre a modulação do metabolismo
celular, podendo acelerá-los ou retardá-los.
A ET, por ser uma ciência dinâmica, requer a pesquisa de fontes celulares e o
desenvolvimento de substâncias biocompatíveis capazes de fomentar as suas
necessidades (Bose, Roy e Bandyopadhyay, 2012; Chen e Liu, 2016). Biomateriais à
base de quitosana têm sido utilizados para promover a regeneração tecidual, sendo
capazes de aumentar a produção de matriz extracelular. A quitosana constitui um
copolímero obtido a partir da desacetilação parcial da quitina que é extraída de
carapaças de crustáceos e da parede celular de alguns fungos e algas, e alguns estudos
têm relatado efeitos satisfatórios da quitosana como biomaterial para produção de
arcabouços, permitindo o crescimento celular, através de adesão das células ao
polímero, favorecendo o seu desenvolvimento, devido às suas propriedades de
biocompatibilidade e biodegradabilidade (Campos et al., 2015, Yang et al. 2015;
Georgopoulou et al., 2018). 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). Nesse quesito, considerando que o ligamento periodontal parece
ser uma fonte autógena fácil e eficiente para obtenção de células-tronco mesenquimais,
que podem inclusive ser criopreservadas e expandidas posteriormente (Vasconcelos et
al., 2012), estas apresentam habilidade de diferenciação em fibroblastos,
cementoblastos e osteoblastos o que pode ser útil na ET, em especial a engenharia de
tecidos ósseos (Ginani et al., 2015).
Em vista dos resultados promissores do presente estudo e voltando à hipótese proposta
no início é possível afirmar que LBI é capaz de exercer efeitos biológicos importantes e
satisfatórios em células-tronco do ligamento periodontal cultivadas em filmes de
quitosana utilizando os parâmetros técnicos já mencionados. Todavia, ainda se faz
necessário estudar os efeitos do LBI em outras respostas biológicas celular, sendo
sugerido a execução de experimentos com tempos mais longos. Ainda, diferentes
protocolos e parâmetros podem ser testados, como a aplicação de múltiplas doses no
caso do LBI e, ainda, se tratando dos arcabouços para ET, modificações de superfície,
associação e incorporações de fatores de crescimento são ferramentas de bastante
destaque na ET (da Silva et al., 2019).

Conclusão
No presente estudo, a utilização do LBI nos parâmetros usados (potência de 30 mW,
comprimento de onda de 660 nm e densidades de energias de 1 e 4 J/cm²) promoveu o
aumento da proliferação e viabilidade de células-tronco do ligamento periodontal
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cultivadas em filmes de quitosana. Assim, foi identificado que o laser exerce respostas
favoráveis sobre o tipo celular estudado em contanto com um biomaterial que tem
grande potencial, o que pode contribuir para estudos futuros in vitro e in vivo para
Engenharia de Tecidos.
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Anexos

Figura 1: (a-d) Expressão dos marcadores de superfície das PDLSCs: a (CD73); b
(CD90); c (CD 105); d (marcadores negativos). (e-f) Fotomicrografias das PDLSCs
submetidas a diferenciação osteogênica (e: por Von Kossa) e adipogênica (f: por Oil
Red).

Figura 2: Avaliação da atividade mitocondrial nas células cultivadas sobre filmes de
quitosana e irradiadas com LBI. Dados percentuais médios (± desvio padrão). Asteriscos
indicam diferença estatística (*p

Figura 3: (a-c) Marcação das PDLSCs com Anexina V e Iodeto de Propídio (PI) em 72
h, nos grupos estudados: (a) C; (b) L1; (c) L4. Os valores nos quadrantes indicam: Q1:
necrose; Q2: apoptose tardia; Q3: apoptose inicial; e Q4: células viáveis.
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Resumo

A família Apogonidae (Gobiiformes), conhecidos como cardeais, representa um grupo
muito diverso de peixes, em que algumas espécies exibem o raro comportamento de
incubação bucal dos ovos, diminuindo seus potenciais de dispersão. Dados
citogenéticos para a família são escassos, onde as poucas espécies analisadas, em
geral, apresentam números diploides reduzidos (2n=34-46). Neste sentido, a ampliação
dos dados cromossômicos representa um modelo evolutivo particularmente
interessante. Com vista a ampliar o espectro filogenético abrangido, correlacionando o
baixo potencial dispersivo deste grupo de peixes com sua evolução cariotípica. Foi
realizado uma análise dos padrões citogenômicos dessa família. Sendo, para isso,
realizadas técnicas citogenéticas clássicas, nos cromossomos da espécie Sphaeramia
nematoptera, além das análises das tendências cromossômicas dos Apogonidae em
relação a origem de distribuição das espécies, caracteres biológicos e físicos do hábitat,
por meio do levantamento bibliográfico. A fim de se obter conhecimentos sobre os
rearranjos, marcadores citotaxonômicos, e tendências na diversificação cariotípica da
família Apogonidae sob perspectivas filogenéticas e aspectos biológicos.

Palavras-chave: Cardeais, Citogenética, Giemsa, Evolução cariotípica
TITLE: First cytogenetic characterization for Sphaeramia nematoptera (Gobiiformes)
Abstract
The family Apogonidae (Gobiiformes), known as cardinals, represents a very diverse
group of fish, in which some species exhibit the rare behavior of oral incubation of eggs,
decreasing their potential for dispersion. Cytogenetic data for the family are scarce,
where the few species analyzed, in general, have reduced diploid numbers (2n = 34-46).
In this sense, the expansion of chromosomal data represents a particularly interesting
evolutionary model. In order to expand the phylogenetic spectrum covered, correlating
the low dispersive potential of this group of fish with its karyotype evolution. An analysis
of the cytogenomic patterns of this family was carried out. For that, classical cytogenetic
techniques were performed on the chromosomes of the species Sphaeramia
nematoptera, in addition to the analysis of the chromosomal tendencies of the
Apogonidae in relation to the origin of species distribution, biological and physical
characters of the habitat, by means of bibliographic survey. In order to obtain knowledge
about rearrangements, cytotaxonomic markers, and trends in the karyotype
diversification of the Apogonidae family under phylogenetic perspectives and biological
aspects.
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Introdução
A família Apogonidae (Gobiiformes), conhecidos como cardeais, representa um grupo
muito diverso de peixes, composto por cerca de 40 gêneros (Mabuchi et al., 2014). Seus
representantes apresentam pequeno porte (< 10 cm), hábitos noturnos e distribuição
associada à recifes de corais no Atlântico, Índico e Pacífico (Nelson et al., 2016).
Muitas espécies apresentam incubação bucal dos ovos, seja por machos ou fêmeas
(Nelson et al., 2016). O período pelágico larval em geral é curto, limitando o potencial
de dispersão das espécies, que em casos de baixa conectividade entre os recifes de
corais pode resultar em um elevado grau de endogamia (Rueger, 2015).
Dentre os grupos que apresentam comportamento de incubação bucal estão os gêneros
da subfamília Apogoninae, Apogon, Phaeoptyx, Sphaeramia e Pterapogon. Em algumas
espécies, o dimorfismo sexual é em grande parte resultado de um maior volume bucal
nos machos, através do aumento da profundidade vestibular e da maior extensão da
região hioide, relacionada à flexibilidade dos tecidos moles, possibilitando uma cavidade
bucal mais expansível que a das fêmeas (Barnett & Belwood, 2005).
Dados citogenéticos para a família são escassos, onde as poucas espécies analisadas
em geral apresentam números diploides reduzidos (2n=34-46), sugerindo a ocorrência
preferencial de rearranjos dos tipos fusões cêntricas e inversões pericêntricas na
modelagem evolutiva deste grupo (Araújo et al., 2010).
O gênero Apogon é dominante nos recifes de corais, apresentando 367 espécies, dentre
as quais Apogon americanus (Castelnau, 1855), endêmico do Brasil, apresenta ampla
distribuição no Atlântico Ocidental, incluindo os Arquipélagos de Fernando de Noronha
e São Pedro e São Paulo (Lubbock & Edwards, 1981). Essa espécie apresenta um
cariótipo reduzido com 2n=36 cromossomos (Araújo et al., 2010). O gênero Sphaeramia
apresenta apenas 2 espécies, das quais Sphaeramia nematoptera (Bleeker, 1856),
ainda não há dados citogenéticos conhecidos, é encontrada no Pacífico Ocidental da
ilha de Java às ilhas Ryukyu, incluindo a Barreira de Corais na Austrália (Myers, 1991).
Aspectos biológicos dos peixes marinhos têm demonstrado uma relação direta com as
taxas de mudanças cariotípicas (Molina, 2007; Molina et al., 2014). Fatores relacionados
ao potencial dispersivo em espécies marinhas demonstraram correlação positiva com
as mudanças cromossômicas em várias famílias de peixes recifais (Molina & Galetti,
2004; Sena & Molina, 2007). De fato, enquanto alguns grupos que são extremamente
estáveis quanto aos padrões cariotípicos, em geral, apresentam larvas com fase
pelágica extensa e podem apresentar perfis ecológicos generalistas (Molina, 2007,
Motta-Neto et al., 2012). Outros grupos exibem populações fortemente estruturadas,
com distribuição restrita e características biológicas que fomentam uma dispersão
limitada (Molina et al., 2014). Neste sentido, a ampliação dos dados cromossômicos
para Apogonidae, sob o contexto de restrita capacidade dispersiva, associada ao raro
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comportamento de incubação bucal dos ovos, representa um modelo evolutivo
particularmente interessante em peixes marinhos.

Metodologia

Exemplares da espécie Sphaerania nematoptera (figura 1) foram adquiridas no mercado
aquariófilo, a partir de importadores comerciais. Todo o manejo e coleta dos exemplares
seguiram as normas estipuladas pela Comissão de ética no uso de animais em pesquisa
da UFRN (Licença 44/2015).
Figura 1. Exemplar de Sphaeramia nematoptera
Obtenção de cromossomos mitóticos
Os indivíduos utilizados nas análises citogenéticas foram submetidos à estimulação
mitótica in vivo com complexos de antígenos atenuados, inoculados em região
intramuscular, por 24 horas, na proporção 1ml/50g de peso corporal (Molina, 2001;
Molina et al., 2010). Posteriormente os exemplares foram eutanasiados com
superdosagem do anestésico Eugenol (óleo de cravo).
Fragmentos da porção anterior dos rins foram removidos e dissociados com auxílio de
pinças e seringas de vidro desprovidas de agulha, em 9 ml de meio de cultura RPMI
1640, com 125 µl de colchicina (0,025%), por 30 minutos à temperatura ambiente. Ao
término desse tempo, o material foi centrifugado por 10 minutos a 900 rpm. O
sobrenadante foi removido e foi acrescentado 9ml de solução hipotônica de KCl
(0,075M), ressuspendendo e homogeneizando a solução com auxílio de uma pipeta
Pasteur e deixando agir por 30 minutos à temperatura ambiente. Em seguida,
acrescentou-se 150µl de fixador Carnoy (Metanol + Ácido acético 3:1) recém-preparado
e gelado, homogeneizando a solução que foi centrifugada durante 10 minutos, a 900
rpm e descartado o sobrenadante. Após essa etapa, foi adicionado 6ml de fixador
ressuspendendo o material com auxílio de pipeta Pasteur e centrifugando-se mais uma
vez por mais 10 minutos, à 900 rpm e descartando-se o sobrenadante. O processo de
fixação foi repetido por mais duas vezes. Após a última centrifugação e eliminação do
sobrenadante, o material foi transferido para um tubo de 1,5 ml, mantido à -20oC até
sua utilização.
Preparação das lâminas, análise citogenética e montagem dos cariótipos
Um volume de 120µL da suspensão celular foi gotejado 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 as lâminas foram coradas com Giemsa à 5%, diluído em tampão fosfato
pH 6,8, por 8 minutos. Decorrido esse tempo, as lâminas foram lavadas em água
destilada e secas ao ar. As análises cromossômicas foram realizadas em microscópio
ótico, com ampliação de 1.000X. As melhores metáfases (número de cromossomos
completos, cromossomos mais espalhados, forma bem definida) foram registradas em
fotomicroscópio óptico Olympus BX51, com um sistema de captura digital Olympus
DP72, através do software cellSens (Olympus). Os cromossomos foram classificados
quanto à razão entre os braços, de acordo com Levan et al. (1964).
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Resultados e Discussões

Em todos os indivíduos analisados da espécie S. nematoptera foi apresentado um
cariótipo com valor modal diploide de 2n=46 cromossomos, formado por cromossomos
submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos (NF=74) (Figura 2). A fórmula
cariotípica da espécie é representada por 14sm+14a+18t.
Figura 2. Cariótipo de Sphaeramia nematoptera por coloração convencional de Giemsa.
2n=46. Barra=5μm
A grande parte dos dados disponíveis indicam uma grande diversidade cariotípica na
evolução dos Apogonidae, tanto em relação às fórmulas cromossômicas quanto ao
número diploide, o que sugere que os mecanismos percursores nessa diversificação
cariotípica do grupo sejam diversos, principalmente os que envolvem inversões
pericêntricas e rearranjos Robertsonianos (Araújo, et al, 2010). As fusões cêntricas
aliadas às inversões pericêntricas, foram importantes no processo evolutivo dos
cariótipos de espécies de Apogonidae, as inversões são consideradas os mecanismos
mais frequente dessas mudanças no grupo (Molina e Galetti, 2004b).
Segundo (Galetti et al, 2006) a importância da inversão pericêntrica é substancial como
mecanismo de diferenciação cromossômica, chegando a alcançar uma frequência 100
vezes maior do que as fissões cêntricas e 10 vezes maior que as fusões cêntricas.
Dessa forma, é importante uma atenção às translocações Robertsonianas já que não
se é tão relatada dentro dos Perciformes, mas ainda assim estão envolvidos na
diversificação de vários grupos da ordem, como em labridae, pomacentridae e scaridae
(Ueno e takai, 2000, Molina, 2001; Sena e Molina 2007).
Os dados Citogenéticos para a família Apogonidae ainda são escassos. Apenas 139
espécies de Gobiiformes possuem algumas informações citogenéticas, em geral,
oriundas de técnicas clássicas. Esse total corresponde a menos de 10% das espécies
(Arai, 2011). Essa diversidade na variação cariotípica em números de cromossomos e
fórmulas, pode estar relacionado a uma taxonomia pouco esclarecida e definida,
sugerindo um polifiletismo proposto para este grupo (Mabuchi et al, 2006, Araújo et al,
2010). Alguns estudos colocam Apogonidae como parte de uma divisão profunda dentro
de Percomorpha, irmã de Gobioidei, Kurtidae e Pempheridae; esses táxons foram
designados por Thacker (2009) como os Gobiiformes. Em concordância, as análises
filogenéticas de (Thacker et al, 2009) mostra Apogonidae colocado em um clado com
Pempheridae, Kurtidae, Leiognathidae e Gobioidei. O grupo também apresenta uma
grande diversidade carioevolutiva em decorrência dos mais variados tipos de
comportamentos, habitats e dispersão limitada (Fanta, 1997; Ruber et al., 2003; LimaFilho et al., 2012; Rocha et al., 2005)
Dentre toda essa variação tem sido sugerido que o padrão basal para a Ordem seja de
2n=46 cromossomos acrocêntricos, como por exemplo, na família Gobiidae (Vasil’ev &
Gregorian, 1994). Dentre as 51 espécies da família Gobiidae analisadas, 41% (21
espécies) apresentam 2n=46 cromossomos, sendo 21% (11 espécies) apenas com
cromossomos acrocêntricos (Arai, 2011), enquanto outras espécies, a exemplo,
Gobiopsis macrostoma (10m+4sm+32a) (Khuda-Bukhsh et al., 1995), exibem fórmulas
cariotípicas diversificadas. A condição basal também se mostra prevalente em
Eleotridae e Butiidae, ocorrendo 2n=46 cromossomos em 66% das espécies, com 30%
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delas formadas inteiramente por cromossomos acrocêntricos (Donsakul & Magtoon,
1997; Molina 2005). Por outro lado, outras famílias, como Oxudercidae e Odontobutidae,
revelam 2n=44, como condição mais frequente (Dong, 1984). Além de outro grupo
próximo (família Kurtidae) que também apresenta 2n=44 (Ezaz et al., 2007).
Toda essa diversidade carioevolutiva marcante na Ordem Gobiiformes parece estar
associada a alguns fatores biológicos específicos deste grupo. Sendo necessário novas
perspectivas de entendimento para dar relevância ao grupo, com coerência na
diversificação cariotípica.

Conclusão

Entre a família Apogonidae, rearranjos Robertsonianos aliados às inversões
pericêntricas constituem um dos principais mecanismos de diferenciação cromossômica
ao longo da evolução do grupo.
Até o momento foram realizadas algumas análises cromossômicas, trazidas no presente
estudo, porém, em decorrência da quarentena, isolamento social e fechamento das
instituições de ensino, oriundo da pandemia de COVID-19, tornou-se inviável o
prosseguimento das análises, mas, vale ressaltar que este estudo possibilitará novos
achados, ampliando o espectro filogenético abrangido e correlacionando o baixo
potencial dispersivo deste grupo de peixes com sua evolução cariotípica. A pesquisa
encontra-se em andamento, com mais espécies, e os dados do projeto propiciarão um
maior conhecimento sobre os rearranjos e tendências na diversificação cariotípica da
família Apogonidae.
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TÍTULO: ECOLOGIA ACÚSTICA E COMPORTAMENTAL DE CETÁCEOS ENTRE A
COSTA DO RIO GRANDE DO NORTE E O ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO
PAULO
Resumo
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), localizado sobre a Dorsal Meso
Atlântica, é um conjunto de ilhas rochosas onde situa-se uma estação de pesquisa
brasileira desde 1998 (PROARQUIPELAGO, SECIRM). Registros eventuais e não
sistemáticos de cetáceos ao longo do trajeto entre a costa do RN e o ASPSP detectaram
doze espécies, sendo duas de misticetos e dez de odontocetos. Dentre essas espécies,
a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) se destaca pela complexidade das emissões
acústicas. Os machos de baleia jubarte emitem vocalizações padronizadas e de
estrutura hierárquica nas áreas de reprodução, bem como ao longo das rotas de
migração. Acredita-se que o canto exerça a função de display sexual, para atrair as
fêmeas, ou na mediação da interação entre machos. Considerando a natureza evolutiv
e a existência de uma transmissão cultural do canto das jubartes, este trabalho realizou
a análise de gravações de duas áreas reprodutivas na américa do sul, caracterizando o
repertório de diferentes populações ao longo de quatro anos, com o objetivo de
proporcionar comparações entre elas.
Palavras-chave: baleia jubarte, Megaptera novaeangliae, bioacústica, cetacea
TITLE: Cetaceans acoustic and behavioural ecology between the coast of Rio Grande
do Norte and The Archipelago of São Pedro e São Paulo.
Abstract
The archipelago of São Pedro and São Paulo is situated on the Mid-Atlantic Ridge and
consists in a group of rocky islands, where a Brazilian research station is situated since
1998 (PROAQUIPELAGO, SECIRM). Eventual and non-systematic records of
cetaceans along the route from Rio Grande do Norte coast to ASPSP detected twelve
species, of which two are Misticetes and ten are ondontocetes. Among those species,
humpback whale (Megaptera novaeangliae) stands out for its acoustic emissions
complexity. Male humpbacks emit patterned and hierarchically structured vocalizations
at the breeding grounds, as well as on the migration routes. It is believed that humpback
songs play a role of sexual display, either for female attraction or mediation of male-male
interaction. Considering the evolving nature of the songs and its cultural transmission,
this work managed to analyze recordings from two breeding grounds in South America
and distinguish repertoire of distinct populations along four years, in the aim of providing
comparisons between them.
Keywords: humpback whale, Megaptera novaeangliae, bioacustics, cetacea
Introdução
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O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), localizado sobre a Dorsal Meso
Atlântica (00º 55” 01’ N e 029º 20” 76’ W), é constituído por um conjunto de ilhas
rochosas e é o menor arquipélago oceânico brasileiro e o único situado no hemisfério
norte. No ASPSP localiza-se uma estação de pesquisa brasileira desde 1998
(PROARQUIPELAGO, SECIRM). O ponto mais próximo do litoral brasileiro, na costa do
Rio Grande do Norte (RN), situa-se a aproximadamente 1.010 km de distância do
arquipélago. Ao longo dos 20 anos de existência do PROARQUIPELAGO, os principais
esforços de pesquisa se deram na região restrita ao ASPSP e seu entorno. Contudo, os
registros eventuais e não sistemáticos de cetáceos ao longo do trajeto entre a costa do
RN e o ASPSP detectaram doze espécies, sendo duas de misticetos: baleia-minke-anã
(Balaenoptera acutorostrata) e baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae); e dez de
odontocetos: baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhynchus), baleiabicuda-de-Cuvier (Ziphius cavirostris), baleia-de-bico (Família Ziphiidae), cachalote
(Physeter macrocephalus), orca (Orcinus orca), falsa-orca (Pseudorca crassidens),
golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), golfinho-comum (Delphinus sp.),
golfinho-pintado-do-atlântico (Stenella frontalis) e golfinho-pintado-pantropical (Stenella
attenuata). As espécies de cetáceos detectadas reforçam importância da realização de
esforço de pesquisa sistemáticos a fim de aumentar o nosso conhecimento a respeito
desses mamíferos marinhos no trajeto entre a costa do RN e o ASPSP (Caon et al.,
2009). Por apresentar um grande potencial de estimar densidade populacional,
determinar habitats e padrões ecológicos, além de se caracterizar como um método não
invasivo de obter informações durante longos prazos e de áreas remotas, métodos de
monitoramento acústico (Passive Acoustic Monitoring) se tornaram uma ferramenta de
importância crescente para o estudo de cetáceos, demonstrando grande utilidade
logística, complementar aos métodos tradicionais de avistagem (Melcon et al., 2018;
Sousa-Lima et al., 2013). Dentre as espécies detectadas no trajeto entre o ASPSP e a
costa do Rio Grande do Norte, a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) se destaca
pela complexidade das emissões acústicas. Os machos de baleia jubarte emitem
vocalizações de estrutura padronizada e hierárquica nas áreas de reprodução, bem
como ao longo das rotas de migração (Payne & McVay, 1971; Glockner, 1983; Clapham
& Matilla, 1990). O som mais curto emitido por baleias jubartes, que seja contínuo ao
ouvido humano quando ouvido em velocidade real é chamado de unidade. Várias
unidades emitidas em série formam um frase. Uma sequência de frases similares
compõe um tema. Uma canção é definida por uma série de temas distintos (Payne &
McVay, 1971; Cholewiak et al., 2012). Estudos sugerem que o canto exerce função na
atração da fêmea (Winn & Winn, 1978) ou na mediação da interação entre machos
(Darling et al., 2006; Cholewiak et al., 2008). Todos os machos de uma população
cantam a mesma canção, a qual muda ao longo do tempo, implicando na existência de
uma transmissão cultural e evolução do canto (Payne & Payne, 1985). Este trabalho
realizou a análise de gravações de 2 áreas reprodutivas coletadas em 7 localidades
distintas, ao longo de 4 anos. A caracterização do repertório vocal das diferentes
populações possibilitou a comparação do canto das baleias jubarte nas duas áreas de
reprodução, como um indicativo da interação entre elas.
Metodologia
A Marinha do Brasil realiza viagens frequentes da cidade de Natal (RN) para o
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), para manutenção e apoio logístico à
estação científica PROARQUIPELAGO, SECIRM. A princípio, nosso projeto visava
utilizar as embarcações da Marinha do Brasil como plataforma de oportunidade para
coleta de dados. Estas embarcações são normalmente do tipo corveta, apresentando
tecnologia e infraestrutura que permitem o reboque dos hidrofones, além da conexão
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destes hidrofones com o GPS de bordo. Devido ao fato da Marinha do Brasil ter
cancelado o embarque, como medida de prevenção frente à atual situação pandêmica,
não foi possível realizar a coleta de dados. Com isto, este trabalho foi focado na análise
de gravações do canto de baleias jubartes em dois estoque reprodutivos: estoque ‘A’,
ao longo da costa brasileira, sendo o ponto principal o Banco de Abrolhos – BA; e
estoque ‘G’, na costa oeste da América do Sul, entre o sul da Costa Rica e o norte do
Peru. Os dados acústicos foram obtidos a partir de coletas de vários pesquisadores
parceiros do Laboratório de Bioacústica (LaB) - UFRN, de quatro anos consecutivos:
2016, 2017, 2018 e 2019. No estoque ‘A’, os dados foram coletados em Abrolhos – BA
e em Serra grande – BA. No estoque ‘G’, foram obtidos dados de cinco países: Costa
Rica, Panamá, Colômbia, Equador e Peru. Foram analisadas, ainda, gravações da
Nicarágua, para serem usadas como controle. Com tudo, nem todas as localidades
tiveram dados coletados em todos os quatro anos. As vocalizações obtidas foram
analisadas no software Raven Pro 1.6 (Cornell Lab of Ornithology), utilizando as
representações espectográficas e os parâmetros acústicos obtidos para classificar cada
unidade. Os parâmetros utilizados na classificação das unidades foram: tipo de som,
duração (em segundos), frequência dominante, side bands e formato. Uma chave de
identificação foi utilizada como referência para identificação das unidades.
Resultados e Discussões
Este trabalho conseguiu classificar o repertório de vocalizações das populações de
baleia jubarte que visitaram os estoque ‘A’ e ‘G’ nas estações reprodutivas, ao longo
dos quatro anos de dados obtidos. A classificação das unidades possibilitou a
identificação dos temas utilizados no período do estudo, bem como a comparação entre
as diferentes populações. Os dados levantados oferecem uma oportunidade para
esforços de pesquisa a respeito da evolução do canto das jubarte e da sua transmissão
cultural. A identificação de unidades compartilhadas entre o repertório das populações
que visitam o estoque ‘A’ e o estoque ‘G’, representam um indicativo de interação entre
elas, ao longo das rotas de migração, possibilitando estudos futuros a respeito dessas
interações.
Conclusão
A análise e a classificação dos dados fornecem informações relevantes para o estudo
da ecologia acústica e comportamental das baleias jubartes. O trabalho realizado, junto
com a consulta da literatura preexistente, resultou no aprofundamento do conhecimento
do aluno na área da bioacústica de cetáceos e na sua capacitação para trabalhar em
pesquisas ecológicas. O aluno conseguiu se familiarizar com as análises de dados
sonográficos em software Raven Pro e aprimorar a capacidade de levantamento de
dados em literatura para fins científicos.
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TÍTULO: Estudo in vitro da atividade anti-tumoral do nanoconjugado de metotrexato e
anti-PDL1 em células de câncer de mama.
Resumo
A inflamação está intimamente relacionada ao desenvolvimento e progressão do tumor.
Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos envolvidos, bem como, a busca por
meios de combater tal processo inflamatório tem sido um desafio e amplamente
investigado em diversos estudos. Nesse trabalho, analizamos uma nova abordagem
imunoterapêutica com nanocarreadores de drogas (metotrexato - MTX) à base de
PLGA, recoberto com polietilenoimina (Pei) e ácido hialurônico (HA), juntamente com o
inibidor de checkpoint imunológico anti-PD-L1 como forma de reduzir o
desenvolvimento e a progressão tumoral por meio da imunomodulação do seu
microambiente tumoral. A partir do modelo alográfico de desenvolvimento de câncer de
mama ortotópico, os tecidos tumorais foram avaliados por imunohistoquímica. Análises
de internalização das nanopartículas, bem como a investigação do perfil de morte e
migração celular e polarização de macrófagos foram avaliados in vitro. As
nanopartículas de PeiPLGA-MTX peladas ou revestidas com HA, sozinhas ou
combinadas com anti-PD-L1, foram capazes de promover uma imunomodulação
significativa do microambiente tumoral e consequente alteração no curso tumorigênico
com redução significativa do tumor primário e metástases. Além disso, os mesmos
tratamentos foram capazes de reduzir consideravelmente a população de macrófagos
M2, bem como promover a regulacao negativa do eixo sinalizatório IL-10/STAT3/NF-κB
no microambiente tumoral. A supressão desse eixo de sinalização, sobretudo
Palavras-chave: Cancer de mama, Nanoparticula, Terapia-alvo, Matotrexato
TITLE: In vitro study of the antitumor activity of methotrexate and anti-PDL1 nano
conjugate in breast cancer cells.
Abstract
Inflammation is closely related to the development and progression of the tumor. In this
sense, the understanding of the mechanisms involved, as well as the search for ways to
combat such an inflammatory process has been a challenge and widely investigated in
several studies. In this work, we analyzed a new immunotherapeutic approach with drug
nanocarriers (methotrexate - MTX) based on PLGA, covered with polyethyleneimine
(Pei) and hyaluronic acid (HA), together with the anti-PD-L1 immune checkpoint inhibitor
as a way of reduce tumor development and progression through immunomodulation of
its tumor microenvironment. From the allographic model of orthotopic breast cancer
development, tumor tissues were evaluated by immunohistochemistry. Internalization
analyzes of the nanoparticles, as well as the investigation of the cell death and migration
profile and polarization of macrophages were evaluated in vitro. PeiPLGA-MTX
nanoparticles, coated or coated with HA, alone or combined with anti-PD-L1, were able
to promote a significant immunomodulation of the tumor microenvironment and
consequent alteration in the tumorigenic course with significant reduction of the primary
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tumor and metastases. In addition, the same treatments were able to considerably
reduce the population of M2 macrophages, as well as promoting negative regulation of
the IL-10 / STAT3 / NF-κB signal axis in the tumor microenvironment. The suppression
of this signaling axis, especially in M2 macrophages, seems to hav
Keywords: Breast cancer, Nanoparticles, Target therapy, Methotrexate
Introdução
Apesar dos grandes avanços alcançados nas terapias anticâncer nas últimas décadas,
o câncer ainda permanece como uma das principais causas de morbidade e mortalidade
em todo o mundo, e estima-se que nas próximas duas décadas o número de novos
casos aumentam em cerca de 70% (WHO,2018). Dentre os vários tipos, o câncer de
mama é a neoplasia mais incidente e a principal causa de morte por câncer entre as
mulheres no Brasil e em todo o mundo. (Bray et al., 2018)
O metotrexato (MTX) é um antagonista do ácido fólico necessário para a biossíntese de
DNA, amplamente utilizado clinicamente como quimioterápico no tratamento de vários
tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, por reduzir a proliferação celular e induzir
a apoptose nessas celulas. Mas devido ao seu curto tempo de meia vida, a
administração de doses muito elevadas se faz necessária para garantir seu efeito
antiproliferativo. Em consequência disso, além do desenvolvimento de resistência ao
MTX pelas células tumorais há também o aumento da toxicidade com surgimento de
efeitos colaterais severos, como a mucosite intestinal, o que torna o tratamento bastante
limitado.(Neves, Jorge e Barcelos, [s.d.])
Com o intuito de modificar esse comportamento farmacocinético do MTX e garantir seu
efeito terapêutico com maior capacidade de direcionamento para células tumorais e
redução da sua toxicidade e resistência (Truong et al., 2015; Zhang et al., 2017;), a
associação do MTX a nanopartículas de PLGA funcionalizadas com o ácido hialurônico
e associadas ao anti-PDL1 parece ser uma alternativa bastante atraente (Tabatabaei
Mirakabad et al., 2014), conforme destacado previamente. Para isso, no presente
projeto de pesquisa as nanopartículas de PLGA serão utilizadas como nanocarreadores
para o MTX, e então o nanoconjugado PLGA-MTX-anti-PDL1 será avaliado quanto ao
seu potencial antiproliferativo no câncer de mama em modelos in vivo, com atenção
para o desenvolvimento de efeitos colateriais decorrente do uso crônico deste
nanoconjugado em modelo animal.

Metodologia
1) Cultura de células: As células epiteliais renais embrionárias humanas (HEK-293),
células de carcinoma mamario murino (4T1) e macrófagos murinos (RAW 264.7) foram
mantidos em meio de cultura Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)
suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) contendo 0,15% de
penicilina/estreptomicina (10.000 U·ml-1) em ar úmida contendo 5% de CO2 a 37 °C. O
meio de cultura foi renovado a cada 3 dias ou sempre que necessário. Tripsina/EDTA
foi
utilizado
para
remover
as
células.
2) Polarização de macrófagos para tipo M2: Para estudos de EMT e modulação
inflamatória no microambiente tumoral, células RAW 264.7 foram utilizadas e induzidas
a TAMs polarizados em M2 conforme descrito por (Araújo-Júnior, 2020 [15]).
3) Migração de células 4t1 induzida por TAM polarizada por M2:A migração de células
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4T1 foi observada por testes de co-cultura indireta com TAMs polarizados M2. Em uma
placa de 12 poços, TAMs polarizados M2 foram colocados em densidade de 5 x 104
células / poço em DMEM suplementado com 10% de FBS. Ao mesmo tempo, células
4T1 (1 x IO4 células / inserção) foram adicionadas à câmara de inserção transwell com
tamanho de poro de 8 µm (Corning Inc., Corning, NY, EUA) em DMEM suplementado
com 10% de FBS. Após 24h, as células 4T1 dentro da inserção foram tratadas com HAPeiPLGA NPs (0,73: 1,17 µg / ml) na ausência ou presença de inibidor anti-IL-10R (1,2
µg / ml) e mantidas por mais 48 h. Após o tempo de tratamento, as células presentes na
superfície interna da inserção foram lavadas com PBS e removidas com zaragatoa. As
células fora da membrana, representam o número de células que migraram, que foram
então fixadas com paraformaldeído tamponado a 4% e colocadas em lâmina de vidro
contendo DAPI (Abcam). As células foram observadas em um microscópio de
fluorescência (ZEISS) e as imagens digitais foram capturadas para contagem de
núcleos de células coradas em azul usando o software ImageJ
(http://rsb.info.nih.gov/ij/).
4) Ensaio de cicatrização: Resumidamente, usando placas de 12 poços, as células 4T1
foram semeadas a uma densidade de 2 x 105 células / poço em DMEM suplementado
com FBS a 10%. Ao atingir uma monocamada de células subconfluentes, uma cicatriz
para cima / para baixo foi feita com a ponta de uma pipeta (200 µl). As células foram
então lavadas com PBS para remover as células destacadas tratadas com MitomicinaC por 2 h para inibir a proliferação. As células foram novamente lavadas com PBS e
tratadas com HA-PeiPLGA NPs (0,73: 1,17 µg / ml) na ausência ou presença de inibidor
anti-IL-10R (1,2 µg / ml) em DMEM livre de FBS e meio de cultura enriquecido (cultura
sobrenadante de TAMs polarizados M2) em uma proporção de 1: 1. Após 24 h de
tratamento, as imagens digitais foram coletadas usando microscópio óptico Olympus
IX70 (Olympus, Shinjuku, Japão) equipado com câmera digital Leica DFC340 FX (Leica
Camera,
Wetzlar,
Alemanha).
5) Uptake in vitro: As células 4T1 foram semeadas (2x104 células / poço) sob uma
lamela de vidro (12 mm) em DMEM com 10% de FBS. Após a adesão, as células foram
tratadas por 4 h a 37 ° C com NPs PeiPLGA-MTX nus ou revestidos com HA
previamente adsorvidos com 10 μl de iodeto de propídio (PI, 100 μg · ml-1; SigmaAldrich, EUA) sob agitação para 12 h. Em seguida, as células foram lavadas e fixadas
com PBS e paraformaldeído tamponado a 4% (PFA), respectivamente. As lamínulas
foram retiradas e montadas em lâmina de vidro sobre meio de montagem contendo
DAPI (Abcam, EUA) e analisadas em microscópio de fluorescência (Axio Observer Z1,
Zeiss,
Alemanha).
6) Citometria de fluxo: A quantidade de células 4T1 em condição apoptótica foi medida
por citometria de fluxo de Anexina V / FITC e marcação dupla de PI. O software FlowJo
(BD Biosciences) foi usado para a análise dos dados. Para avaliar o efeito das
nanopartículas na redução da via de TAMs polarizados em M2, as células RAW 264.7
foram primeiro cultivadas por 24h na presença de FBS a 10%, conforme descrito acima.
Após 24h, as células foram lavadas com DMEM e ressuspensas em DMEM sem soro e
tratadas com IL-4 e HÁ-Peg PLGA (0,73: 1,17 µg / ml) na ausência ou presença de
inibidor anti-IL-10R e mantido por 48 h. As células foram colhidas e bloqueadas com
0,5% de BSA em PBS por 45 min e depois marcadas com anticorpo anti-CD163-PerCP
(1: 1000) ou anti-CD68-FITC (1: 1000). Para marcação intracelular de IL-10, as células
foram fixadas em paraformaldeído tamponado a 4%, lavadas com PBS,
permeabilizadas com Triton X-100 0,2%. As células foram então incubadas com solução
de bloqueio (0,5% BSA em PBS) por 45 min e subsequentemente incubadas com
anticorpo anti-IL10-FITC (1: 1000) por 60 min a 4 ° C. As células estavam protegidas
8) 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 previamente
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anestesiados (com xilazina e ketamina, na concentração de 2:8) conforme descrito no
(PASCHALL & LIU, 2016) com adaptações. Foram cinco grupos, controle negativo, os
tratado somente com MTX, os tratados com MTX-PLGA, os tratados com MTX-PLGAHA e os tratados com MTX-PLGA-HA-Anti PDL1. Após os tumores atingirem a média
de 3mm de diâmetro, iniciamos o tratamento via injeção peritumoral
9) Estudos histopatológicos: No décimo quinto dia os animais foram eutanasiados por
deslocamento cervical após anestesia prévia com solução de xilazina e ketamina
(proporção de 2:8). O fígado, pulmão e tumor foram excisados para avaliar a integridade
morfológica e o perfil de metástase após o tratamento com as amostras teste. As peças
foram conservadas em formol tamponado a 10%, embutidos em parafina para
confecção de lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina.
10) Imunohistoquímica: A avaliação imunohistoquímica dos tumores ortotópicos dos
camundongos foram conduzidas conforme descrito por (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2016).
com
Resultados e Discussões

O potencial citotóxico das NPs PeiPLGA vazios ou carregados com MTX, nus ou
revestidos com HA, promoveram uma redução significativa na viabilidade celular em até
100% nas concentrações mais altas para ambas as linhas celulares avaliadas (Figura
S1A-D e G-J). Os NPs de HA-PeiPLGA-MTX tiveram o efeito citotóxico mais
pronunciado em células tumorais, atingindo 42% em baixa concentração (0,73: 0,1: 1,17
μg · ml-1; Figura S1D). Nenhum NPs de PeiPLGA promoveu qualquer efeito citotóxico
em concentrações inferiores a 116,79 μg · ml-1 (do polímero) em células HEK-239,
exceto para HA-PeiPLGA-MTX, que reduziu a viabilidade celular em 21% a 7,3: 11,68:
1 μg Ml-1 (HA: PeiPLGA: MTX; Figura S1J). O MTX livre reduziu a viabilidade das
células 4T1 em média de 46% (0,1 - 80 μg · ml-1), sem diferença estatística significativa
entre essas concentrações (Figura S1E). Por outro lado, o MTX não apresentou
citotoxicidade significativa em células HEK-239 nas mesmas condições (Figura S1K).
Da mesma forma, HA livre não promoveu nenhum efeito citotóxico nas linhas celulares
avaliadas (Figura S1F e L). Assim, as concentrações de MTX 0,1 μg · ml-1 e PeiPLGA
1,17 μg · ml-1 foram escolhidas para prosseguir com os testes subsequentes como as
concentrações mais baixas que causam efeitos citotóxicos em células tumorais (mas
não em células saudáveis).
A taxa de incorporação de NPs PeiPLGA carregados com MTX por células tumorais 4T1
foi avaliada por quantificação de intensidade de fluorescência. Os resultados mostrados
na Figura 2 indicam que NPs de PeiPLGA carregados com MTX foram internalizados
por células tumorais após 4 h de tratamento. No entanto, HA-PeiPLGA-MTX NPs foram
significativamente melhor internalizados (Figura 2G-I) do que aquele sem HA.
A análise do citômetro de fluxo revelou que o tratamento com MTX livre aumentou a
população de células apoptóticas em 255,3% em comparação com o grupo tratado com
DMEM, enquanto o PeiPLGA-MTX e HA-PeiPLGA-MTX aumentou em 204,7 e 236,2%,
respectivamente. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre
os três tratamentos (Figura 3A). O perfil de expressão gênica da via de apoptose
intrínseca e extrínseca revelou que, ao contrário do MTX livre, os NPs de PeiPLGA-MTX
e HA-PeiPLGA-MTX promoveram super regulação dos genes APAF-1 e FADD (Figura
3B). A análise de imunofluorescência (Figura 3C) mostrou um aumento significativo na
expressão de Caspase-3 e FADD, bem como diminuição de BCL-2 para todos os
tratamentos em comparação com DMEM. No entanto, esses efeitos foram mais
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pronunciados para HA-PeiPLGA-MTX. Nenhuma diferença significativa foi encontrada
para a expressão de APAF-1 após os tratamentos.
A Figura 4 mostra que a população de TAMs polarizados M2 induzida por CD68 + IL-4
diminuiu 38% em comparação com células RAW não polarizadas. Por outro lado, um
aumento significativo na população de células CD163 + e IL-10 + foi observado para
TAMs polarizados M2 induzidos por IL-4 (190 e 13%, respectivamente). No entanto, NPs
HA-PeiPLGA, anti-IL-10R e ambos os tratamentos combinados aumentaram a
população de TAMs polarizados com M2 CD68 + em 86, 247 e 88% (Figura 4A-E), bem
como diminuíram CD163 + (16 - 23%; Figura 4F-J) e IL-10 + (6,5 - 21,5%; Figura 4K-O)
TAMs polarizados em M2.
O teste de migração transwell (Figura 5A) mostrou que apenas algumas células tumorais
4T1 podem migrar na presença de DMEM. No entanto, a migração de células 4T1 foi
significativamente aumentada quando na presença de células RAW e, principalmente,
TAMs polarizados em M2. Além disso, a migração de células 4T1 foi muito reduzida
quando tratada com HA-PeiPLGA NPs (77%), anti-IL-10R (58%) ou ambos os
tratamentos combinados (84%), mesmo co-cultivados com TAMs M2 polarizados. Os
resultados descritivos do ensaio de migração de cicatrização de feridas mostraram que,
de forma semelhante ao observado anteriormente, HA-PeiPLGA NPs e anti-IL-10R
reduziram a quantidade de células tumorais 4T1 em migração para a ocupação da
cicatriz induzida, mesmo na presença de meio enriquecido (sobrenadante) produzido
por TAMs polarizados M2. Curiosamente, o mesmo efeito não pode ser observado
quando as células 4T1 foram tratadas com NPs HA-PeiPLGA combinados e anti-IL-10R
(Figura 5B). A expressão de proteínas caderina-E e vimentina por células 4T1
alimentadas com meio enriquecido com TAMs polarizados M2 foi analisada por
imunofluorescência. Os resultados apresentados na Figura 5C mostram que os
constituintes presentes no meio enriquecido em M2 em contato com células tumorais
4T1 promoveram uma redução dos níveis de expressão da caderina-E em 46%. Os
níveis de expressão de E-caderina foram elevados (49, 55 e 84%, respectivamente) em
comparação com o grupo de meio enriquecido com 4T1 + M2 pela adição de NPs HAPeiPLGA, inibidor anti-IL-10R ou ambos na presença do meio enriquecido com M2 ,
aproximando-se da expressão observada para células 4T1 com DMEM sozinho (onde
não houve diferença significativa entre esses grupos). Foi visto que o meio enriquecido
com M2 também estimulou a expressão de vimentina por células tumorais 4T1 (96%),
enquanto os NPs HA-PeiPLGA, anti-IL-10R e ambos combinados foram capazes de
reduzir os níveis de expressão para esta proteína (37, 57 e 60%, respectivamente),
mesmo em contato com meio enriquecido com M2 (Figura 5D).
A análise histopatológica revelou que as NPs testadas de Pei-PLGA não causaram
nenhuma alteração aparente na estrutura tanto no tecido hepático quanto no pulmonar,
sugerindo um efeito não tóxico dessas drogas. Por outro lado, o grupo tratado somente
com MTX promoveu leve vacuolização de hepatócitos, com infiltrado de células
inflamatórias mononucleares, além de discreto espessamento dos septos
interalveolares sugerindo inflamações como efeito colateral, como esperado. Com isso
foi possível afirmar que de fato o direcionamento do quimioterápico por NPs diminui
estes efeitos indesejados, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos
teste, necessitando de mais aprofundamento.
A curva de crescimento do tumor revelou que diferentes formulações de PeiPLGA
(incluindo pré-tratamento anti-PD-L1) e MTX promoveram redução do volume do tumor
em aproximadamente 45% em comparação com animais tratados com solução salina
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(controle). Porém também não houve diferença estatisticamente significativa entre os
tratamentos teste.
A análise histopatológica do fígado mostra a presença de células tumorais infiltradas em
todo o órgão em todos os grupos testados. Porém, o número e o diâmetro de nichos
metastáticos parecem ser menores quando tratados com NPs PeiPLGA carregados com
MTX nus ou revestidos com HA e pré-tratamento anti-PD-L1 em relação aos grupos
salinos ou MTX sozinho. Nichos metastáticos maciços também foram encontrados nos
pulmões de animais tratados com solução salina e MTX. Por outro lado, os NPs
PeiPLGA carregados com MTX, associados ou não ao pré-tratamento anti-PD-L1,
reduziram claramente as metástases nos pulmonares. Nenhuma outra alteração
morfológica foi encontrada em quaisquer órgãos ou grupos de tratamento (dados não
mostrados). Além disso, uma análise hematológica dos animais também não mostrou
nenhum processo anêmico iniciado por qualquer tratamento. No entanto, o principal
achado foi o aumento significativo de leucócitos totais em todos os grupos tratados em
comparação com animais saudáveis sem tumor (~ 7 vezes mais, exceto para anti-PDL1 + HA-PeiPLGA-MTX que foi 5 vezes mais). Houve um perfil leucocitário reverso com
aumento de neutrófilos e diminuição de linfócitos em todos os grupos tratados, incluindo
solução salina, em comparação com animais livres de tumor (dados não mostrados).

Conclusão

O presente trabalho foi um compilado de experimentos que conseguimos fazer antes da
pandemia do COVID-19. Portanto, Entretanto, os dados que obtivemos in vitro mostram
que a internalizacao das nanos pelas células tumorais parece ter sido facilitado pelo
revestimento de nanopartículas de Pla-PLGA-MTX com HA em modelo de câncer de
mama. Entretanto ainda ha muitos questionamentos em relação a dados obtidos in vivo
que não mostraram uma diferença significativamente diferente entre os grupos.
Quanto a potencial antiproliferativo e pró-apoptótico, obtivemos resultados positivos
tanto in vitro quanto in vivo, sendo capaz de induzir morte celular em células 4T1 e uma
diminuição significativa na queda da curva de crescimento em tumor xenográfico.
Além disso, os testes de polarizacao de macrofago mostraram um potencial inibitorio
desse nanoconjugado na mudança do fenótipo dos macrofagos para tipo M2, assim
auxiliando na manutencao das populcoes de macrofagos pro-tumorais com capacidade
imunomodulador, e consequentemente a taxa de migração das células malignas
auxiliadas por M2 diminuíram significativamente.
O presente trabalho teve como objetivo usar os nano conjugados de PeiPLGA-MTX
associado ao Anti-PDL1, mas todos os tratamentos com PeiPLGA-MTX HA-PeiPLGAMTX, associado ou não ao anti-PD-L1, foram capazes de reduzir o tamanho dos
tumores em camundongos, bem como as metástases subsequentes. Observamos
também, que os efeitos antitumorais das amostras se devem principalmente a esse
potencial imunomodulador, modulando negativamente os fatores de transcrição NF-kb
e STAT3. Isso foi extremamente relevante para nosso projeto, abrindo novas
possibilidades de terapias combinadas a fim de atuar nesse eixo de imunomodulacao
dos macrofagos.
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Anexos

curva de crescimento do tumor xenografico

analise morfologica de nichos metastaticos e inflamacao da parenquima pulmonar

Imunohistoquimica do tecido tumoral para analise da expressao de receptores
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Efeito de NPs de PeiPLGA-MTX nus ou revestidos com HA na apoptose. O perfil de
morte celular foi analisado por citometria de fluxo (A), cuja representação gráfica
expressa a porcentagem de células viáveis e em apoptose. O perfil de expressão gênica
(B), b

Effect of naked or HA-coated PeiPLGA-MTX NPs on apoptosis. The cell death profile
was analysed by flow cytometry (A),

Captação celular de PeiPLGA NPs. Os NPs PEiPLGA-MTX NPs adsorvidos com PI nus
ou revestidos com HA foram incubados com células tumorais 4T1 durante 4 h. As
imagens foram capturadas por microscopia de fluorescência (A-I). Representação
gráfica da intensida

Modulação de células cruas polarizadas M2 por PeiPLGA NPs. Após o tratamento com
NPs PeiPLGA revestidos com HA e o inibidor anti-IL-10R, as células cruas polarizadas
M2 induzidas por IL-4 foram avaliadas para marcação para CD68 (A e D), CD163 (B e
E) e IL

Efeito anti-migratório de NPs PeiPLGA revestidos com HA e inibidor anti-IL-10R. A
migração de células tumorais 4T1 induzida por células RAW polarizadas em M2 foi
realizada por ensaio transwell (A) e ensaio de cicatrização de feridas (B). A expressão
das p
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TÍTULO: Diversidade microbiana de dois ambientes aquáticos do semiárido nordestino
brasileiro
Resumo
As comunidades de microrganismos são responsáveis por participarem da maior parte
da biomassa terrestre, exercendo importante papel ecológico. Dentre elas, as bactérias
são componentes das teias alimentares dos ambientes aquáticos, que controlam
populações microbianas e realizam vias metabólicas diversas. Assim, o objetivo deste
estudo foi identificar a biodiversidade microbiana, em especial a bacterioplanctônica, de
um reservatório do semiárido brasileiro, contribuindo para o melhor entendimento da
composição e dinâmica ecológica desses grupos. Observou-se o predomínio de
Bacteria, com prevalência dos filos Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, além
de Vírus e Archaea. Este trabalho é um dos pioneiros em identificar a microbiota em
açude no semiárido, por meio da utilização de técnicas moleculares, registrando
espécies que não podem ser mantidas em cultivos por técnicas tradicionais.
Palavras-chave: Diversidade microbiana; reservatórios; semiárido brasileiro
TITLE: DIVERSITY OF AQUACTIC MICROBIOTA OF TWO RESERVOIRS IN A
SEMIARID REGION OF NORTHEAST BRAZIL.
Abstract
Microorganisms communities are responsible for participating in most of the terrestrial
biomass, playing an important ecological role. Among them, bacteria are components of
food webs in aquatic environments, which control microbial populations and perform
various metabolic pathways. Thus, the objective of this study was to identify the
microbial, especially bacterioplankton, biodiversity of a Brazilian semiarid reservoir,
contributing to a better understanding of the composition and ecological dynamics of
these groups. It was observed the predominance of Bacteria, with prevalence of the
phyla Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, besides Viruses and Archaea. This
work is one of the pioneers in raising the microbiota in the semiarid reservoir through the
use of molecular techniques, identifying microorganisms that cannot be maintained in
crops by traditional techniques.
Keywords: Microbial diversity; water reservoir; brazilian semi-arid
Introdução
O acesso restrito a água devido a sua escassez tem sido um tema preocupante durante
o século XXI. A pouca disponibilidade desse recurso está relacionada a dois principais
fatores: condições climáticas e poluição oriunda da ação antrópica que afetam direta ou
indiretamente os corpos hídricos. A escassez de água doce reflete na qualidade de vida
das pessoas que usufruem desse recurso de variadas formas. Grubba (2013) alerta que
a água é a essência da vida e que sem água, não se pode falar em vida digna, visto que
tampouco se pode falar em vida, e que milhões de pessoas são afetadas não somente
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pela ausência de água, mas também por sua má qualidade. No Nordeste brasileiro, em
especial na região semiárida, a escassez de água ocorre devido a condições climáticas
típicas de baixa pluviosidade, alta taxa de evaporação e estiagens prolongadas. Para
suprir essa necessidade foram criados reservatórios ou açudes, os quais são
fundamentais para o abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, dentre
outras atividades. As alterações climáticas e antrópicas podem interferir na
disponibilidade de água e também alterar a concentração de nutrientes nos corpos
hídricos (SOUZA et al., 2014; HAYES et al., 2015). Esse processo pode provocar
mudanças de características físicas, químicas e biológicas e prejudicar diretamente a
dinâmica da fauna e flora da região aquática, afetando as características limnológicas
(SOARES et al., 2012). Chequer (2011) afirma que a qualidade ambiental dos
reservatórios está intrinsecamente associada às condições de qualidade de água de
seus rios contribuintes, bem como da ocupação e uso do solo, das atividades
econômicas implantadas e das condições sanitárias do entorno. Dentro desse contexto,
o estudo das comunidades microbianas em corpos hídricos é importante para o
entendimento do fluxo de energia e de biomassa de ecossistemas, além do
reconhecimento de que o papel que elas desempenham tem um impacto sobre a
qualidade da água. Dessa forma, torna-se fundamental a compreensão dos grupos que
participam dos ecossistemas aquáticos. A identificação dos microrganismos tem sido
feita há muitos anos por técnicas tradicionais de cultivo em laboratório. No entanto,
como afirmam (HANDELSMAN, 2004; SHARMA e RANJAN, 2005; GARZA e DUTILH,
2015; LIU et al., 2016) somente 1% das espécies de bactérias são cultiváveis, o que
impossibilita o conhecimento da identificação global das comunidades microbianas
presentes em determinado ambiente. Além disso, informações sobre a filogenia das
espécies, metabolismo e relações ecológicas não são obtidas pelas técnicas
tradicionais de cultivo laboratorial. Nesse contexto, a metagenômica foi mencionada
pela primeira vez por Handelsman em 1998 como técnica molecular que permite o
estudo de microrganismos de um determinado ambiente com base na extração de seus
DNAs. Esse método também proporciona informações sobre a capacidade metabólica
e funcional da comunidade microbiana (JURKOWSKI & HANDELSMAN, 2007),
permitindo o entendimento das relações ecológicas e controle de populações de
determinados habitats. A metagenômica também possibilita a análise comparativa de
genomas microbianos que permite o estudo e comparação de sequências de material
genético das variadas espécies, tendo como principal função a análise de estruturas,
organização e evolução de genomas. Comparações de amostras diferentes do mesmo
ambiente ou um ambiente similar podem revelar a influência de fatores ambientais
particulares em comunidades microbianas (PEIXOTO, 2013). As técnicas de
sequenciamento do DNA também permitem a criação de bibliotecas genômicas para o
armazenamento desses dados e, consequentemente, sua análise e interpretação.
(SCHOLZ, 2011). Isso é de extrema importância, pois disponibilizam os dados para a
comparação metagenômica de microrganismos de diferentes lugares do globo terrestre
para estudos comparativos posteriores. Há poucos estudos que reportam os
microrganismos em reservatórios, no semiárido nordes
Metodologia
1. ÁREA DE ESTUDO A Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Assú apresenta
uma área de 43.681,50 km2 de drenagem, nos estados da Paraíba e Rio Grande do
Norte, e um volume de 2,4 bilhões de m3. Destaca-se com uma das principais fontes
hídricas do Rio Grande do Norte, pois ocupa 32,8% do território do estado do Rio Grande
do Norte, sendo responsável por 79,6% do volume de água que é acumulado no estado
(SEMARH-RN). A Bacia está totalmente inserida em território semiárido o padrão de
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precipitação tende a apresentar uma forte variabilidade interanual, ocasionando a
alternância entre anos de chuvas regulares e anos de acentuada escassez hídrica,
levando à ocorrência de secas hídricas (Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó-PiranhasAssú). O estudo de campo foi realizado nos reservatórios Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves, que faz parte do município de Assú, localizada pelas coordenadas
geográficas 6°42'38"S e 36°36'39"W, que está inserida na bacia hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Assú. 2. AMOSTRAGEM As amostras da Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves foram obtidas no contexto do projeto denominado Metagenômica e ecologia
de microrganismos aquáticos do semiárido brasileiro desenvolvido pelo LAMAQ
(Laboratório de Microbiologia Aquática), no ano de 2012. Foram coletados 100L de água
da região da superfície do reservatório com uma profundidade de 30 cm, ocorreu com
auxílio de balde esterilizado, em seguida filtrados em rede de plâncton 68 μm e 20 μm
malhas para a retenção dos microrganismos maiores. Posteriormente, foram
concentradas em frascos de âmbar estéreis de 1L. As amostras foram transportadas,
acondicionadas em gelo, para o Lamaq (Laboratório de Microbiologia Aquática da
UFRN) e ficaram em geladeira a 5ºC até o seu processamento que ocorreu após 48
horas da coleta, posteriormente foram filtradas em membrana de poro de 0,22 μm para
a realização da extração de DNA. O processo de extração foi realizado por meio do
protocolo desenvolvido por Knabel e Crawford (1995). Posteriormente, a presença de
DNA foi confirmada por meio da quantificação com o uso do espectrofotômetro
(Nanodrop ®). As amostras de DNA foram armazenadas a -20ºC até realização do
sequenciamento. 3. ANÁLISES METAGENÔMICA Os resultados obtidos pelo
sequenciamento foram submetidos à análise com o auxílio da ferramenta de informática
denominada MG-rast, pelo pirossequenciamento do 16S ribossomal, seguindo de
comparações do banco de dados SEED e com o seguinte critério de máximo e-value
1e-5, mínimo de identidade 60% e comprimento mínimo de alinhamento de 15 pb.
Resultados e Discussões
DESCRIÇÃO DA MICRIOBIOTA DA BARRAGEM ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES
As comunidades de microrganismos são responsáveis por participarem da maior parte
da biomassa terrestre, exercendo importante papel ecológico. Gich et al. (2005)
evidenciam a importância da identificação de procariotos para a melhor compreensão
dos ciclos biogeoquímicos. As bactérias são importantes componentes das teias
alimentares dos ambientes aquáticos, controlando as populações microbianas, ainda
também conseguem realizar grande diversidade de vias metabólicas (ARAÚJO E
COSTA, 2007). Além disso, a microbiota é responsável por sustentar a vida e, por isso,
é importante compreender os mecanismos que regulam a diversidade e distribuição de
microrganismos e suas características funcionais (LEAR et al., 2014); ROMDHANE et
al., 2014). O resultado obtido do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves permitiu
estabelecer a distribuição dos grupos ali presente. Observou-se a prevalência de
Bacteria, seguida de um grande número de sequências consideradas como “não
identificado”. Constatou-se também que Archaea e Vírus apresentam-se em proporções
equivalentes no reservatório estudado, além de organismos do domínio Euchariae. Os
ambientes aquáticos diferem consideravelmente em seus aspectos físicos e químicos,
sendo, pois natural, que também haja diferenças nas suas populações microbianas.
Constatou-se, por meio das análises, a predominância de Bacteria quando comparado
com os outros grupos presentes. Resultados semelhantes foram encontrados em
estudos envolvendo ambientes dulcícolas (PAGE et al., 2004; MOU et al., 2013;
PARVEEN et al., 2013; KAMBURA et al., 2016). Uma das razões para predominância
de Bacteria destacada por pesquisas (SOBEK et al., 2005; POLLARD e DUCKLOW,
2011; ZHANG et al., 2014) está relacionada com o metabolismo bacteriano que é
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favorecido pela temperatura da água, o que implica no sucesso representativo de
distribuição deste domínio. Esses microrganismos também são de extrema importância
para a qualidade de água, como é explicado por Newton et al. (2011) em que as
bactérias aquáticas impulsionam as transformações e o ciclismo da maioria dos
elementos biologicamente ativos nos ecossistemas de água doce. Dessa forma, os
procariotos participam ativamente da dinâmica funcional e ecológica do ambiente
aquático, principalmente favorecidas pelo ambiente tropical, no qual apresenta elevada
temperatura da água. FiguraOs ambientes aquáticos diferem consideravelmente em
seus aspectos físicos e químicos, sendo, pois natural, que também haja diferenças nas
suas populações microbianas. Constatou-se, por meio das análises, a predominância
de Bacteria quando comparado com os outros grupos presentes. Resultados
semelhantes foram encontrados em estudos envolvendo ambientes dulcícolas (PAGE
et al., 2004; MOU et al., 2013; PARVEEN et al., 2013; KAMBURA et al., 2016). Uma das
razões para predominância de Bacteria destacada por pesquisas (SOBEK et al., 2005;
POLLARD e DUCKLOW, 2011; ZHANG et al., 2014) está relacionada com o
metabolismo bacteriano que é favorecido pela temperatura da água, o que implica no
sucesso representativo de distribuição deste domínio. Esses microrganismos também
são de extrema importância para a qualidade de água, como é explicado por Newton et
al. (2011) em que as bactérias aquáticas impulsionam as transformações e o ciclismo
da maioria dos elementos biologicamente ativos nos ecossistemas de água doce. Dessa
forma, os procariotos participam ativamente da dinâmica funcional e ecológica do
ambiente aquático, principalmente favorecidas pelo ambiente tropical, no qual apresenta
elevada temperatura da água. O táxon com maior representatividade, dentro do domínio
Bacteria, foi o filo Cyanobacteria, como mostra a figura 03. Resultado semelhante foram
encontrados pelos trabalhos também em ambiente semiárido do Brasil (SILVA et al.,
2011; OLIVEIRA et al., 2014; ADAMCZUK et al., 2015; MEDEIROS et al., 2015;
OLIVEIRA et al., 2015; BEGHELLI et al., 2016; GOÈS et al., 2016; LIMA, 2016;
MONTEIRO, 2016.) Esse grupo é caracterizado pelo envolvimento em fenômenos de
eutrofização, que pode alterar a dinâmica da cadeia alimentar, uma vez que reduz a
quantidade de oxigênio disponível para os seres aeróbicos. As alterações climáticas e
antropogênicas promovem o escoamento de carbono e nitrogênio, promovendo
florações de cianobactérias, característica de um ambiente eutrofizado, que estão
tornando-se mais comum em lagos de água doce e estuários em todo o mundo, o que
ameaça a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (JAKHAR, 2013; CAI et al.,
2014; SOUZA, 2014).O táxon com maior representatividade, dentro do domínio
Bacteria, foi o filo Cyanobacteria, como mostra a figura 03. Resultado semelhante foram
encontrados pelos trabalhos também em ambiente semiárido do Brasil (SILVA et al.,
2011; OLIVEIRA et al., 2014; ADAMCZUK et al., 2015; MEDEIROS et al., 2015;
OLIVEIRA et al., 2015; BEGHELLI et al., 2016; GOÈS et al., 2016; LIMA, 2016;
MONTEIRO, 2016.) Esse grupo é caracterizado pelo envolvimento em fenômenos de
eutrofização, que pode alterar a dinâmica da cadeia alimentar, uma vez que reduz a
quantidade de oxigênio disponível para os seres aeróbicos. As alterações climáticas e
antropogênicas promovem o escoamento de carbono e nitrogênio, promovendo
florações de cianobactérias, característica de um ambiente eutrofizado, que estão
tornando-se mais comum em lagos de água doce e estuários em todo o mundo, o que
ameaça a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (JAKHAR, 2013; CAI et al.,
2014; SOUZA, 2014). Na região semiárida, os reservatórios apresentam um grande
potencial para o estabelecimento de florações também por apresentarem temperatura
favorável ao crescimento das cianobactérias durante todo o ano (SILVA et al., 2011;
NASCIMENTO et al., 2016), elevado aporte de nutrientes e tempo de residência, além
de elevada turbidez da água. Em seguida, o filo de maior distribuição foi Proteobacteria,
em que a classe Alphaproteobacteria mostrou-se dominante à Betaproteobacteria. O
mesmo foi verificado nos trabalhos de (GICH et al., 2005; ŠIMEK et al., 2005; PARVENN

CIÊNCIAS DA VIDA

916

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

et al., 2011; MØLLER et al., 2013; CAI et al., 2014). O filo Proteobacteria, em ambientes
de água doce, pode desempenhar papéis ativos na biodegradação de poluentes
orgânicos e de ciclagem de carbono, além de participar de vários processos
biogeoquímicos em ecossistemas aquáticos (CHENG et al., 2014; ZHANG et al., 2014).
Outros trabalhos também indicam a predominância de Alphaproteobacteria e
Betaproteobacteria (NISHIMURA E NAGATA 2007; LOPES, 2013), o que pode ser
decorrente do crescimento populacional e o mau uso dos recursos hídricos, levando a
uma perda da qualidade de água por contaminação, que é uma consequência direta da
ação antrópica, principalmente pela descarga de fezes humanas e animais ou esgoto
doméstico nesses mananciais (NASCIMENTO et al., 2016). Nesse contexto, uma das
possíveis razões para maior percentual de Alphaproteobacteria em água doce é a sua
adaptação para crescerem em matéria orgânica dissolvida autóctone (NISHIMURA E
NAGATA, 2007). A classe Betaproteobacteria é amplamente reconhecida pela sua
diversidade morfológica e fisiológica e, por isso, é freqüentemente o grupo
numericamente dominante em lagos de água (NEWTON et al., 2011). Em seguida, a
presença de Actinobacteria, terceiro filo mais abundante dentro do domínio Bacteria.
Somente com o aparecimento de técnicas moleculares conseguiram ser visualizadas e
atualmente sabe-se que são componentes comuns e muitas vezes numericamente
importantes em uma variedade de habitats de água doce (GARCIA et al., 2014; GHYLIN
et al., 2014; GHAI et al., 2017). Alguns trabalhos sugerem a interação entre diferentes
grupos bacterianos, como Actinobacteria e Betaproteobacteria, com o fitoplâncton e
zooplâncton (PARVENN et al., 2011), o que demonstra um papel importante dessa
associação na estruturação da composição da comunidade microbiana em água doce .
Archaea, o segundo domínio mais predominante, é caracterizado pelo envolvimento em
uma variedade de ciclos biogeoquímicos, tais como mineralização de carbono para
metano, redução de sulfato e oxidação de amoníaco (GHAI et al., 2011; AHILA, et al.,
2014; SOARES et al., 2015; ZHANG et al., 2015). Esse domínio pode apresentar maior
distribuição em ambientes de água de doce quando comparado aos ambientes marinhos
e de solo (HU et al., 2016). Isso geralmente se dá pela diferença de salinidade e
nutrientes presentes na água, principalmente em água contaminada por esgotos,
quando se compara a diversidade microbiana em água doce e em água salgada, com
maior concentração de nutrientes em água doce (ARYAL et al., 2015). Os Vírus,
bastante representativos neste estudo, são importantes na regulação de fluxos de
carbono e nutrientes, além de estarem envolvidos na dinâmica da rede alimentar
(ROMDHANE et al., 2014). Eles controlam populações bacterianas (THOMAS et al.,
2011; RAM et al., 2016), o que evidencia não serem apenas parasitas oportunistas, mas
sustentadores dos ciclos de energia e matéria mediados por bactérias. As algas verdes
do grupo Chlorophyta – constituintes do domínio Euchariae- tiveram destaque, sendo
importantes para dinâmica de lagos e reservatórios, uma vez que são fontes importantes
de produção primária, além de serem alimento para os outros níveis tróficos
(CASARTELLI E FERRAGUT, 2015). As algas ainda podem afetar o crescimento,
desenvolvimento, sobrevivência e reprodução de muitos organismos (PIERONI et al.,
2015) . Fungos do grupo Ascomycota também foram identificados. Eles são importantes
por participarem dos processos biogeoquímicos no ambiente aquático e na
decomposição do material vegetal acumulado no ambiente aquático, disponibilizando
diversos nutrientes a partir de substâncias complexas (LECERF e CHAUVET, 2008;
MARQUES et al., 2015). O uso da metagenômica permitiu uma visão geral dos grupos
microbianos presentes no reservatório, no momento estudado, possibilitando um maior
entendimento de sua diversidade e composição, o que abre espaço para a possibilidade
de estudos sobre as funções tróficas exercidas em ambientes de reservatórios de
regiões semiáridas, além da comparação com a microbiota de outros ambientes de
condições climáticas semelhantes no mundo.
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Conclusão
Da microbiota analisada, observou-se a presença de Actinobacteria, comum em habitats
de água doce, somente visualizada com o advento das técnicas moleculares é que foi
possível a identificação de alguns filos bacterianos. Este trabalho é um dos pioneiros a
levantar a microbiota presente no açude Armando Ribeiro Gonçalves por meio da
utilização de técnicas moleculares, identificando microrganismos que não seriam
capazes de serem identificados por meio de técnicas tradicionais de cultivo. É
necessário que pesquisas posteriores continuem a identificação e estudo da dinâmica
dos microrganismos desses reservatórios, uma vez que o levantamento da microbiota
é alicerce para outros trabalhos que possam contribuir para o conhecimento da
biodiversidade dos açudes da região semiárida. Destaque-se, também, que o
conhecimento desses grupos precisa ser refletido de forma que tenha desdobramento
na área de ensino, promovendo a educação para a sustentabilidade e a preservação
dos ambientes aquáticos.Da microbiota analisada, observou-se a presença de
Actinobacteria, comum em habitats de água doce, somente visualizada com o advento
das técnicas moleculares é que foi possível a identificação de alguns filos bacterianos.
Este trabalho é um dos pioneiros a levantar a microbiota presente no açude Armando
Ribeiro Gonçalves por meio da utilização de técnicas moleculares, identificando
microrganismos que não seriam capazes de serem identificados por meio de técnicas
tradicionais de cultivo. É necessário que pesquisas posteriores continuem a
identificação e estudo da dinâmica dos microrganismos desses reservatórios, uma vez
que o levantamento da microbiota é alicerce para outros trabalhos que possam contribuir
para o conhecimento da biodiversidade dos açudes da região semiárida. Destaque-se,
também, que o conhecimento desses grupos precisa ser refletido de forma que tenha
desdobramento na área de ensino, promovendo a educação para a sustentabilidade e
a preservação dos ambientes aquáticos.Da microbiota analisada, observou-se a
presença de Actinobacteria, comum em habitats de água doce, somente visualizada
com o advento das técnicas moleculares é que foi possível a identificação de alguns
filos bacterianos. Este trabalho é um dos pioneiros a levantar a microbiota presente no
açude Armando Ribeiro Gonçalves por meio da utilização de técnicas moleculares,
identificando microrganismos que não seriam capazes de serem identificados por meio
de técnicas tradicionais de cultivo. É necessário que pesquisas posteriores continuem a
identificação e estudo da dinâmica dos microrganismos desses reservatórios, uma vez
que o levantamento da microbiota é alicerce para outros trabalhos que possam contribuir
para o conhecimento da biodiversidade dos açudes da região semiárida. Destaque-se,
também, que o conhecimento desses grupos precisa ser refletido de forma que tenha
desdobramento na área de ensino, promovendo a educação para a sustentabilidade e
a preservação dos ambientes aquáticos.
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TÍTULO: Efeitos da qualidade e diversidade de detritos foliares no comportamento de
oviposição de dípteros
Resumo

A qualidade e a diversidade do detrito têm sido apontadas como fatores importantes no
processo de decomposição. Fatores que aceleram a decomposição em ecossistemas
aquáticos podem influenciar na produtividade secundária da microbiota, a qual serve
como ligação entre o detrito e níveis tróficos superiores, como larvas de insetos
aquáticos. Neste trabalho, analisamos o efeito da qualidade e diversidade do detrito
foliar na escolha de local para oviposição de dípteros. Utilizamos ovitrampas com
infusão de detrito em tratamentos de monocultura e mistura referentes a quatro espécies
vegetais, além de um controle com apenas água mineral. A qualidade do detrito não
afetou significativamente a taxa de oviposição nos tratamentos contendo infusão, muito
embora observamos uma clara tendência de diminuição da postura à medida que a
qualidade do detrito diminuiu. Entretanto, observamos efeito significativo da mistura,
onde a taxa de oviposição foi menor que o esperado a partir das taxas observadas na
monocultura. A influência negativa da diversidade foi possivelmente oriunda da
interação antagônica entre detritos, o que diminuiu a atratividade do ambiente para a
oviposição. Esses resultados apontam a necessidade de utilizar detritos que possuam
características distintas, garantindo um gradiente de qualidade, além de selecionar
melhores atributos de diversidade de detritos, não somente a taxa de decomposição,
mas atributos funcionais que são bons preditores para o processo de decomposição.

Palavras-chave: Seleção de habitat. Postura de ovos. Infusões. Culicidae. Diptera.
TITLE: Effects of quality and diversity of leaf litter on the oviposition behavior of dipterans
Abstract

The quality and diversity of litter has been identified as important factors in the
decomposition process. Factors that accelerate decomposition in aquatic ecosystems
can influence the secondary productivity of the microbiota, which serves as a link
between litter and higher trophic levels, such as aquatic insect larvae. In this work, we
analyzed the effect of leaf litter quality and diversity on the selection of oviposition site
for Diptera. We use ovitraps with litter infusion in monoculture and mixing treatments for
four plant species, in addition to a control with only mineral water. The quality of litter did
not significantly affect the oviposition rate in treatments containing infusion, although we
observed a clear tendency to decrease posture as the quality of the litter decreased.
However, we observed a significant effect of the mixture, where the oviposition rate was
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lower than expected from the rates observed in monoculture. The negative influence of
diversity was possibly due to the antagonistic interaction between litter, which decreased
the attractiveness of the environment for oviposition. These results point to the need to
use litter that has different characteristics, guaranteeing a quality gradient, in addition to
selection better attributes of litter diversity, not only the decomposition rate, but functional
attributes that are good predictors for the decomposition process.

Keywords: Habitat selection. Eggs posture. Infusions. Culicidae. Diptera.
Introdução
A diversidade tem um forte efeito sobre os ecossistemas, afetando as taxas de
decomposição, produtividade, ciclagem de nutrientes, entre outros processos. A
diversidade de decompositores afeta a decomposição da matéria orgânica (Cornwell et
al. 2008, García-Palacios et al. 2016). Em ecossistemas aquáticos, fatores que aceleram
a taxa de decomposição do detrito, podem, portanto, influenciar na produtividade
secundária de microrganismos, a qual serve de ligação entre o detrito e níveis tróficos
superiores, tais como larvas de insetos aquáticos. Mosquitos tendem a colocar ovos em
habitats de maior qualidade e disponibilidade de recursos (Blaustein & Kotler 1993,
Binckley & Resetarits 2008). Entretanto, pouco se sabe sobre como a diversidade de
detritos afeta a seleção de habitats para oviposição.
Por não possuírem cuidado parental e o desenvolvimento da prole ser restrito a um
determinado ambiente, a sobrevivência e desenvolvimento da prole dependem
inteiramente da qualidade dos habitats (Werner 1986, Juliano & Stoffregen 1994,
Peckarsky et al. 2001, Rudolf & Rödel 2005). A sobrevivência e desenvolvimento larval
são afetados pela disponibilidade de recurso, por modularem a intensidade da
competição e ingestão de energia (Huston & DeAngelis 1994, Wynn & Paradise 2001).
Tais pressões seletivas tendem a aumentar o sucesso reprodutivo de indivíduos
capazes de detectar e avaliar presença, quantidade e qualidade do recurso do habitat
(Pintar & Resetarits 2017, Pintar et al. 2018).
Realizamos um experimento para compreender os efeitos da qualidade e diversidade
de detritos foliares no comportamento de seleção de habitats para oviposição em
ambiente natural. Nossas hipóteses são: (1) A qualidade de detritos afetará
positivamente as taxas de oviposição diante de um gradiente de qualidade; (2)
Tratamentos contendo infusão com mistura de detritos terão maiores taxas de postura
de ovos por dípteros.

Metodologia
Área de estudo e espécies de detrito utilizadas
O experimento foi realizado em um fragmento de mata atlântica, localizado em Natal,
Rio Grande do Norte, Brasil (5°50'12.5"S, 35°12'13.3"W), cuja vegetação é
majoritariamente de porte arbóreo-arbustivo. Selecionamos áreas com maior cobertura
de dossel, e portanto, mais úmidas, uma vez que temperatura e precipitação são fatores
que influenciam fortemente a abundância de dípteros (Guimarães et al. 2001).
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Previamente, analisamos a taxa de decomposição de 33 espécies vegetais em ambiente
terrestre, utilizando litterbags por um período de 1 ano, a fim de estimar a qualidade do
detrito. A partir dessa análise, selecionamos as espécies: Schoepfia brasiliensis,
Guapira tomentosa, Coccoloba rosea e Hymenaea courbaril, em ordem decrescente de
qualidade. Analisamos os atributos funcionais que melhor explicaram a taxa de
decomposição dessas 4 espécies, sendo elas: a quantidade de fósforo (P) e a razão
estequiométrica entre carbono e fósforo (C/P) presente no detrito.
Processamento do detrito
Utilizamos infusões de folhas senescentes como atrativo para os dípteros, uma vez que
a matéria orgânica é decomposta e os microrganismos são consumidos pelas larvas
desses insetos (Hazard et al. 1967, Allan & Kline 1995, Albeny-Simões et al. 2014). Os
produtos metabólicos dos decompositores são percebidos pelos mosquitos através de
receptores olfativos e quimiotáteis (Seenivasagan et al. 2009, Day 2016).
Separamos 30g de folhas senescentes de cada uma das espécies para preparar as
infusões das monoculturas e 7.5g de folhas de cada uma das espécies para a infusão
da mistura de detritos, de forma a balancear a quantidade de recurso. O poder de
atração de infusões varia de acordo com o tempo de fermentação e diminui com o
passar do tempo (Trexler et al. 1998), assim, colocamos as infusões para fermentar
durante 7 dias que antecederam o experimento em campo, em recipientes de 3 litros,
de forma que cada infusão possuiu uma concentração de 10g/L. Ao final, retiramos as
folhas e colocamos para secar em uma estufa durante 48h a 72 °C para medir a
quantidade de matéria orgânica alocada para as infusões.
Desenho experimental
Para medir as taxas de oviposição, construímos ovitrampas (Figura 1a) utilizando
garrafas PET de 500 ml com tampa, pintadas de preto, aspecto atrativo para mosquitos
(Nelson 1986) e com duas aberturas laterais (3x4 cm, altura e largura, respectivamente)
para a entrada dos insetos. As ovitrampas continham 200 ml de infusão, e o controle
continha 200 ml de água mineral. Como anteparo para a fixação dos ovos utilizamos
palhetas de madeira (Santos et al. 2003) de face rugosa (Figura 1b) com 14 cm de
comprimento e 2,4 cm de largura. Para minimizar os efeitos da precipitação sobre o
volume de infusão dentro das ovitrampas, colocamos uma estrutura de EVA (Ethylene
Vinyl Acetate) na região superior da garrafa, aderida na base da tampa.
Para testar os efeitos da diversidade e qualidade, distribuímos 12 réplicas para cada
tratamento (4 monoculturas, 1 mistura e controle). Contamos com 72 ovitrampas que
ficaram em campo durante 5 dias na primeira bateria e 7 dias na segunda bateria do
experimento, totalizando 144 réplicas. As ovitrampas foram dispostas em 12 parcelas,
ficando a cerca de 1,5 metro de altura do solo por barbantes conectados aos galhos das
árvores. Ao final, retiramos as palhetas e armazenamos em sacos transparentes, e
filtramos das infusões para a coleta de eventuais larvas e em seguida colocamos nos
sacos correspondentes. Posteriormente, contabilizamos o número de ovos depositados
nas palhetas, as larvas e ovos recolhidos nos filtros utilizando estereomicroscópios
considerando o perfil morfológico de ovos e larvas de Diptera (Consoli & de Oliveira
1994, Pinho 2008, Ferreira 2014).
Análises estatísticas

CIÊNCIAS DA VIDA

923

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Para testar o efeito da qualidade do detrito de diferentes espécies, utilizamos o teste
não paramétrico Kruskal-Wallis, como uma análise categórica da taxa de postura para
as infusões das 4 espécies, e uma análise de regressão linear entre a razão
estequiométrica C/P, como preditores de qualidade do detrito, e a taxa de oviposição.
Analisamos o efeito da diversidade de detritos comparando as taxas observadas com
valor esperado pela taxa de oviposição nas monoculturas, para isso, utilizando o teste
não paramétrico Mann-Whitney. A variável resposta foi a taxa de oviposição medida em
número de ovos por dia. As análises estatísticas e gráficos foram elaborados no
software Graphpad Prism versão 7.0.4.

Resultados e Discussões

Resultados
A diversidade de dípteros encontrada nas palhetas e filtros consistiu basicamente em 3
subfamílias: Culicinae, Eristalinae e Psychodinae. Outros artrópodes foram
visualizados, no entanto, foram desconsiderados nas análises.
Não encontramos efeito significativo da qualidade do detrito na taxa de oviposição de
dípteros (P = 0.1709, Figura 2a). Entretanto, há uma tendência de diminuição da postura
de ovos à medida que a qualidade do detrito diminui. Também encontramos essa
tendência na regressão linear entre a razão C/P e a taxa de oviposição em logaritmo,
entretanto sem efeito significativo (P = 0.19, R² = 0.66, Figura 2b).
Nossa segunda hipótese trata do efeito da diversidade de detritos sobre a postura de
ovos e esperávamos que uma maior diversidade acarretaria uma maior taxa de
oviposição. Todavia, encontramos um efeito contrário, onde a postura de ovos por dia
foi, em média, significativamente menor do que o esperado pela média das taxas de
monoculturas (P = 0.0023, Figura 2c).
Discussão
Buscamos em nosso estudo avaliar se a qualidade e a diversidade de detritos foliares
influenciam as taxas de oviposição de mosquitos em um experimento realizado em um
fragmento de mata atlântica. Não encontramos efeito significativo da qualidade de
detritos, muito possivelmente devido ao tamanho do gradiente de qualidade, uma vez
que utilizamos apenas quatro espécies, e que possuem atributos funcionais
relativamente semelhantes, como por exemplo as espécies Coccoloba rosea e
Hymeanaea courbaril, que apresentam razão C/P muito semelhantes (Figura 2b).
Entretanto, observamos uma tendência de diminuição da postura de ovos à medida que
a qualidade do detrito diminui e utilizar um maior número de espécies vegetais e que
apresentem diferentes razões estequiométricas, para garantir um bom gradiente de
qualidade dos detritos.
A ocorrência do efeito negativo da diversidade na taxa de oviposição (Figura 2c) foi
possivelmente oriunda da interação antagônica de detritos, uma vez que não
observamos efeitos significativos para as monoculturas. O mecanismo de interação que
ocorreu não está claro, podendo ser oriundo de efeitos de complementaridade (Naeem
et al. 1994, 1995) das espécies de detrito ou um efeito interativo desproporcional (i.e.
efeito de seleção) (Loreau & Hector 2001) de uma espécie refratária como a Hymenaea
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courbaril, que diminuiu a atratividade do ambiente para a oviposição. Esses resultados
acabam contrapondo o que esperávamos, uma vez que um maior espectro de nutrientes
e uma maior dissimilaridade estequiométrica entre esses nutrientes potencializam a
decomposição (Hättenschwiler & Jørgensen 2010), porque aumenta a diversidade de
microrganismos, diminuindo a competição entre os decompositores (Hansen & Coleman
1998). Como utilizamos apenas a perda de massa para detritos em ambiente terrestre,
talvez esse não seja um bom proxy para as diferenças entre as espécies. Uma possível
estratégia seria utilizar um bom método para garantir a diversidade dos detritos, por
exemplo, as diferenças de atributos que são bons preditores para a decomposição.
Apesar da precipitação favorecer a formação de nichos reprodutivos dos mosquitos
(Morais et al. 2006), as ovitrampas devem ser postas em locais protegidos da chuva
(Nunes et al. 2011), no entanto, nosso experimento foi realizado em ambiente natural,
acondicionado à possíveis efeitos climáticos. Diante disso, construímos um modelo de
ovitrampa alternativo, a fim de minimizar possíveis efeitos da precipitação, uma vez que
a chuva altera o nível de líquido no recipiente (que pode vir a transbordar), e afeta as
concentrações das infusões, a área da palheta disponível para oviposição (a qual pode
ser inundada em grande parte), e a quantidade de ovos depositados na superfície
d’água, pois alguns insetos, como os mosquitos do gênero Culex, depositam os ovos
em jangada na coluna superficial da água (Consoli & de Oliveira 1994). Como os níveis
do líquido das infusões das ovitrampas mantiveram-se semelhantes aos iniciais,
podemos concluir que o modelo adotado para a diminuição dos efeitos pluviométricos
obteve funcionalidade significativa.

Conclusão
Este estudo aponta para possíveis efeitos da biodiversidade sobre o comportamento de
seleção de habitats para oviposição de dípteros, todavia, não conseguimos captar tais
mecanismos. E diante disso, apontamos para a necessidade de utilizar um número
maior de espécies de detrito que possuam características distintas, para garantir um
gradiente de qualidade, além de selecionar melhores atributos de diversidade de
detritos, não somente a taxa de decomposição, mas atributos funcionais que são bons
preditores para o processo de decomposição. Utilizar tratamentos contendo infusões
com diferentes combinações de misturas de espécies de detritos ajudaria a
compreender melhor os mecanismos dos efeitos da diversidade por trás da seleção de
habitats para oviposição.
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Anexos

Figura 1 a) Modelo de ovitrampa utilizada no experimento. b) Palheta de madeira com
face rugosa e uma fita branca para identificação.

Figura 2 a) Gráfico boxplot de comparação das taxas de oviposição diária para o
controle e o lixiviado de diferentes plantas. Seta indica gradiente de qualidade dos
detritos (Kruskal-Wallis, P = 0,1709).

Figura 2 b) Regressão linear entre a razão C/P do detrito e a taxa de oviposição. Linha
tracejada indica tendência de diminuição, embora não tenha tido resultados
estatisticamente significativos (P = 0.19, R² = 0.66).

Figura 2 c) Gráfico boxplot de comparação das taxas de oviposição diária para a mistura
comparado ao esperado da média das monoculturas. Letras diferentes mostram
resultados estatisticamente significantes (Mann-Whitney, P = 0,0023).
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TÍTULO: Personalidade e Relações Sociais em Macacos- Prego (Sapajus sp.) Cativos
Resumo
Macacos-prego são primatas neotropicais que vivem em grupos de 6 a 30 indivíduos.
São um excelente modelo de estudo na psicobiologia pois possuem uma grande razão
neocortical que permite a esses animais exibirem um amplo repertório comportamental,
incluindo comportamentos como uso de ferramenta e comportamentos sociais
complexos como: compartilhamento de alimento, reconciliação, coalisão e
amamentação aloparental. Sapajus spp. é o segundo gênero de primata mais
comumente encontrado nos centros de resgate brasileiros, decorrente do tráfico ilegal.
No cativeiro os animais são expostos a várias situações estressantes. O presente plano
de trabalho teve como objetivos específicos: 1) analisar o padrão de interação social
entre os indivíduos em contexto rotineiro; 2) analisar o padrão de interação social em
testes de tolerância social e 3) correlacionar os padrões de interação social e traços de
personalidade dos indivíduos. O estudo foi realizado no Centro de Triagem de Animais
Silvestres (CETAS). O primeiro objetivo foi cumprido em sua totalidade, e o objetivos 2
e 3 ainda estão em andamento devido a pandemia do covid-19. Os resultados
demonstram que a estabilidade do grupo é benéfica para os indivíduos, com diminuição
de comportamentos indicativos de estresse, mostrando que é essencial o
monitoramento dos animais assim como a reabilitação social. Os dados coletados nesse
projeto também serviram de base para outros 9 resumos apresentados em congressos
nacionais e internacionais.
Palavras-chave: Reabilitação Social. Personalidade. Comportamento Social. Cativeiro.
TITLE: Personality and Social Relationships in captive capuchin monkeys (Sapajus sp)
Abstract

Capuchin monkeys are neotropical primates that live in groups of 6 to 30 individuals.
They are an excellent model of study in psychobiology because they have a lartt
neocortical reason that allows these animals to exhibit a complex behavioral repertoire,
including behaviors such as the use of tools and complex social behaviors such as: food
sharing, reconciliation, coalition, care and alloparental breastfeeding. Sapajus spp. it is
the second most common primate genus found in Brazilian rescue centers, due to illegal
trafficking. In captivity, animals are exposed to stressful situations. The present work had
the following specific objectives: 1) to analyze the pattern of social interaction between
individuals in a routine context; 2) to analyze the pattern of social interaction in social
tolerance tests and 3) to correlate the patterns of social interaction and personality traits
of individuals. The study was carried out at the Wild Animal Rescue Center (CETAS).
The first objective has been fully fulfilled, and objectives 2 and 3 are still in progress due
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to the covid-19 pandemic. The results show that the stability of the group is beneficial for
individuals, with a decrease in behaviors indicative of stress, showing that it is essential
to monitor animals as well as social rehabilitation. The data collected in this project also
served as a basis for another 9 abstracts presented at national and international
congresses.

Keywords: Social rehabilitation. Social behavior. Capitive-raised monkeys.
Introdução
Os macacos-prego do gênero Sapajus são primatas de tamanho médio (cerca de 50cm
e pesam entre 2,5 e 4,5 kg), com corpo robusto, crânio com desenvolvida crista sagital
e caninos mais longos adaptados para durofagia (Fragazy, Visalberg & Fedigan, 2004).
Têm dieta generalista e podem estar presentes na caatinga, no cerrado e em florestas
perenes ou manguezais (Lynch- Alfaro et al 2013). Por exibirem alta capacidade
cognitiva, um repertório comportamental complexo (Fragaszy, Visalberghi & Fedigan,
2004) e alta razão neocortical esses animais são um excelente modelo de estudo nas
áreas de neurociências, cognição e psicologia comparativa. O gênero é composto por
oito espécies sendo elas: S.apella, S. libidinosus, S. robustus, S. nigritus, S. cay e S.
Macrocephalus, S. flavius, S. xanthosternos, estando as duas últimas espécies listadas
como ameaçadas de extinção.
Estes primatas vivem em grupos de multi-fêmeas e multi-machos com até 60 indivíduos
com formação de estrutura social matrilinear e tolerante, com um macho alfa, uma
fêmea alfa e hierarquia baseada em tamanho-idade para o resto do grupo (Fragaszy,
Visalberghi & Fedigan, 2004; Izar et al., 2012). Exibem uma série de comportamentos
socialmente complexos como comportamento de aversão a desigualdades (Brosnan &
de Waal ,2003) além de comportamentos de compartilhamento de alimento,
reconciliação, coalisão, cuidado e amamentação aloparental (Fragaszy, Visalberghi &
Fedigan, 2004).
A catação para esses primatas vai além da higiene, para eles ajuda a fortalecer laços
sociais (Akinyi et al., 2013). Esse comportamento dentro do grupo ocorre com os
dominantes catando mais os subordinados do que o inverso, sendo a fêmea alfa quem
mais realiza catação (O’ Brien, 1993; Parr, Matheson, Bernstein & DeWall, 1997). Em
geral são as fêmeas que catam os outros indivíduos, preferindo catar outras fêmeas,
principalmente as que estão com infantes, e o macho alfa do grupo (Fragaszy,
Visalberghi & Fedigan, 2004). O apoio social pode estar relacionado a maior chance de
sobrevivência (como descrito por Silk et al., 2003 para babuinos Papio cynocephalus).
Quando infantes passam por isolamento social de coespecíficos podem desenvolver
défices na exibição de comportamentos típicos da espécie, incluindo os relativos as
interações sociais e exibindo comportamentos indicativos de estresse (Suomi, Harlow,
Novak,1974; McKinney, 1974).
Mesmo que a posse de animais selvagens em cativeiro sem autorização seja ilegal no
Brasil (Lei Federal nº 9.605 / 1998) (Brasil 1998), essa prática ainda ocorre em todo o
território nacional. Macacos-prego (Sapajus spp.) são o segundo gênero mais
frequentemente encontrado em Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e
em zoológicos no Brasil (Levacov, Jerusalinsky & Fialho, 2011). Os CETAS são
instituições oficiais do IBAMA cuja função é receber animais silvestres através de
entrega voluntária, resgate ou oriundos de apreensão de fiscalização, identificar,
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marcar, fazer triagem, avaliar, recuperar, reabilitar e realocar os animais na natureza.
(IN 23-2014)
Em cativeiro, os animais são expostos a situações de estresse, seja pela presença de
humanos no local, pelo pouco espaço dos recintos, falta de enriquecimento ou por
estarem em grupos sociais não estáveis. Estudos demonstram que macacos-prego em
cativeiro passam mais tempo forrageando ou comendo, o que sugere hiperfagia (Tárano
e López, 2015; Ferreira et al., 2018), e também apresentam muitos comportamentos
autodirigidos como coçar, masturbar-se e auto-catação, esses comportamentos são
vistos como forma de enfrentar o estresse ou como indicadores de estresse (Quadros
et al., 2014; Boinski et al., 1999). Como a vida social para os macacos-prego é muito
importante, um bom manejo de grupo pode evitar o estresse, brigas e injurias aos
indivíduos e aumentar o bem-estar dos animais cativos, sendo essencial que eles se
encontrem em grupos com baixa interação agonística, alta interação afiliativa e com
estabilidade social.

Metodologia

O projeto de pesquisa PVA10953-2014 - Perfil comportamental e Hormonal de
macacos-prego (Sapajus sp) - Critérios para seleção de indivíduos em programas de
reintrodução de Sapajus SP. realiza estudos sobre o perfil comportamental dos
macacos-prego no CETAS de Natal visando auxiliar na reabilitação clínica, locomotora,
alimentar e social destes animais. O presente plano de trabalho teve como objetivos
específicos: 1) Analisar o padrão de interação social entre os indivíduos em contexto
rotineiro; 2) Analisar o padrão de interação social em testes de tolerância social e 3)
Correlacionar os padrões de interação social e traços de personalidade dos indivíduos.
O primeiro objetivo foi cumprido em sua totalidade, e o objetivos 2 e 3 ainda estão em
andamento devido a pandemia do covid-19. A metodologia empregada e os resultados
são detalhados abaixo.
Esse trabalho resultou na apresentação de um resumo em congresso internacional
(Animal Behavior Society meeting 2020). Os dados coletados nesse projeto também
serviram de base para outros 9 resumos apresentados em congressos nacionais e
internacionais. As referências destes resumos serão apresentadas ao final do
documento.
Neste relatório apresentaremos os resultados obtidos em relação ao perfil
comportamental em condições rotineiras. Para isso iremos analisar as seguintes
perguntas:
1) Se o perfil comportamental de indivíduos de diferentes sexos e faixa etária diferem
entre si, e do perfil comportamental descrito para animais selvagens.
2) Se o perfil comportamental muda ao longo de 3 fases durante o período de
reabilitação, F1: de 1 a 10 de Abril, correspondente a linha de base. F2: de 6 a 17 de
Maio, durante a qual indivíduos foram inseridos no grupo. e F3: de 1 a 17 de Julho, fase
de estabilidade de novos grupos.
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3) Como a estabilidade de um grupo pode afetar comportamentos sociais positivos e
negativos e BPIS
Os macacos-prego que são mantidos no CETAS/IBAMA-RN, estão alocados em 7
recintos com enriquecimento ambiental medindo 5m x 2m x 2,80m a 5m x 4m x 2,80m;
os animais recebem alimentação diária composta por frutas, legumes, verduras e ovos
também possuem água ad libitum. Os indivíduos são classificados em juvenis, subadultos e adultos (Tabela 1), os dados de faixa etária são baseados em tamanho
corpóreo, pois por se tratarem de animais de apreensão não se tem conhecimento das
suas idades.
Os grupos foram observados 4 vezes na semana por 20 minutos, tendo seus
comportamentos registrados a cada 2 minutos, através do método de Varredura. Foram
registrados também todas as ocorrências dos comportamentos sociais e indicativos de
estresse. A coleta dos dados é feita através do software para tablets e celulares com
sistema android, o Prim8. Os dados foram transcritos em uma planilha de Excel.
O etograma incluiu as macrocategorias e os respectivos comportamentos: Social
Positivo (Abraça, Brincar Social, Carrega Juvenil, Cheira, Coalização, Coalização
externa, Copula, Display Sexual, Faz Catação, Inspeção Genital, Interação pelo
Cambiamento Positiva, Lip Smack, Masturbação Dupla, Observa Indivíduo, Recebe
Catação, Scrounge, Ser Carregado, Solicita Catação, Solicita Monta.); Social Negativo
(Afasta-se, Ameaça, Briga, Grita, Interage pelo Cambiamento Negativo, Stare), BPIS
(Auto-Catação, Auto-Enganche, Auto-Injuria, Body Shake, Coça, Crouch, Estereotipia
Própria, Giro de Cabeça, Grita Descontrolado, Ingere Anormal, Locomoção Aberrante,
Masturba, Movimento Pendular, Pirueta, Pula Frenético.) entre outras, baseadas em
Ferreira et al, 2016.
Para responder à pergunta 1 utilizamos 983 horas de observações comportamentais do
ano de 2019 de 30 macacos-prego, os animais foram divididos em 4 classes: machos
adultos, machos juvenis, fêmeas adultas e fêmeas juvenis.
Os dados foram testados através do teste Kruskal Wallis como post hoc Mann-Whitney
para comparação do perfil comportamental entre as classes.
Para responder a pergunta 2, utilizamos um total de 24,66 horas de observação
comportamental de 17 macacos-prego e dividimos os dados em três períodos: F1: de 1
a 10 de Abril, correspondente a linha de base. F2: de 6 a 17 de Maio, durante a qual
indivíduos foram inseridos no grupo. e F3: de 1 a 17 de Julho, fase de estabilidade de
novos grupos. Para analisar as mudanças comportamentais entre fases usamos os
testes de Friedman com post hoc de Wilcoxon.
Para responder à pergunta 3 utilizamos 545,68 horas de observações comportamentais
coletadas entre julho e dezembro de 2018. Os dados foram coletados através do método
de varredura, com intervalo de registro de 1 minuto.
Investigamos a influência das mudanças sociais nos comportamentos indicativos de
estresse (BPIS), social negativo e social positivo de 29 macacos-prego (Sapajus spp.)
resgatados (Tabela 1), mantidos em sete recintos no CETAS/IBAMA-RN.
No total 23 mudanças de composição de grupo ocorreram, dez animais permaneceram
no grupo original, 19 animais foram inseridos ou mudaram de grupo e 11 mudanças
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foram consideradas bem-sucedidas. Utilizamos um teste T de medidas repetidas com
bootstrap comparando 7 dias de observação antes e 7 dias depois da mudança.

Resultados e Discussões

Pergunta 1
As análises mostram que os machos adultos e juvenis brincam mais do que as fêmeas
adultas (Z = -2,666; p = 0,008; JM 6,75%; FA 1,2%; Z = -2,415; p = 0,016; AM 6,62% FA
1,2%) (Gráfico 1), e para juvenis fêmeas não houve diferença significativa.
Verificamos também que as fêmeas adultas realizam mais catação do que os machos
juvenis (Z = -2938; p = 0,003; FA 3,66%; JM 0,35%) e fêmeas juvenis (Z = -2,208; p =
0,027; AF 3,66%; JF 1,05% ), machos adultos realizam mais catação do que os machos
juvenis (Z = -2.545; p = 0,011; AM 2,08%; JM 0,35%) (Gráfico 2).
Pergunta 2
Mudanças comportamentais entre as fases
Em Todas as Ocorrências, encontramos diferenças na macrocategoria Social Positivo
(Fig 1), sendo que os animais realizaram mais comportamentos sociais positivos
durante a fase 2 (durante mudanças sociais) em comparação com a fase 1 (Z= 7,074;
p= 0,029. Post-hoc F1-F2: Z= -2,534 -; p= 0,011 /F1-F3: Z= -0,024; p= 0,981/F2-F3: Z=1,538; p= 0,124) (Gráfico 3). Também houve diferença na frequencia de todas as
ocorrências do comportamento Brincar Social (fig 3), no qual os indivíduos brincaram
mais na fase 2 que na fase 1 (z=6,203; p=0,044. Post-hoc F1-F2: z=-1,997b; p=0,048
/F1-F3: z=-0,105c; p=0,017 /F2-F3: z=-1,448c; p=0,148) (Gráfico 4). Além disso,
encontramos uma tendência para Display Sexual com diferença significativa entre as
fases 2 e 3, em que os indivíduos performaram mais durante a fase 3 (z=4,900; p=0,088.
Post-hoc F1-F2: z=-,169b; p=0,886 /F1-F3: z=-1,604c; p=0,109/F2-F3: z=-2,207c;
p=0,027). Encontramos uma tendência no comportamento de Observar Individuo, com
diferença significativa entre as fases 1 e 2, com maior observação durante a fase 2
(z=5,700; p=0,058. Post-hoc F1-F2: z=-2,201b; p=0,028 /F1-F3: z=1,604b; p=0,109 /F2F3: z=-1,352; p=0,176). Encontramos diferença em BPIS, onde os animais
apresentaram menos comportamentos indicativos de estresse durante a fase 3
comparado à fase 2 (z= 9,529; p= 0,009. Post-hoc F1-F2: Z= -0,450; p=0,653 /F1-F3:
Z= -0,923; p= 0,356/F2-F3: Z= -2,817; p=0,005) (Gráfico 5).
Não obtivemos resultados para comportamentos sociais negativos e os resultados
obtidos em Scan mostram apenas uma tendência para o comportamento recebe
catação, apesar disso, não houve diferença entre as fases (Z=5,87; p= 0,053. Post-hoc
F1-F2: Z= -0,711; p= 0,476/F1-F3:Z= -0,730c; p= 0,465/F2-F3: Z=1,780; p= 0,075).
Pergunta 3
Os resultados mostram que nas mudanças efetivas, os indivíduos que mudaram de
grupo aumentaram suas interações sociais positivas de 0,70% para 8,56% (T= -3,256 p
= 0,008) (Gráfico 6), assim como o grupo que o recebeu (T= -2,659 p = 0,017/ média
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antes= 4,55% e média após= 8,17%) (Gráfico 7). Porém os BPIS e as interações sociais
negativas não apresentaram diferença após a mudança.
Testes de tolerância social
Devido a covid-19 o IBAMA impediu a entrada de alunos a partir de março de 2020.
Devido a isto, a realização dos testes de tolerância social foi impedida. Os testes devem
ser retomados assim que o CETAS reabrir.
Definição da Personalidade
Para a definição da personalidade dos animais o hominid personality questionary (Weiss
et al, 2009) foi preenchido por 4 integrantes de nossa equipe. Os dados já foram
analisados e indicam que 43 dos 54 adjetivos do questionário foram significativos. As
análises de Componente Principal evidenciam 3 eixos de personalidade que
conjuntamente explicam 68% da variância (Tabela 2).
No momento estamos
comportamentos sociais.

iniciando

as

análises

relacionando

personalidade

e

DISCUSSÃO
A idade e o sexo interferem nas relações sociais dos indivíduos, embora os animais
vivam em cativeiro e sejam cuidados por humanos, eles mantêm o padrão visto na
natureza como já relatado na literatura científica (Fragaszy, Visalberghi & Fedigan,
2004).
Quando um novo indivíduo é inserido no grupo os animais exibem diversos
comportamentos como display sexual, lip smack (Guidi et al.,2020 – resumo ABS) e
catação (fig 1). Esses comportamentos podem ser usados para que os indivíduos
tentem se afiliar, como estratégias para serem aceitos no grupo ou usados como
mecanismo de enfrentamento ao estresse.
O manejo dos grupos fez com que os comportamentos sociais positivos e a brincadeira
social aumentassem, o que corrobora com os nossos resultados da pergunta 3, já que
durante a fase 2 onde ocorreram mudanças sociais também houve um aumento de
comportamentos sociais positivos. Porém, as mudanças sociais também podem
ocasionar em estresse, indicado pelo aumento de BPIS, e como já foi relatado a
brincadeira social (fig 3) funciona como um potencial regulador de estresse em curto
prazo em outros primatas (Palagi et al., 2006; Pan paniscus), assim como a catação (fig
2) (Witting et al, 2008), ela pode ter sido utilizada pelos animais durante a fase 2.
A estabilidade dos grupos (fig 4) pode não resultar em um ápice de comportamentos
sociais positivos já que os animais não precisam mais de estratégias para serem aceitos
no grupo, o que explica a diminuição das taxas de todos os comportamentos durante a
fase 3. Porém como visto no nosso resumo de 2019 (pergunta 3) os grupos que
apresentam maior estabilidade performam mais comportamentos sociais positivos em
um período de até um mês. Destaca-se que a estabilidade do grupo é benéfica pois
houve diminuição dos comportamentos indicativos de estresse no momento em que os
grupos estavam estáveis, durante a fase 3 que ocorreu 2 meses após a segunda fase.
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Conclusão

Podemos ver que mesmo em cativeiro os animais mantém o padrão comportamental já
relatado na natureza quanto a idade e ao sexo, no entanto, o monitoramento e o manejo
social correto na busca da estabilidade do grupo é de extrema importância para o bem
estar dos indivíduos, pois nossos trabalhos demonstram que o manejo de grupo resulta
em um ápice de comportamentos sociais positivos a curto prazo e que a longo prazo
com os grupos estáveis ocorreu uma menor incidência de comportamentos indicativos
de estresse e isso mostra a importância do manejo social das colônias cativas e não
somente do enriquecimento ambiental para a diminuição de estresse em animais de
cativeiro. Além disso, um grupo com maior estabilidade social provavelmente possui
maiores chances de sobrevivência quando retornarem a natureza.

Referências

PRODUTOS OBTIDOS
OLIVEIRA, Ingrid M. S., Raiane S. Guidi, Ivo L. C. Bezerra, Nataly S. Fernandes, Pedro
A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego, Renata G. Ferreira. Social behaviors
of captive-raised capuchin monkeys (Sapajus spp.) differ by age and sex class. Animal
Behavior Society, 2020, Disponível em: https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 5)
GUIDI, Raiane Santos, Ingrid M. S. Oliveira, Ivo L. C. Bezerra, Nataly S. Fernandes,
Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego, Renata G. Ferreira. Within a new
group: The first social behaviors of captive capuchin monkeys (Sapajus spp.). Animal
Behavior Society, 2020, Disponível em: https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 6)
SILVA, Pedro A. N. Guillermina H. Cruz, Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira, Ivo L.
C. Bezerra, Nataly S. Fernandes, Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego,
Renata G. Ferreira. Environmental enrichment effects on the activity budget of captive
capuchin monkeys (Sapajus spp.). Animal Behavior Society, 2020, Disponível
em:https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 7)
BEZERRA, Ivo Lucas C., Guillermina H. Cruz, Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira,
Pedro A. N. Silva, Nataly S. Fernandes, Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas
R. Rego, Renata G. Ferreira. Manipulative behavior of captive capuchin monkeys
(Sapajus spp.) in social and isolated contexto. Animal Behavior Society, 2020,
Disponível em: https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 8)
FERNANDES, Nataly S. Guillermina H. Cruz, Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira,
Pedro A. N. Silva, Ivo L. C. Bezerra, Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R.
Rego, Renata G. Ferreira. Behavioral diversity and space use as welfare indicators of
captive capuchin monkeys (Sapajus spp.). Animal Behavior Society, 2020, Disponível
em: https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 9)
OLIVEIRA, Gabriel W. T., Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira, Pedro A. N. Silva, Ivo
L. C. Bezerra, Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego, Renata G. Ferreira.
Correlation between vocalizations and abnormal behaviors of captive capuchin monkeys

CIÊNCIAS DA VIDA

935

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

(Sapajus
spp.).
Animal
Behavior
Society,
https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 10)

2020,

Disponível

em:

DAMASCENO, Talita M. M., Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira, Pedro A. N. Silva,
Ivo L. C. Bezerra, Pedro A. N. Silva, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego, Renata G.
Ferreira. Vocal calls are correlated to social behaviors in juvenile captive capuchin
monkeys (Sapajus spp.). Animal Behavior Society, 2020, Disponível em:
https://www.animalbehaviorsociety.org (fig 11)
GUIDI, Raiane Santos, Ingrid M. S. Oliveira, Wandrel G. S. Bezerra, Nataly S.
Fernandes, Tiago S. F. Costa, Douglas R. Rego, Renata G. Ferreira. Reabilitação social
em macacos-prego (Sapajus spp.) cativos advindos do tráfico ilegal. Encontro Anual de
Etologia, 2019. (fig 12)
BEZERRA, Ivo Lucas C., Raiane S. Guidi, Ingrid M. S. Oliveira, Wandrel G. S. Bezerra,
Nataly S. Fernandes, Renata G. Ferreira. Perfil comportamental de Macacos-prego
resgatados em Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Encontro Anual de
Etologia, 2019. (fig 13)
REFERÊNCIAS
Akinyi, M. Y., Tung, J., Jeneby, M., Patel, N. B., Altmann, J., Alberts, S. C. (2013) Role
of grooming in reducing tick load in wild baboons (Papio cynocephalus). Animal
Behaviour, 85: 559-568
Boinski S, Swing S, Gross T and Davies J 1999 Environmental enrichment of brown
capuchins (Cebus apella): behavioral and plasma and fecal cortisol measures of
effectiveness. American Journal of Primatology, 48: 49–68.
Brosnan, S.F., & de Waal, F.B.M. (2003) Monkeys reject unequal pay. Nature, 425,
pp.297
de Waal, F.B.M. & Davis, J.M. (2003). Capuchin cognitive ecology: cooperation based
on projected returns. Neuropsychologia, 41, pp 221-228.
Eshchar, Y., Izar, P., Visalberghi, E., Resende, B., & Fragaszy, D. (2016) When and
where to practice: social influences on the development of nut-cracking in bearded
capuchins (Sapajus libidinosus). Animal Cognition, 19, pp. 605-618. DOI
10.1007/s10071-016-0965-6
Ferreira, V. H. B., Silva, C. P. C. Da, Fonseca, E. D. P., Chagas, A. C. C. S. Das,
Pinheiro, L. G. M., Almeida, R. N. De, … Ferreira, R. G. (2018). Hormonal correlates of
behavioural profiles and coping strategies in captive capuchin monkeys (Sapajus
libidinosus).
Applied
Animal
Behaviour
Science,
207,
pp.108–115.
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.07.002
Fragaszy, D.M, Visalberghi, E., & Fedigan, L.M. (2004). The complete capuchin.
Cambridge: Cambridge University Press.
Izar, Patricia. Flexible and Conservative Features of Social Systems in Tufted Capuchin
Monkeys: Comparing the Socioecology of Sapajus libidinosus and Sapajus nigritus.
American Journal of Primatology 74:315–331 (2012)

CIÊNCIAS DA VIDA

936

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Levacov,D., Jerusalinsky, L., & Fialho, M.S. (2011). Levantamento dos primatas
recebidos em centros de triagem e sua relação com o tráfico de animais silvestres no
Brasil. In F.R. Melo & I. Mourthé. A primatologia no Brasil. (v.11, pp.281-305.). Belo
Horizonte: Sociedade Brasileira de primatologia
McKinney, W. T. (1974). Primate Social Isolation. Archives of General Psychiatry, 31(3),
422. doi:10.1001/archpsyc.1974.017601501220
Morton, F. B., Lee, P. C., Buchanan-Smith, H. M., Brosnan, S. F., Thierry, B., Paukner,
A., de Waal, F. B. M., Widness, J., Essler, J. L., & Weiss, A. (2013, May 13). Personality
Structure in Brown Capuchin Monkeys (Sapajus apella): Comparisons With
Chimpanzees (Pan troglodytes), Orangutans (Pongo spp.), and Rhesus Macaques
(Macaca mulatta). Journal of Comparative Psychology. Advance online publication. doi:
10.1037/a0031723
O’Brien, T.G. (1993). Allogrooming behaviour among adult female wedge-capped
capuchin monkeys. Animal Behaviour, 46, pp. 499–510
Palagi, E., Paoli, T., Tarli, S.B. 2006 Short-term benefits of play behavior and conflict
prevention in Pan paniscus. International Journal of Primatology, 27(5): 1257-1270
Parr, L.A., Matheson, M.D., Bernstein, I.S., & DeWaal, F.B.M. (1997). Grooming down
the hierarchy: allogrooming in captive brown capuchin monkeys, Cebus apella. Animal
Behaviour, 54, pp. 361–367.
Quadros S, Goulart VDL, Passos L, Vecci MAM and Young RJ 2014 Zoo visitor effect
on mammal behaviour: Does noise matter? Applied Animal Behaviour Science, DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.04.002
Silk, J.B., Alberts, S.C., Altmann, J. 2003 Social bonds of female baboons enhance infant
survival. Science, 302: 1231-1234.
Suomi, S. J., Harlow, H. F. & Novak, M. A. (1974). Reversal of social deficits produced
by isolation rearing in monkeys. Journal of Human Evolution, 3(6), pp.527–534.
doi:10.1016/0047- 2484(74)90013-x
Tárano, Z., López, M. C. (2015) Behavioural repertoires and time budgets of semifreeranging and captive groups of wedged-capped capuchin monkeys, Cebus olivaceus,
in zoo exhibits in Venezuela. Folia Primatol, 86: 203-222
Westergaard GC. O que os macacos-prego podem nos dizer sobre as origens da cultura
material dos hominídeos. Journal of Material Culture . 1998; 3 (1): 5-19. doi:10.1177 /
135918359800300101
Weiss A, Inoue-Murayama M, Hong KW, et al. Assessing chimpanzee personality and
subjective
well-being
in
Japan.
Am
J
Primatol.
2009;71(4):283-292.
doi:10.1002/ajp.20649
Wittig RM, Crockford C, Lehmann J, Whitten PL, Seyfarth RM, Cheney DL. Focused
grooming networks and stress alleviation in wild female baboons. Horm Behav.
2008;54(1):170-177. doi:10.1016/j.yhbeh.2008.02.009

CIÊNCIAS DA VIDA

937

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Anexos

TABELA 1 - Indivíduos

TABELA 2 - Personalidade

Gráfico 1 - Brincadeira Social de acordo com Sexo e Idade

Gráfico 2 - Catação de acordo com Sexo e Idade

Gráfico 3 - Comportamentos Sociais Positivos

Gráfico 4 - Brincadeira Social

Gráfico 5 - Comportamentos Indicativos de Estresse

Gráfico 6

Gráfico 7

CIÊNCIAS DA VIDA

938

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Figura 1 - Comportamento Social Positivo (Catação)

Figura 2 - Catação

Figura 3 - Brincadeira Social

Figura 4 - Grupo Estável

Figura 5 - Resumo ABS Ingrid Oliveira

Figura 6 - Resumo ABS Raiane Guidi

Figura 7 - Resumo ABS Pedro Silva

Figura 8 - Resumo ABS Ivo Bezerra

Figura 9 - Resumo ABS Nataly Fernandes

Figura 10 - Resumo ABS Gabriel Oliveira

Figura 5 - Resumo ABS Talita Damasceno
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Figura 12 - Resumo EAE Raiane Guidi

Figura 13 - Resumo EAE Ivo Bezerra
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TÍTULO: O efeito psicofisiológico do estresse em casais que se submetem ao
tratamento de fertilização in vitro (FIV)
Resumo
A infertilidade atinge cada vez mais mulheres em idade reprodutiva, as quais procuram
técnicas de reprodução assistida para alcançar a gravidez. No entanto, os fatores
estressores crônicos e a ansiedade parecem modular negativamente nesse processo.
Como tais procedimentos demandam protocolos terapêuticos extensos e invasivos, com
alto investimento financeiro, ampliar o sucesso desses tratamentos é um grande desafio
para a área. O objetivo desse estudo foi relacionar alguns parâmetros do procedimento
fertilização in vitro (FIV); número de ovócitos aspirados, inseminados e de embriões
formados, com o perfil psicofisiológico do estresse e a ansiedade-estado de mulheres
submetidas a FIV, buscando entender qual desses procedimentos pode ser suscetível
a esses fatores. Observamos que as pacientes que não obtiveram êxito na FIV
apresentaram menor número de oócitos aspirados e inseminados. Além disso, uma
maior resposta do cortisol salivar foi correlacionada com menor número de oócitos
aspirados e inseminados e de embriões formados. O efeito inibitório do cortisol no eixo
reprodutivo já é bem descrito na literatura, porém sua ação sobre os processos da FIV
são menos conhecidos e apesar dos resultados encontrados serem bastante
interessantes e promissores são necessários estudos de maior abrangência para
compreender melhor a relação entre o cortisol e a fertilização e formação de embriões
no processo da FIV a fim de poder sugerir algumas ferramentas de melhorias no
tratamento.
Palavras-chave: Fertilização in vitro. Cortisol. Ansiedade. Estresse.Oócitos.Embriões.
TITLE: The psychophysiological effect of stress in couples undergoing in vitro fertilization
(IVF) treatment
Abstract
Infertility affects more and more women of reproductive age, who seek assisted
reproduction techniques to achieve pregnancy. However, chronic stressors and anxiety
seem to modulate negatively in this process. As such procedures require extensive and
invasive therapeutic protocols, with high financial investment, increasing the success of
these treatments is a major challenge for the area. The aim of this study was try associate
some aspects of the in vitro fertilization (IVF), such as; number of aspirated, inseminated
oocytes and formed embryos, with the psychophysiological profile of stress and anxietystate of women undergoing IVF, seeking to understand which of these procedures may
be susceptible to these factors. We observed that patients who were not successful in
IVF had fewer aspirated and inseminated oocytes. In addition, a greater response of
salivary cortisol was correlated with fewer aspirated and inseminated oocytes and
formed embryos. The inhibitory effect of cortisol on the reproductive axis is already well
described in the literature, but its action on IVF processes is less well known and
although the results found are quite interesting and promising, more comprehensive
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studies are needed to better understand the relationship between cortisol and fertilization
and embryo formation in the IVF process in order to suggest some tools for improvement
in treatment.
Keywords: In vitro fertilization. Cortisol. Anxiety. Stress. Oocytes. Embryos.
Introdução
Infertilidade é a incapacidade de casais sexualmente ativos alcançarem uma gravidez,
em pelo menos um ano, sem o uso de métodos contraceptivos (WHO,2010). Esta
condição afeta aproximadamente 15% a 25% de todos os casais que tentam engravidar
(Zhao
et
al.,2011).
A via de regulação da função reprodutiva depende do funcionamento adequado do eixo
hipotalâmico-hipofisário-gonadal (HPG). A reprodução para ser bem sucedida depende
de ótimas condições fisiológicas e ambientais. Um dos principais preditores da
infertilidade é o estresse crônico (Sousa, Silva & Galvão-Coelho,2015). A resposta ao
estresse é mediada pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), sendo o cortisol o
principal hormônio dessa resposta (Sapolsky, Romeo & Munck,2000). O eixo HPA é
capaz de inibir o eixo HPG devido à influência de circuitos neuronais do sistema límbico
na principal área hipotalâmica responsável pela produção do GnRH, gerando alterações
na produção desse hormônio, podendo desenvolver disfunções no ciclo reprodutivo,
como
amenorreia
ou
até
infertilidade
(Moreira
et
al.,2005).
A fertilização in vitro (FIV) é uma técnica de reprodução assistida altamente complexa,
onde a fertilização é realizada em laboratório. Após estimulação farmacológica ovariana,
os oócitos são aspirados e colocados em contato com os espermatozoides, do sêmen
coletado. Os embriões resultantes da fertilização são desenvolvidos na incubadora, e
ao final, aqueles de melhor qualidade são transferidos para o útero, tendo assim,
melhores chances de se implantarem e de ocorrer o desenvolvimento fetal (Dzik et
al.,2012). Porém, na FIV, observa-se que apenas uma em cada cinco mulheres
engravidam (Andersen et al.,2008). Assim, uma contribuição importante pode advir da
compreensão sobre como o estresse modula o tratamento e o sucesso da FIV,
investigando
essa
interação
em
momentos
distintos
do
tratamento.
No Brasil, estima-se que existam em torno de 48 milhões de mulheres em idade
reprodutiva (entre 15 e 49 anos de idade), das quais 3,6 milhões são consideradas
inférteis. Apesar de a saúde reprodutiva ser um direito de todos, o acesso aos serviços
que oferecem diagnóstico e tratamento da infertilidade custeado SUS ainda é restrito no
país (Makuch & Bahamondes,2012). Isso acontece porque os esforços do SUS que
contemplam a saúde da mulher estão voltados para a atenção básica e para outros
problemas de saúde urgentes ou potencialmente fatais, como a redução da
morbimortalidade materna e a vacinação como forma de prevenção e controle de
doenças (Nachtigall, 2006). Além disso, o uso das técnicas de reprodução assistida
requer equipamentos modernos e profissionais capacitados, que juntamente com as
restrições orçamentárias do SUS, limitam a disponibilização desse tipo de tratamento
na
rede
pública.
Porém, mesmo diante de um cenário nacional desfavorável, o Rio Grande do Norte
conta com o Centro de Reprodução Assistida da Maternidade Escola Januário Cicco
(CRA/MEJC), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e
filiada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Esta é a única
instituição pública do Norte-Nordeste a ofertar serviços de reprodução assistida
exclusivamente a pacientes do SUS, preenchendo uma lacuna na assistência pública
aos
casais
que
possuem
problemas
de
infertilidade
no
estado.
Recentemente, Bezerra et al.(2020) demonstrou que o insucesso no tratamento de
fertilização in vitro relacionou-se com maiores respostas do cortisol salivar ao despertar
antes do tratamento e níveis superiores de estado de ansiedade durante o tratamento.
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Para compreender melhor os efeitos do estresse e ansiedade nos problemas de
fertilidade, o propósito deste estudo é investigar se existe relação entre o estresse
psicológico, o cortisol e a ansiedade-estado com o número de ovócitos aspirados,
inseminados, e número de embriões formados no procedimento de FIV, visando
identificar quais dessas etapas do tratamento podem ser mais influenciadas pelo
estresse psicofisiológico.
Metodologia
POPULAÇÃO DE ESTUDO
Os sujeitos da pesquisa compreenderam os pacientes inférteis que foram contempladas
pelo programa de reprodução assistida oferecido gratuitamente pelo Centro de
Reprodução Assistida da Maternidade Escola Januário Cicco ao longo do ano de 2017.
entre julho de 2019 e abril de 2020.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Onofre Lopes (HUOL), (Parecer no 2.048.984). Todas as voluntárias concordaram e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de sua
participação no estudo.
DESENHO EXPERIMENTAL
Compreendendo que a FIV é um tratamento relativamente longo, sendo também um
agente estressor para as pacientes, capaz de alterar os níveis de estresse psicológico
e ansiedade ao longo do tratamento (Moreira et al., 2005), escolheu-se realizar a
avaliação desses parâmetros em três momentos, de provável maior tensão para as
participantes: antes do início do tratamento farmacológico; no dia da aspiração folicular;
e no dia da transferência embrionária. Além disso, optou-se por investigar o estresse
fisiológico através da reatividade do cortisol salivar ao despertar, por não sofrer
modulação circadiana e refletir uma resposta fisiológica antecipatória, com uma
estabilidade intraindividual (Almeida, Piazza & Stawski, 2009). Nessa pesquisa, todas
as pacientes realizaram transferência de embriões frescos.
D0 – Primeiro contato com a paciente, apresentando a pesquisa e convidando para
participação. Ao concordar, as pacientes assinaram o TCLE e receberam instruções
sobre a coleta da saliva em domicílio, no dia de início do estímulo ovariano, que foi
utilizada para mensuração do cortisol ao despertar.
D1- Dia do início do estímulo farmacológico ovariano. Recebeu-se as amostras de saliva
coletadas e aplicou-se o inventário de sintomas de estresse de Lipp para adultos (ISSL).
D2- Dia da aspiração folicular. Aproximadamente 15 dias após o D1. Foi aplicado
novamente o ISSL, e adicionalmente, o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI).
D3- Dia da transferência de embriões. Cerca de 5 dias após o D2. Antes do
procedimento, o ISSL e o BAI foram novamente aplicados.
COLETA DE CORTISOL SALIVAR
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A coleta do cortisol salivar ao despertar foi realizada no D1, visando reduzir
interferências neuroendócrinas provenientes do estímulo ovariano farmacológico.
Cada participante recebeu 2 dispositivos Salivette, composto por um bastão de algodão,
para a realização das coletas de saliva, que ocorreram no momento do despertar (T0)
e 30 minutos após o despertar (T30). As pacientes foram orientadas a se manterem em
repouso durante esse período, evitando ingestão de líquidos e alimentos
Posteriormente, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Medidas Hormonais, do
Departamento de Fisiologia/UFRN, onde foram centrifugadas (3000 RPM/15 minutos)
em temperatura ambiente (25 ºC), aliquotadas em mini tubos de plásticos (0,5 ml) e
congeladas (-80 ºC) até o momento da dosagem, a qual foi realizada em duplicata,
utilizando o kit comercial ELISA competitivo da DGR – SLV 4635. O coeficiente interensaio foi equivalente a 5,2% e o coeficiente intra-ensaio foi de 2,4%.
ESCALAS PSICOMÉTRICAS
A escala de ansiedade de Beck consiste em um instrumento de autopreenchimento com
21 itens que avaliam somaticamente, afetivamente e cognitivamente os sintomas
característicos de ansiedade relacionado à última semana. A cada item, o participante
vai recebendo escores que, somados ao final, o classificam em: sem ansiedade,
ansiedade mínima, ansiedade leve e alta. Este instrumento foi validado no Brasil e
mostrou-se adequado para uso em população clínica e não clínica (α = 0,83 - 0,92, em
amostras não clínicas) (Cunha, 2001).
O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) é composto por 52 questões de
autopreenchimento e avalia sintomas de estresse somático e psicológico do dia anterior.
O voluntário é classificado em: sem estresse; fase de alerta, na qual o nível de estresse
fornecem condições de resposta ao agente estressor; fase de resistência, em que o
indivíduo começa a evoluir com desgaste, gerando prejuízos como esquecimento e
cansaço; e fase de exaustão, cuja consequência é o comprometimento físico do
indivíduo, causando adoecimento (Lipp & Guevara, 1994). Este instrumento foi validado
para a população adulta brasileira em diferentes contextos de estudo, com alfa de
Cronbach α = 0,91 (Lipp, 2000; Primi et al., 2009).
ANÁLISE DE DADOS
As variáveis dependentes quantitativas foram: ISSL, Inventário de Ansiedade de Beck,
reatividade do cortisol salivar ao despertar (concentração T30 menos T0), número de
oócitos aspirados, número de oócitos inseminados e número de embriões formados. O
sucesso (Sim ou Não) foi considerada a variável independente qualitativa.
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as variáveis dependentes
quantitativas entre quem teve e quem não teve sucesso. Eventuais correlações entre as
variáveis dependentes foram testadas pela correlação de Spearman para ambos quem
teve e quem não teve sucesso.
As análises foram realizadas no software SPSS Statistic (IBM), considerando um nível
de significância de p menor ou igual a 0,05.

Resultados e Discussões
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Quarenta e sete (47) pacientes inférteis foram convidadas a participar voluntariamente
do estudo, das quais 26 concordaram em participar e 20 completaram todos as fases
do estudo. Os dados a seguir foram calculados apenas para as pacientes que
participaram de todas as fases dessa pesquisa.
Comparações entre sucesso x não sucesso
O sucesso no tratamento foi alcançado por 35% (n=7). O número de oócitos aspirados
(U = 16, p = 0,03) e de oócitos inseminados (U = 15,5, p = 0,02) foram maiores para as
participantes que obtiveram êxito no procedimento (Figura 1b,c), e houve uma tendência
para este grupo apresentar maior número de embriões formados (U = 20, p = 0,06).
Correlações
Foram encontradas correlações negativas entre a reatividade e o número de oócitos
aspirados (ρ = -0,48, p = 0,04), inseminados (ρ = -0,52, p = 0,02) e de embriões formados
(ρ = -0,57, p = 0,01). Além disso, houve tendência para a ansiedade no D3 se
correlacionar negativamente com o número de oócitos aspirados (ρ = -0,44, p = 0,06)
(Tabela 1).

Nesse estudo as pacientes que obtiveram êxito no procedimento da FIV apresentaram
maior número de oócitos aspirados e inseminados, observamos ainda que quanto maior
a resposta do cortisol, menor o número de oócitos aspirados e inseminados e a
formação de embriões viáveis.
Bezerra et al., 2020 observou nessa mesma amostra que o insucesso na FIV foi
relacionado a maior resposta do cortisol salivar antes do tratamento e maiores níveis de
ansiedade estado durante o tratamento. O presente estudo aponta outros fatores que
podem ter contribuído para esse insucesso; pacientes com maior resposta do cortisol
apresentaram menor o número de oócitos aspirados e inseminados e a formação de
embriões viáveis.
O efeito inibitório do cortisol no eixo reprodutivo, e consequentemente nos gametas, é
bem descrito na literatura (Moreira et al., 2005; Handa e Weiser, 2014). Quanto à sua
ação na FIV, não há consenso entre os estudos, visto que a associação entre o cortisol
e os desfechos do tratamento não sempre é encontrada ou quando encontrada, pode
ter distintas direções dependendo de que amostra biológica o cortisol é medido, por
exemplo: saliva, plasma, urina, fluido folicular, etc. (Massey et al. 2014) e também das
etapa do tratamento (Mathiesen et al., 2011; Boivin, Giffiths e Venetis, 2007).
Cesta et al. (2018) realizou a coleta do cortisol salivar da mesma forma que as pacientes
deste estudo foram orientadas, porém em oposição aos nossos resultados não foram
encontradas associações entre o cortisol e a maturidade do oócito ou qualidade do
embrião. No entanto, diferente do estudo atual no qual foi analisado o número total de
oócitos aspirados, inseminados e embriões formados, para Cesta et al. (2018) as
variáveis relacionadas aos resultados específicos do tratamento foram analisadas em
formato de proporções, como a taxa de utilização de embriões – definida como a
proporção entre o número de embriões que foram transferidos ou congelados e o
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número total de embriões criados – e a taxa de maturidade do oócito – definida como a
proporção de oócitos aspirados usados para o procedimento de FIV para o número total
de oócitos aspirados.
É mais comum na literatura estudos que relacionam o estresse fisiológico ou psicológico
com o desfecho final da FIV (An et al., 2013; An et al., 2011), do que com as variáveis
relacionadas aos gametas e embriões, como aqui foi investigado. Sendo assim, essa é
uma área que deve ser mais explorada, principalmente depois desses achados
positivos, pois através da melhor compreensão dessa relação, novas práticas ou
técnicas de manejo podem se propostas a fim de incrementar o sucesso das
intervenções nos serviços de reprodução assistida, contribuindo para melhores índices
de gravidez.

Conclusão
Os resultados encontrados são bastante interessantes, pois mostram relação
significativa entre o estresse, particularmente o cortisol, e alguns desfechos que podem
reduzir a taxa de sucesso da fertilização in vitro: número de oócitos aspirados e
inseminados e a formação de embriões viáveis. Não é possível definir ainda se o
aumento do cortisol é a causa da redução do número de oócitos e de embriões, mas
essa relação merece ser investigada em um estudo com maior número de participantes.
Além disso, somado à medida do cortisol antes do tratamento, pode-se realizar coletas
durante o processo da FIV, nos dias dos procedimentos de aspiração dos oócitos e de
transferência dos embriões, permitindo uma análise mais ampla do perfil fisiológico do
estresse nessas pacientes.
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Anexos

Figura 1. Boxplot das variáveis significativamente diferentes entre as condições de
sucesso

Tabela 1 - Correlações
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TÍTULO: Influência da conectividade estrutural e da urbanização nos componentes da
diversidade-beta em organismos de ambientes aquáticos
Resumo
A urbanização pode influenciar a biodiversidade através de mudanças na composição
de espécies e declínios de riqueza, mas poucos estudos têm analisado detalhadamente
estas mudanças através de escalas espaciais. Os componentes da diversidade-beta,
substituição e aninhamento, oferecem importantes informações sobre mudanças locais
e regionais de riqueza e composição. Objetivou-se testar como estes componentes são
influenciados pela conectividade e intensidade da urbanização através de escalas
espaciais. Utilizou-se uma base de dados de abundância de organismos aquáticos
(rotíferos e ostracodes) obtida de um estudo feito na Bélgica, o qual quantificou a
conectividade e a intensidade da urbanização em sete escalas espaciais. Análises de
partição de variância revelaram que, para rotíferos, a conectividade explicou 9% e 12%
da substituição e do aninhamento, respectivamente. Para ostracodes, a conectividade
explicou 14% da substituição e 19% do aninhamento. Diferentemente do esperado, o
efeito da urbanização per se teve uma influência irrisória e não significativa sobre os
componentes de diversidade-beta para ambos grupos de organismos. Isto indica
claramente o papel predominante da conectividade estrutural sobre os componentes da
diversidade beta. Efeitos ambientais locais decorrentes da urbanização se mostraram
irrelevantes. Sugere-se aumentar principalmente a conectividade da paisagem urbana,
permitindo que as espécies possam rastrear as condições ambientais mais favoráveis.
Palavras-chave: aninhamento; substituição; urbanização; ecologia de comunidades
TITLE: Influence of structural connectivity and urbanization on the components of betadiversity in organisms from aquatic environments
Abstract
Urbanization can influence biodiversity through changes in species composition and
richness, but only a few studies have analyzed such changes in detail across spatial
scales. Beta-diversity components, turnover and nestedness, offer important information
regarding local and regional changes in richness and composition. We test how such
components are influenced by connectivity and urbanization intensity across spatial
scales. We used a database of aquatic organisms (rotifers and ostracods) gathered in
Belgium that has also collected information on connectivity and urbanization intensity at
seven spatial scales. Variation partitioning analyses revealed that, for rotifers,
connectivity explained 9% and 12% of turnover and nestedness, respectively. For
ostracods, connectivity explained 14% of turnover and 19% of nestedness. Unlike our
expectation, the effect of urbanization per se on each component of beta-diversity was
weak and non-significant for both organism groups. This clearly indicates and
overwhelming role of structural connectivity on nestedness and turnover. Local effects
of urbanization turn out to be irrelevant. We suggest enhancing connectivity in urban
landscapes in order to allow species to track favorable environmental conditions in cities.
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Introdução
Observação: Devido a pandemia do COVID-19, houve um atraso na obtenção da base
de dados de borboletas europeias, impossibilitando o desenvolvimento das análises
originalmente propostas. No entanto, focamos aqui em outra base de dados de alta
qualidade para realizarmos análises relacionadas com os mesmos grandes objetivos da
proposta inicial, com ênfase nos impactos de atividades antrópicas sobre a
biodiversidade. Isto permitiu ao bolsista de iniciação científica se envolver nas diversas
etapas de produção de conhecimento, incluindo revisão bibliográfica, desenvolvimento
conceitual, organização e análise avançada de dados ecológicos, redação científica e
divulgação
dos
resultados
(e.g.,
I
SIMECO).
As áreas urbanas continuarão se expandindo enquanto as populações humanas
estiverem crescendo (Angel S, Parent J, Civco DL, Blei A, Potere D 2011). Essas áreas
urbanas causam diversos tipos de impactos ambientais, tais como: mudança nos ciclos
biogeoquímicos, aumento na emissão de gases de efeito estufa, modificação no curso
de rios e mudanças na biodiversidade (Grimm NB, et al. 2008). Áreas urbanas tendem
a ser mais quentes do que áreas circundantes, além de comprometer a qualidade dos
hábitats (Arnfield 2003). A urbanização também impacta diretamente na conectividade
entre habitats, favorecendo e selecionando os organismos com melhor capacidade de
dispersão (Piano 2017). No entanto, o efeito da conectividade estrutural depende da
escala espacial (Chase & Knight 2013), da capacidade de dispersão dos organismos e
de
seus
atributos
funcionais
(Merckx
2018).
Para melhor compreendermos os impactos da urbanização sobre a biodiversidade,
portanto, novos estudos devem ser capazes de avaliar tanto os impactos ambientais
locais e regionais, assim como o efeito da conectividade em diferentes grupos de
organismos. Para entendermos como a diversidade de espécies está variando ao longo
de um gradiente de urbanização e de conectividade estrutural, em um contexto de
metacomunidade, é importante utilizar índices de diversidade beta, os quais descrevem
a variação na composição de espécies entre locais. No entanto, um enfoque unicamente
sobre a diversidade beta total pode mascarar efeitos do declínio direcional de espécies
(i.e., aninhamento) e da substituição de espécies ao longo de gradientes urbanos.
Assim, para uma melhor compreensão dos mecanismos que interferem na estrutura das
metacomunidades, é necessário particionar a diversidade beta em seus dois
componentes (Baselga 2010), sendo eles aninhamento (nestedness) e substituição
(turnover). O componente aninhamento demonstra uma perda direcional de espécies ao
longo de um gradiente ambiental, enquanto que o componente substituição informa se
existe uma troca de espécies entre comunidades ao longo do gradiente ambiental. É
plausível que a urbanização possa influenciar contraditoriamente os dois componentes
de diversidade beta, dependendo das mudanças na qualidade local dos ecossistemas
aquáticos e do nível de conectividade entre eles. Assim, o particionamento da
diversidade beta constitui uma importante ferramenta para entendermos como a
urbanização
está
afetando
esses
ecossistemas.
Este trabalho tem como objetivo avaliar como os componentes da diversidade beta,
aninhamento e substituição, são influenciados por gradientes de intensidade de
urbanização e de conectividade estrutural em dois grupos de organismos aquáticos.
Metodologia
Para o estudo, utilizou-se uma base de dados de abundância de organismos aquáticos
provenientes da Bélgica através de uma colaboração no âmbito de um projeto
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internacional.
Para coleta de dados de abundância dos rotíferos e ostracodes, utilizou-se um
desenho espacialmente hierárquico, abrangendo gradientes de urbanização em sete
escalas diferentes, iniciando em um raio de 50 metros e dobrando até atingir o raio
máximo de 3200 metros. Foram usados 27 parcelas, das quais 9 eram consideradas de
baixa urbanização, 9 eram consideradas com urbanização intermediária e 9 com alta
urbanização. Como proxy para urbanização foi usado a porcentagem de área
construída, obtida a partir de um software de sistema de informação geográfica (GIS).
Em cada unidade amostral foram obtidas as coordenadas, latitude e longitude, e a partir
delas foram calculados PCNMs (Principal Coordinates of Neighbor matrices) com a
finalidade de descrever a conectividade estrutural (Dray et al. (2006)). A diversidade
beta foi calculada usando o índice de bray-curtis e particionada em seus componentes
de aninhamento e substituição (Baselga 2013). Logo após, para quantificar os efeitos
individuais e compartilhados da urbanização e da conectividade estrutural nos
componentes da diversidade beta usamos a partição de variância (Borcard et al. 1992).
As análises foram realizadas usando os pacotes ape, vegan e betapart do software R.
Resultados e Discussões
Tanto para a metacomunidade de rotíferos quanto para de ostracodes a urbanização
(porcentagem de área construída) não demostrou nenhuma contribuição em nenhum
dos componentes da diversidade beta e em nenhuma das escalas. Porém, a
conectividade estrutural explicou 9% da substituição e 12% do aninhamento na
metacomunidade de rotíferos. Para a metacomunidade de ostracodes, a conectividade
estrutural
explicou
14%
da
substituição
e
19%
do
aninhamento.
Diferente do que esperávamos, a urbanização em si, não apresentou nenhuma
influência direta sobre esses dois grupos de organismos em nenhum dos componentes
da diversidade beta. No entanto, mudanças na conectividade estrutural, as quais são
um reflexo indireto da urbanização, apresentaram uma influência significativa nos
padrões observados. Mesmo organismos considerados com uma capacidade de
dispersão relativamente boa, como rotíferos e ostracodes, a distância espacial ainda
limita a dispersão, mesmo que com baixa intensidade (De Bie, T. et al. 2012).
Alternativamente, o padrão descrito poderia indicar o efeito de variáveis ambientais
espacialmente estruturadas e que não foram mensuradas em campo, resultando em um
efeito
puramente
espacial.
No entanto, é importante observarmos que pelo fato da urbanização não ter
apresentado influência sobre esses organismos, isso não significa que ela não possui
impactos na biodiversidade. Outros estudos mostram que organismos diferentes
apresentam respostas diferentes com relação a urbanização (Merckx et al. 2018), e o
próprio efeito da conectividade reflete uma matriz urbana com baixa permeabilidade aos
movimentos destes organismos aquáticos. De acordo com nossos resultados, aumentar
a conectividade estrutural é fundamental para permitirmos às espécies buscarem as
condições de habitat mais adequadas em ambientes urbanos. Para organismos
aquáticos, isto possivelmente significa diminuir a distância espacial entre corpos d’água.
Conclusão
Os resultados desse estudo mostram que, para os grupos de organismos
investigados, é necessário investir no aumento da conectividade da paisagem, para que
as espécies possam se mover e encontrar condições ambientais favoráveis. Além disso,
se recomenda não apenas ampliar a quantidade de grupos estudados, mas também
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procurar novos indicadores da qualidade urbana, com o fim de melhor estudar seus
efeitos diretos e indiretos na composição de espécies e riqueza de espécies.
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Anexos

Figura 1. Partição de variância representada pelo diagrama de venn.

Figura 2. Partição de variância para metacomunidade de rotíferos.

Figura 3. Partição de variância para metacomunidade de ostracodes.
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TÍTULO: Esforços, cobertura e desenvolvimento de pesquisas na Área de Proteção
Ambiental dos Recifes de Corais
Resumo

A Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC-RN) é uma Unidade de
Conservação de Uso Sustentável para a proteção, manutenção e conservação de uma
vasta área marinha no litoral do Rio Grande do Norte. Nesse estudo identificamos o
número de publicações, as principais instituições, os principais temas e grupos
taxonômicos abordados em publicações que abrangeram a região da APARC, através
de uma análise da literatura de 1945 a 2020, que identificou 51 publicações. Houve um
crescimento no número de publicações relacionadas a APARC ao longo do tempo, em
sua maioria feitas por instituições do Brasil. Os temas de Ecologia de Comunidades e
Geografia foram mais frequentes. Os peixes e invertebrados foram os grupos mais
estudados na região, mais até do que os organismos bentônicos, onde foram
classificados os corais. O aprofundamento das análises e resultados será feito em uma
próxima versão desse estudo. Tais informações poderão dar subsídio nas tomadas de
decisões dos gestores da Unidade de Conservação e direcionar os esforços em temas
e grupos menos cobertas por pesquisas.

Palavras-chave: Unidade de conservação marinha. Rio Grande do Norte. Gestão.
Pesquisa.
TITLE: Efforts, coverage and development of research in the Environmental Protection
Area of Coral Reefs
Abstract

The Coral Reef Environmental Protected Area (APARC-RN) is a Sustainable Use
reserve to protect, maintain, and conserve a large marine area on the coast of Rio
Grande do Norte. This study identified the number of publications, the leading
institutions, themes, and taxonomic groups investigated in research covering the
APARC-RN region through a literature analysis from 1945 to 2020 that identified 51
publications. The number of publications increased over time, most of them by Brazilian
institutions. The themes of Community Ecology and Geography were most frequent. The
fish and invertebrates were the most studied groups in the region, even more than the
benthic organisms, including the corals. The next version of this study will include more
analysis and results. This information can support the reserve managers and direct the
efforts in themes and groups less covered by the research.
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Introdução
O processo de desenvolvimento humano, por muitas vezes, envolve a modificação e
destruição dos ambientes naturais (Brito 2000). Uma das formas de minimizar a perda
da biodiversidade tem sido o estabelecimento de áreas protegidas também chamadas
de unidades de conservação (Brito 2000, Joppa & Pfaff 2011). Segundo a meta 11
estabelecida na 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade
Biológica (COP-10), até 2020 cerca de 17% das áreas terrestres e águas continentais,
assim como 10% de áreas marinhas, devem ser conservadas através da implementação
de áreas protegidas (MMA 2013).
No Brasil há dois grupos de unidades de conservação definidos pelo Sistema Nacional
de Unidades de Conservação - SNUC (Brasil 2000), o grupo de proteção integral, que
tem como objetivo principal a preservação da natureza, sendo permitido apenas o uso
indireto dos recursos naturais, e o grupo de uso sustentável, que tem por objetivo a
compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos
recursos naturais. Atualmente, o estado do Rio Grande do Norte é responsável pela
gestão de 10 unidades de conservação. Cabe ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Norte (IDEMA) planejar, definir, propor a criação,
implantar e gerir as unidades de conservação estaduais, assegurando a proteção da
natureza e a qualidade de vida das gerações presentes e vindouras (Rio Grande do
Norte 2003). Dentre as unidades de conservação estaduais do Rio Grande do Norte, a
maior em área e a única que está inserida exclusivamente no bioma marinho é a Área
de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais – APARC-RN (NUC-IDEMA 2019). A
APARC-RN foi criada em 2001 por meio do Decreto N° 15.746, tendo como objetivo a
proteção de mais de 136 mil hectares de região marinha do litoral norte do estado do
Rio Grande do Norte, abrangendo a faixa costeira dos municípios de Maxaranguape,
Rio do Fogo e Touros (Rio Grande do Norte 2001). A criação desta unidade de
conservação se deu sobretudo devido a necessidade de conciliar as atividades
humanas, como a pesca e o turismo, com a preservação do ecossistema dos recifes de
corais (Rio Grande do Norte 2001, IDEMA & Oceânica 2012). Historicamente, diversos
estudos envolvendo ecologia, biologia, geografia, oceanografia, geologia e turismo são
desenvolvidos na APARC (e.g. Feitosa et al. 2012, Urano et al. 2015).
O corpo de conhecimento gerado por atividades de pesquisa em uma unidade de
conservação deve colaborar para a elaboração, manutenção e avaliação de estratégias
de manejo, e deve subsidiar os gestores para defender as estratégias propostas (van
Wilgen et al. 2016). Uma das razões para a destruição do ecossistema do recife de coral
é a falta de conhecimento sobre recifes (Rani et al. 2020, Souter & Lindén 2000). Por
isso, além de identificar as pesquisas já realizadas em unidades de conservação,
também é importante identificar as lacunas de pesquisas, onde investimentos futuros de
recursos humanos e financeiros devem ser feitos. Análises bibliométricas de atividades
de pesquisa em unidades de conservação podem ajudar a fornecer esse cenário (e.g.
van Wilgen et al. 2016, Vásquez-Uribe & Matallana-Tobón 2016).
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar como está sendo desenvolvido o
conhecimento científico dentro a APARC-RN ao longo do tempo, buscando quantificar
os esforços de pesquisa (número de publicações), identificar os temas abordados e
grupos biológicos mais estudados. Os resultados desse estudo fornecerão um retrato
do conhecimento científico atual sobre a unidade de conservação, apontarão lacunas
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de conhecimento e darão suporte à gestão da unidade de conservação nas estratégias
de estímulo à pesquisa.

Metodologia
Para levantamento dos artigos publicados, foram feitas pesquisas seguindo quatro
etapas: 1) Pesquisa no indexador Web of Science; 2) Pesquisa no indexador Scielo; 3)
Triagem do currículo lattes dos pesquisadores com solicitação de licença de pesquisa
na APARC-RN; 4) Triagem do currículo lattes dos primeiros e segundos autores dos
artigos considerados nos itens anteriores (ver Figura 1 na seção Resultados).
A pesquisa por artigos no indexador Web of Science foi feita utilizando palavras-chaves
e consistiram no nome das principais praias na região da APARC (Quixaba,
Carnaubinha, Garças, Peroba, Caraúbas, Maracajaú, Pititinga, Punaú, Zumbi e
Piracabus), nome dos municípios adjacentes à APARC-RN (Rio do Fogo,
Maxaranguape e Touros) e outros marcos sinalizados no mapa do Plano de Manejo da
APARC (Canal de São Roque, Cabo de São Roque, Baixo de Sioba, Baixo o Cação,
Baixo da Passagem, Cabo Calcanhar e Ponta da Gameleira). A pesquisa foi restrita ao
intervalo de tempo de 1945 a 2018. Todos os artigos foram triados pelo título, resumo
e, quando necessário, pelo artigo completo, e apenas aqueles que abrangeram a
APARC-RN foram mantidos como foco desse estudo. Na pesquisa por artigos no
indexador Scielo foram utilizadas as mesmas palavras-chave e mesmo intervalo de
tempo. A busca nesse indexador contempla artigos em periódicos de circulação regional
ou de menor impacto. Foram mantidos para essa revisão apenas artigos que
abrangeram a APARC-RN e que não tivessem sido contemplados na etapa anterior.
A lista de pesquisadores que solicitaram licença de pesquisa na APARC-RN foi obtida
junto ao órgão ambiental responsável pela gestão da APARC-RN, o Núcleo de Unidades
de Conservação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
(IDEMA). O currículo desses pesquisadores foi obtido através da Plataforma Lattes
(http://lattes.cnpq.br/). Nos currículos, fizemos a triagem e seleção das produções
acadêmicas relacionadas à APARC-RN na seção “Artigos completos publicados em
periódicos”. Também foram pesquisados e triados da mesma forma os currículos Lattes
do primeiro e segundo autor dos artigos que abrangeram a APARC-RN obtidos na
pesquisa nos indexadores Web of Science e Scielo. Os artigos completos foram obtidos
através do portal Periódicos Capes, do portal ResearchGate ou por solicitação por email
aos autores.
No processo de triagem descrito nas etapas anteriores, foram excluídos artigos na
região considerando os seguintes critérios: a) caso não tivessem relação direta com a
APARC-RN; b) caso não fossem direcionados ao ambiente marinho e/ou recursos
marinhos e/ou turismo marinho; c) com abordagem em amplas escalas espaciais (e.g.
continentais), nos quais não foi possível identificar coletas na área delimitada no Plano
de Manejo da APARC-RN. A partir das publicações mantidas foram coletados dados de
ano da publicação e ano do estudo, palavras-chave definidas pelos autores, principais
instituições e autores envolvidos, principais temas abordados no estudo (Tabela 1), os
grupos biológicos estudados mais pesquisados, e os principais resultados. A partir das
palavras-chave, nome da revista, título do estudo e objetivo os seguintes temas foram
identificados nas publicações.
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O grupo estudado dos artigos que envolveram grupos biológicos foram analisados
identificados como plânctons (organismos animais e vegetais incapazes de vencer os
movimentos do mar, flutuando passivamente na coluna d’água, ou nadando fracamente,
tais como o fitoplâncton, zooplâncton, mesozooplâncton), peixes, macroalgas (como
“seagrass” e “seaweed”), invertebrados (como moluscos e macro artrópodes) e
organismos bentônicos (corais e organismos associados). Artigos que tiveram como
grupo de estudo as pessoas que residem e vivem na região costeira da APARC-RN
foram categorizados como “comunidade local”.
Foram utilizadas estatísticas descritivas e apresentações gráficas. As frequências dos
temas investigados serão comparadas em uma próxima versão usando teste de quiquadrado (e.g. Ashman et al. 2019). Além disso, em uma próxima versão desse estudo
também será feito um mapeamento da co-ocorrência de palavras nos títulos e resumos
dos artigos (van Eck e Waltman 2010, e.g. van Wilgen et al. 2016) para subsidiar uma
discussão mais aprofundada dos temas abordados. Os resultados desse estudo serão
discutidos à luz do plano de manejo da APARC-RN.

Resultados e Discussões
Foram encontrados ao todo 51 estudos feitos na área da APARC-RN (Figura 1).
A maior parte das instituições executaram estudos na APARC-RN são sediadas no
Brasil (25 instituições), seguido de instituições nos Estados Unidos (seis instituições),
Reino Unido (três instituições), Espanha (duas instituições), Alemanha (uma instituição),
Austrália (uma instituição), Canadá (uma instituição), China (uma instituição), França
(uma instituição), México (uma instituição) e Taiwan (uma instituição). 41% dos estudos
foram desenvolvidos por pesquisadores de apenas uma instituição, 31% por parcerias
nacionais e 26% por parcerias internacionais e 2% não houve informação das
instituições. A identificação dessas instituições que já executaram algum tipo de
pesquisa na APARC pode representar uma oportunidade de estímulo a novas pesquisas
para a gestão da unidade de conservação.
O primeiro artigo publicado abrangendo a APARC encontrado nesta revisão foi em 1998.
Houve um aumento no número de artigos publicados a partir de 2000 na área que
compreende a APARC-RN. Analisando o esforço de pesquisa na APARC-RN nas três
últimas décadas, apenas 6% desses estudos foram publicados na década de 90,
enquanto 27% dos artigos foram publicados de 2000 a 2009 e 67% na década de 2010.
O aumento no número de estudos na região da APARC-RN ao longo das décadas pode
ter relação com aumento das pesquisas científicas em geral, e com a criação desta
unidade de conservação, que ocorreu em 2001. Esse aumento nos esforços de
pesquisa ao longo do tempo também ocorre em outros locais e regiões do mundo (Burt
2013).
A área temática mais abordada nos estudos feitos na APARC-RN foi a Ecologia de
Comunidades (17 artigos), seguido da Geografia (10 artigos), Biologia de Organismos
(7 artigos), Taxonomia (7 artigos), Morfologia (6 artigos), Turismo (4 artigos),
Ecossistemas (4 artigos), Populações (3 artigos), Hidrologia (3 artigos), Distribuição (2
artigos), Aquicultura (2 artigos) e por último a Pesca e a Bioquímica (com 1 artigo cada).
Há uma grande cobertura de pesquisa na APARC-RN, abarcando temas diversos, mas
ainda com poucos estudos, abrangendo assuntos específicos desses temas (Tabela 1).
Considerando que a APARC-RN é uma Unidade de Conservação de uso sustentável,
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cujo zoneamento inclui locais onde a visitação de turistas e a pesca por parte da
comunidade local é permitida, mais estudos avaliando o impacto dessas atividades
sobre a biodiversidade ou estudos populacionais (estoque pesqueiro, estrutura de
tamanho, ecologia histórica) que possam indicar possíveis efeitos desses impactos
seriam importantes para subsidiar tomadas de decisão pela gestão desta unidade de
conservação.
Os grupos mais estudados foram os peixes (10 estudos) e invertebrados (10 estudos),
seguidos pelas macroalgas (9 estudos), plânctons (8 estudos), organismos bentônicos
(6 estudos) e a comunidade local (2). Os peixes de recifes concentram a maior parte
dos estudos no grupo “peixes”, enquanto no grupo de “invertebrados” os moluscos,
principalmente polvos, foram os organismos mais estudados e com conhecimento mais
consolidado na região. Foi uma surpresa ver que o grupo de organismos bentônicos,
onde estão inseridos os corais, está entre os grupos com menos publicações, já que
são um dos principais atrativos da APARC-RN para o turismo, estando os corais
inclusos até no nome da Unidade de Conservação. Apesar da pesca da lagosta existir
na região, inclusive com um programa de manejo social/econômico recomendado no
Plano de Manejo da APARC-RN, não foi encontrado nenhum estudo do impacto da
pesca dos crustáceos na região.
64,7% das publicações encontradas foram através da triagem dos currículos, ou seja,
não foram encontrados nas buscas através dos indexadores mais comumente
utilizados. A comunidade acadêmica está familiarizada a desenvolver trabalhos de
revisão bibliográfica, onde buscam informações em livros e publicações de periódicos
diversos (e.g. Lima-Ribeiro et al. 2007, Laia et al. 2015, Andrade et al. 2016), perdendo
muitas vezes informações valiosas que estão contidas apenas em monografias,
especializações, dissertações e teses. Tais documentos muitas vezes não são
encontrados nessas bases indexadas, sendo chamadas de literatura cinza (Paez 2017).
Esse resultado pode indicar que a maior parte do conhecimento produzido na APARCRN está se mantendo na literatura cinza, o que dificulta o seu acesso sistemático e
consequentemente a tomada de decisões embasadas nesses estudos. Um
levantamento na literatura cinza, através dos repositórios institucionais de teses e
dissertações, poderia ampliar um pouco o retrato das pesquisas desenvolvidas na
região. Entretanto, o acesso à literatura cinza é menos padronizado do que aos artigos
publicados via indexadores, além do fato que este material não foi submetido a um
processo de revisão por pares.

Conclusão

Existe um aumento no número de publicações científicas relacionadas a Área de
Proteção Ambiental dos Recifes de Corais/RN nas últimas décadas. Os esforços de
pesquisas estão concentrados em sua maioria em instituições do Brasil, com algumas
parcerias internacionais, cobrindo sobretudo a área de ecologia de comunidades e
geografia. Os organismos bentônicos como os corais, que dão nome à Unidade de
Conservação, não possuíram tantas publicações com foco neles como houve com os
peixes e invertebrados, o que se mostrou uma surpresa. Foi percebido que existe a
necessidade de estudos com uma abordagem dos impactos e a sustentabilidade das
atividades locais, inclusive no entorno. O retrato da pesquisa realizada na área será
discutido com maior profundidade na versão final desse trabalho, considerando os
programas de pesquisa recomendados no plano de manejo da APARC-RN.
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Anexos

Figura 1 - Etapas sequenciais de busca nos indexadores de artigos científicos (Web of
Science e Scielo) e na Plataforma Lattes e de triagem de publicações que abrangeram
a Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC).

Tabela 1 - Temas de pesquisa nos quais os artigos que abrangeram a APARC-RN foram
classificados.
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO I/D DO GENE DA ENZIMA
CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) E O CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Resumo

O câncer de cabeça e pescoço trata-se de um grupo cânceres que acomete cavidade
oral, faringe e laringe. Possui uma incidência de cerca de 540.000 casos ao ano em todo
mundo e, apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, uma mortalidade de cerca
de 50%. Polimorfismos são variações genéticas presentes nos indivíduos, as quais
podem, a partir de variações da fisiologia normal, atuar como fatores protetores ou
indutores de diversos cânceres. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi avaliar a
relação do polimorfismo de inserção/deleção (I/D) do gene Enzima Conversora de
Angiotensina (ECA) e o câncer de cabeça de pescoço. Para avaliar o polimorfismo em
questão realizou-se pesquisa com artigos publicados até maio de 2020, nas plataformas
PubMed, Lilacs e Scielo. Os resultados da pesquisa indicaram que não há correlação
significativa entre o polimorfismo de I/D da ECA e o risco de desenvolvimento do
carcinoma nasofaringeal; havendo, entretanto, associação significativa entre o
polimorfismo e lesões orais pré-cancerosas e câncer oral – sendo responsabilizado por
essa relação ora o genótipo de deleção (DD), associado a maiores concentrações sérica
da enzima conversora de angiotensina, ora o genótipo de inserção (II), associado a
menores concentrações dessa. A partir desses resultados, observa-se que são poucos
os estudos que avaliam a relação entre o polimorfismo de I/D do gene ECA e o câncer
de cabeça e pescoço, sendo necessários mais estudos para uma conclusão consistente.
Palavras-chave: Polimorfismo Genético. ECA. ECA I/. Câncer de Cabeça e Pescoço.
TITLE: ASSOCIATION BETWEEN I / D POLYMORPHISM OF THE ANGIOTENSIN
CONVERTING ENZYME (ACE) GENE AND HEAD AND NECK EPIDERMOID
CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW.
Abstract
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Head and neck cancer is a group of cancers that affect the oral cavity, pharynx and
larynx. It has an incidence of around 540,000 cases per year worldwide and, despite
diagnostic and therapeutic advances, a mortality rate of around 50%. Polymorphisms
are genetic variations present in individuals, which can, from variations in normal
physiology, act as protective or inducing factors for several cancers. Thus, the objective
of this work was to evaluate the relationship between the insertion/deletion (I/D)
polymorphism of the Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) gene and head and neck
cancer. To evaluate the polymorphism in question, a research was carried out with
articles published until may 2020, on the PubMed, Lilacs and Scielo platforms. The
research results indicated that there is no significant correlation between the ACE I/D
polymorphism and the risk of developing nasopharyngeal carcinoma; however, there is
a significant association between polymorphism and pre-cancerous oral lesions and oral
cancer - being responsible for this relationship, sometimes the deletion genotype (DD),
associated with higher serum concentrations of the angiotensin-converting enzyme, and
sometimes the insertion genotype (II), associated with lower concentrations of this. From
these results, it is observed that there are few studies that assess the relationship
between the ACE gene I/D polymorphism and head and neck cancer, and further studies
are necessary for a consistent conclusion.

Keywords: Genetic Polymorphism. ACE. ACE I/D. Head and Neck Cancer.
Introdução
Câncer de cabeça e pescoço trata-se de um grupo de cânceres que envolvem cavidade
oral, faringe (orofaringe, nasofaringe e hipofaringe) e laringe. O tipo histológico mais
frequente é o carcinoma espinocelular, presente em mais de 90% dos casos
(ALVARENGA et al., 2008). O carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço
(CECP) ou carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECB) representa uma
significativa causa de morbidade e mortalidade, com aproximadamente 540.000 novos
casos anuais e 271.000 mortes em todo o mundo, chegando a uma mortalidade de 50%
(PEREZ-ORDEÑEZ et al., 2008).
Convencionalmente, o CECP pode ser prevenido a partir da minimização da exposição
aos fatores de risco a ele associados. Entre tais fatores de risco tem-se o tabaco e
consumo de álcool (PEREZ-ORDEÑEZ et al., 2008), sendo esses relacionados ao
desenvolvimento de cerca de 80% de tais cânceres globalmente, com algumas
variações a partir dos diferentes sítios (65% para cavidade oral versus 86% para laringe)
(WORLD CANCER REPORT, 2014). Outros fatores de risco envolvidos são a infecção
por HPV e a suscetibilidade genética dos acometidos (HAN et al., 2010), assim como a
má higiene de cavidade oral. As alterações genéticas observadas nos cânceres de
cabeça e pescoço são complexas e inter-relacionadas. Essas alterações incluem a
ativação de proto-oncogenes como a ciclina D1 (CDKN2A), MYC, RAS, PIK3CA e EGFR
e inativação de genes supressores tumorais como a P16, TP53 e PTEN (WORLD
CANCER REPORT, 2014).
O gene da enzima conversora de angiotensina (ECA), expresso em uma grande gama
de tecidos (SMALLRIDGE et al., 1986; NOVERAL et al, 1987; PETROV et al, 2000), é
uma metalopeptidase responsável pela conversão de angiotensina I em angiotensina II
(Ang II). Essa enzima é fundamental no sistema renina-angiotensina-aldosterona
humano (SRAA) e tem sido relacionada também com importantes papeis na modulação
da homeostase vascular, inflamação e angiogênese (ZHANG et al., 2014). A Ang II
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parece estar envolvida em processos fibróticos por agir como uma citocina próinflamatória, participando de várias etapas da resposta inflamatória (MEZZANO et al,
2001).
Localizado no cromossomo 17q23, o gene é constituído por 26 exons e 25 íntrons e seu
up-regulation vem sendo correlacionado com vários tipos de cânceres (ZHANG et al.,
2014). A inserção/deleção de 287 pares de base no íntron 16 (rs4646994) do gene ACE
está relacionada a variações no nível sérico da enzima conversora de angiotensina,
sendo frequentemente associado com a carcinogênese de diversos cânceres, incluindo
o carcinoma oral. Com um total de três genótipos possíveis: II, ID, DD, estudos
mostraram que indivíduos com o genótipo DD estão associados com níveis de ECA e
Ang II significativamente mais elevados que aqueles com o genótipo II, enquanto
indivíduos com o genótipo ID teriam níveis intermediários de ambas as enzimas (RIGAT,
B. et al, 1990).
Dados apontam relação entre a concentração sérica da enzima e a migração de células
tumorais, a angiogênese e o comportamento metastático (VAIRAKTARIS, et al., 2009;
ZHANG et al., 2014). Sua inibição in vitro e in vivo em modelos animais tem sido
correlacionada com supressão do crescimento tumoral e angiogênese (ZHANG et al.,
2011). A presente revisão visa determinar se há a relação entre o polimorfismo de I/D
do gene ACE e o carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço.

Metodologia

IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS
Realizou-se uma seleção de artigos científicos através das bases de dados MedLine via
PubMed, Lilacs e Scielo, em maio de 2020. Os descritores utilizados foram obtidos a
partir das plataformas MESH e DECS. A estratégia de pesquisa identificou os artigos
elegíveis a partir das seguintes palavras-chave: ACE E polymorphism OU
polymorphisms OU snp E hnc OU head and neck OU oral OU oral cavity OU pharyngeal
OU pharynx OU nasopharynx OU nasopharyngeal OU oropharynx OU oropharyngeal
OU laryngopharynx OU laryngopharyngeal OU hypharynx OU hypharyngeal OU nasal
cavity OU nasal OU larynx E cancer OU carcinoma OU tumor E malignancy OU
neoplasm.
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Os seguintes critérios foram utilizados na seleção da literatura para a revisão
sistemática: (a) publicação em língua inglesa; (b) artigo original; (c) data de publicação
do estudo a partir dos anos 2000. A Newcastle-Ottawa quality assessment scale (NOS)
foi utilizada para nortear a seleção dos estudos nesta revisão, ao avaliar a qualidade
destes - sendo os estudos com escore NOS ≥6 considerados de maior qualidade
(WELLS et al, 2019). Temos, portanto, que os critérios de exclusão utilizados foram: (a)
estudos duplicados; (b) NOS < 6. Posteriormente, os estudos foram selecionados com
base em seus títulos, resumos e textos na íntegra, excluindo-se aqueles não
condizentes com o objetivo da revisão.

Resultados e Discussões
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RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS
A Figura 1 mostra o processo utilizado para selecionar os artigos inclusos na revisão.
Foram encontrados 10 artigos a partir da revisão literária, dos quais nenhum foi
removido devido a duplicidade. Após análise de título e de resumos, foram excluídos
quatro artigos. Posteriormente à leitura na íntegra, foram excluídos justificadamente dois
artigos, não havendo exclusão devido a escore NOS<6. Finalmente, foram selecionados
quatro
artigos
para
a
revisão
sistemática.
A Tabela 1 sumariza as principais características dos artigos incluídos. Dos quatro
artigos, três têm origem asiática, sendo dois conduzidos na China e um em Taiwan; o
quarto artigo possui origem caucasiana, sendo conduzido na Grécia e na Alemanha. Os
tipos de câncer abordados foram: carcinoma de células escamosas oral (OSCC), lesões
orais pré-malignas (OPL) e, carcinoma de nasofaringe (NPC). Todos os estudos
correlacionam-se com o polimorfismo rs1799752 (I/D de 286 pares de bases), sendo a
técnica utilizada para análise a reação em cadeia de polimerase (PCR). Foram avaliados
um total de 1995 pacientes, divididos entre amostras de casos e controle. Cada artigo
trouxe uma amostra de casos variando de 61 a 186, com uma média de 145 pacientes;
a amostra-controle variou entre 61 e 279, com uma média de 153 pacientes.
Os genótipos e frequências alélicas do polimorfismo I/D do gene ACE encontradas nos
estudos estão sumarizadas na Tabela 2.
DISCUSSÃO
A enzima conversora de angiotensina (ECA), responsável pela conversão da Ang I em
Ang II (Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona) (SMALLRIDGE et al., 1986;
NOVERAL et al, 1987; PETROV et al, 2000) e pela degradação da bradicinina, é uma
enzima de membrana expressa em diversos órgãos e tecidos corporais (WU et al.). A
ECA também está envolvida na proliferação e migração de células tumorais,
angiogênese e comportamento tumoral metastático [13]. O polimorfismo de
inserção/deleção (I/D), ao influenciar os níveis séricos da enzima, tende a ser
relacionada, positiva ou negativamente, com o risco do desenvolvimento de câncer.
ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO I/D DO ACE E O RISCO DE CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO
Ao todo, 4 estudos investigaram a associação entre o polimorfismo I/D do gene ACE e
o câncer de cabeça e pescoço. Os quatro estudos não apresentaram desvio do
equilíbrio de Hardy-Weinberg nos casos e nos controles. O estudo de Li et al., realizado
com população chinesa, não apresentou associação significativa entre o polimorfismo
que o risco de carcinoma nasofaringeal (ID vs. II: OR = 0.77, 95%CI 0.51–1.17; DD vs.
II: OR = 0.98, 95%CI 0.56–1.72, respectivamente). Apesar da ECA ser reportada como
associada à etiologia de vários tipos de câncer e ter diferentes papéis na oncogênese,
essa associação não foi observada entre a população chinesa e o câncer nasofaringeal.
Três estudos encontraram associação significativa entre o polimorfismo e lesões orais
pré-cancerosas e câncer oral. Liu et al. e Chung et al., ambos asiáticos, mostraram uma
maior distribuição do genótipo DD (DD vs. II: crude odds ratio (OR) = 2.76, 95% CI =
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1.139–7.080, P = 0.028 para pacientes com OPL; OR = 4.71, 95% CI = 2.247–10.882,
P = 0.0001 para pacientes com câncer oral) e do alelo D nos pacientes com OPL e OC.
Essa correlação manteve-se após ajustes por idade, tabagismo, status alcóolico e
duração do uso de noz de areca para mastigação (DD vs. II: odds ratio ajustado (AOR)
= 3.13, 95% CI = 1.133–9.158, P = 0.031 para pacientes com OPL; AOR = 5.46, 95%
CI = 2.361–13.800, P = 0.0001 para pacientes com câncer oral). Não houve associação
significativa entre o genótipo ACE e a classificação T tumoral, assim como seu estágio
clínico, entretanto, encontrou-se maior propensão (95% CI: 1.010–6.998) dos indivíduos
com o genótipo DD a demonstrar progressão para metástase linfonodal do que nos
pacientes com genótipo ID/II. Temos, mais uma vez, uma etnia restrita sendo
investigada.
Por fim, o estudo de Vairaktaris et al., europeu, demonstrou associação do genótipo II a
um maior risco relativo de carcinoma oral de células escamosas comparados ao
genótipo DD ao comparar o grupo controle (genótipos II9, DD78, ID66) e o grupo caso
(genótipos II30, DD60, ID 70) (p < 0.001). Comparado aos genótipos DD, o risco relativo
para carcinoma oral de células escamosas para heterozigotos ID foi 1.38 (95% CI
0.862.22), enquanto para indivíduos homozigotos II, 4.33 (95% CI 1.949.66). Ademais,
foi demonstrado um maior risco relativo para o desenvolvimento de cânceres em
estágios I e II (5.42, 95% CI 2.2612.95) comparados aos estágios III e IV (3.1, 95% CI
1.178.22) em pacientes homozigotos II; os pacientes heterozigotos ID demonstraram
um risco relativo similar para desenvolvimento de cânceres em estágios precoces ou
avançados (1.33 e 1.44, respectivamente). Vairaktaris salienta que a maior associação
entre o genótipo II e o risco de carcinoma oral de células escamosas pode decorrer não
da oncogênese advinda do Ang II, mas da bradicinina, a qual encontra-se mais ativa
devido a uma menor inativação ocasionada pelo menor nível sérico de ECA. A
bradicinina é reconhecida pela sua contribuição na gênese tumoral através do estímulo
ao crescimento e aumento da permeabilidade vascular.

Conclusão

Até o presente momento, são poucos os estudos que avaliaram a relação entre o
polimorfismo de inserção/deleção do gene ACE e o prognóstico dos pacientes com
câncer de cabeça e pescoço. Estudos reforçam o potencial de aplicação desses
polimorfismos como ferramenta na predição prognóstica, entretanto, são necessários
mais trabalhos que possam confirmar ou refutar os achados acima em diferentes etnias.
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos.

Tabela 2. Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo da ECA nos estudos
incluídos.

Figura 1. Fluxograma da estratégia de seleção literária.
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TÍTULO:

Caracterização dos efeitos biológicos

e

antioxidantes da polpa de laranja enriquecida com b-caroteno no Caenorhabditis elegans
Resumo

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) é uma das frutas mais importantes
economicamente no mundo sendo seu consumo ligado a vários benefícios para a
saúde. Ela demonstra uma boa capacidade antioxidante por possuir componentes
fitoquímicos antioxidantes, como o B-caroteno, um dos principais precursores da
vitamina A e eficaz supressor dos singletos de oxigênio. Um grande número de estudos
sugere que esta capacidade antioxidante oferece proteção contra certas doenças
degenerativas relacionadas ao envelhecimento. Por meio da engenharia metabólica,
Pons et al. (2014) produziram uma linhagem de laranjas transgênicas enriquecidas com
β-caroteno (HRP) e nos forneceram para continuarmos a investigação do potencial
antioxidante dessa nova linhagem, utilizando o organismo modelo Caenorhabidtis
elegans. Conduzimos experimentos para analisar a expressão de genes antioxidantes,
a resistência ao estresse oxidativo e parâmetros biológicos tais como locomoção e
batimento faríngeo. Como resultados obtivemos que o tratamento com os sucos de
laranjas convencional (CV) e transgênico (HRP) foi capaz de induzir a expressão de
importantes genes antioxidantes (gcs-1, gst-4, sod-3 e hsp-4) e de aumentar a
sobrevivência em condições de estresse oxidativo no C. elegans, não afetando a
locomoção ou batimento faríngeo, comparando com o grupo não tratado (NT). Além
disso, a laranja HRP demonstrou possuir um efeito antioxidante mais eficiente que a
CV.

Palavras-chave: Caenorhabditis elegans. Laranja. Estresse oxidativo. B-caroteno.
TITLE: Characterization of biological and antioxidant effects of orange pulp enriched with
b-carotene in Caenorhabditis elegans
Abstract

The orange (Citrus sinensis L. Osbeck) is one of the most economically important fruits
in the world and its consumption is linked to several health benefits. It demonstrates a
good antioxidant capacity because it has antioxidant phytochemical components, such
as B-carotene, one of the main precursors of vitamin A and an effective suppressor of
oxygen singlets. A large number of studies suggest that this antioxidant capacity offers
protection against certain degenerative diseases related to aging. Through metabolic
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engineering, Pons et al. (2014) produced a line of transgenic oranges enriched with βcarotene (HRP) and provided us to continue investigating the antioxidant potential of this
new line, using the model organism Caenorhabidtis elegans. We conducted experiments
to analyze the expression of antioxidant genes, resistance to oxidative stress and
biological parameters such as locomotion and pharyngeal beat. As a result, we obtained
that the treatment with conventional (CV) and transgenic (HRP) orange juices was able
to induce the expression of important antioxidant genes (gcs-1, gst-4, sod-3 and hsp-4)
and to increase survival under oxidative stress conditions in C. elegans, not affecting
locomotion or pharyngeal beat, compared to the untreated group (NT). In addition, the
HRP orange has been shown to have a more efficient antioxidant effect than CV.

Keywords: Caenorhabditis elegans. Orange. Oxidative stress. B-carotene.
Introdução
A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) é uma das frutas mais importantes
economicamente no mundo sendo seu consumo ligado a vários benefícios para a
saúde. Ela demonstra uma boa capacidade 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, diabetes do tipo 2 e
doenças cardiovasculares (Rajendran et al., 2014)
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). Além disso, o C.
elegans possui o corpo transparente, o que facilita no estudo e identificação de proteínas
fluorescentes repórteres.
Anteriormente, avaliamos os efeitos dos sucos de laranja liofilizados (SLL) convencional
(CV) e transgênico (HRP) nos níveis endógenos de espécies reativas de oxigênio (ERO)
e o efeitos neuroprotetor dos SLL contra a toxicidade do peptídeo β-amiloide utilizando
o organismo modelo C. elegans. Nós obtivemos que o tratamento com o SLL foi capaz
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de reduzir os níveis intracelulares de ERO, além de retardar o tempo de paralisia nos
animais, causada pela superexpressão do peptídeo β-amiloide, comparando com o
grupo controle (NT), além disso, comparando ambos os tratamentos, o SLL HRP
demonstrou ser mais eficiente que o CV na redução de ERO e no retardo da paralisia
no C. elegans.
Com isso, decidimos dá continuidade na investigação dos efeitos antioxidantes do
tratamento com os SLL conduzindo experimentos de sobrevivência ao estresse
oxidativo e na expressão de genes antioxidantes. Posteriormente, também avaliamos o
efeito do tratamento com os SLL sobre parâmetros biológicos, como batimento faríngeo
e locomoção.

Metodologia

Cepas utilizadas
As cepas utilizadas para a realização desse trabalho foram: N2 (tipo selvagem), CF1553
(muIs84 [pAD76(sod-3::GFP)]), CL2166 (dvls19[pAF15(gst-4::GFP::NLS)]), LD1171
(ldIs3[gcs-1p::GFP + rol-6(su1006)]), SJ4005 (zcIs4 [hsp-4::GFP; lin-15(n765)]).
Preparação do suco de laranja liofilizado
Os sucos de laranjas liofilizadas (SLL) convencional (CV) e transgênica (HRP) foram
fornecidos pela Fundecitrus por meio de uma colaboração com o Dr. Leandro Peña.
Para a obtenção do alto teor de β-caroteno na laranja HRP, foi utilizada a engenharia
metabólica através do silenciamento por RNA de interferência do gene Csβ-CHX
envolvido na conversão do B-caroteno em xantofilas (Pons et. al 2014). Para utilização
nos ensaios, os SLL foram ressuspendidos em água destilada autoclavada de acordo
com as medidas fornecidas pela Fundecitrus. Além disso, 7mM do antibiótico Velcorin
foi adicionado à suspensão para promover a esterilização dos SLL. Para a elaboração
do meio de cultivo, utilizamos 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) acrescido ou não de 2% dos SLL CV ou HRP. Em seguida, foi
adicionado 600 uL da cultura de bactérias OP50, crescida overnight a 37°C.
Avaliação do efeito dos sucos de laranjas CV e HRP sobre o batimento faríngeo e
locomoção
Para a realização dos ensaios, animais de tipo selvagem foram sincronizados através
da técnica de lise alcalina, que consiste na lise dos animais por uma solução alcalina de
hipoclorito restando apenas os embriões, que são resistentes. Os embriões crescem em
um meio sem comida, permitindo a eclosão das larvas, mas sem desenvolvimento,
permanecendo no estádio L1. Após sincronização, os animais foram tratados ou não
por 48h com 2% dos SLL CV ou HRP. Para a análise de locomoção, 10 animais de cada
grupo foram transferidos para placas NGM sem OP50. Em seguida, foi realizada a
contagem de três intervalos de 20 segundos por animal, observando os movimentos
corporais do animal. Foram considerados movimentos de dobramento do corpo de 90 °
ou mais, bem como duas curvaturas consecutivas para o mesmo lado. Para o ensaio de
batimento faríngeo, assim como no de locomoção, 10 animais de cada grupo foram
transferidos para NGM sem OP50. O escore de batimento faríngeo foi obtido por meio
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da contagem de três intervalos de 20 segundos por animal, observando-se os
movimentos do bulbo terminal da faringe com o uso de microscópio em objetiva de 40x.
Avaliação do efeito dos sucos de laranjas CV e HRP sobre a sobrevivência em
condições de estresse oxidativo
Para o ensaio de estresse oxidativo, animais N2 tipo selvagem foram sincronizados e
cultivados do estádio L1 por 48h em placas NGM até o estádio L4. Em seguida, foram
transferidos por mais 48h para placas de controle ou de tratamento (2% CV ou HRP),
todas contendo a substância FudR utilizada para evitar o crescimento da progênie.
Posteriormente, 50 animais de cada grupo foram incubados com TBHP 10 mM para
indução do estresse oxidativo. As frações de sobrevivência foram avaliadas a cada três
horas até que todos os animais fossem determinados como mortos, sem qualquer
movimento da faringe.
Avaliação do efeito dos sucos de laranjas CV e HRP sobre a expressão de genes
antioxidantes
Para esse ensaio, foram utilizadas cepas transgênicas expressando genes
antioxidantes gcs-1::GFP, gst-4::GFP, sod-3::GFP e hsp-4::GFP. Os animais foram
sincronizados e tratados ou não com 2% dos SLL CV ou HRP por 48h do estádio L1 ao
L4. As imagens dos animais foram capturadas pelo microscópio óptico Olympus BX51
(Tóquio, Japão) e os sinais fluorescentes foram medidos usando o software NIH ImageJ.
Todos os experimentos foram feitos em triplicatas e as análises estatísticas foram feitas
por ANOVA de uma via através da utilização do Graph Pad Prism 6.

Resultados e Discussões

Resultados e discussão
Tratamento com os SLL convencional (CV) e transgênico (HRP) não afeta parâmetros
biológicos em C. elegans
Para testar se SLL poderia interferir nos parâmetros biológicos de C. elegans,
conduzimos os ensaios de locomoção e batimento faríngeo. Os animais tratados com
2% de SLL CV ou HRP apresentaram aumento da taxa de batimento faríngeo em
comparação aos animais NT (p < 0.0001). No entanto, nenhuma diferença estatística foi
encontrada comparando ambos os grupos tratados (2% CV e 2% HRP) com o grupo NT
no experimento de locomoção.
Tratamento com os SLL CV e HRP promovem maior resistência ao estresse oxidativo
em C. elegans
Analisando os dados do experimento de estresse oxidativo, foi obtido que os animais
tratados apresentaram um maior tempo de sobrevivência de (CV) e (HRP) comparando
com o grupo controle (NT). Comparando ambos os grupos tratados, o tratamento com
o SLL HRP demonstrou estatisticamente (p = 0.0038) uma resposta melhor ao estresse
que o CV.
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Tratamento com os SLL CV e HRP fornecem maior expressão de genes antioxidantes
no C. elegans.
Nesse experimento obtivemos que os animais das linhagens transgênicas gcs-1::GFP,
gst-4::GFP, sod-3::GFP, hsp-4::GFP tratados com 2% CV ou HRP apresentaram um
maior nível de fluorescência comparando com o grupo NT (p < 0.0001). Ao
compararmos os grupos tratados, notamos um maior nível de fluorescência em sod3::GFP nos animais tratados com HRP em relação aos tratados com CV (p < 0.0001).
Com esse resultado, observou-se que o tratamento com os SLL foi capaz de induzir
uma maior expressão dos genes antioxidantes. Interessantemente, o tratamento com o
SLL HRP induziu uma expressão ainda maior de sod-3, possivelmente por causa do alto
teor de β-caroteno.
Sabe-se que o estresse oxidativo ocorre devido ao desequilíbrio entre a produção de
espécies reativas de oxigênio e a disponibilidade de antioxidantes ou eliminadores de
radicais. O excesso de ERO produzidos pode oxidar biomoléculas ou modificar
estruturalmente proteínas e genes e isso pode levar ao aparecimento e progressão de
doenças.
Os genes antioxidantes são importantes contribuintes para a manutenção do equilíbrio
redox. gcs-1 é um gene ortólogo da GCLC humana (subunidade catalítica da glutamatocisteína ligase). Prevê-se que tenha atividade glutamato-cisteína ligase. Está envolvido
em vários processos, incluindo processo biossintético da glutationa; resposta à
substância contendo arsênio; e resposta ao superóxido. gst-4 é um ortólogo da PGDSH
humana (prostaglandina D sintase hematopoiética) exibindo atividade da enzima de
ação detoxificante glutationa transferase. sod-3 é um ortólogo da SOD2 humana
(superóxido dismutase 2). Apresenta atividade da superóxido dismutase, envolvida na
remoção de radicais superóxido. As superóxidos desmutases (SODs) são um grupo de
metaloenzimas responsáveis pela defesa do organismo contra lesões mediadas por
espécies reativas de oxigênio. Através da catalisação e dismutação do radical livre ânion
superóxido (O2-) em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio (H2O2), essas
proteínas diminuem o nível de O2- que danifica as células em concentração excessiva
(Younus H, 2018). hsp-4 é um ortólogo de HSPA5 humano (membro 5 da família A de
choque térmico (Hsp70)). Possui atividade de ligação ao fator de transcrição da RNA
polimerase II e desempenha um papel fundamental no dobramento de proteínas e
controle de qualidade no lúmen do retículo endoplasmático.
Muitos estudos tem demonstrado que a laranja possui diversos componentes
fitoquímicos antioxidantes benéficos para a saúde. (Manthey et al, 2001; Franke et al.,
2005) Porém, os níveis de β-caroteno na fruta são ainda considerados subótimos. O βcaroteno 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, podendo levar a um maior poder antioxidante como foi
observado nos resultados obtidos.

Conclusão
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Além de reduzir endogenamente os níveis de ERO o tratamento com os SLL CV ou HRP
foi capaz de induzir a expressão de importantes genes antioxidantes e de melhorar a
resposta ao estresse oxidativo no C. elegans, não afetando os parâmetros biológicos,
comparando com o grupo não tratado. Vale destacar ainda a diferença encontrada entre
os tratamentos com CV ou HRP, em que a laranja transgênica enriquecida com βcaroteno foi capaz de desempenhar um papel antioxidante mais eficiente assim como
nos experimentos anteriores.
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Resumo
A produção de carnes encontra-se concentrada na exploração de bovinos, suínos e
aves, porém, há um grande interesse social na disponibilização de novas fontes
proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres. O cateto (Tayassu tajacu)
apresenta-se como uma espécie de grande potencial zootécnico para a produção de
carne, de alta palatabilidade e excelente qualidade. Dada a mudança no perfil do
consumidor, elevando a necessidade por alimentos de rápido preparo, a linguiça do tipo
frescal, dentre os embutidos mais consumidos, é a que mais se destaca. Nesse sentido,
objetiva-se elaborar uma linguiça com carne de catetos e avaliar suas características
físico-químicas e sensoriais afim de analisar a sua aceitação e possível introdução no
mercado. A formulação de um novo produto como a linguiça, é uma maneira alternativa
de utilização da carne desses animais, além de agregar valor ao produto, promover a
diversificação do mercado de produtos cárneos e funciona também como uma forma de
incentivo a criação da espécie. Devido a pandemia do novo Coronavírus, apesar do
avanço do projeto com a obtenção da matéria prima, não foi possível a realização da
fase de confecção do produto, estando o material armazenado, para posterior preparo
e análise.
Palavras-chave: Animais Silvestres, Carne, Embutidos cárneos.
TITLE:

CENTESIMAL

COMPOSITION

AND

ACCEPTANCE

OF

SAUSAGE

PRODUCED FROM COLLARED PECCARY MEAT (Tayassu tajacu / Pecari tajacu)
Abstract
Meat production is concentrated in the exploitation of cattle, pigs and poultry, however,
there is a great social interest in the provision of new protein sources, especially from
wild animals. The collared peccary (Tayassu tajacu) presents itself as a species of great
zootechnical potential for meat production, with high palatability and excellent quality.
Given the change in the consumer's profile, increasing the need for fast-prepared foods,
the fresh type sausage, among the most consumed sausages, is the one that stands out
the most. In this sense, the objective is to prepare a sausage with meat from collared
peccary and evaluate its physical-chemical and sensory characteristics in order to
analyze its acceptance and possible introduction into the market. The formulation of a
new product such as sausage, is an alternative way of using the meat of these animals,
in addition to accrete value to the product, promotes the diversification of the meat
products market and also works as a way of encouraging the creation of the species.
Due to the pandemic of the new Coronavirus, despite the progress of the project with the
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obtaining of the raw material, it was not possible to carry out the product preparation
phase, with the material being stored, for later preparation and analysis.
Keywords: Wild Animals, Meat, Meat inlays.
Introdução
Atualmente, barreiras comerciais, crises econômicas em diversos países e problemas
relacionados à segurança alimentar, vem causando sérias mudanças no perfil do
mercado das três principais carnes consumidas no mundo (bovina, suína e frango). O
consumo per capita de carnes obteve uma média anual de 46,5 Kg em 2009, denotando
a crescente busca da população mundial por proteína de origem animal. Isso deve-se,
em parte, 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, 2009).
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). No Brasil, assim como em muitos
países da América do Sul, 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 bastante conservadora.
A maior flexibilidade na legislação de países como os Estados Unidos e Venezuela,
possibilita a exploração de algumas espécies, mais abundantes e produtivas, de forma
extensiva, a baixo custo, gerando renda local e propiciando a conservação de sua
biodiversidade pela valorização de seus ambientes naturais (Joanen e Mcnease, 1987;
Thorbjarnarson e Velasco, 1999). Entretanto, no Brasil, a proibição da caça impede o
uso legal, de forma extensiva, de espécies viáveis economicamente, tornando ilícita a
renda gerada, bem como os investimentos em fiscalização ao invés 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 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 o uso dessa fauna de forma racional, possibilitando
a exploração destes como fonte de proteína animal para populações de baixa renda
(Gianonni, 1992), gerando fontes renováveis de produtos de alta rentabilidade,
contribuindo para a produção de alimentos e concorrendo em custo de produção com
os animais domésticos (Oda et al., 2004).
Com isso, o cateto (Tayassu tajacu), caititu ou porco-do-mato, apresenta-se como
espécie de grande potencial zootécnico para a produção de couro e carne, a qual possui
alta palatabilidade e excelente qualidade (Albuquerque et al., 2016). Essa espécie é
uma das mais consumidas no Brasil (Bonaudo et al., 2005) e sua criação comercial é
prevista pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Segundo Francisco (1992), o cateto adapta-se facilmente às condições de
cativeiro, consumindo uma variedade de alimentos, o que o torna uma das espécies
mais indicadas para introdução como atividade comercial.
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Dada a receptividade do mercado ao consumo de carne de animais silvestres e exóticos
e frente a nova legislação de produtos alimentícios, exigindo grande quantidade de
informações nutricionais, torna-se necessários estudos que descrevam esse produto.
Além da carne, outros subprodutos são bastante valorizados na culinária. Assim, este
trabalho objetiva realizar a elaboração de linguiça com carne de cateto, uma opção de
uso e beneficiamento desta que pode gerar valor agregado, bem como incentivo a
criação desses animais e a oportunidade de uma nova fonte de renda. Entretanto,
devido a pandemia do novo Coronavírus, apesar do avanço do projeto com a obtenção
da matéria prima, não foi possível a realização da fase de confecção do produto.

Metodologia

A carne para a produção da linguiça foi obtida da eutanásia de 10 catetos criados em
cativeiro do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres - CEMAS, da Universidade
Federal Rural do Semiárido - UFERSA, Campus Mossoró. Estes encontram-se divididos
em meia carcaça. O material permanece armazenado congelado, em freezer, no
Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal da Unidade Acadêmica Especializada em
Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,
localizada em Macaíba-RN, para posterior preparo e análise.
A linguiça será produzida no laboratório TIPOA Carnes e Pescados e de Nutrição Animal
da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN, com carne de diferentes cortes do cateto. As
carnes serão separadas dos ossos, cartilagens, tendões, linfonodos, hematomas,
deixando o tecido adiposo, e serão moídas em moedor. Após homogeneização dos
produtos moídos, o material será misturado a água, proteína texturizada de soja,
emulsificante, realçador de sabor, estabilizante, antioxidante, pimenta branca, salsa,
salvia, alho, condimento e açúcar cristal. Após homogeneização, o material será curado
por um período de 6 horas em câmara fria, a temperatura de 6 a 8°C. Posteriormente a
massa será embutida em tripa natural de suíno e acondicionada em embalagem de
polietileno (Zinau, 2011). O produto final será congelado.
As análises sensoriais serão realizadas no horário da manhã, de acordo com a
metodologia descrita por Campos et al. (2007). As amostras serão submetidas ao
aquecimento em chapa elétrica com dupla resistência, regulada para 200°C, até a
temperatura atingir 85°C, e servidas imediatamente aos provadores. Para cada amostra
avaliada será utilizada 8 repetições, isto é, 8 provadores. Cada provador receberá uma
folha com instruções, onde será solicitado para a avaliação dos seguintes atributos:
aparência, cor, odor, sabor e textura. Uma escala para cada parâmetro será fornecida
indo de muito ruim a excelente. Além dos parâmetros usados, os provadores atribuirão
notas da seguinte forma: (1) desgostei extremamente, (2) desgostei muito, (3) desgostei
moderadamente, (4) desgostei ligeiramente, (5) gostei ligeiramente, (6) gostei
moderadamente, (7) gostei muito, (8) gostei extremamente. Os dados serão submetidos
a testes estatísticos, a depender da natureza do mesmo, utilizando software ASSISTAT
(SILVA & AZEVEDO, 2002).

Resultados e Discussões
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Segundo Terra (1998), a industrialização consiste na transformação das carnes em
produtos cárneos. Esta busca, entre seus objetivos, aumentar a vida útil do produto,
desenvolver diferentes sabores, utilizar partes do animal de difícil comercialização
quando no estado fresco, melhorar a aparência do produto, permitir a melhor distribuição
do material e adicionar valor comercial (Zinnau, 2011).
Designa-se linguiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de
açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório
natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado (Brasil, 2000). É um
derivado cárneo com grande aceitabilidade no mercado consumidor brasileiro, e que,
comparado a outros do mesmo segmento, possui um processo de fabricação
relativamente simples. Segundo Silva et al. (2013), considera-se como matérias primas
obrigatórias para sua produção, as carnes de diversos animais de açougues, proteínas
vegetais ou animais diversas, além de gorduras, açúcares, sais, águas e aditivos. A
carne suína é a matéria prima fundamental, no entanto, nos últimos anos, por meio das
inovações na indústria, carnes de outros tipos de animais tem sido inserida (Silva, 2017).
A linguiça é um produto frescal, e por isso, não sofre tratamento térmico que favoreça a
redução da sua flora microbiana, além disso, devido a sua grande quantidade de água
livre, possui vida útil pequena, mesmo com a utilização do frio (Terra, 1998). Seu
processo de produção em escala industrial, exige o uso de sais de cura como nitrato e
nitrito de sódio e potássio, com o objetivo de permitir ao alimento atingir parâmetros
característicos de qualidade sensorial, tais como: sabor, cor, aroma, textura e
conservação do produto. Os sais de cura são amplamente utilizados como aditivos
alimentares no processamento de produtos cárneos, pois além de conservarem a carne
contra a deterioração bacteriana, são fixadores de cor e agentes de cura (Melo, 2018).
O processamento de produtos cárneos constitui-se em uma opção econômica e
socialmente positiva às populações empreendedoras, garantido agregação de valor aos
produtos (Embrapa, 2007; Melo, 2018).
CARACTERÍSTICAS DA CARNE DE CATETOS
Segundo Albuquerque (2016), os caititus são responsáveis por produzir carne e couro
de excelente qualidade. Dados mostram que em São Paulo, a carne desses animais
chega a ser comercializada ao valor médio de R$ 32,00/Kg e o couro possui valor
comercial elevado. A criação de caititus é vista como um novo empreendimento de
grande interesse para a agroindústria, além de ser ecologicamente correto, dada a sua
eficiência reprodutiva e taxa de crescimento altas.
O alcance desses parâmetros reprodutivos é devido ao ganho de peso elevado, aos
partos múltiplos e ciclo reprodutivo curto, resultando em uma taxa de produção de carne
de 100 kg fêmea/ano, indicando que essa espécie é uma das mais produtivas entre as
demais da fauna amazônica (Mayor et al., 2007b).
Albuquerque (2006) trabalhando com o emprego do babaçu como fonte energética para
catetos, avaliou tanto a carcaça quanto a carne dos animais abatidos. Foram estudados
parâmetros de carcaça como: rendimento, composição corporal, medidas de carcaça,
etc. Já em relação as propriedades da carne de pernil foram estudadas, perda de peso
ao cozimento, força de cisalhamento, pH e capacidade de retenção de água e somado
a estes, o conteúdo de ácidos graxos. Os rendimentos de carcaça variaram entre 52%
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e 59%, valores considerados ótimos, quando comparados à dados do mesmo parâmetro
para animais domésticos.
A carne de cateto foi considerada macia e suculenta. Com relação aos ácidos graxos,
os insaturados (mono e poli-insaturados) foram encontrados em maior quantidade em
detrimento aos ácidos graxos saturados na carne de pernil desses animais. Baseandose na teoria de que os AG poli-insaturados ingeridos na dieta humana são responsáveis
por uma diminuição nos níveis séricos de colesterol e comparando a carne de catetos a
de bovinos, ovinos e suínos, pode-se sugerir que esta é uma fonte saudável de proteína
(Albuquerque, 2006).
PERSPECTIVA DE
CONVENCIONAIS

MERCADO

E

ACEITAÇÃO

DE

LINGUIÇAS

NÃO

Devido a busca atual em atividades com ênfase na proteção ambiental, existe um
enorme interesse por parte da agroindústria em suas formas de produção, por produtos
mais saudáveis que prezem pelo equilíbrio do ecossistema. Dessa forma, as espécies
da fauna silvestre colaboram para preservação do meio ambiente, além de serem
lucrativas para a indústria de alimentos, cosméticos, vestuário e fármacos.
Segundo Souza (2014), em virtude do aumento da demanda de carne, principalmente
de suínos e aves, as indústrias passaram a investir, cada vez mais, em tecnologias
capazes de agregar valor aos produtos, como também, na industrialização da matériaprima, de forma a proporcionar o aumento da vida útil dos mesmos. As evoluções das
tecnologias dos equipamentos bem como as pesquisas das matérias-primas
empregadas têm garantido o desenvolvimento de diversos tipos de derivados cárneos,
com diferentes formas, sabores, tamanhos, valor calórico e preço de mercado. Com
isso, o mercado vem oferecendo novidades, tendo como premissa a qualidade, custo,
praticidade e segurança alimentar.
Somado a esses fatores, o perfil do consumidor também vem passando por mudanças
nos últimos anos dada a necessidade por alimentos de rápida preparação. Dentre os
embutidos mais comuns, a linguiça do tipo frescal destaca-se por sua aceitação e
comercialização (Melo, 2018).
Melo (2018) em seu trabalho sobre a elaboração de linguiça frescal com carne de
avestruz (Strutio camelus), obteve um bom índice de aceitação (IA) entre os provadores,
sendo este de 83,33%. De acordo com Dutcosky (1996), levando em consideração suas
propriedades sensoriais, um produto é considerado bem aceito se atingir um IA de no
mínimo 70%.
A carne de avestruz, assim como a carne de catetos, possui um alto conteúdo de ácidos
graxos insaturados, além de outras características nutricionais benéficas. O estudo
realizado configura a linguiça frescal de avestruz como sendo um produto alternativo
para o uso da carne desse animal, bem como uma opção inovadora, que pode concorrer
no mercado com as linguiças tradicionais.
Dessa forma, diante de uma maior preocupação por parte da população por uma
alimentação mais saudável, as características da carne de cateto relacionadas ao nível
de ácidos graxos, aliada a outras características nutricionais e sensoriais de qualidade,
tornam esse produto um atrativo tanto para a comercialização de sua carne como de
derivados cárneos como a linguiça, com grande potencial de comercialização.
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Conclusão
O cateto (Tayassy tajacu) é uma espécie nativa que possui potencial zootécnico para a
produção de carne, com potencial de mercado. A formulação de um novo produto como
a linguiça busca tornar este mais saudável no que diz respeito a sua composição
nutricional, com boa aceitação sensorial, para que assim consiga sua inserção no
mercado. Portanto, a linguiça de carne de cateto é vista como uma forma alternativa de
utilização da carne desses animais, além de agregar valor ao produto, promover a
diversificação do mercado de produtos cárneos e funciona também como uma forma de
incentivo a criação da espécie.
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TÍTULO: EFEITO DO CONDROITIM SULFATO E HEPARAM SULFATO OBTIDOS DE
VÍSCERAS DE TILÁPIA NA FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE OXALATO
Resumo

A enorme biodiversidade marinha vem impulsionando busca por biomoléculas ativas.
Um exemplo disso são os glicosaminoglicanos que são moléculas constituem a matriz
extracelular, suas propriedades terapêuticas estão relacionada a capacidade de
interação com proteínas. 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), uma dessas moléculas é o condrotim sulfato
que de acordo com Oliveira, et al, 2017 pode ser utilizada com ótimo terapêutico. O GAG
foi extraído e purificado todo o processo foi acompanhado por eletroforese , depois foi
realizado testes in vitro onde foi observado os efeitos do condroitin sulfato na formação
dos cristas de oxalacetato de cálcio. O mesmo apresentou um efeito de inibição do
crescimento dos cristais, depois foi realizado o teste de viabilidade celular (MTT)
utilizado para verificar citotoxicidade do composto, onde o condroitin apresentou bons
resultados sendo viável a sua utilização em células.

Palavras-chave: Glicosaminoglicanos.,Condroitim, Cristais de oxalacetato de cálcio
TITLE: EFFECT OF CHONDROITIM SULFATE AND HEPARAM SULFATE OBTAINED
FROM TILAPIA VICERAS ON THE FORMATION OF OXALATE CRYSTALS
Abstract

The large marine biodiversity has been driving search for active biomolecules. An
example of this is the glycosaminoglycans. They are molecules part of the extracellular
matrix, their therapeutic properties are related to the capacity of interaction with proteins.
One of these molecules is the chondrotin sulfate which according to Oliveira, et al, 2017
can be used in therapeutic situations. These macromolecules have been considered as
possible inhibitors or promoters of the formation of urinary calculus, beeing able to
modulate the process of crystallization of calcium oxalate in the development of
urolithiasis (Torzewska and Różalski 2014). Chondroitin sulfate was extracted from
tilapia (Oreochromis niloticus) and purified, the whole process was accompanied by
electrophoresis After purification, in vitro tests shows the effects of chondroitin sulphate
on the formation of calcium oxalacetate crests, where the molecule induced the
diminution of the size of the crystals, presenting itself thus like a good inhibitor,then the
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cell viability test (MTT) was used to check the compound's cytotoxicity, where chondroitin
showed good results and its use in cells is viable.

Keywords: Glycosaminoglycans, Condroitin, Calcium oxalacetate crystals.
Introdução
Os glicosaminoglicanos são polissacarídeo sulfatados , localizados na membrana extra
celular ou na membrana basal de tecidos animais, tento uma grande facilidade de
interagir com outras moléculas, por isso são conhecidos por participar de diversos
processos patológicos, 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 sidoa citadas como moduladora na produção de caculos
renais, pois o mesmos tem capacidade de atuar como inibidor durante a formação dos
cristais, 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 caculos
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

Obtenção e purificação da amostra
Para obtenção da amostra, foi utilizadas 5kg 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
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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).
Formação 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
2.3 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.
2.4 A viabilidade celular
O teste de viabilidade celular (MTT) foi descrito por Mosmann (1983), é ultilizado para
verificar a toxidade do composto. Esse ensaio colorimétrico analisou a atividade de
enzimas desidrogenases mitocondriais que estão ativas apenas em celulas viáveis.

CIÊNCIAS DA VIDA

983

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

O teste foi realizado com células renais de cachorro(MDCK) e célula renais de macaco
verde (VERO), foi utilizando meio DEMEM com suplementação de soro bovino a 10%.
as células foram analisada em placas de 96 poços e com um volume final de 100µl por
poço em triplicata. Após 24 horas elas foram carenciadas com meio sem soro
posteriormente as celulas( exceto o controle) foram expostas a diferentes quantidades
de condroitin (0,01µg/ml,0,02µg/ml,0,05µg/ml,0,1µg/ml,0,15µg/ml,0,2µg/ml.), as
microplacas foram colocadas na estufa por 24 horas, após esse período foi colocado
100µl de meio contendo MTT e a placa foi novamente incubada por 4 horas, em seguida
o sobrenadante removido e 100µl de etanol adicionado para solubilizar os cristais de
formazan. A alise foi realizada em um leitor de microplacas de ELIZA.
Os poços contendo apenas DEMEM foi utilizado como controle de viabilidade e o
percentual que foi utilizado com base para o calculo de viabilidade das celulas com com
o condrotin a partir da media das absorbâncias em triplicata.

Resultados e Discussões

3.1 Eficacia da complexação
Na complexação foi utilizado a resina de Lewatit , onde foi verificado a partir do método
TCA , onde a adição de ácido tricloroacético precipita todas as proteínas e ácidos
nucleicos presentes no caldo de degradação, então é feita a comparação de uma
amostra da solução pós-complexação (pós-TCA) é comparada uma amostra
complexação (pré-TCA). Podendo verificar através de uma eletroforese que após a
utilização da resina houve uma diminuição na quantidade de glicosaminoglicanos no
caldo de degradação, indicando que estes GAGs estão ligados a resina de Lewatit.
3.2 Eficacia do processo de fracionamento
Utilizando a acetona é possível precipitar diferentes grupos de GAGs 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 soluto 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.
3.3 Purificação com cromatografia de troca iônica
Coma utilização do método de cromatografia por troca iônica, usando a DEAE –
SEPHACEL foi aplicado na fração 0,8 V devido o seu bom rendimento, 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 condroitim sulfato, e demonstrando o sucesso do processo de
purificação.
3.4 Rendimento
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Foi obtido 70 gramas de condroitim sulfato de tilápia (CST) que foi utilizado nos outros
testes.
3.5 - cristais in-vitro
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 condroitim sulfato, com isso a adesão do COM as células é inibidas.

O condroitim se apresenta como um bom inibidor do crescimento dos cristais de
oxalacetato de cálcio, tendo em vista que houve a diminuição dos 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 condroitim 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 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 0,002mg/ml de
amostra do condroitim 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.
3.6 Efeitos da viabilidade celular no condroitim de tilápia
O resultado do MTT foi utilizado para avaliação de células de rim de macaco verde
(VERO) e rim de cachorro (MDCK) expostas ao condroitim sulfato isolado da tilápia
(CST) e condroitin bovino (CSA) para comparação já que o mesmo é utilizado na
industria farmacêutica, como pode ser observados nas figuras 6 e 7 nem um dos tipos
de condroitim não interferiu na viabilidade das células nas diferentes concentrações
aplicadas no período de 24 horas, portanto e CST e o CSA demostrou ser citotóxico
assim não ocasionando a morte celular nem afetando as funções celulares (ARAÚJO et
al., 2008). Na incubação o MTT é interage com a mitocôndria da célula alterando sua
cor de um amarelo claro (solúvel em água) para um composto roxo (formazan que é
insolúvel em água) , portanto a formação dos cristais de formazan indica a atividade
mitocondrial,consequentemente indicando a viabilidade celular.

Conclusão
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Pode-se concluir que o condroitim 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,e não apresenta citotoxicidade em
células renais, 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
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 podem possuir excelentes atividades para esta e muitas outras situações diferentes.
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Anexos

Figura 2: Grupos de carboidratos obtidos após fracionamento com acetona.

Figura 3: Eletroforese pós-purificação.

Figura 1: Eletroforese do método do ácido Tricloroacético. Mostrando menor intensidade
de GAGs no caldo após a complexação.

Figura 4- gráfico da media da quantidade de cristais cristais de oxalacetato de cálcio.

Figura -5Gráfico da media de tamanho dos cristais de oxalacetato de cálcio Figura 5Gráfico da media de tamanho dos cristais de oxalacetato de cálcio

Figura 6: Gráfico do teste de viabilidade células VERO com intervalo de 24 horas
utilizando CSA e CST em diferentes concentrações

Figura 7: Gráfico do teste de viabilidade células MDK com intervalo de 24 horas
utilizando CSA e CST em diferentes concentrações
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TÍTULO: Acuidade Visual e Elétrica pelo Peixe-Elétrico Ituí-cavalo (Apteronotus
albifrons)
Resumo
Este trabalho possui o intuito de testar a acuidade visual e elétrica dos peixes-elétricos
Apteronotus albifrons, conhecidos como ituí-cavalos. O experimento visa utilizar
estímulos (quadrados de grades com diferentes frequências de barras) para testar a
acuidade dos sentidos visuais e dos sentidos elétrico de 4 indivíduos diferentes. Para o
teste do sentido visual 2 animais foram testados (peixes 3 e 6). Foram colocados dentro
de totens de vidro 2 estímulos diferentes (um quadrado preto fechado e um quadrado
com barras espaçadas) lado a lado no centro de um aquário de forma aleatória, com o
intuito de condicioná-los ao entregar uma recompensa no lado correto (quadrado
fechado). Para o teste de sentido elétrico foi feito a mesma coisa, com outros 2
indivíduos diferentes (peixes 9 e 10), porém com os estímulos recobertos com papel
alumínio, e por trás de um pano, envolto no totem para impedir a visão. Após esta fase,
os animais teriam então que diferenciar o estímulo correto de outro, com uma frequência
de barra maior e menos espaçada que a anterior. Ao continuar, seria possível definir o
nível de acuidade dos seus sentidos. Por causa a pandemia mundial de coronavirus a
pesquisa anda em passos lentos. Na fase de treinamento é onde a pesquisa se
encontra, sem resultados no momento, e com os peixes ainda escolhendo os estímulos
de forma aleatória, exceto pelo peixe 10 que parece estar começando a escolher os
estímulos corretos com mais frequência.
Palavras-chave: Apteronotus albifrons, acuidade visual, acuidade elétrica, ituí-cavalo
TITLE: Visual and Electrical Acuity by Black Ghost Knifefish (Apteronotus albifrons)
Abstract
This work aims to test the visual and electrical acuity of electric fish Apteronotus
albifrons, known as Black Ghost Knifefish. The experiment aims to use stimuli (grid
squares with different frequencies of bars) to test the accuracy of the visual and electrical
senses of 4 different individuals. For the visual sense test, 2 animals were tested (fish 3
and 6). Two different stimuli (a closed black square and a square with spaced bars) were
placed inside glass totems side by side in the center of an aquarium at random, in order
to condition them by delivering a reward on the correct side (square closed). For the
electrical sense test, the same thing was done with two other different individuals (fish 9
and 10), but with the stimuli covered with aluminum foil, and behind a cloth, wrapped in
the totem to prevent vision. After this phase, the animals would then have to differentiate
the correct stimulus from another, with a higher and less spaced bar frequency than the
previous one. By continuing, it would be possible to define the level of accuracy of your
senses. Because of the worldwide coronavirus pandemic, research is proceeding at a
slow pace. In the training phase, this is where the research is, with no results at the
moment, and with the fish still choosing the stimuli at random, except for fish 10 which
seems to be starting to choose the correct stimuli more often.
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Introdução
Na percepção visual dos vertebrados, as imagens são projetadas nas retinas dos olhos,
os quais, se utilizando de cristalinos e córneas para a focalização, possibilitam o
reconhecimento do tamanho, forma e distância do objeto (von der Emde & Fetz, 2007).
A visão requer luz, e sendo um recurso escasso ou ausente para animais noturnos,
muitos recorrem à utilização de outras estratégias de localização. Em especial, peixes
de águas turvas e/ou hábito noturno se beneficiam da eletrolocação (Silva, 2003). Os
sistemas de eletrolocalização permitem a emissão de sinais a serem modificados pelo
ambiente e retornados ao emissor, tendo em comum à utilização em situações nas quais
a percepção visual é limitada ou impossível (von der Emde, 2006). Diversos grupos de
animais possuem sistemas especializados para a detecção de campos elétricos fracos
(Bastian, 1994), os quais permeiam ambientes aquáticos advindos de atividade
neuronal, muscular e até mesmo do movimento do animal no campo geomagnético
(Kalmijn, 1986; Paulin, 1995). A ordem Gymnotiformes abriga as espécies de peixes
elétricos de água doce do Novo Mundo nas quais todas as famílias irão possuir tanto
eletrorreceptores quanto órgãos elétricos. Dentro dessa ordem, encontra-se a família
Apteronotidae, na qual se insere o peixe Apteronotus albifrons, espécie onduladora de
fracas descargas elétricas (Alves-Gomes et. al., 1995). Esse peixe noturno, também
conhecido pelo nome popular de Ituí-cavalo, é dotado de pequenas nadadeiras caudal
e peitoral (não possui nadadeira dorsal) e os seus movimentos para frente e para trás
são impulsionados, principalmente, pela nadadeira anal (Nelson, 2006). Pode-se
encontrar eletrorreceptores ao longo de todo o corpo, mas principalmente na região da
cabeça (Jorgensen, 2005). No restante das famílias dos peixes elétricos do Novo
Mundo, os EOD são derivados de células musculares, mas apenas na família
Apteronotidae derivam de células nervosas (Nelson, 2006). Os apteronotideos possuem
olhos pequenos que remetem a uma visão fraca (Albert, 2003), o que indicaria a
predominância do sentido elétrico nesses animais (Giassi et. al., 2001; Lavoué et. al.,
2012). A ausência de fóvea aparente (Takyiama et. al., 2015) e de estruturas
especializadas óbvias na camada de fotorreceptores adaptada à luz fraca (Landsberger,
2008) reforça que A. albifrons é um dos peixes menos visuais, embora Bastian (1982)
tenha demonstrado que informações advindas da visão e eletrolocação convergem no
teto óptico nessa espécie, tendo a visão um considerável impacto nas respostas
elétricas. Durante a eletrolocação, o discernimento de uma figura é ainda mais difícil do
que na visão porque as imagens elétricas de dois objetos próximos irão se fundir de
uma forma não linear, transformando-se em uma única e complexa imagem (Caputi &
Budelli, 2006). Sendo assim, a habilidade de discriminar diferenças de frequências
espaciais pode refletir algumas características dos canais, como o espaçamento entre
eles (Campbell et. al., 1970). Campbell & Robson (1968) propuseram que existiria no
sistema visual um número de elementos que são seletivamente sensíveis a um limitado
alcance de frequência espacial, ou seja, um sistema de neurônios decodificando as
dimensões das imagens da retina. Gilinsky (1968) observou que a acuidade visual do
observador modificava ao passo que o padrão de barras de mesma orientação/largura
era mantido, mas variava na iluminação média. Neste estudo, objetiva-se testar a
acuidade visual e elétrica de Apteronotus albifrons através da discriminação de padrões
de barras em laboratório. Será aplicado um procedimento de escolha de duas
alternativas, durante o qual o animal será treinado para discriminar objetos usando seus
sentidos visuais e elétricos, separadamente.
Metodologia
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Foram utilizados seis Apteronotus albifrons, já adquiridos em lojas de aquarismo da
cidade de Natal-RN e instalados no Biotério Multiusuário do DFS - UFRN. Os animais
foram mantidos em aquários individuais de 45L (50 cm x 30 cm x 30 cm) com constante
aeração, presença de filtros biológicos (sistema de cascalho e placas de plástico
filtrantes), água com temperatura variando de 27o C a 29o C, controle de cloro e pH e
alimentação diária de Ração Alcon para peixes carnívoros. O ciclo claro-escuro sendo
controlado por um timer programado para que o período claro (15 lx) se inicie as 18 h e
finalize as 06 h. Essas condições devem estar estabelecidas, pelo menos, duas
semanas antes do início dos testes. Passada a aclimatação, os testes e experimentos
foram realizados durante o dia. Foram feitos 2 tipos de testes: visuais e elétricos, e para
cada um dos testes foram utilizados como estímulos 3 grades pretas quadradas de
plástico produzidas por impressora 3D em duas frequências espaciais gradativas
(diferentes espaçamentos entre as grades, sendo 1 quadrado completamente fechado,
1 quadrado com uma grade bastante espaçada, e 1 quadrado com grade pouco
espaçada). Os experimentos se realizaram em um aquário experimental (70 cm x 30 cm
x 30 cm) (fig. 1) com demarcações no substrato (uma central e duas laterais) utilizadas
como parâmetros para definir a localização do animal. O peixe é então liberado na seção
central. Em cada uma das extremidades menores do aquário foi inserido um suporte
removível com encaixe para um estímulo: de um lado, associado à recompensa
alimentar, o estímulo positivo, e do outro, sem recompensa, o negativo. Para encorajar
os peixes, os estímulos positivos foram associados a uma recompensa alimentar de
bloodworms congelados. Foram utilizados alimentadores em cone (com o fundo
recortado) para fornecer as recompensas alimentares, para que a comida caia no lugar
correto. Para o teste visual foram utilizados dois totens de vidro com proporções de 6cm
x 2cm x 20cm, porém totalmente fechada (sem janela) e contendo ar em seu interior
(onde ficam os estímulos). Esse aparato permite que o peixe apenas visualize o
estímulo, mas não consiga se utilizar do sentido elétrico para identificá-lo. O estímulo
correto em que o peixe ganha a recompensa foi sempre o quadrado fechado, enquanto
o estímulo sem recompensa sempre foi o estímulo com grade. Para que haja sempre
uma distância igual do animal com relação aos objetos, os últimos ficaram isolados nos
aparatos a uma distância de 3 cm das paredes, visto que estudos anteriores observaram
que esta parece ser a distância ótima de localização elétrica (Behr & von der Emde,
2011). Foi considerada a interação do animal com o objeto se ao menos a metade
anterior do seu corpo estiver em cima da área demarcada no substrato. O procedimento
experimental segue o modelo proposto por Agrillo et. al. (2012), o qual descreve um
novo treinamento para explorar a discriminação visual em peixes a partir de
aprendizagem associativa. Para o teste elétrico foram utilizados totens de vidro com as
mesmas proporções que os do teste visual, porém, o meio do totem é aberto, onde o
animal pôde usar seus sentidos elétricos para sentir os estímulos. Um pano foi enrolado
em volta dos dois totens, para impedir que os peixes utilizem a visão ao procurar o
estímulo correto. Para melhorar seus sentidos, os estímulos foram envoltos de papel
alumínio, para que sejam melhor identificáveis pelos animais. O período de aclimatação
se realizou por duas semanas antes do início do treinamento, com a inserção individual
e diária de cada animal por 10 minutos no tanque experimental contendo apenas os
aparatos. O propósito do treino é de incentivar os peixes a escolherem apenas o
estímulo positivo, único a ser recompensado com alimento, e torná-los aptos à fase
experimental. A partir do primeiro dia de treino, os animais iniciaram as sessões em
privação alimentar desde o dia anterior e só foram alimentados durante as sessões.
Caso algum animal não seja participativo ou não se alimente o suficiente com as
recompensas, após o fim da última sessão diária foi disponibilizado uma quantidade
suplementar de ração ao mesmo. Nos primeiros dias os animais foram treinados para
escolher seus devidos estímulos positivos na frequência 1 (grades mais separadas considerado o estímulo mais fácil). Os animais foram individualmente inseridos no
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tanque e desempenharam a tarefa de discernir o estímulo correto, sempre
recompensados em caso de sucesso. A cada sessão o peixe teve 10 tentativas de
escolha, onde a posição dos pares de estímulos foi pseudorrandomicamente
determinada a cada tentativa, tendo no máximo 5 minutos para escolher, portanto as
sessões foram de no máximo 50 minutos. Após a escolha do estímulo e o recebimento
da recompensa, o peixe deveria voltar para a área de espera designada e esperar 2
minutos até a próxima liberação. Nesses primeiros dias a recompensa deveria estar no
estímulo correto antes da escolha, para o animal condicionar o alimento ao estímulo. Na
segunda parte do treino, os animais devem escolher o estímulo correto primeiro para
receber a recompensa. Uma vez que estejam condicionados a ir no estímulo correto
sempre, a última fase deve começar. O experimento se realizaria apenas com indivíduos
treinados para reconhecer visualmente ou eletricamente os estímulos com orientação
vertical. Os animais então seriam apresentados ao terceiro tipo de estímulo, que é o
quadrado com grade menos espaçada (com barras mais estreitas e mais próximas entre
si, exigindo uma maior acuidade de discriminação), onde o peixe deve escolher entre
esse e o quadrado fechado, e com isso é possível observar o seu limite de acuidade
visual. O desempenho dos animais na discriminação dos estímulos de diferentes
frequências espaciais seria comparado por meio de testes de medidas dependentes. A
depender da normalidade dos dados, serão aplicados os testes de Wilcoxon e Friedman
ou Teste-T pareado e Anova
Resultados e Discussões
Resultados: Os resultados esperados eram de que os peixes-elétricos Apteronotus
albifrons seriam capazes de discriminar diferentes padrões de barras, assim nos
mostrando seus níveis de acuidade visuais e elétricos. Infelizmente os resultados que
se esperavam dessa pesquisa não puderam ser observados. Devido à pandemia de
coronavirus a pesquisa foi atrasada, pois apenas 1 pesquisador podia ir ao laboratório
realizar os treinos nos indivíduos, e a pesquisa continua, entretanto. A fase atual de
treinamento ainda está acontecendo, porém com apenas 4 indivíduos dos 6, nomeados
por numerações: Peixes 3 e 6, que estão treinando com os estímulos elétricos, e os
peixes 9 e 10, que estão treinando com os estímulos visuais. Já que a pesquisa anda
lentamente, farei uma pequena análise comportamental quanto aos estímulos nos
treinos, que ainda estão na fase de diferenciar entre o estímulo correto (quadrado
fechado) e o estímulo errado (grade bem espaçada). O peixe 3 se mostra ser o mais
agitado dos 4. Sempre tenta furar a barreira e sair da área de espera antes do tempo.
Desde o início do treinamento ele escolhe os estímulos aleatoriamente, sem parecer ter
uma escolha específica de lado, acertando o estímulo correto apenas na sorte, tendo
sempre dificuldade ao ter que voltar para a área de espera por si só, tendo que ser
recolocado com a ajuda de uma rede (fazendo-o voltar sozinho). O peixe 6 no começo
parecia ser o mais correto quanto às regras gerais do treinamento, sempre indo em um
estímulo aleatório e voltando sozinho para a área de espera após comer a recompensa
quando acertava. A partir de um ponto começou a ir apenas no estímulo da esquerda
(sua direita), não importando o estímulo presente no totem. Algo precisava ser feito para
corrigir este comportamento, então a solução pensada foi colocar o estímulo correto
sempre na direita (esquerda pelo seu ponto de vista), até que ele desaprendesse essa
condição falsa. No momento atual é visto que ele ainda vai sempre para seu lado direito
sempre que a barreira é liberada, porém ele não mais escolhe aquele estímulo, somente
nada em volta dos totens escolhendo algum estímulo aleatório de vez em quando, ou
às vezes nem mesmo faz uma escolha até que os 5 minutos da tentativa se passam e
ele precisa voltar à área de espera. O peixe 9 possui um comportamento intrigante. Nos
primeiros meses fazia escolhas aleatórias normalmente, porém nos últimos meses
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adquiriu o hábito de não participar nos testes. Ao abrir a barreira, o animal não sai da
área de espera na maioria das vezes, e quando sai é apenas dos 3 minutos para frente.
Esse hábito se repete mesmo quando não é alimentado no dia anterior. Quando resolve
participar ele ainda escolhe estímulos aleatórios, levando a crer que não está apto a
passar para a última fase de testes, junto do 3 e 6. O peixe 10 é o que aparenta estar
mais na frente na questão de progresso. Assim como os outros ele escolhia
aleatoriamente o estímulo, no começo. Porém nos últimos meses parece estar
escolhendo o estímulo correto mais vezes, com um comportamento que me chama a
atenção: antes de sua escolha ele para no meio dos totens, agitando a cabeça de um
lado para o outro, e escolhe o estímulo correto, levando a crer que está observando e
comparando os estímulos. Discussão: Com os resultados obtidos até o momento é
complicado levantar uma discussão sobre o assunto, porém levantarei alguns pontos.
Os A. albifrons se mostraram até agora muito resistentes ao aprendizado, já que estão
a quase um ano neste treinamento, e somente um dos peixes está mostrando
aprendizado em algo. Algo que muito provavelmente tenha ajudado neste resultado é o
fato de que apenas 1 pesquisador estava envolvido no projeto, e devido á pandemia de
covid-19, só podendo ir ao laboratório treinar os animais 3 vezes na semana ao invés
de todos os dias, e ainda perdendo 1 mês por ter pego coronavirus e tendo que entrar
em quarentena total. Sobre o peixe 6 é importante levantar uns comentários sobre seu
comportamento. Ao colocar o estímulo correto sempre no lado oposto ao que ele ia, foi
visto que ele continuou indo para o mesmo lado, porém sem fazer uma escolha. Para
deixar claro, não é considerado uma escolha por parte do indivíduo porque o animal não
interage com o objeto (a interação é considerada quando pelo menos metade do animal
está em cima da área demarcada no substrato ao procurar o alimento na frente do
totem.) e apenas nada em volta dos totens sem interagir. O que penso ser a resposta
mais provável para esse comportamento é de que ele condicionou não apenas o totem
da esquerda, mas sim todo aquele lado do aquário, levando então à condição de nadar
para direita sempre que a barreira abrir. Isso pode ou não ser um problema, pois o que
importa é a escolha em si. Caso no futuro ele escolha sempre o lado correto mesmo
depois de nadar para direita, tudo bem, mas também há a possibilidade de não aprender
pois sempre vai para um lado e não compara os totens, por exemplo. Essa questão só
quem pode resolver é o próprio indivíduo e o tempo. Já sobre os testes visuais, a
questão do peixe 9 traz à tona a dificuldade de se trabalhar com animais, tendo em vista
que tudo depende deles no final das contas, pois mesmo que o esforço do pesquisador
seja considerável, se o animal não contribui, a pesquisa pode ruir e não chegar ao seu
objetivo, como é o caso aqui (por enquanto). Espera-se que esse peixe e os outros
consigam aprender o que está tentando ser ensinado. Em contraste, o peixe 10 se
mostra ser a esperança do projeto ao ser o único que demonstra sinais de aprendizado,
algo que em todo esse tempo nenhum dos outros peixes foram capazes.
Conclusão
Nada pôde ser concluído sobre este projeto no momento. Os Apteronotus albifrons
usados no trabalho ainda estão em fase de treinamento, com pouco sucesso por parte
da maioria dos peixes, mas ainda assim são aptos a continuar.
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Anexos

Figura 1. Arena de testes com estímulos posicionados

Figura 2. Estímulo quadrado fechado completo e Estímulo em grande bem espaçada

Figura 3. Estímulo quadrado fechado completo e Estímulo em grande pouco espaçada

Figura 4. Estímulo envoltos de papel alumínio
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TÍTULO: Monitoramento de peixes pelágicos comerciais coletados em praias atingidas
por petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019
Resumo
O derramamento de petróleo cru ocorrido no segundo semestre de 2019 no litoral
brasileiro, foi considerado um dos maiores desastres ambientais ocorridos no Brasil e
em todo Atlântico Sul. Várias praias foram tomadas por essa substância, afetando tanto
economicamente quanto ecologicamente todas essas regiões. Diversos táxons, dentre
eles os peixes pelágicos, ainda sofrem com os impactos causados por esse
derramamento que até dado momento não se sabe a extensão. O desaparecimento do
petróleo nas praias não indica que o mesmo não está mais presente no ecossistema.
Estudos relacionados aos impactos causados pelos derivados do petróleo, como a
acumulação de metais pesados e HPAs, são bastante escassos, por isso pesquisas
relacionadas ao processo de bioacumulação na fauna marinha são de grande
importância. Para se entender o que aconteceu com a biota marinha na costa potiguar
após esse incidente foi desenvolvido um projeto voltado à análise do material biológico
de diversos táxons marinhos. Utilizando-se de levantamentos bibliográficos, foram
selecionados artigos relevantes para auxiliar na construção. O protocolo de avaliação
foi criado para dar base aos pesquisadores, mostrando como se deve agir, desde a
aquisição do pescado até as análises em laboratório. Com isso se preenche uma lacuna
na disponibilização de procedimentos a serem tomados considerando futuros desastres.
Palavras-chave: Petróleo, Peixes Pelágicos, Bioacumulação
TITLE: Monitoring of commercial pelagic fish collected on beaches hit by crude oil in Rio
Grande do Norte in 2019
Abstract
The crude oil spill that occurred in the second half of 2019 on the Brazilian coast was
considered one of the largest environmental disasters that occurred in Brazil and
throughout the South Atlantic. Several beaches were taken by this substance, affecting
both economically and ecologically all these regions. Several taxa, including pelagic fish,
still suffer from the impacts caused by this spill, but to date the extent is unknown. The
disappearance of oil on the beaches does not indicate that it is no longer present in the
ecosystem. Studies related to the impacts caused by petroleum products, such as the
accumulation of heavy metals and HPAs, are quite scarce, so research related to the
bioaccumulation process in marine fauna is of great importance. To understand what
happened to the marine biota on the coast of Potiguar after this incident, a project was
developed aimed at the analysis of the biological material of several marine taxa. Using
bibliographic surveys, relevant articles were selected to assist in the construction. The
evaluation protocol was created to give the researchers the basis, showing how to act,
from the acquisition of fish to laboratory analysis. This fills a gap in the provision of
procedures to be taken considering future disasters.
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Introdução
No segundo semestre de 2019 o litoral brasileiro foi atingido por manchas de petróleo
cru, causando diversos danos ambientais. Mais de 3.000 km do litoral foi atingido e esse
é o maior já relatado na história do país e de todo o atlântico Sul (Soares et al., 2020).
O petróleo, é formado basicamente por Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos HPA's. Esta é considerada uma substância com efeitos nocivos ao ambiente, nesse
caso o marinho. Algumas das consequências dessa substância são: Alteração dos
índices de PH, sufocamento dos animais marinhos, podendo desencadear grandes
problemas nas atividades metabólicas desses indivíduos (Edward et al., 2016). Ao entrar
em contato com o Petróleo, os animais podem desenvolver mutações e tumores (Apud
Eisler, 2000; Santodonato, 1981). Com o passar do tempo o petróleo se fragmenta e
pode se tornar invisível a olho nu, cenário que não garante ausência química nos
diversos habitats. As partículas fragmentadas, tendem a decantar e ir ao fundo
acumulando-se no substrato e em muitos casos se misturando a areia (API, 1999). Por
meio da acumulação, os metais pesados e hidrocarbonetos podem atingir distintos
níveis tróficos em uma cadeia gerando assim grandes impactos. (Lopes, 2007). A
contaminação em peixes, mesmo quando estes contaminantes se encontram com
baixas concentrações no ambiente, é bastante perceptível (Machado et al., 2002),
podendo causar distúrbios no crescimento e reprodução desses indivíduos (Vitek,
2007). Diante do tamanho desse desastre ambiental é necessário a avaliação de peixes
pelágicos marinhos, principalmente aqueles que possuem valor comercial e são
frequentemente utilizados para o consumo humano, como é o caso dos grandes peixes
pelágicos. Levando em consideração o potencial de bioacumulação de produtos
provenientes do petróleo cru, como os HPA’s, deve-se realizar análise macroscópica e
microscópica, do material proveniente das regiões atingidas no litoral do Rio Grande do
Norte. Com o intuito de entender o que aconteceu com a biota marinha na costa potiguar
após esse incidente, professores e alunos dos Cursos de Biologia e Ecologia em
parceria com o projeto de pesquisa vinculado ao CNPq - INCT Óleo, coordenado pela
UFBA, que atua na faixa nordeste do Brasil, escreveram um projeto voltado à análise
do material biológico de diversos táxons marinhos. Devido a pandemia as coletas e
análises foram suspensas impossibilitando o trabalho em laboratório. Assim, durante
este período, todos os esforços foram voltados a produção de um protocolo de
procedimentos de avaliação de contaminantes de HPAs para este grupo de peixes, uma
vez que tal material praticamente inexiste na literatura. Foi criado um perfil do projeto
(@impactoleo) nas redes sociais para divulgar para a comunidade externa que
possivelmente o impacto causado pelo derramamento não terminou. No perfil é
apresentada toda a equipe participante que atua na linha de frente desse projeto,
contando com professores, mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica. O
@impactoleo, além de publicações periódicas, tem o intuito de informar como está o
andamento do projeto como dados relacionados ao derramamento (ex. fauna oleada e
áreas atingidas). Foi criado um protocolo pensando em futuros desastres que envolvam
derramamento de petróleo cru em ambientes marinhos, para que haja uma
padronização na obtenção das amostras, e resultados em menor tempo possível. Esses
resultados deverão auxiliar na compreensão do que acontece com no ecossistema
marinho quando há o contato com os derivados do petróleo. O protocolo foi estruturado
para ser o mais autodidata possível, dando aos pesquisadores autonomia para a coleta
do pescado de onde será retirado as amostras, como proceder com as análises visuais
e macroscópicas e microscópicas, de HPAs e metais pesados (Bashir, Fathi, Alhemmali,
2015; Kojadinovic; Potier, 2007).
Metodologia
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Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o derramamento de petróleo e seus
impactos. Foi utilizado como base o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoas de Nível Superior (CAPES) que permite acesso às bases de publicações
científicas em diversos outros sites. As palavras chaves utilizadas nessa pesquisa foram
“derramamento de petróleo nordeste brasileiro”, “fauna oleada”, “”oil spill accident”, “oil
spill impacts”, “bioacumulação”, “análises HPAs”, “análises metais pesados”, “peixes
pelágicos”, “biomagnificação”, “análises microscópicas e macroscópicas”, selecionando
aqueles voltados à questão do derramamento de petróleo e seus impactos no ambiente
marinho. Foram buscadas referências sobre eventos envolvendo o derramamento de
petróleo e os impactos gerados pelos seus derivados, bem como a bioacumulação em
peixes. A pesquisa utilizando o termo “bioacumulação” foi utilizada para entender como
os derivados do petróleo se comportam no decorrer da cadeia trófica. Já os termos em
inglês “oil spill accident” e “oil spill impacts” foram utilizados para meio de comparação
entre os desastres que ocorreu no Brasil e os que ocorreram no resto do mundo com
objetivo de compreender os impactos causados e as medidas tomadas. O protocolo que
está sendo elaborado conta com introdução, onde é contextualizado o evento
envolvendo o derramamento do óleo no Rio Grande do Norte, apontando aspectos
gerais como as praias atingidas e número de animais oleados, mas também explica
como a contaminação pode influenciar no ecossistema marinho, apontando os animais
mais vulneráveis. Em seguida é apresentada a metodologia em campo para a coleta
dos animais, seguido de como será feito o acondicionamento dos mesmos até
laboratório onde serão conduzidos exames mais minuciosos envolvendo a parte
macroscópica e microscópica, além da biometria e catalogação dos espécimes
coletados. Serão efetuadas análises dos traços de HPAs e metais pesados a fim de se
identificar os espécimes mais afetados pela acumulação desses derivados do petróleo.
Para execução do projeto guarda-chuva, ao qual este plano de trabalho está inserido,
serão também coletados e analisados táxons com maior importância comercial e
ecológica, como moluscos, crustáceos, peixes recifais e pelágicos além de corais e
poríferos. Os pelágicos analisados, seguindo o protocolo elaborado, serão
representantes da Família Scombridae que abrange parte considerável do grupo, como:
serras, bonitos, cavalas e albacoras. O ambiente pelágico corresponde a toda faixa de
água presente entre o fundo e a superfície (Hatje & Andrade, 2009), e nesta faixa
habitam animais com grande importância comercial e ecológica. Por exemplo, grandes
peixes pelágicos como os representantes da Família Scombridae, como Acanthocybium
solandri (Wahoo) e Thunnus spp. (atuns), possuem características morfológicas e
fisiológicas particulares, com corpo hidrodinâmico e grande força muscular (Shadwick &
Syme, 2008). Uma das funções ecológicas dessa família, se refere ao controle
populacional das espécies de níveis tróficos inferiores, como peixes, moluscos e
crustáceos, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Por serem predadores de topo de
cadeia (Joseph, 1973) a bioacumulação é um fator que deve ser estudado para
acompanhar o aumento no nível de metais pesados e HPS’s no decorrer da cadeia
trófica (Lopes, 2007; Muto, 2011).
Resultados e Discussões
O protocolo: A coleta de exemplares será feita em 4 localidades do litoral do Rio Grande
do Norte, de acordo com os registros de acometimento de petróleo na costa: APARC
(APA dos Recifes de Corais), Nísia Floresta/Parnamirim, Tibau do Sul e Baía Formosa.
Serão obtidos peixes provenientes da pesca artesanal realizada em cada uma das
localidades mencionadas acima. A aquisição do pescado pode ser feita de forma direta
com os pescadores na praia ou a partir da compra dos peixes nas colônias de pesca ou
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associações. Em campo será realizada a análise visual dos exemplares, examinando
brânquias e boca, para a visualização da presença ou não de resquícios de óleo
(BERNARDI, 2013). A coleta requer atenção quando se trata da amostra, garantindo a
integridade dos envolvidos na ação de acordo com a NBR 9898 (ABNT,1987). É
importante conservar os aspectos externos das amostras e registrar todas as
informações das condições do local de obtenção dos peixes em ficha de campo (Tabela
1), possibilitando que não se perca nenhuma informação relevante. Se constatada a
presença de óleo no material biológico, o mesmo será armazenado e mantido em gelo
em uma caixa térmica, sem a retirada de tecidos ou vísceras. Em laboratório haverá
posterior avaliação macroscópica com o auxílio de equipamentos (ITOPF, 2012). A
análise laboratorial de HPA’s e metais pesados, será conduzida em parceria com
laboratórios especializados para tal, obtendo assim diagnósticos precisos. Tais
diagnósticos são realizados a partir de amostras compostas por fragmentos de tecido
hepático, renal e muscular (Bashir, 2015; Kojadinovic; Potier, 2007). Assim, em
laboratório os peixes serão processados sendo feita a retirada das amostras de tecido
que serão envoltas em papel alumínio e congeladas imediatamente para envio posterior
aos laboratórios parceiros. Ainda em laboratório da UFRN, os peixes serão submetidos
a uma série de análises. Os indivíduos serão identificados até nível taxonômico de
espécie, etiquetados e catalogados. Será feita a biometria dos peixes com o auxílio de
um ictiômetro (régua com escala graduada em centímetros própria para a medição de
peixes), com dados sobre o comprimento total (CT) e o comprimento padrão (CP) (Britto,
2014). A avaliação macroscópica interna da boca, cavidades respiratórias, brânquias, e
cavidade do ânus, também será realizada. Com a utilização de um bisturi se faz um
corte ventral, abrindo toda cavidade interna dando acesso aos órgãos, sendo feito o
registro fotográfico a cada etapa. Com o auxílio de um estetoscópio será feita a análise
interna dos órgãos, na busca de vestígios de óleo em toda a cavidade interna,
principalmente no trato digestório (Kehrig, 2009). Será feita análise do tecido branquial.
O acondicionamento do tecido branquial é feito em formol 10% e submetido ao
tratamento histológico pelas técnicas de coloração com Hematoxilina-Eosina, (Tolosa et
al. (2005). Serão feitas lâminas histopatológicas para observação em microscópio, como
a identificação de pequenas lesões causadas pelo petróleo cru (Bernet, 1999). O
processamento das amostras para envio aos laboratórios especializados fora da UFRN
será efetuado durante as etapas macroscópicas, retirando fragmentos de tecido
hepático, renal e muscular (Bashir; Alhemmali, 2015; Kojadinovic & Potier, 2007). Estes
devem ser acondicionados em recipientes de vidro para que não haja interferência
química nas amostras, além de envolver o recipiente com papel alumínio com finalidade
de inibir a ação da luminosidade. O armazenamento é feito a baixas temperaturas,
visando principalmente a manutenção das características físico-químicas das amostras
(Bashir & Alhemmali, 2015; Kojadinovic; Potier,2007) A análise de HPA’s é feita a partir
da adaptação de procedimentos descritos pela Agência de Proteção Ambiental NorteAmericana (EPA, Environmental Protection Agency), Yoshimine e Carreira (2012) e por
Barros (2014). Os fragmentos de tecidos processados e etiquetados serão analisados
em laboratórios especializados (liofilização, pesagem, extração) como o LABMAN,
Laboratório da PUC no RJ, coordenado pelo prof. Renato Carreira, parceiro do projeto
do INCT-óleo. Outra análise importante é a da determinação de elementos–traço, como
a determinação dos metais pesados. Esta análise é dividida em dois grupos: A
determinação do mercúrio total e da determinação dos outros metais como o cádmio
(Cd), cobre (Cu), prata (Ag), selênio (Se), vanádio (V). Todos os seres vivos precisam
de baixas quantidades desses metais para se manterem saudáveis. Os altos níveis de
concentração desses metais, torna-se prejudicial à saúde (MENDES, 2005). O
Instagram: Até o momento, o perfil do Instagram atingiu 228 contas, em um período de
uma semana, com mais de 700 visualizações e cerca de 200 interações.
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Conclusão
A criação do protocolo preenche uma lacuna na disponibilização de procedimentos a
serem tomados considerando futuros desastres, como o que ocorreu no nordeste do
Brasil no segundo semestre de 2019. Este deve facilitar as pesquisas e otimizar os
procedimentos emergenciais nas análises envolvendo o derramamento de óleo. Por
meio dos resultados destas análises também será possível conhecer o tempo em que
tais substâncias contaminantes permanecem no ambiente, norteando o período viável
para a continuidade das análises. Tais resultados podem auxiliar na orientação das
pessoas que dependem desses animais para sobreviver, como pescadores e a
comunidade nativa litorânea. Conhecer como essas substâncias se comportam ajudará
na tomada das providências necessárias para o manejo correto da biota afetada. Já com
o perfil do Instagram espera-se divulgar com maior êxito um maior público, já que as
redes sociais atualmente constituem as ferramentas de fácil acesso e são amplamente
difundidas, tornando a divulgação dos resultados e informações mais eficiente.
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TÍTULO: O uso da árvore Cenostigma nordestinum (Catingueira) para a restauração da
Caatinga
Resumo

A Caatinga abriga uma vasta biodiversidade, que devido às suas condições ambientais
e antropização está sujeita à impactos como a desertificação. Áreas degradas ou com
potencial de desertificação são prioritárias para a restauração, que visa recuperar o
ecossistema e suas funções ecológicas. Para um melhor desempenho da restauração
é de extrema importância selecionar espécies vegetais para o plantio, que sejam
adaptadas às condições ambientais e que apresentem baixo custo de produção. Esse
estudo objetiva compreender o potencial de Cenostigma nordestinum (Catingueira),
como uma alternativa em projetos de restauração. Para isso, investigamos seu
desempenho em um experimento de restauração ecológica da Caatinga, situado na
Floresta Nacional de Açu. Durante os dois primeiros anos de plantio (2017 e 2018)
medimos a sobrevivência e o crescimento de 294 transplantes de Catingueira, bem
como sua taxa de herbivoria foliar em parcelas com diferentes níveis de diversidade de
arvores plantadas. A Catingueira teve sobrevivência média de 58% e produção média
de biomassa foliar de 70% em relação ao ano anterior. A herbivoria não teve efeito
negativo sobre a sobrevivência e o crescimento, e não observamos efeito da diversidade
de espécies plantadas. A Catingueira apresentou capacidade de crescer em áreas
degradadas da Caatinga, sendo fortemente indicada para plantio em projetos de
restauração.

Palavras-chave: Caesalpinia gardneriana. Poincianella gardneriana. Semiárido.
TITLE: The use of the tree Cenostigma nordestinum (Catingueira) for the restoration of
the Caatinga
Abstract

The Caatinga is a refuge of a vast biodiversity, which due to its environmental conditions
and anthropization, is subject to impacts such as desertification. Degraded areas or
areas with desertification potential are priority for restoration, which aims to recover the
ecosystem and its ecological functions. To achieve the best performance of the
restoration, it is extremely important to select plant species for planting that are adapted
to environmental conditions and that present low cost for production. This study aims to
understand the potential of Cenostigma nordestinum (Catingueira), as an alternative in
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restoration projects. For this purpose, we investigate its performance in an experiment
of ecological restoration of Caatinga, located in the National Forest of Açu. For two years
(2017 and 2018) we measured the survival and growth of 294 transplants, and the effects
of foliar herbivory and species diversity. The Catingueira had an average survival rate of
58% and an average foliar biomass production of 70% compared to the previous year.
Herbivory had no negative effect on survival and growth, and we did not observe the
effect of species diversity. C. nordestinum is well adapted to environmental conditions
with strategies for survival and growth in Caatinga. Therefore, it is an excellent indication
for planting in restoration projects, mainly for having advantageous characteristics for its
establishment in the ecosystem.

Keywords: Caesalpinia gardneriana. Poincianella gardneriana. Semiarid.
Introdução
A Caatinga é uma ecorregião bastante diversa, que apresenta 9 sub-regiões em função
do seu gradiente de aridez e alto endemismo de espécies (FERNANDES; CARDOSO;
DE QUEIROZ, 2020; SILVA; SOUZA, 2018). É predominante na Região Nordeste do
Brasil, não ocorrendo apenas no Maranhão e com uma pequena ocorrência em Minas
Gerais (IBGE, 2019). É caracterizada por uma longa estação seca e sazonalidade
pluviométrica, com menos de 1000 mm por ano, chuvas geralmente concentradas de 3
a 4 meses e altas temperaturas (VELLOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002). Por causa da
deciduidade foliar de maior parte das plantas durante a seca, a sua vegetação é
bastante conhecida, com árvores espinhosas de troncos retorcidos e espécies de
suculentas (DA SILVA; LEAL; TABARELLI, 2017). Possui também a maior diversidade
de solos do Brasil, que variam em profundidade, nutrição, fertilidade, textura e
capacidade de retenção da água (SAMPAIO, 2010).
Assim como outras regiões semiáridas, a Caatinga apresenta suscetibilidade à
desertificação, que é potencializada pela combinação do clima com os eventos de seca
e o inadequado uso da terra (TOMASELLA et al., 2018; VIEIRA et al., 2015), bem como
para agricultura e pastagem, gerando perda de cobertura vegetal e biodiversidade
(MARINHO et al., 2016). O cenário de contínua antropização da Caatinga intensifica a
sua fragmentação e as mudanças na paisagem são mais evidentes em regiões bem
povoadas, pois a ação humana cria fragmentos mais afetados (ANTONGIOVANNI et
al., 2020). Nesse contexto, a restauração atua para manter a conectividade dentro da
Caatinga, que associada à outras iniciativas de conservação pode garantir a
persistência da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (ANTONGIOVANNI;
VENTICINQUE; FONSECA, 2018).
Iniciativas de restauração em regiões semiáridas enfrentam dificuldades para o
estabelecimento de plantas, que é ocasionado pelo período seco e o déficit hídrico,
tornando necessário a utilização de espécies adaptadas às condições ambientais
(PUEYO et al., 2009). Ademais, áreas restauradas enfrentam a ação de herbívoros, que
podem prejudicar não só o crescimento, mas também a sobrevivência dos indivíduos
(PRITTINEN et al., 2003; SULLIVAN, 2003). Atualmente, pesquisadores buscam
compreender os efeitos da diversidade de espécies no funcionamento dos diferentes
ecossistemas florestais (VERHEYEN et al., 2016). Na Caatinga, estudos recentes
mostraram que a diversidade de espécies diminui a variação na produtividade da
vegetação e melhora a qualidade de serviços como o sequestro de carbono e a água
(MANHÃES et al., 2016; MAZZOCHINI et al., 2019). Desse modo, aplicar a diversidade
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de espécies no plantio contribui para o recrutamento de espécies de sucessão tardia e
o funcionamento do ecossistema (HECTOR et al., 2011).
A espécie Cenostigma nordestinum E. Gagnon & G.P. Lewis, conhecida popularmente
como Catingueira, é endêmica da Caatinga e está distribuída nos estados do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Ceará e Piauí (FLORA, 2020), e é
estruturalmente importante em comunidades de vegetação da depressão sertaneja
(RODAL; COSTA; SILVA, 2008; RODAL; COSTA; LINS E SILVA, 2018). O grupo ao
qual pertence foi revisado recentemente (GAGNON et al., 2016), todavia, informações
sobre a espécie ainda são escassas. Como representante da família Fabaceae, seus
frutos são legumes dispostos em vagem, com sementes pequenas de coloração marrom
e dispersão autocórica (CÓRDULA; MORIM; ALVES, 2014).
Tendo em vista a necessidade de indicar espécies com grande capacidade de
desenvolvimento e com baixo custo em sua produção em ambientes estressantes como
o semiárido, o objetivo geral dessa pesquisa é examinar o potencial de C. nordestinum
(Catingueira) como uma alternativa para plantio em projetos de restauração na
Caatinga. Como objetivos específicos, examinar os efeitos da pressão de herbivoria
foliar e diversidade das comunidades sobre a sobrevivência e a produção de biomassa
foliar da Catingueira.

Metodologia

Área de estudo
O estudo foi realizado em uma área degradada, localizada na FLONA de Açu (Floresta
Nacional de Açu, RN), que abriga vegetação nativa de Caatinga e está situada em uma
região de forte antropização. A área degradada (5°32’17”S - 36°57’49”W), de solo
salinizado, foi por décadas utilizada para cultivo agrícola e pastejo, e após ter sido
adquirida pela Unidade de Conservação se manteve degradada por 15 anos sem que
houvesse colonização natural de árvores. Em 2013, a área foi cedida ao Laboratório de
Ecologia da Restauração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a
realização de experimentos de restauração florestal.
Experimento de Restauração da Caatinga
O experimento com 3,3 hectares foi implementado em 2016 e utilizou mudas de 16
espécies arbóreas, nativas da Caatinga, que cresceram em casa de vegetação e foram
cultivadas em tubos de PVC de 7,5 cm de diâmetro por 1 m de comprimento (Técnica
desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia da Restauração, UFRN). Essa forma de
cultivo estimula o crescimento de raízes longas para o plantio e auxilia o
estabelecimento dos transplantes na Caatinga. Ao todo, 4.704 mudas, sendo 294 por
espécie, foram distribuídas entre 155 parcelas com diferentes tratamentos de
diversidade de espécies e com 32 plantas por parcela (Figura 1). Antes do plantio, as
covas foram regadas com 4 litros de água e após plantadas, as mudas receberam mais
4 litros de água. Em 2017 e 2018, as plantas que não sobrevivem foram replantadas
para manter a estrutura original do experimento. Esses procedimentos buscaram
garantir maior sucesso na estabilização do experimento no campo. O respectivo
experimento faz parte de uma rede mundial que estuda a relação entre a diversidade de
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espécies arbóreas e o funcionamento do ecossistema nos principais tipos de florestas
do mundo (TreeDivNet).
Sobrevivência, produção de biomassa foliar e pressão de herbivoria foliar em campo
Os cálculos foram feitos a partir dos dados coletados de sobrevivência, número de
folhas e folhas herbivoradas das plantas transplantadas nos anos de 2017 e 2018. A
porcentagem de sobrevivência foi calculada por meio da razão entre o número de
sobreviventes no ano atual pelo número de sobreviventes no ano anterior, multiplicado
por 100. Esse cálculo foi feito tanto para a sobrevivência total, quanto para a
sobrevivência por parcela (36 parcelas que contém a espécie).
Utilizando um contador numérico manual, contamos o número total de folhas e quantas
estavam herbivoradas. O crescimento relativo do número de folhas foi calculado por
meio da diferença entre o número de folhas no ano atual e o número de folhas no ano
anterior, dividido pelo número de folhas no ano anterior e multiplicado por 100. A
pressão de herbivoria para o ano anterior e o ano atual, foi calculada através da razão
entre o número de folhas herbivoradas pelo número total de folhas, multiplicado por 100.
Para discutir possíveis fatores intrínsecos da espécie que expliquem sua taxa de
sobrevivência e crescimento serão compiladas informações de características
morfofuncionais, fisiológicas e ecológicas da espécie C. nordestinum encontradas na
literatura cientifica utilizando a ferramenta de procura de artigos da Web of Science e
Google Acadêmico. Adicionalmente, serão compiladas informações de trabalhos de
teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso de características
morfofuncionais de C. nordestinum produzidas pelo Laboratório de Ecologia da
Restauração, CB, DECOL, UFRN.
Análises estatísticas
As análises foram realizadas no R Core Team (2020), através de Modelos Lineares
Generalizados para compreender se a pressão de herbivoria (X) e os níveis de
diversidade de espécies (X) influenciam a sobrevivência (Y) e a produção de biomassa
foliar (Y). Para cada modelo foi utilizado a média da pressão de herbivoria no ano
anterior (2017) e ano atual (2018) e cada parcela foi considerada uma unidade amostral
independente.

Resultados e Discussões

Resultados
Sobrevivência em campo
Observou-se que a pressão de herbivoria foliar do ano anterior afetou positivamente a
sobrevivência da Catingueira (Fig. 2), com 68% da herbivoria responsável pela
sobrevivência da espécie (R² = 0,681), enquanto que a diversidade não teve efeito sobre
a mortalidade da Catingueira. Entretanto, a herbivoria e a diversidade do ano atual não
influenciaram a sobrevivência da Catingueira (Tabela 1). A espécie atingiu a média total
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de sobrevivência de 58% em dois anos, variando entre 0 e 100% de sobrevivência entre
diferentes parcelas de diversidade.
Produção de biomassa foliar em campo
No ano atual, a pressão de herbivoria nas folhas da Catingueira afetou positivamente a
produção de biomassa foliar (Fig. 3), com 22% da herbivoria como responsável pela
produção de folhas da espécie (R² = 0,224). Entretanto, no ano anterior, a ação de
herbivoria sobre as folhas da Catingueira e a diversidade de espécies não afetaram a
produção de biomassa foliar (Tabela 2). A média total de biomassa foliar produzida foi
de 70% em relação ao ano anterior e variou entre -31 a 346% de biomassa foliar.
Discussão
A Catingueira, Cenostigma nordestinum E. Gagnon & G.P. Lewis, alcançou a média de
58% de sobrevivência em dois anos após o plantio e produziu em média 70% de
biomassa foliar em relação ao ano anterior, demonstrando sua expressiva importância
para programas de restauração da Caatinga. No presente estudo, encontramos que a
herbivoria foliar se mostrou positivamente correlacionada com a sobrevivência e a
produção de biomassa foliar. Entretanto, não identificamos efeitos da diversidade de
espécies, que pode ser explicado pela idade das comunidades, cujos indivíduos são
jovens sendo talvez necessário mais tempo para observar alguma influência na
sobrevivência e crescimento da Catingueira. Conforme observado por Oliveira (2019),
a Catingueira é uma das espécies mais afetadas por herbívoros, entretanto, isso não
afeta sua mortalidade. Além disso, para outras espécies da mesma área de estudo,
Fonseca (2018) observou que a herbivoria não limitou a sobrevivência e Nascimento
(2019) encontrou pouca influência da herbivoria sobre crescimento sobrevivência.
Para explicar a sobrevivência e o crescimento da espécie, é necessário discutir as
características morfofuncionais, fisiológicas e ecológicas da espécie, que são fatores
intrínsecos para lidar com as condições ambientais e podem explicar seu ótimo
desempenho em campo. Também é importante ressaltar o método desenvolvido pelo
Laboratório de Ecologia da Restauração, pois a produção de mudas com raízes de 1
metro de comprimento auxiliou no sucesso do estabelecimento dos transplantes, já que
permite a obtenção de água em camadas mais profundas do solo.
A espécie produz suas folhas na estação chuvosa e apresenta caráter decíduo durante
a seca (LIMA; RODAL, 2010), que diminui a perda de água durante os meses mais
quentes (SANTOS et al., 2014), contribuindo para a sobrevivência quando as condições
são desfavoráveis e os recursos limitantes. Outra importante característica da espécie
é a grande densidade de casca e madeira (FAGUNDES, 2016), que é indicada como
uma valiosa propriedade para o funcionamento de plantas em ambientes secos, bem
como uma estratégia de sobrevivência (POORTER et al., 2014). A produção de
biomassa foliar de C. nordestinum conta com uma importante resposta ao estresse
ambiental, que é armazenar amido em suas raízes (dados não publicados), que podem
ser utilizados como energia para crescer quando houver limitação da fotossíntese
(MACNEILL et al., 2017).
Somado a isso, C. nordestinum possui uma diversidade química de óleos essenciais em
suas folhas e caule, sendo maior nas folhas (ALVES et al., 2019), e possui nectários
extraflorais foliares na forma de tricomas glandulares, que atraem formigas para
extração de néctar (MELO et al., 2010). A presença de óleos essenciais e tricomas
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glandulares é de grande importância ecológica, bem como para interações com a fauna
e polinizadores ou para proteger contra a ação de herbívoros e patógenos (RAVEN;
EVERT; ELCHHORN, 2014). Considerando a contribuição da facilitação em projetos de
restauração, recentemente foi observado a contribuição positiva da Catingueira para a
sobrevivência de outras espécies, nativas da Caatinga, plantadas abaixo do seu dossel
(FAGUNDES; WEISSER; GANADE, 2018), reforçando sua importância ecológica para
projetos de restauração.

Conclusão

A Catingueira tem grande potencial para utilização no plantio em projetos de restauração
na Caatinga. A sua ótima taxa de sobrevivência em campo e o notável crescimento em
biomassa foliar que não são impactados pela ação de herbívoros, e as características
intrínsecas da espécie, contribuem para o seu estabelecimento e desenvolvimento no
ecossistema. Desde que sejam empregados os métodos adequados para produção de
mudas nesse ambiente, a Catingueira pode trazer resultados positivos para a
restauração de áreas degradadas.
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Anexos

Figura 1. Experimento de restauração da Caatinga com 155 parcelas de 13 m x 8 m sob
diferentes níveis de diversidade de espécies (1, 2, 4, 8, 16 espécies e parcelas controle),
com 2 m de distância entre si, composições aleatórias e triplicadas.

Figura 2. Sobrevivência da Catingueira em função da pressão de herbivoria foliar. A reta
do modelo em azul é acompanhada do intervalo de confiança em cinza e os pontos
correspondem aos dados.

Tabela 1. Parâmetros e valores de p estimados por meio de dois Modelos Lineares
Generalizados, explicando a sobrevivência da Catingueira, sob influência da diversidade
de espécies e herbivoria foliar do ano anterior e ano atual.

Figura 3. Produção de biomassa foliar da Catingueira em função da herbivoria de suas
folhas. A reta do modelo em azul é acompanhada do intervalo de confiança em cinza e
os pontos correspondem aos dados.
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Tabela 2. Parâmetros e valores de p estimados por meio de dois Modelos Lineares
Generalizados, explicando a produção de biomassa foliar da Catingueira, sob influência
da diversidade de espécies e herbivoria foliar do ano anterior e ano atual.
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TÍTULO: A exposição embrionária ao etanol aumenta o comportamento de ansiedade
em peixes-zebra alevinos
Resumo
O transtorno do espectro alcoólico fetal (FASD) é um termo genérico usado para
descrever os efeitos da exposição ao etanol (Eth) durante o desenvolvimento
embrionário, incluindo várias condições, desde malformação até déficits cognitivos. O
peixe-zebra (Danio rerio) é um modelo translacional popularmente aplicado em
distúrbios cerebrais e estudos de triagem de drogas devido à sua homologia genética e
fisiológica com os humanos somada aos seus ovos transparentes e rápido
desenvolvimento. Neste estudo, investigamos como a exposição precoce ao etanol
afeta o comportamento do peixe-zebra durante a fase inicial de crescimento. Os ovos
de peixes foram expostos a 0,0% (controle), 0,25% e 0,5% de etanol 24 horas após a
fertilização. Mais tarde, peixes-zebra alevinos (10 dias de idade) foram testados em uma
nova tarefa de tanque e um protocolo de esquiva inibitória para indagar sobre deficiência
cognitiva. A ANOVA mostrou que doses de etanol de 0,25% e 0,5% não causam
malformações morfológicas e não prejudicaram o aprendizado associativo, mas
aumentaram as respostas de ansiedade e diminuíram o comportamento exploratório
quando comparadas ao controle. Os resultados demonstram que é possível detectar
anormalidades comportamentais no peixe-zebra induzidas por etanol embrionário já em
10 dias após a fertilização e que o álcool aumenta o comportamento ansioso durante o
desenvolvimento dos jovens no peixe-zebra.
Palavras-chave: Alcoolismo. Embrião. Comportamento. Fisiologia .
TITLE: Embryonic exposure to ethanol increases anxiety-like behavior in fry zebrafish
Abstract

Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is an umbrella term to describe the effects of
ethanol (Eth) exposure during embryonic development, including several conditions from
malformation to cognitive deficits. Zebrafish (Danio rerio) is a translational model
popularly applied in brain disorders and drug screening studies due to its genetic and
physiology homology to humans added to its transparent eggs and fast development. In
this study, we investigated how early ethanol exposure affects zebrafish behavior during
the initial growth phase. Fish eggs were exposed to 0.0% (control), 0.25% and 0.5%
ethanol at 24 hours post-fertilization. Later, fry zebrafish (10 days old) were tested in a
novel tank task and an inhibitory avoidance protocol to inquire about cognitive
impairment. ANOVA showed that ethanol doses of 0.25% and 0.5% do not cause
morphological malformations, and did not impair associative learning, but increased
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anxiety responses and lower exploratory behavior when compared to the control. Our
results demonstrate that one can detect behavioral abnormalities in the zebrafish
induced by embryonic ethanol as early as 10 days post fertilization and that alcohol
increases anxious behavior during young development in zebrafish.

Keywords: Alcoholism. Embryo. Behavior. Physiology.
Introdução
O álcool é uma droga legalizada e de grande aceitação social em todo o mundo. Essa
substância psicotrópica é a droga mais usada no mundo, superando todas as drogas
ilícitas (Lima, 2003; Grinfeld, 2009; Guerri e Pascual, 2010). Embora a maior incidência
de comportamento aditivo seja o maior contribuinte para os índices globais de
morbidade e morte prematura (Lim et al., 2012; Gowing et al., 2015). A Pesquisa
Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde mostrou que cerca de 20% das mulheres
relataram o uso de etanol durante a gravidez e pós-parto (Tebeka et al., 2020), um
aumento de mais de 10% nos dados dos últimos dez anos (Pesquisa Nacional on Drug
Use and Health Administration, 2008).
A exposição pré-natal ao etanol é um problema de saúde pública, uma vez que a
placenta tem limitações metabólicas para essa droga, ela atravessa facilmente, sendo
entregue diretamente ao líquido amniótico e ao feto (Ornoy e Ergaz, 2010). Dentro de
uma hora da exposição à droga, o líquido amniótico e o sangue fetal atingem níveis de
etanol equivalentes aos do sangue materno (Burd et al., 2007). O fígado fetal ainda não
possui um sistema eficaz de metabolização do etanol; foi demonstrado que o
mecanismo primário para o metabolismo do etanol, é a catalase e não a álcool
desidrogenase (ADH), como no fígado adulto (Tran, Wu e Hill, 2007). O processo lento
leva ao acúmulo de substâncias tóxicas para o desenvolvimento infantil. As
consequências finais podem ser retardo do crescimento intrauterino, atraso no
desenvolvimento, malformações congênitas, além de outros aspectos que colocam o
FASD (grupo de condições que cobrem os déficits causados pela ingestão materna de
etanol é conhecido como transtornos do espectro alcoólico fetal) entre as atuais causas
mais comuns de déficits mentais e comportamentais (Warren, Hewitt e Thomas, 2011;
Sadrian et al., 2013).
Embora muitos estudos tenham se concentrado nos efeitos da exposição prematura ao
etanol, a maioria deles se concentra em altas doses de intoxicação porque geralmente
é detectada mais cedo. Os casos menos proeminentes, nos quais as mães não sabiam
da gravidez ou não admitem o uso de uma pequena quantidade de etanol, são mais
desafiadores de abordar e poucos casos extremos de FASD nem mesmo são
identificados. Nesse sentido, estudos com efeitos moderados do etanol ainda são
necessários para preencher a lacuna sobre as respostas superficiais que podem passar
despercebidas ao longo do crescimento da criança ou mesmo tratadas como outro tipo
de deficiência (Marquardt e Brigman, 2016; Inkelis e Thomas, 2018; Agnihotri et al.,
2019).
Um dos desafios de analisar anormalidades de desenvolvimento em vertebrados como
modelos animais para doenças humanas, em mamíferos especificamente, é porque se
desenvolvem dentro do útero. Além de não ser possível acompanhar os efeitos
imediatos da droga, as concentrações de etanol utilizadas e o tempo de exposição são
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difíceis de determinar, pois as funções metabólicas da mãe devem ser consideradas.
Portanto, vertebrados com fertilização externa ganharam campo (Nakatsuji, 1983; Peng
et al., 2004; Matsui et al., 2006; Marrs et al., 2010; McClure, French e Heberlein, 2011;
Fainsod e Kot-Leibovich, 2017) e o peixe-zebra apareceu como um modelo ideal para
estudos de FASD (Mahabir, Chatterjee e Gerlai, 2014; Shan et al., 2015; Baggio et al.,
2018).
Comparações entre humanos, roedores e peixes-zebra mostram anomalias
craniofaciais semelhantes após exposição a alta concentração de etanol numa mesma
fase de desenvolvimento, ou seja, olhos pequenos, cabeça menor e estruturas corporais
malformadas (Warren et al., 2011; Murawski et al., 2015), como visto na síndrome
alcoólica fetal (FAS), os casos mais graves de FASD. Nesse sentido, FASD menos
severo pode tirar vantagem do modelo do peixe-zebra, e indicadores comportamentais
de baixa exposição ao etanol podem ser rastreados para uso futuro no diagnóstico.

Metodologia
Peixes-zebra machos e fêmeas adultos (Danio rerio, tipo selvagem, 6 meses de idade,
0,58 ± 0,11 g) foram criados seguindo um protocolo previamente estabelecido
(Westerfield, 2007) para obter embriões para exposição ao etanol. Duas fêmeas e 1
macho foram colocados em tanques de reprodução (tanque 15 x 20 x 10 cm com
bandeja removível e orifícios que permitem a queda dos ovos) e deixados durante a
noite para a desova na primeira hora de luz da manhã seguinte. Os ovos foram
coletados, contados e mantidos em placas de Petri com água do sistema a 28 ° C até
24 horas pós-fertilização (hpf). Nesse momento, os ovos foram submersos em solução
de etanol em três concentrações diferentes por duas horas: Eth 0% (controle), Eth
0,25% e Eth 0,5%. O etanol foi previamente preparado diluindo-se o etanol etílico
absoluto 99,8% PA (Dynamics, Contemporary Chemistry Ltda) na água do sistema
(água do sistema onde os peixes adultos foram mantidos). As concentrações utilizadas
foram consideradas moderadas uma vez que o objetivo deste estudo não foi causar
deformidades morfológicas (Fernandes e Gerlai, 2009; Buske e Gerlai, 2011). Após o
período de exposição, os embriões foram lavados duas vezes em água do sistema por
20 min. Em seguida, os ovos foram colocados para cultivo em lotes de 20 a 30 animais,
em 1L de água estática, até que os peixes completassem 10 dias de idade(estágio
denominado
alevinos)
e
fossem
testados.
O teste de tanque novo é uma versão adaptada para peixes do Teste de Campo Aberto,
protocolo comumente usado para obter dados comportamentais relacionados à
locomoção e ansiedade animal. A 10 dpf, o peixe-zebra apresenta sistemas sensoriais
e motores funcionando, portanto, um teste de tanque novo pode ser aplicado para
avaliar a exposição anterior às doses de etanol mencionadas. O protocolo consistia em
uma arena (placas de Petri de 6 cm de diâmetro, contendo água do sistema) dividida
em duas áreas virtualmente determinadas: borda e centro (ver Fig. 1a para detalhes).
Os animais foram colocados individualmente no centro da arena e o comportamento foi
registrado por 10 minutos. Um total de 18 peixes-zebra alevinos foi testado para cada
tratamento
com
etanol.
Para tarefa de esquiva inibitória, foram utilizadas placas de Petri de 6 cm de diâmetro.
A arena não tinha divisórias físicas, mas apresentava fundo branco e preto como pistas
visuais (Fig. 1b). Primeiro, alevinos individuais foram transferidos para uma placa de
Petri transparente para habituação de cinco minutos para minimizar qualquer distúrbio
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relacionado ao manuseio e estresse de tanque novo. Em seguida, o prato transparente
foi colocado sobre um fundo preto e branco, e o peixe foi sempre posicionado do lado
preto (lado não preferido nesta fase) (Kalueff et al., 2013; Bai et al., 2016). Como
estímulo aversivo, os peixes recebiam um jato d'água (0,2ml de água do sistema,
aplicado com pipeta Pasteur) próximo à cauda toda vez que entravam no lado branco
do
prato.
O protocolo de aprendizagem de evitação durou 3 dias, com duração de 5 minutos por
dia. No primeiro dia, os alevinos foram colocados individualmente no lado preto da placa
e, assim que cruzou para o lado branco, recebeu um fluxo de água próximo à cauda,
fazendo os alevinos responderem em uma reação de sobressalto. Os animais que não
cruzaram para o lado branco nos primeiros cinco minutos foram descartados. No dia
seguinte (dia 2), o procedimento foi repetido: os alevinos foram colocados no lado preto
da arena e tiveram um minuto para atravessar para o outro lado, onde foram estimulados
com o fluxo de água. Caso isso não acontecesse, a placa de Petri transparente era
girada lentamente até que o peixe ficasse do lado branco, e então recebia o fluxo de
água como se tivesse cruzado os lados. No dia seguinte, ocorreu o ensaio de teste.
Durante o teste, os peixes alevinos foram colocados no lado preto da placa e o
comportamento foi registrado por 5 min. Nenhum fluxo de água foi aplicado e esperavase que os peixes evitassem o lado branco devido à associação com punição. Um total
de 15 peixes-zebra alevinos foram testado para cada tratamento com etanol. Todas as
sessões foram gravadas de cima por meio de uma webcam e o comportamento foi
analisado
em
um
software
de
rastreamento.
Os registros comportamentais foram armazenados em arquivos AVI e o comportamento
foi analisado por meio do software Zebtrack (Pinheiro-da-Silva et al., 2017),
desenvolvido no MATLAB (R2014a, Math Works, Natick, MA). Para o teste do Tanque
Novo, os parâmetros considerados para as análises foram tempo gasto na borda e
centro da arena, latência para atingir a área da borda, tempo de imobilidade, distância
total percorrida, velocidade de movimento [= tempo total em movimento - tempo de
imobilidade / distância total percorrida ], número de entradas e distância do centro da
arena. Para o teste de esquiva inibitória, os parâmetros considerados para as análises
foram tempo gasto nos lados preto e branco da arena, latência para cruzar áreas, tempo
de imobilidade, distância total percorrida, velocidade de movimento e número de
entradas
em
cada
lado
da
arena.
Os dados foram analisados para normalidade usando o teste de normalidade D'Agostino
- Pearson. Para o Tanque Novo, o tempo em cada lado da arena foi analisado por meio
da análise de variância (ANOVA) de duas vias, considerando como fatores a exposição
ao etanol (0%, 0,25% e 0,5%) e local da arena (borda e centro), seguido pelo teste de
comparação múltipla de Tukey, quando necessário. Para a esquiva inibitória, os dados
do tempo nas áreas pretas e brancas foram analisados por ANOVA Two-Way
considerando como fatores a exposição ao etanol (0%, 0,25% e 0,5%) e o dia do teste
(primeiro e último). Para todos os outros parâmetros comportamentais, a ANOVA de
uma via foi aplicada, seguida pelo teste de comparação múltipla de Tukey, quando
necessário. Todas as análises foram realizadas usando GraphPad Prism 7.0, taxa de
erro (alfa) definida para 0,05 em todos os cas
Resultados e Discussões
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A Figura 2 apresenta os resultados comportamentais da Tarefa de Tanque Novo para
alevinos expostos ao etanol na fase embrionária. ANOVA bidirecional não mostrou
efeitos da concentração de etanol (F (2, 34) = 0,22; p = 0,80), mas efeito significativo na
área lateral da arena (F (1, 17) = 166,8; p <0,0001) (Fig. 2a). Em termos de interação
concentração de etanol vs. lado da arena não foram significativos (F (2, 34) = 0,91; p =
0,40). O teste post hoc de Tukey mostrou que todos os grupos permaneceram mais
tempo perto da borda do que na área central durante a tarefa de 10 min (Fig. 2a).
Analisamos também a distância dos animais até o centro da arena e quantas vezes os
peixes cruzaram da borda à área central, ou seja, o número de entradas centrais. Os
grupos tratados com etanol não apresentaram significância estatística para a distância
ao centro da arena (One-Way ANOVA: F (2, 51) = 0,99, p = 0,37). No entanto, a ANOVA
One-Way apresentou significância estatística para as entradas para o centro da arena
(One-Way ANOVA: F (2, 51) = 5,05; p = 0,01). O teste de Tukey indicou que o grupo
Eth 0% apresentou mais entradas para o centro do que Eth 0,5% (p <0,05) (Fig. 2b). O
tempo que os peixes permaneceram imóveis durante a tarefa também foi avaliado por
One-Way ANOVA, embora apresente valor marginal e aumento da dispersão dos dados
para os grupos tratados, o teste não apresentou significância entre os tratamentos (F
(2, 51) = 3,11; p = 0,053) (Fig. 2c). Além disso, analisamos a velocidade média do peixe
em movimento, aqui denominada velocidade de movimento. Esse parâmetro
apresentou padrão semelhante entre os três grupos, não havendo significância
estatística entre eles (F (2, 51) = 1,55; p = 0,22). Em relação à capacidade de
exploração, a ANOVA One-Way apresentou significância estatística na distância total
percorrida entre os grupos (F (2, 51) = 14,96; p <0,0001), e o teste de Tukey indicou que
o grupo controle apresentou maior distância total percorrida do que Eth 0,25% e Grupos
Eth 0,5% (p <0,05) (Fig. 2d).
A Figura 3 mostra os parâmetros comportamentais analisados para o teste de esquiva
inibitória. ANOVA de uma via não mostrou significância estatística no tempo gasto em
cada área por alevinos (F (2, 41) = 1,89; p = 0,16) (Fig. 3a). A latência para deixar o lado
preto (área de estímulo) para os três grupos é mostrada na Fig. 3b. A ANOVA One-Way
não mostrou significância estatística entre os tratamentos em nenhum dos dias (F (2,
41) = 3,06; p = 0,057). Porém, houve significância estatística na latência para deixar a
área preta entre o primeiro dia e o dia do teste (RM ANOVA: F (1, 41) = 7,67; p = 0,008).
Outros parâmetros comportamentais foram testados para avaliar o desempenho e
exploração do animal após o estímulo aversivo e são apresentados na Figura 4. ANOVA
One-Way indicou significância estatística para a distância ao centro da arena entre os
grupos (F (2, 41) = 0,37; p = 0,004), e o teste de Tukey mostrou que o grupo Eth 0%
diferiu do Eth 0,5% (p <0,05) (fig. 4a). Não houve significância estatística em relação à
velocidade de movimento (One-Way ANOVA: F (2, 41) = 0,28; p = 0,75) (Fig. 4b). Para
o tempo de imobilidade, a ANOVA One-Way mostrou significância estatística entre os
grupos (F (2, 41) = 20,69; p <0,0001), e o teste de Tukey indicou que Eth 0% apresentou
redução da imobilidade em comparação com os outros grupos (Fig. 4c) . Para distância
total percorrida, a ANOVA One-Way mostrou significância estatística entre os grupos (F
(2, 41) = 7,29; p = 0,002), e o teste de Tukey mostrou que o grupo Eth 0% percorreu
uma distância maior do que os outros grupos (Fig. 4d ).
Os efeitos da exposição embrionária ao etanol em doses de baixo a moderado são
difíceis de serem diagnosticados porque geralmente estão associados a outras causas.
Quando a malformação é combinada com problemas comportamentais, todo o quadro
é mais claro e os tratamentos podem ser iniciados mais cedo. No entanto, lidar
exclusivamente com o comportamento exige uma abordagem mais detalhada e
profunda. Vários estudos sobre FASD enfocam os casos mais críticos de FAS, que
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estão bem descritos na literatura (Eason et al., 2017; Popova et al., 2017; Wilhoit, Scott
e Simecka, 2017; Montgomery et al., 2018 ; Rohac, Abbott e Huffman, 2019). Outros
estudos avaliam FASD em adultos jovens ou adultos, perdendo o importante intervalo
de desenvolvimento no qual diferentes tratamentos e terapias poderiam ser aplicados
para aliviar e suavizar o efeito da droga no repertório comportamental (Brintnell et al.,
2011; Denny, Coles, e Blitz, 2017).
No presente estudo, testamos o comportamento do peixe-zebra a 10 dpf em busca de
indicadores comportamentais de exposição ao etanol embrionário. O aumento do
comportamento de ansiedade e diminuição da locomoção observada em alevinos
previamente expostos a 0,25 e 0,5% de etanol representam sinais de mudança
comportamental que podem ser observados precocemente (Fig. 2). No peixe-zebra, a
timotaxia é uma medida comportamental para a tendência de um indivíduo permanecer
próximo às paredes, em oposição a explorar ativamente o ambiente durante um teste
(Champagne et al., 2010; Richendrfer et al., 2012; Best, Kurrasch e Vijayan, 2017).
Observamos que todos os grupos (Eth 0%, 0,25% e 0,5%) passaram mais tempo
próximos às bordas da arena no novo teste de tanque, resultado que é esperado como
uma reação à novidade (Wong et al., 2010 ; Stewart et al., 2012). Porém, ambos os
grupos tratados com etanol apresentaram redução da locomoção e redução da
exploração do centro da arena (Fig. 2b e 2d), comportamentos que indicam altos níveis
de ansiedade junto com o teste. Os comportamentos exploratórios auxiliam nas
habilidades anti-predação e forrageamento, sendo considerados características
importantes, especialmente durante as fases de desenvolvimento no peixe-zebra
(Adriaenssens e Johnsson, 2013; Baker et al., 2018).
A atividade exploratória diminuída induzida pelo tratamento com etanol replica os
resultados anteriores descritos por Baggio et al. (2018) em peixe-zebra FASD adulto.
Outros autores também relataram que a exposição embrionária ao etanol levou a níveis
mais altos de ansiedade em larvas de peixe-zebra (Ramlan et al., 2017; Abozaid et al.,
2020) e em ratos jovens (Brolese et al., 2014; Diaz, Mooney e Varlinskaya, 2016;
Ramlan et al., 2017; Rouzer et al., 2017; Balaszczuk et al., 2019). No presente estudo,
corroboramos com os citados efeitos do etanol embrionário mostrando que respostas
comportamentais podem ser observadas durante os estágios iniciais (10dpf), o que
contribui para o entendimento da síndrome e sugere que o olhar atento nas primeiras
fases de crescimento pode ajudar no diagnóstico e iniciar o tratamento precoce para
casos de FASD.
Outros parâmetros comportamentais aqui observados, como a redução da distância
total percorrida e o aumento do tempo de imobilidade (Fig. 2 e 4), também são
indicativos de ansiedade, enquanto que a exposição embrionária ao etanol não
prejudicou a capacidade de locomoção (medida pela velocidade do movimento). A
exposição aguda e crônica ao etanol já afetou o congelamento e as respostas
exploratórias em adultos (Rosemberg et al., 2012; Pannia et al., 2014; Amorim et al.,
2017) e larvas de peixe-zebra (Baiamonte, Brennan e Vinson, 2015). No entanto, os
efeitos ansiolíticos da exposição embrionária ao etanol podem comprometer o
desenvolvimento saudável do sistema nervoso (Eckardt et al., 1998; Ramlan et al., 2017;
Gil-Mohapel et al., 2019) levando à perturbadora reação ansiosa que nós mostramos
neste estudo e também foi observado em peixe-zebra FASD adulto (Seguin, Shams e
Gerlai, 2016; Baggio et al., 2018). Embora a ansiedade seja uma característica
importante para evitar que uma pessoa fique ainda mais exposta ao risco e se prepare
para várias situações estressantes, níveis aumentados de ansiedade podem afetar o
desempenho individual (Jesuthasan, 2012). Nos últimos anos, o aumento dos casos de
transtornos mentais, principalmente os associados à ansiedade, têm um sério impacto
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negativo sobre os indivíduos e a sociedade (Wittchen e Jacobi, 2005). Com base em
nossos resultados em peixes-zebra do estágio inicial de desenvolvimento (10dpf)
compilados com investigação de dados do comportamento do peixe-zebra adulto (Rico
et al., 2007; Rosemberg et al., 2012), é muito provável que a exposição ao etanol
embrionário cause maior ansiedade que é expressa ao longo da ontogênese.
As alterações neuroquímicas causadas pela ansiedade excessiva não são totalmente
compreendidas. No entanto, áreas cerebrais comuns estão envolvidas no aprendizado
e na memória, bem como nas respostas comportamentais e fisiológicas ao medo e à
ansiedade. Nesse sentido, a ansiedade foi considerada dependente do contexto por
muitos autores (Luca e Gerlai, 2012; Parker et al., 2014; Baiamonte et al., 2015; Seguin
et al., 2016; Baggio et al., 2018). Assim, testamos se a resposta ansiolítica causada pela
exposição embrionária ao etanol poderia interferir no aprendizado de uma tarefa
relacionada ao medo. Um número crescente de estudos tem mostrado que a exposição
embrionária ao etanol prejudica a aprendizagem (Hamilton et al., 2003; Lee, Roh e Kim,
2009; Norman et al., 2009; Fan et al., 2016; Mattson, Bernes e Doyle , 2019). No entanto,
os efeitos prejudiciais parecem depender da concentração de exposição ao etanol,
duração e estágio de desenvolvimento embrionário (May et al., 2013; Veazey et al.,
2015; Squeglia e Gray, 2016; Facciol, Tran e Gerlai, 2017; Fernandes et al., 2019).
No teste de esquiva inibitória usado neste estudo, peixes-zebra alevinos passaram mais
tempo no lado não preferido da arena, independentemente do tratamento com etanol,
indicando aprendizagem associativa do fundo da arena para o estímulo negativo (Fig.
3). Os peixes de todos os tratamentos também apresentaram latência aumentada para
cruzar as áreas durante o teste. Esses resultados sugerem que o aprendizado de
evitação não foi afetado pela exposição precoce ao etanol. O aumento do
comportamento de esquiva inibitória é indicativo de habilidades associativas,
corroborando com resultados de publicações anteriores usando preferência preto /
branco e claro / escuro (Blaser e Rosemberg, 2012; Dahlén et al., 2019) e estímulo de
eletrochoque (Manuel et al., 2014; Amorim et al., 2017). No entanto, ao contrário de
outros estudos, a concentração de etanol aplicada aqui não foi suficiente para alterar a
capacidade de aprendizagem dos animais (Obernier et al., 2002; Brady, Allan e
Caldwell, 2012; Gomez et al., 2013; Pittman e Lott, 2014) . Todos esses estudos têm
em comum o uso de uma dose maior de etanol ou modelo de protocolo de binge drink,
freqüentemente expondo os animais à droga.
Embora os animais tenham mostrado associar o estímulo aversivo a um contexto (lado
preto ou branco), devemos considerar a natureza dos estímulos aplicados em nosso
estudo. Para peixes-zebra de 10 dpf, o fluxo de água é um sinal forte e aversivo que
provoca uma reação de sobressalto, um reflexo que serve de proteção e facilita a
resposta de fuga. O fluxo de água tem sido citado como um estímulo aversivo eficaz em
outros estudos, uma vez que o sistema de linha lateral pode originar uma resposta de
escape desde muito cedo (McHenry et al., 2009; Liao, 2010; Stewart et al., 2013). Assim,
especulamos que um estímulo tão severo gere reações instintivas e necessárias para
preservar a integridade do animal, que sua capacidade associativa seja mantida mesmo
após a exposição ao etanol. No entanto, o peixe-zebra submetido ao teste de esquiva
inibitória não foi testado novamente para ansiedade e não podemos descartar os efeitos
de estressar consecutivamente o animal com o fluxo de água em seu repertório de
comportamento. Sabe-se que contextos em que se vivencia punição podem estar
associados à vivência negativa e desencadear mudanças comportamentais
relacionadas à ansiedade em eventual exposição ao contexto (Roeckner, Bowling e
Butler, 2017). Estudos futuros devem abordar os efeitos futuros de experiências
adversas durante a fase inicial de desenvolvimento em indivíduos com DESAF. Isso
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serviria para entender melhor como a exposição ao etanol embrionário e as experiências
adversas moldam a vida de um indivíduo mais tarde.
No presente estudo, usamos tarefas simples (tanque novo e teste de esquiva inibitória)
para abordar a exposição moderada ao etanol durante o desenvolvimento embrionário.
Embora não tenhamos observado efeitos deletérios no aprendizado, também é
importante ressaltar que a faixa de FASD é bastante variada, principalmente em casos
de exposição de embriões a moderada concentração de etanol. Embora os efeitos sobre
os organismos não sejam graves, ele altera diferentes parâmetros comportamentais
indiretamente relacionados à cognição (Marrs et al., 2010; Brady et al., 2012;
Muralidharan, Sarmah e Marrs, 2015; Roozen et al., 2016). Os distúrbios de conduta
são conhecidos por estarem relacionados à exposição embrionária ao etanol, por
exemplo, espectro autista, depressão e dificuldades sociais (Caldwell et al., 2008;
Sadrian et al., 2013; Parker et al., 2014; Tsang et al., 2016 ; Cananzi e Mayhan, 2017;
Baggio et al., 2018; Roozen et al., 2018). Neste estudo, o aumento do comportamento
de ansiedade observado em animais expostos a 0,25% e 0,5% de etanol indica tais
efeitos. Mais do que isso, devido à dificuldade de diagnosticar os casos leves de TEAF,
o acompanhamento precoce e a identificação de comportamentos alterados, como
aumento da ansiedade, são benéficos.

Conclusão
Nosso estudo mostra que os sinais de FASD podem ser observados na idade de 10 dpf
no peixe-zebra e reforça a necessidade de investigar casos leves de exposição ao
etanol durante o desenvolvimento fetal, abrangendo diferentes doses de etanol e
também testes comportamentais e cognitivos em intervalos de tempo maiores para
atingir tantos pontos no tempo quanto possível, a fim de construir uma imagem maior
das consequências do etanol. Nesse sentido, novas terapias específicas precisam ser
planejadas para intervenções específicas, como é o caso dos transtornos de ansiedade
relacionados ao TEAF. Assim, quanto mais cedo for identificado e diagnosticado, mais
cedo poderá ser tratado.
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Anexos

Figura - 1 - Esboço esquemático do procedimento experimental para testes
comportamentais. (a) Teste de Tanque Novo - os animais (n = 54) foram testados em
uma arena de 6 cm, por 10 min. Tempo na área de borda, área central e latência para
cruzar as áreas
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Figura - 2 - Parâmetros comportamentais para peixes-zebra alevinos em um Teste de
Tanque Novo. (a) Tempo gasto em cada área da arena, (b) número de entradas em
cada área, (c) tempo de imobilidade, (d) distância total percorrida. Os animais foram
submetido

Figura - 3 - Comportamento locomotor do peixe-zebra no teste de esquiva inibitória.
Durante o teste, os animais não receberam nenhuma punição, mas o aprendizado foi
avaliado por (a) tempo gasto no lado do estímulo (área branca) e (b) latência para cruzar

Figura - 4 - Parâmetros comportamentais para peixes-zebra alevinos no teste de esquiva
inibitória. (a) Distância do centro da arena, (b) velocidade de movimento, (c) tempo de
imobilidade, (d) distância total percorrida. Os animais foram submetidos a 0 (co
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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 GI 1V, GI
3V, GI 5V e GM 1V, GM 3V e GM 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 138 e 431mg e a amostra GI 1V apresentou
melhor rendimento. Os extratos apresentaram de 14 a 51% de açúcares, de 0 a 26% de
proteínas e de 0,4 a 0,7% de compostos fenólicos. GI 1V obteve o maior teor de açúcar.
No teste de Capacidade Antioxidante Total, somente as amostras GMs apresentaram
atividade. Já nos testes de atividade quelante de íons de ferro e cobre, todas
apresentaram excelente atividade. CONCLUSÕES: Todas as amostras apresentaram
excelentes atividades. A melhor extração está condicionada ao que se objetiva, já que
apresentaram diferentes desempenhos frente aos testes.
Palavras-chave: Fungos; Basidiomicetos; Antioxidante; Calvatia
TITLE: Evaluation of the antioxidant action of extracts rich in polysaccharides obtained
from basidiomycete fungi
Abstract
INTRODUCTION: Macrofungi are unexplored biological resources and have several
bioactive compounds. OBJECTIVES: To determine the best extraction, to evaluate the
composition of the extracts and their bioactivities. METHODOLOGY: The macrofungus
Calvatia bicolor was collected in the city of Natal / RN, Brazil, and identified by Prof. Dr.
Iuri G. Baseia. After drying, 95% ethanol was used to remove the powder. 10g of the
delipidated powder were mixed at different volumes of 0.25M NaCl, generating the
samples GI 1V, GI 3V, GI 5V and GM 1V, GM 3V and GM 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
showed yields between 138 and 431mg and the GI 1V sample showed better yield. The
extracts showed 14 to 51% of sugars, 0 to 26% of proteins and 0.4 to 0.7% of phenolic
compounds. GI 1V obtained the highest sugar content. In the Total Antioxidant Capacity
test, only the GM samples showed activity. In the chelating activity tests of iron and
copper ions, all showed excellent activity. CONCLUSIONS: All samples showed

CIÊNCIAS DA VIDA

1024

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

excellent activities. The best extraction is conditioned to what is intended, since they
presented different performances in relation to the tests.
Keywords: Fungi; Basidiomycetes; Antioxidant; Calvatia
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
(BIESALSKI et al., 2009). Macrofungos são recursos biológicos inexplorados e que
apresentam diversos compostos bioativos (CHOI, 2018), que são compostos essenciais
e não essenciais de origem natural, e que apresentam 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
(CHOI, 2018). Os polissacarídeos são a principal classe de compostos bioativos
encontrados nos fungos (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 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
gasteróide 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, foi
realizada 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 da gleba do corpo de frutificação nos estágios imaturo e maduro de C. bicolor.
Metodologia
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 triturados e armazenados. As glebas foram delipidadas com
etanol 95%. Em seguida, foram postas a secar em temperatura ambiente, obtendo-se o
pó delipidado. 10 g de gleba imatura em pó foram misturadas a diferentes volumes de
NaCl 0,25M, gerando as amostras GI 1V, GI 3V e GI 5V. O mesmo procedimento foi
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realizado para a gleba madura, obtendo as amostras GM 1V, GM 3V e GM 5V (todos
os testes e procedimentos se aplicam a todas as amostras, exceto quando
especificado). As amostras 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, 150
mg de enzima Prolav 750 foram adicionados e a solução foi aquecida a 60°C por 18 h.
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 18 h, 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 (EB) A extração foi realizada em
duplicata, gerando uma média dos rendimentos obtidos.
1.3. RENDIMENTOS E SOLUBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS
Os pesos dos extratos brutos secos foram aferidos em balança analítica, para obtenção
de dados sobre os diferentes rendimentos. Os extratos brutos (EB) 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 (ES). 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 TOTAIS
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.
1.4.4. DOSAGEM DE SULFATO
O teor de sulfato, presente nos extratos solúveis, foi quantificado pelo método de
gelatina-bário (DODGSON & PRICE, 1962), no qual as amostras são hidrolisadas com
4 N de HCl a temperatura de 100°C. Este processo tem duração de 6 horas. Este método
utiliza como padrão o sulfato de sódio.
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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 CAT foi calculada com base em uma curva de ácido
ascórbico e o resultado mostra quanto de equivalentes de AC, em mg, há em 1g de
amostra. A leitura foi realizada em 695 nm.
1.5.2. QUELAÇÃO DE ÍONS DE FERRO
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.
1.5.3. QUELAÇÃO DE ÍONS DE COBRE
O poder quelante frente aos íons de cobre foi estimado pelo método descrito por Megías
e colaboradores (2009). A atividade quelante foi calculada com base em curva de EDTA.
A leitura foi realizada em 632 nm.

Resultados e Discussões
1.1. RENDIMENTOS DAS EXTRAÇÕES
As amostras da gleba imatura (GI 1V e GI 3V) apresentaram os mesmos rendimentos
de extrato bruto (EB) e valores de extrato solúvel (ES) sem diferença estatística, como
mostra na tabela 1. A amostra GI 5V apresentou menor rendimento e solubilidade, com
258 mg de EB e 191 mg de ES (74% solúvel). Observa-se 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 contínua redução no volume de
NaCl não necessariamente resultará em ganhos de EB e ES. Em se tratando de
rendimentos, a GI 1V é a melhor candidata. Já que se obtém os maiores valores de EB
e ES, utilizando menos recursos.
As amostras da gleba madura apresentaram um comportamento diferente da imatura.
Já que um aumento no volume de NaCl resulta em um aumento de EB e ES. No entanto,
como vemos na tabela 2, os resultados apresentam diferenças inexpressivas entre GM
3V e 5V que apresentaram, respectivamente, 79 e 81mg de ES (50-51% de solubilidade
do EB). Neste caso, uma escolha baseada somente neste resultado não seria tão clara
como no caso anterior.
1.2. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA
Nos extratos solúveis, da gleba imatura, foram determinados percentuais de açúcares
totais entre 43 e 51% (Tabela 3), sendo a maior concentração é referente a amostra GI
1V. Isto mostra que, neste caso, uma redução no volume de NaCl resulta em uma maior
precipitação de açúcares. Além disso, nenhuma amostra exibiu teor proteico no teste
utilizado. Quanto aos compostos fenólicos, os valores obtidos variaram entre 0,4 e 0,5
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%, sem significância estatística. As amostras da GI não apresentaram sulfato no teste
utilizado.
As amostras da gleba madura apresentaram percentuais de açúcares entre 14,78 e
15,21% (tabela 4). Sendo assim, o uso de diferentes volumes de NaCl não gerou
mudanças no teor de açúcares das amostras da GM. Assim como não houve diferenças
significativas nos percentuais de compostos fenólicos (0,70-0,78%) e de sulfato (11,4%). No entanto, o teor de proteínas variou em cerca de 6%. O maior valor
apresentado foi de 26,12%, da GM 3V.
Com estes resultados é observado que com a maturação do corpo de frutificação, há
uma significativa redução nos percentuais de açúcares, o surgimento de sulfato e de um
alto teor proteico.
1.3. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL – CAT
Apenas as amostras referentes a gleba madura (GM 1V, GM 3V e GM 5V) apresentaram
capacidade antioxidante total frente a este teste, como verificado na figura 1. Foi visto
que a amostra 5V apresenta a maior capacidade antioxidante e que quanto maior o
volume de NaCl utilizado na extração, maior a capacidade antioxidante. As amostras
GM 1V, GM 3V e GM 5V também apresentam o mesmo padrão crescente quanto aos
rendimentos de ES. O que sugere que o fator antioxidante, presente nestas amostras,
precipita mais em um volume maior de NaCl.
1.4. QUELAÇÃO DE ÍONS DE FERRO
Todas as amostras exibiram uma excelente atividade quelante de ferro. Quanto a gleba
imatura (figura 2), foi visto que a GI 5V apresenta atividade notoriamente inferior as
demais nas concentrações 0,1; 0,3; 0,5 e 1 mg/mL, além de apresentar menor atividade
nas demais concentrações. Ao analisar estes dados frente aos rendimentos obtidos, as
amostras GI 1V e GI 3V, que apresentaram rendimentos similares, apresentam,
também, atividades semelhantes na quelação de íons de ferro. Na figura 3, observamos
as atividades das GMs frente ao mesmo teste. Apesar de chegar ao entorno de 80% de
atividade quelante de íons de ferro, elas possuem, de modo geral, um perfil de atividade
bem inferior às GIs. Analisando as GMs entre si, verificamos que a GM 1V apresenta
maior poder quelante em todas as concentrações utilizadas.
1.5. QUELAÇÃO DE ÍONS DE COBRE
As amostras também apresentaram atividade quelante para cobre, variando entre 3060% aproximadamente. Na figura 4, referente as amostras da gleba imatura, verificamos
que a GI 5V apresenta menor atividade a 0,10 µg/µL. Tendo pico de atividade em 1,50
µg/µL. Na figura 5, observamos o desempenho das GMs frente a este teste. Neste, a
GM 1V apresenta aproximadamente 60% de atividade. A maior entre todas as amostras.
Intrigante notar que tanto na quelação de ferro quanto na quelação de cobre, as
amostras da gleba madura apresentam o mesmo perfil de queda na atividade após o
pico.

Conclusão
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A escolha de uma amostra, para seguir em novos testes, mostrou-se não ser tarefa
simples. As diferenças entre rendimentos, que outrora aparentava ser a solução,
esbarra nos resultados das atividades. Cada amostra apresenta suas vantagens e
desvantagens, que vão desde rendimento, atividades, ao próprio custo de produção.
Ressaltando a dificuldade em se obter o material biológico, que somente pode ser
coletado no período chuvoso e após dias de chuva. Independentemente da escolha,
todas as amostras apresentaram boas atividades. O que encoraja a busca por outras
atividades e a purificação das amostras.
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TÍTULO: EFEITOS BIOQUÍMICOS DA EXPOSIÇÃO E DA RETIRADA DE SACAROSE
EM FÊMEAS
Resumo
O transtorno de compulsão alimentar, caracterizado pelo consumo desenfreado e
descontrolado de comida em um curto período de tempo, está relacionado com
acometimentos, como obesidade, problemas renais, hepáticos, dentre outros. No
presente estudo, objetivando avaliar possíveis alterações bioquímicas decorrentes da
exposição ou retirada de sacarose, foi administrado sacarose 5% com exposição
contínua, retirada após 5 dias (retirada curta) e retirada após 24 dias (retirada longa) na
água de 24 ratos. Os animais foram submetidos à coleta de sangue para posterior
avaliação nos níveis de glicose, triglicerídeos, enzimas hepáticas e creatinina. Foi
observado algumas alterações nestes índices, porém, nenhuma relacionada
diretamente ao consumo de sacarose.
Palavras-chave: Sacarose; TGO; TGP; Bioquímica; Glicose;Triglicerídeos; Colesterol;
TITLE:

BEHAVIORAL

EFFECTS

OF

EXPOSURE

AND

WITHDRAWAL

OF

SUCHAROSE IN FEMALES
Abstract
Binge eating disorder, characterized by unrestrained and uncontrolled consumption of
food in a short period of time, is related to disorders such as obesity, kidney and liver
problems, among others. In the present study, aiming to assess possible biochemical
changes resulting from sucrose exposure or withdrawal, 5% sucrose was administered
with continuous exposure, withdrawn after 5 days (short withdrawal) and withdrawn after
24 days (long withdrawal) in the water of 24 rats. The animals were subjected to blood
collection for further assessment of glucose, triglyceride, liver enzymes and creatinine
levels. Some changes were observed in these indices, however, none directly related to
the consumption of sucrose.
Keywords: Sucrose; TGO; TGP; Biochemistry; Glucose; Triglycerides; Cholesterol;
Introdução
O transtorno de compulsão alimentar é caracterizado pelo consumo desenfreado e
descontrolado de comida em um curto período de tempo (geralmente 2 horas), no qual
o indivíduo não consegue parar de comer até que esteja totalmente cheio, ao ponto de
não conseguir ingerir mais nada. Juntamente com isso, pessoas que sofrem com esse
transtorno tendem a sentir culpa, vergonha e nojo, devido à grande quantidade de
comida ingerida, que além de ter sito demasiadamente grande não foi impulsionada por
fome, bem como podem vir a apresentar problemas renais ou hepáticos.
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Atrelado a isso, foi visto que ratos que consumiam açúcar ou misturas envolvendo
açúcar desenvolviam compulsão alimentar, tolerância e aumento do consumo após um
período de privação. Foi visto também que ratos que atingiam a obesidade por meio de
uma dieta conhecida como "cafeteira", composta basicamente de açúcares e gorduras,
mostravam diminuição da atividade dopaminérgica no sistema límbico quando
comparado a ratos em dietas normais com ração. Dessa forma, pode-se inferir que a
maior ingestão de açúcar por meio desses animais que possuem compulsão alimentar,
dar-se como uma forma de tentar aumentar os níveis de dopamina no cérebro. Assim,
inicialmente foram analisados se a retirada de sacarose em ratas fêmeas poderia levar
a comportamentos relacionados a depressão e ansiedade. E então, entrou-se no
objetivo, de fato, do atual trabalho, que foi buscar verificar, por meio de análises clínicas,
se o uso de sacarose pode levar a alterações nos parâmetros bioquímicos testados.

Metodologia
Foram usadas 32 ratas Wistar fêmeas, separadas em quatro grupos com oito ratas
cada. Em cada gaiola continham apenas duas ratas. Cada gaiola possuía duas garrafas,
na qual em uma garrafa continha água e na outra sacarose a 5% - para os grupos que
seriam expostos a sacarose. Para o grupo controle, cada gaiola possuía também duas
garrafas, porém nas duas continham apenas água. No grupo denominado "grupo
sacarose" a exposição a sacarose se deu de forma ininterrupta, a partir do início da
exposição. Um outro grupo, denominado "grupo retirada curta", a exposição a sacarose
se deu por 21 dias. O terceiro grupo, chamado "grupo retirada longa", a exposição a
sacarose se deu por 40 dias. Já no último grupo, o grupo controle, não houve exposição
a sacarose. Após o período de exposição e testes, foram feitas as dosagens bioquímicas
de alguns marcadores, com o intuito de observar se a ingestão de sacarose havia
causado algum dano. Assim, foram feitas dosagens para verificar os níveis de glicose,
colesterol total, triglicerídeos, albumina, TGO, TGP, ureia e creatinina.
Resultados e Discussões
Foi observado em relação a glicose, que apenas 1 rato do grupo controle e 1 rato do
grupo retirada longa obtiveram resultados acima dos valores de referências (181 e
179mg/dL). Em relação ao colesterol total, todos os ratos estavam com os índices
normais. Ja em relação aos triglicerídeos, 4 ratos do grupo sacarose (225, 175, 166 e
156mg/dL), 2 ratos do retirada curta (152 e 157mg/dL) e 1 rato do retirada longa
(456mg/dL)estavam acima dos valores de referência. A albumina de todos estavam
dentro dos valores esperados. Com relação ao TGO, 1 rato do grupo retirada longa
(226,9 U/L), 1 rato da retirada curta (265,9 U/L) e 1 rato controle (244,2 U/L) estavam
fora dos valores de referência. Já no TGP, foi visto que 2 ratos do grupo retirada curta
(64,5 e 66,3U/L) e 2 ratos controles (65 e 64,5U/L) estavam acima dos valores de
referência. A creatinina de todos deram dentro dos valores de referência. E, por fim, em
relação a uréia, 7 ratos do grupo sacarose (56, 68, 65, 65, 73, 82 e 57mg/dL), 5 ratos
do retirada curta (62, 77, 75, 66 e 65mg/dL), 5 ratos do retirada longa (157, 59, 70, 55,
76mg/dL) e 6 ratos controles (61, 158, 63, 52, 97 e 68mg/dL) estavam acima dos valores
de referência. Dessa forma, nota-se que não há um padrão em relação a variação dos
níveis dos marcadores. Houve aumento da glicose de forma a ultrapassar os valores de
referência em apenas dois ratos, que eram de grupos diferentes, o que implica que
provavelmente não ocorreu devido a sacarose. Houve aumento dos triglicerídeos em 4
ratos, pertencentes a 3 grupos diferentes, todos com exposição a sacarose, o que pode
implicar que, nesse caso, há a possibilidade desse aumento estar relacionado com a
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administração de sacarose. No TGO apenas 3 ratos tiveram seus valores aumentados,
cada um de um grupo diferente, logo não deve haver relação com a sacarose. O TGP
de 4 ratos deu fora dos valores de referência, como eram pertencentes a dois grupos
diferentes, e um dos grupos era o controle, provavelmente esse aumento não possui
relação com a sacarose. Já a ureia deu elevada em 23 ratos, pertencentes a todos os
quatro grupos, logo a sacarose provavelmente não está relacionada com o aumento
desse marcador. O aumento nos níveis de TGP presente em alguns ratos, pode indicar
um problema hepático inicial, devido ao TGP ser encontrado no citoplasma dos
hepatócitos. Já o aumento nos níveis de TGO pode indicar problemas no fígado ou em
outros órgãos, como os rins, já que esse marcador está presente em outros órgãos além
do fígado. Apenas um rato apresentou aumento de TGO e TGP, que quando
aumentados juntos pode indicar problema hepático um pouco mais estabelecido. Já o
aumento de uréia pode indicar um problema renal, já que sua alta concentração no
sangue pode ser indício de que sua eliminação pelos rins não está ocorrendo
corretamente. Entretanto, nenhum desses três marcadores que foram encontrados
alterados apresenta relação com a administração de sacarose.
Conclusão
De acordo com o que foi visto, não houve alteração nos níveis de colesterol total,
albumina ou creatinina. Já no que diz respeito aos marcadores glicose, TGO, TGP e
ureia houve alteração nos seus níveis, porém a sacarose provavelmente não foi a
causadora desse aumento. No que concerne aos níveis elevados de triglicerídeos, pode
ser que haja uma contribuição da sacarose, porém isso deve ser avaliado novamente
para ter-se certeza.
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TÍTULO: ANÁLISE DE PROTEÍNAS EXTRAÍDAS DE SEMENTES COM POTENCIAL
ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO
Resumo
Sementes são reservatórios de moléculas com grande potencial para a obtenção de
bioprodutos e por este motivo uma especial atenção tem sido direcionada na busca de
proteínas bioativas com ação antimetabólica e outras propriedades farmacológicas.
Algumas sementes apresentam proteínas e peptídeos que, sozinhos, desempenham
múltiplas funções tais como interações com membranas de bactérias causando
disrupção, atividade fungicida e antitumoral, recrutamento de macrófagos e neutrófilos
(uma ação definida como imunomodulação) e atividade hemolítica. Neste trabalho, uma
prospecção de proteínas com atividade multifuncional foi realizada em extratos de
sementes de quatro espécies da família Fabaceae: Senna spectabilis (Cássia-donordeste), Anadenanthera colubrina (Angico), Adenanthera pavonina (Carolina) e
Lachesiodendron viridiflorum (Jurema-Juquiri). Os extratos foram testados com relação
à presença de atividades antifúngicas em Candida albicans, C. tropicalis, C.
dubliniensis, C. glabrata e C. parapsilosis. Todavia, quando testada contra as bactérias
patogênicas Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Staphylococcus aureus
resistente à meticilina - MRSA, nenhuma atividade bactericida foi detectada. Quando a
LvP foi associada aos antibióticos de referência, e testada novamente contra as
bactérias, ela foi capaz de reduzir a CIM do antibiótico em até uma diluição para todas
as três espécies, caracterizando assim uma atividade sinérgica da proteína.
Palavras-chave: Sementes; Proteína; Sinergismo
TITLE: EVALUATION OF THE PROFILE OF PROTEINS OF WILD SEEDS WITH
ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY
Abstract
Seeds are reservoirs of molecules with great potential for obtaining bioproducts and for
this reason a special attention has been directed in the search of bioactive proteins with
antimetabolic action and other pharmacological properties. Some seeds present proteins
and peptides that, alone, play multiple roles such as interactions with bacterial
membranes causing disruption, fungicidal and antitumor activity, recruitment of
macrophages and neutrophils (an action defined as immunomodulation), and hemolytic
activity. In the present work, a multifunctional activity of proteins was performed in seed
extracts of four species of the Fabaceae family: Senna spectabilis (Cassia-do-northeast),
Anadenanthera colubrina (Angico), Adenanthera pavonina (Carolina) and
Lachesiodendron viridiflorum (Jurema- Juquiri). The extracts were tested for the
presence of antifungal activities in Candida albicans, C. tropicalis, C. dubliniensis, C.
glabrata and C. parapsilosis. However, when tested against the pathogenic bacteria
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and methicillin resistant Staphylococcus aureus
- MRSA, no bactericidal activity was detected. When LvP was associated with the
reference antibiotics, and tested again against the bacteria, it was able to reduce the
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antibiotic MIC up to one dilution for all three species, thus characterizing a synergistic
activity of the protein
Keywords: Seeds; Protein; Synergism
Introdução
Com o aumento da resistência microbiana, pesquisas voltadas às descobertas de novos
mecanismos de combates, bem como a investigação de novos agentes anti-infecciosos
estão tornando-se constantes. Nesse contexto, os peptídeos antimicrobianos (PAMs)
apresentam características significativas como: alto potencial adjuvante, poucos efeitos
colaterais, menor risco na indução à resistência bacteriana, amplo espectro de atuação
e ação rápida (Vaara, 2009). Devido à sua grande variabilidade e propriedades de
ligação, peptídeos podem desempenhar um papel de agentes bioquímicos,
medicamentos farmacológicos, hormônios, antibióticos, vacinas e mediadores de
sinalização neurais e imunológicos. São particularmente discernidos por receptores
celulares membranais ou atuam juntamente a ligantes em interação com estruturas
intracelular e/ou subcelular (Rodrigues et al., 2009). O desenvolvimento de novos PAMs
– empregados também em bactérias resistentes à antibióticos – pode ser fomentado
através de análises e estudos nos compostos de origens naturais, assim como os
métodos de ação e a relação estrutura-função (Yang et al., 2012). As plantas, por
apresentar um conjunto de genes associados à resistência sistêmica, ao deparar-se
com patógenos (vírus, fungos e bactérias), liberam metabólitos secundários
(fitoalexinas, taninos e compostos polifenólicos) e produzem PAMs (STINTZI et al.,
1993). Baseado em dados recentes, existem 17 famílias ‒ detectadas e isoladas ‒ que
possuem uma ampla gama de propriedades relacionadas à defesa, incluindo atividades
antibacterianas, antifúngicas, antivirais, antioxidantes, inibitórias de quitinase e
proteinase (STINTZI et. al., 1993; SELS et al., 2008; EBRAHIM et. al., 2011; SINHA et.
al., 2014). A resistência bacteriana torna-se algo preocupante, uma vez que dificulta o
tratamento de infecções com antibióticos; sendo alguns casos relatados de resistência
a todos os disponíveis no mercado (ANDERSSON & HUGHES, 2010; LING et al., 2015).
Associado ao fato que a descoberta de novos antibióticos diminuiu ao longo das últimas
décadas (Cooper & Shlaes, 2011), há uma necessidade extrema de encontrar melhores
estratégias de tratamento usando os antibióticos existentes que podem retardar ou
mesmo reverter o desenvolvimento de resistência.
Metodologia
1- Escolha e Preparo da Farinha das Sementes. Foram escolhidas as sementes secas
(Caesalpinia pyramidalis Tul., Erythrina vetulina Willd, Mimosa regnellii Benth.,
Piptadenia moniliformis Benth., Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby),
conhecidas popularmente como catingueira, mulungu, juquiri, catanduva e cássia,
respectivamente. Os tegumentos serão removidos e, em seguida, seus cotilédones
serão triturados em moinho elétrico refrigerado para obtenção de uma farinha de
granulação fina. 2- Preparo do Extrato Bruto das Sementes. O extrato bruto da farinha
das sementes será obtido a partir da homogeneização em tampão
Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O 0,02 M com NaCl 0,15 M, pH 7,5 na proporção de 1:10 (m:v) sob
agitação constante por 4 h à temperatura ambiente. A suspensão vai ser centrifugada a
12.000 x g por 30 min à 4 °C. O sedimentado será descartado e o sobrenadante filtrado
em lã de algodão; sendo ele denominado de Extrato Bruto (EB). 3- Fracionamento com
Sulfato de Amônio - (NH4)2SO4. O EB será fracionado por precipitação com sulfato de
amônio em três faixas de concentração: 0–30%, 30–60% e 60–90%. Após cada etapa
de fracionamento, a solução permanecerá à 4 °C por aproximadamente 16 h e,

CIÊNCIAS DA VIDA

1036

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

posteriormente, vai ser centrifugada à 12.000 x g durante 30 min, à 4 °C. Os precipitados
resultantes de cada fracionamento serão ressuspensos em Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O 0,02
M com NaCl 0,15 M em pH 7,5 e submetidos à diálise, com poros de 8 kDa durante 48
h à 4 °C contra o mesmo tampão. Após diálise, as frações serão denominadas F0–30%
e F30–60% (frações albumínicas) e F60-90% (fração globulínica), de acordo com a faixa
de saturação de sulfato de amônio na qual precipitaram. 4- Quantificação e Avaliação
do Perfil de Proteínas das Frações. A concentração de proteínas totais será determinada
pelo método colorimétrico de Bradford (1976). Para avaliar o perfil proteico, as mesmas
serão submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida à 15% em presença de SDS,
de acordo com a metodologia descrita por Laemmli (1970). 5- Ensaio Antibacteriano
Escherichia coli - ATCC® 25922MT, Staphylococcus aureus - ATCC® 25923MT e
Staphylococcus aureus resistente a meticilina – BMB 9393, serão utilizados para
ensaios antibacterianos. As espécies bacterianas serão cultivadas em 1,0 mL de caldo
LB durante 2 h, à 37 °C, em conformidade com as normas do Comitê Nacional para
Laboratórios Clínicos (CNLC), 2009. As frações serão incubada com 5x106 CFU/mL
para cada uma das espécies de bactérias por 4 h, à 37 °C. Os controles negativos e
positivos do ensaio serão bactérias em meio LB e cloranfenicol em várias diluições
seriadas de 512 a 2 µg/mL, respectivamente. O crescimento será medido por hora
durante o período de incubação à 595 nm de acordo com as orientações descritas nos
protocolos do CNLC. Todos os experimentos antibacterianos serão realizados em
triplicata. Além disso, para a determinação da concentração inibitória mínima (CMI), uma
diluição seriada das frações será realizada iniciando em 256 a 2 g/mL em meio LB. A
CMI vai ser determinada como a menor concentração que causou inibição do
crescimento bacteriano completo (100%) em comparação ao controle negativo. As
placas serão incubadas durante 12 h à 37 °C. Durante este período, a absorbância será
medida em um leitor de placas (Bio-Rad 680 Microplate Reader), à 595 nm, a cada 30
min. Também pode ser realizado ensaio antibiofilme para as frações que se mostrarem
promissoras como antibióticos, este ensaio será realizado segundo a metodologia de
Klein et al. (Klein, Fabres-klein, & Oliveira, 2015) com modificações, a formação de
biofilme foi avaliada em placas de 96 poços de fundo plano estéreis. Os isolados
bacterianos foram inoculados em meio BHIg a 37 ° C e cultivados por 16 h. Uma
suspensão de células ajustada para 0,5 escala de McFarland foi preparada para cada
estirpe e adicionado aos poços contendo as frações das sementes. O Os poços foram
então preenchidos com BHIg para um volume final de 200 mL. As placas foram
incubadas à 37 ° C sem agitação. O crescimento foi monitorado pela densidade óptica
(OD) à 600 nm com um leitor de microplacas. Após 22 h, o meio foi descartado, os poços
foram cuidadosamente lavados três vezes com 200 mL de solução salina tamponada
com fosfato estéril, pH 7,4 (PBS), e coloração foi realizada com 200 mL de 0,1% de
cristal violeta por 30 min. Cada poço foi lavado novamente três vezes com 200 mL de
água destilada estéril antes da adição de 200 mL de etanol a 95% e medição do OD
560nm. Biofilmes incubados apenas com PBS foram usados como controles. Cada
isolado foi testado em triplicado e o ensaio foi repetido três vezes. Para o ensaio de
biofilme pré-formado, o biofilme foi deixado crescer por 22 h como descrito acima. Os
compostos foram adicionados aos poços e incubados a 37 ° C durante 2 e 3 h. No
biofilme, a ruptura foi então avaliado. 6- Ensaio Antifúngico As MICs das frações serão
determinadas usando o método de microdiluição em caldo de acordo com o Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) M27-S3 (Wikler et al., 2009) com o meio RPMI
1640. A solução estoque das frações será solubilizada em meio RPMI 1640. Com as
concentrações finais variando de 264 a 0,25 g/mL. Em resumo, um inoculo padrão de
Candida albicans - ATCC® 18804™ será inicialmente produzido. A densidade celular
vai ser ajustada por meio de medições de turbidez, à 530 nm, para produzir um estoque
do fungo de 1×106 CFU/mL-1. Diluições posteriores serão feitas com meio RPMI 1640,
o que resultara em um inoculo final de aproximadamente 0,5×103 - 2,5×103 células/mL-
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1. Em seguida, 100 µL da suspensão fúngica será incubada à 35 °C e 100 µL da fração
será aplicado nos poços da placa de microdiluição. Ao final, os poços serão visualmente
mensurados após 48 h. O MIC de cada fração será considerado como a menor
concentração que causou uma inibição de crescimento completo (100%).
Resultados e Discussões
Análise eletroforética dos extratos de sementes: Todos os extratos fracionados das
sementes (S. spectabilis, A. colubrina e L. viridiflorum e A. pavonina) apresentaram
constructos proteicos, bem como apresentaram eficiência da extração e orientando o
fracionamento posterior com acetona. As frações foram analisadas por eletroforese,
sendo possível observar a presença de diversas bandas proteicas globulínicas com
variada faixa de massa molecular. Nas sementes de Staphylococcus spectabilis,
algumas bandas de proteína foram observadas na fração final do sobrenadante, e essa
banda foi vista mais claramente na coloração com prata. Na fração F2.0, foi observada
uma banda principal, que estava abaixo do marcador de peso molecular de 38 kDa. As
sementes de A. colubrina também apresentaram grande diversidade protéica, porém,
não foram observadas bandas importantes na fração obtida. Na fração final do
sobrenadante, A. As sementes de pavonina apresentam algumas bandas de proteínas,
que são mais claramente visíveis apenas na coloração com prata, mas entre os
marcadores de peso molecular de 31 e 38 kDa. As sementes de Lagerstroemia
apresentam uma única banda protéica principal na fração final do sobrenadante.
Cromatografia de Troca-iônica A cromatografia de troca iônica é geralmente um dos
tipos mais comuns de técnicas usadas para obter moléculas carregadas de proteínas
de baixo peso molecular (MOTOYAMA et al., 2007; RECIO; VISSER, 1999). Em
seguida, uma análise avançada foi selecionada, e então a fração denominada
sobrenadante final de S. viridiflorum é submetida a cromatografia de troca iônica
utilizando a resina aniônica DEAE-Sephadex. Eluir as substâncias não retidas na matriz
com tampão de carregamento de tetraborato de sódio 0,02 M pH 7,5 0,02 M, o volume
de separação é 4mL, a taxa de fluxo é 2mL / min, e o material aderente à matriz está
aumentando gradualmente a concentração de NaCl (0,01) Eluição do meio; 0,05; 0,1;
0,5; 1 e 2M. Acompanhamento de UV (280 e 216 nm) (eletroforese em gel de
poliacrilamida) e eletroforese de poliacrilamida em eluato de 20%, a fração de NaCl 0,5
M pode ser selecionada, correspondendo à coleção entre 181 e 191 tubos Gama de dez
tubos de ensaio. Foi identificada como uma banda protéica principal de
aproximadamente 17 kDa por migração em eletroforese. Desde então, a proteína obtida
é denominada LvP- "proteína de L. viridiflorum". Efeitos da LvP Sobre o Crescimento de
Fungos Patogênicos LvP provou ser muito eficaz na inibição do crescimento de fungos:
Candida albicans (IC50 1,25 µg / mL), Clostridium dunlii (IC50 1,56 µg / mL), Clostridium
tropicalis (IC50 6,25 µg / mL). Ml), Clostridium kluyveri (IC50 1,56 µg / mL) e Clostridium
glabrata (IC50 1,56 µg / mL), nas concentrações de 10 e 5 µg / mL, respectivamente.
Para Candida paraparasita (IC50 0,39 µg / mL), a taxa de inibição é inferior a 20% na
faixa de concentração entre 10 e 1,25 µg / mL. Ao verificar a inibição total do poço do
crescimento de todas as cepas de leveduras testadas, foram observados resultados
repetidos na microplaca. A inibição do crescimento fúngico por todas as espécies
testadas na concentração de teste mais alta pode ser observada macroscopicamente.
Teste de Citotoxicidade de LvP com Bactérias Patogênicas Três cepas, Escherichia coli,
(bactéria gram-negativa aeróbica, ATCC® 25922), Staphylococcus aureus aureus,
(gram-positiva aeróbica, ATCC® 25923) e Staphylococcus aureus resistente a meticilina
(MRSA) (BMB 9393). foram usadas para determinação da citotoxicidade. No teste,
diferentes concentrações de LvP (10 a 0,01953125 µg / mL) foram utilizadas para a
medição do crescimento da cepa, usando bactérias mais meio como controle positivo e
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bactérias mais meio e antibióticos como controle negativo. O terceiro controle possui
apenas o meio. O efeito sinérgico de LvP e tetraciclina foi testado, e os resultados
mostraram que o IMC de todas as cepas utilizadas foi reduzido. Embora os antibióticos
isoladamente possam reduzir o crescimento de E. coli em 0,125 µg / mL, na presença
de LvP (20 µg / mL), a concentração que atinge o mesmo resultado é reduzida para
0,0625 µg / mL. Nas cepas de Staphylococcus aureus e MRSA, o efeito sinérgico de
LvP e antibióticos também reduziu o CMI dos dois. Em ambas as cepas, uma diminuição
na concentração de 0,25 µg / mL foi observada quando tratada apenas com antibióticos,
e de 0,125 µg / mL quando LvP estava presente.
Conclusão
O sobrenadante final obtido pelo fracionamento dos extratos brutos de diferentes
sementes mostrou-se uma fonte potencial de proteínas e / ou peptídeos com atividade
multifuncional. O peptídeo derivado de globulina foi purificado a partir do sobrenadante
final de Lactobacillus victorini, que continha aproximadamente 17 kDa (determinado por
SDS-PAGE). Uma proteína chamada LvP com alta atividade hemolítica demonstrou ser
citotóxica para os monócitos. Embora o LvP não seja tóxico para as linhas celulares
3T3, o LvP pode reduzir efetivamente a viabilidade celular das células tumorais HeLa,
Hep G2, HT29, B16, A-375 e A2058, mesmo em um estado de baixa contração. O
mesmo foi observado para os fungos C. albicans, C. tropicalis, C. dubini, C. glabrata e
C. parachus, e seu crescimento diminuiu na presença de LvP. No entanto, quando
testado contra as bactérias patogênicas Staphylococcus aureus, Escherichia coli e
MRSA, nenhuma atividade bactericida foi detectada na concentração testada. Quando
usado em combinação com um antibiótico de referência e testado contra bactérias
novamente, o LvP pode reduzir a MIC do antibiótico, reduzindo a diluição de todas as
três cepas, caracterizando assim a atividade sinérgica do LvP. Com base nos dados
obtidos, o LvP isolado corresponde a um peptídeo multifuncional, e suas propriedades
antitumorais, antimicrobianas, fungicidas e bactericidas precisam ser mais bem
estudadas para desenvolver seu potencial biotecnológico.
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TÍTULO: Análise transcricional sexo específica do distúrbio depressivo maior
Resumo
O distúrbio depressivo maior (DDM) é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns.
Apesar de parecer uma doença uniforme na maneira que ela se manifesta, ela é
heterogênea, apresentando variações de acordo com o sexo. Então foi feita a análise
de expressão diferencial entre homens e mulheres com depressão. Essa expressão
diferencial foi realizada em nível de gene, em nível de transcrito e uso diferencial de
isoformas (transcript usage). As análises retornaram que existe diferença entre a
assinatura de homens e mulheres.
Palavras-chave: distúrbio depressivo maior, bioinformática, biologia de sistemas
TITLE: Sex-specific transcriptional analysis of major depressive disorder
Abstract
Major depressive disorder (DDM) is one of the most common psychiatric disorders.
Although it looks like a uniform disease in the way it manifests, it is heterogeneous, with
variations according to sex. Then the analysis of differential expression was made
between men and women with depression. This differential expression was performed
at the gene level, at the transcript level and transcript usage. The analyzes returned that
there is a difference between the signature of men and women.
Keywords: major depressive disorder, bioinformatics, systems biology
Introdução
O distúrbio depressivo maior (DDM) é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns,
sendo caracterizado por humor deprimido e perda de prazer por mais de duas semanas,
representando uma mudança em relação ao comportamento anterior [1]. A depressão,
dentro de todas as condições médicas, é a quinta maior causa de incapacitação, como
medido por “anos vividos com a incapacidade” [2]. Dentro desse panorama mundial, ela
afeta 4,4% da população, o que corresponde a 332 milhões de indivíduos [3]. Sua
prevalência média em vida é 12,5%, o que significa que aproximadamente 1 a cada 8
adultos preenchem o critério de diagnóstico para a doença em algum ponto de sua vida
[4] . Esse cenário torna-se mais crítico quando percebe-se que o Brasil (São Paulo) foi
sinalizado como o país com maior prevalência em 12 meses (10,4%) [4], o que indica
que estamos a frente como um dos países mais fragilizados por essa doença.
Além de ser uma doença debilitante que envolve alto grau de sofrimento, ela aumenta
o risco de desenvolver outras condições médicas como diabetes mellitus, doenças
cardiovasculares,
acidente
vascular
cerebral,
hipertensão,
obesidade,
comprometimento cognitivo, Alzheimer e até câncer [5]. A depressão também pode levar
à morte por suicídio, o que é evidenciado pela estatística que indivíduos deprimidos
possuem 20 vezes mais chances de cometer suicídio que a população geral [6].
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Apesar de parecer uma doença uniforme na maneira que ela se manifesta, ela é
heterogênea, apresentando variações de acordo com o sexo. Constatou-se que o DDM
ocorre duas vezes mais em mulheres que em homens [7] – porém, vale citar, homens
se suicidam 3,2 mais vezes que mulheres [8]. Além disso, as mulheres apresentam
maior severidade de sintomas, maior prejuízo funcional e maior comorbidade com
ansiedade 9, [10]. Essa disparidade pode ser parcialmente explicada por mulheres
serem expostas a maiores desvantagens sociais e materiais ao longo de sua vida [11].
No entanto, a pesquisa continuamente mostra essa diferença de incidência na DDM
através de culturas e comunidades [12,13], o que sugere que essa doença pode ter
distinções biológicas importantes independentes de raça, cultura, dieta, educação e
outros fatores econômicos e sociais importantes que colocam a mulher em posição de
risco [14].
No entanto, mesmo que se conheçam os sintomas e comportamentos mais típicos de
cada sexo, pouco se sabe acerca dos mecanismos moleculares envolvidos. Diante
desse cenário, surge a relevância da biologia de sistemas. Trata-se de uma área
emergente da bioinformática que se dedica a estudar sistemas biológicos, partindo da
premissa que, já que são sistemas complexos, seu entendimento por completo é mais
que a soma linear de suas partes. Nesse sentido, ela procura analisar a estrutura e a
dinâmica desses sistemas como um todo, ao invés de componentes isolados [15]. Logo,
já que a DDM é uma patologia complexa, assim como outras doenças
neuropsiquiátricas, confirma-se a importância da biologia de sistemas nesse contexto
[16].
Além disso, os trabalhos de bioinformática no DDM que lidam com análise de expressão
estão focados principalmente na busca de genes diferencialmente expressos (DGE)
[17,18] . Essa é uma abordagem importante, mas limitada, uma vez que ela não busca
eventos mais refinados da célula como a expressão diferencial de transcritos ou ainda
a alterações globais na proporção de transcritos de um gene, chamado diferença de
uso. Assim, esse trabalho procura adicionar essa nova camada de complexidade ao
entendimento da doença.
Por fim, uma vez que a DDM é uma problemática de saúde pública com grandes
impactos econômicos e sociais tanto no Brasil como no mundo, essa pesquisa inserese como forma de melhor entender os mecanismos patológicos relacionados às
diferenças sexuais da depressão.

Metodologia

Aquisição do Dado
Nós reanalizamos o dado disponibilizado por Labonté et al. em seu estudo [19]. Nossa
análise focou no dado de humanos, o qual consiste em análise de sequenciamento de
RNA de 265 amostra pós-morte de cérebro. As regiões compreendidas no estudo foram
córtex orbitofrontal (OFC), córtex pré-frontal dorsolateral (dlPFC), córtex pré-frontal
ventromedial (vmPFC, Cg25), ínsula anterior (aINS), núcleo accumbens (Nac) e
subículo (Sub). O dado foi coletado da plataforma SRA, o qual está acessível sob o
código BioProject SRP115956.
Quantificação de Transcritos
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FastQC e MultiQC foram utilizados para verificar a qualidade do sequenciamento das
amostra [20,21]. As primeiras 10 bases foram removidas antes da etapa de alinhamento
devido a qualidade insuficiente. O alinhamento das reads, inferência de transcritos e
quantificação de transcritos foi realizado pelo Kallisto v0.46.0 [22] contra o transcriptoma
de referência hg38 versão 97, disponibilizado pelo Ensembl [23]. Amostras
SRR5961797 e SRR5961809 foram removidas por terem gerado NA na quantificação.
Seleção de Covariáveis
O dado original inclui metadados de região cerebral, sexo, idade, uso de substâncias
(álcool, medicação e/ou outras drogas), além de covariáveis técnicas como intervalo
pós-morte, pH e número de integridade do RNA (RIN). Nós tentamos medir a
importância da covariável baseado na variabilidade de expressão global dos transcritos,
escolhendo covariáveis que tinham correlação significativa com alguma componente
principal na análise de componentes principais (PCA). Dessa forma foram escolhidas
ao fim as covariáveis RIN e pH para serem incluídas nos modelos ao fazer a expressão
diferencial de transcritos (DTE) e genes (DGE) e o uso diferencial de transcritos (DTU).
Análise de DGE e DTE
Para essas expressões diferenciais foram utilizados os métodos implementados no
pacote DESeq2/Bioconductor [24]. Na análise de DGE, as contagens de transcritos do
Kallisto foram sumarizadas em genes pelo pacote tximport/Bioconductor [25]. Para a
DTE, as contagens brutas de transcritos da saída do Kallisto foram utilizados como
entrada para a análise estatística. Essas análises foram realizadas para cada grupo
grupo de expressão, definido como a combinação de região cerebral e sexo, o que
resultou em 12 categorias (OFC_male, dlPFC_male, Cg25_male, aINS_male,
NAc_male, Sub_male, OFC_female, dlPFC_female, Cg25_female, aINS_female,
NAc_female, and Sub_female). Para cada grupo as análises foram realizadas
comparando DDM contra o controle. Além disso, RIN e pH ( ~ RIN + pH + group). Foram
selecionados os transcritos e genes com p-valor ajustado <= 0.05.
Análise de DTU
A análise de DTU refina o resultado produzido pela DGE e DTE. Nessa análise são
identificadas diferenças na proporção de transcritos entre caso e controle, considerando
todas as isoformas do gene. Nesse trabalho a análise de DTU foi realizada com o pacote
IsoformSwitchAnalyseR/Bioconductor versão 1.11.3 [26,27]. Esse pacote além de
identificar as isoformas com proporções alteradas para cada gene tenta ajudar em sua
análise biológica por lançar mão de ferramentas de predição de consequência
transcricionais.
A contagem de transcritos bruta do Kallisto foi usada como entrada para o
IsoformSwitchAnalayseR. A função isoformSwitchAnalysisPart1 foi utilizada para
identificar as alterações de uso de isoforma e pegar sua sequência. Vale salientar que
também foi adicionado o RIN e pH no modelo estatístico. Foram consideradas isoformas
significativas aquelas que apresentavam q-valor <= 0.05 e diferença na fração de
isoforma (dIF) >= |0.1|. Então as sequências das isoformas foram funcionalmente
anotadas com o uso de ferramentas externas como o CPAT para predizer o potencial
codante da isoforma, Netsurfp2 para identificar regiões desordenadas, PFAM para
buscar domínios protéicos e SignalP para encontrar peptídeos sinal. Por fim, todas
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essas análises foram usadas
isoformSwitchAnalysisPart2.

como

entrada

e

integradas

na

função

Resultados e Discussões

Análise de DGE e DTE
A análise de genes diferencialmente expressos retornou poucos genes, quando separase esse gene nas 12 comparações (Figura 1). No entanto, essa quantidade é esperada,
como vê-se em outras trabalhos que trabalham com doenças neuropsiquiátricas [17,18].
As únicas regiões que tiveram maior quantidade de genes diferencialmente expressos
foram vmPFC_mulher e OFC_mulher com, respectivamente, com 32 e 18 genes (Figura
2).
Vale destacar que quando compara-se a assinatura gênica de mulher vs homem com
DDM em qualquer região, têm-se pouca intersecção, o que corrobora a premissa do
trabalho. Também foram vistos, como esperado, uma grande quantidade de genes
únicos para cada região. Dessa forma, já em nível de gene começa-se a ver um padrão
de assinatura região e sexo específico, no entanto precisaria-se de um número amostral
de genes maior para uma afirmação mais robusta.
Portanto, para termos uma melhor visão, procuramos em nível de transcrito. Essa
análise é mais refinada porque, um gene tem vários transcritos e se, por exemplo,
apenas um transcrito modificar a expressão, isso pode não ser considerado como
significativo na expressão diferencial de genes, mas será detectado na DTE.
Isso foi comprovado, em primeiro lugar, pelo número de transcritos substancialmente
maior encontrado na análise. No total, foram 2337 transcritos únicos encontrados o que
corresponde a 311 genes. As regiões apresentaram boa distribuição de transcritos,
todas comparações com algumas dezenas de genes associados.
No entanto essa quantidade ainda é insuficiente para realizar uma análise de biologia
de sistemas, como um protocolo de enriquecimento de ontologias gênicas. Assim,
devido ao baixo número amostral de cada comparação, não foram encontradas
ontologias significativas suficientes para possibilitar uma análise. Em suma, para esse
trabalho a abordagem mais adequada é realizar uma análise de redução semântica.
Esse próximo passo baseia-se em olhar - manualmente ou através de plataformas de
anotação de vias, como o KEGG - gene a gene qual via ele participa e, por fim, tentar
agrupar os genes funcionalmente em grupos.
Vale citar que, ao olhar função dos genes os quais esses transcritos pertencem,
observa-se que muitos fazem parte de vias relacionadas à patogênese da DDM neurogênese, plasticidade, neurotransmissores, entre outros.

Análise de DTU
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Por fim, para refinar ainda mais a análise, foi feito o pipeline de DTU. Nesse protocolo
não é observada a variação de uma única isoforma como na DTE. Mas sim se a
proporção dessa isoforma em relação a todos as outras do mesmo gene foi alterada.
Todas as condições deram menos de uma dezena de genes, com exceção de
vmPFC_homem que produziu 84 isoformas com uso diferencial significativo, o que
corresponde a 80 genes.
Assim como na DTE, o número de genes correspondentes a essas isoformas é
insuficiente para fazer uma análise de biologia de sistemas robusta. Logo, fizemos uma
análise funcional manual de cada gene, a fim de observar qual via esses genes
participam e como essas isoformas pode possivelmente alterar a função celular.
No núcleo accumbens(Nac), especialmente em mulheres, o gene ATAT1 teve alteração
na proporção de isoformas. Ele é um gene que participa do citoesqueleto, em especial
do crescimento de microtúbulos [28]. Isso é notório ao considerar que a disfunção do
citoesqueleto é um dos mecanismos de patogênese levantados para a DDM.
Já no subículo (Sub) em homens destacam-se duas isoformas dos genes: TREM2. Ele
está envolvido na neuroinflamação, em especial com a produção de citocinas próinflamatórias e na ativação, migração e proliferação da micróglia, células que fazem
parte da defesa do sistema nervoso central [29]. Isso é um achado interessante porque
a neuroinflamação crônica é um dos mecanismos fortes que explicam o
desenvolvimento da doença. Além disso, vale citar que a isoforma foi detectada como
aumentada, sensível a decaimento de mRNA por mutação nonsense e possui menos
regiões intrinsecamente desordenadas em sua conformação protéica.
No córtex orbitofrontal (OFC) em mulheres isoformas dos genes EGFL7 e C2orf40 se
destacam, ambos com expressão diminuída. O primeiro faz papel de angiogênese e
proliferação, já sendo encontrado diferencialmente expresso em outros estudos em
animais modelo de depressão [30]. Já o segundo é um hormônio que atenua a
proliferação e induz a senescência de oligodendrócitos no sistema nervoso central [31].
Nessa mesma região em homens observa-se o aumento de proporção de uma isoforma
do HLA-C, o qual está relacionado com apresentação de antígeno e imunidade, já tendo
sido correlacionado com a depressão [32]. Essa isoforma que aumenta de proporção é
sensível a decaimento de mRNA por mutação nonsense e apresenta menos região
intrinsecamente desordenada.
Já o córtex ventromedial (vmPFC) em homens teve muitas isoformas com funções
biológicas relacionadas à depressão. É possível citar o FOXG1, o qual está com uso
diminuído. Ele é um fator de transcrição que está relacionado ao desenvolvimento do
telencéfalo, em especial a elongação de dendritos. Também medeia a ação de alguns
antidepressivos, possivelmente tendo papel na maturação e diferenciação neuronal [33].
Também foi revelada a diminuição de uma isoforma do gene PLP1, uma proteína
transmembrana que é componente essencial para a mielina. Outros membros dessa
família PLP diminuem sua expressão em animais modelos em resposta ao estresse
crônico[34], assim como o próprio PLP1 [35].O fator de transcrição FosB também teve
seu uso diminuído, trabalhos prévios mostraram essa mesma tendência mas
principalmente no hipocampo [36]. Além disso, visto que na depressão o
envelhecimento celular é mais rápido [37], isso é corroborado pela diminuição de uso
de isoforma do TERF2 observado no presente trabalho, o qual participa da proteção dos
telômeros. Outro caso interessante é a transtirretina (TTR) que transporta hormônios
tireoidianos e vitamina A no líquor, esse gene foi visto como diminuído no DDM, tendo
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relação com os sintomas depressivos [38]. No nosso estudo nós encontramos um caso
de troca de uso de isoformas. Das 2 isoformas presentes, elas inverteram da condição
saudável para a depressão.

Conclusão
Essa pesquisa foi a primeira a realizar análise de biologia de sistemas a nível de
isoformas para o DDM, o que é um avanço considerável no entendimento da doença
em nível molecular. Isso é especialmente importante considerando que os trabalhos que
fazem análise de expressão na depressão costumeiramente alcançam a resolução de
poucos genes alterados, seja pela natureza da doença ou por questões técnicas. Assim,
espera-se que esse trabalho protagonize e inspire o uso de isoformas como um
protocolo igualmente importante para investigar e analisar doenças neuropsiquiátricas.
Ademais, o presente trabalho reforça que a depressão não pode ser entendida por
completo sem levar em consideração as alterações sexo-específicas. Além de ser um
passo positivo na elucidação de vias sexo específicas. Porém, são necessárias novas
pesquisas para confirmar e expandir o conhecimento das alterações vistas in silico
nesse trabalho.
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Anexos

Figura 1. Número de genes diferencialmente expressos em DGE, DTE e DTU.

Figura 2. Número de genes diferencialmente expressos por coração em DGE, DTE,
DTU.
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metabólica em docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo
A síndrome metabólica (SM) é caracterizada pelo conjunto de 3 ou mais doenças
crônicas-degenerativas que acometem o sistema cardiovascular. Os professores são
susceptíveis a desenvolvê-la devido a sua rotina desgastante. Este estudo teve como
objetivo investigar a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares e SM em
docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A obtenção dos
dados se deu por meio de quatro questionários online validados, a avaliação física, para
coleta de dados antropométricos, dados bioquímicos e aferição de pressão arterial. Foi
apurado que 6 professores (7,6%) se enquadram na SM, e que 16,4% (N=80) eram
obesos, evidenciados pelo valor do IMC>30 k/m2. Cerca de 29,7% (N=47) das
professoras apresentaram valores de CC >88cm e 12% dos professores (N=33) CC
>102cm. Somado a isso, foi evidenciado que 15,5% (N=77) dos docentes eram
hipertensos com valores de pressão arterial >130/80 mmHg, apenas 12,5% da nossa
amostra (N=48) apresentaram glicemia em jejum >100 mg/dL. Foi evidenciada uma
média de 56,9 (N=33) do colesterol HDL, dentre os quais 30% dos homens (N=10)
tinham HDL<40 mg/dL e 13% das mulheres (N=23) HDL <50 mg/dL. Enquanto que, o
colesterol LDL observou que 37,5% dos docentes (N=41) tinham valores > 130 mg/dL.
Deparou-se que 19,5% dos participantes (N= 41) apresentaram valores de triglicerídeos
superiores a 150 mg/dL. Por fim, notou-se a correlação da SM com os fatores
estressores vivenciados pelos docentes da UFRN.
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Estresse. Docente. Doenças Cardiovasculares.
TITLE: PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES AND
METABOLIC SYNDROMES IN PROFESSORS AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF
RIO GRANDE DO NORTE.
Abstract
Metabolic syndrome (MS) is characterized by a group of three or more chronic
degenerative diseases that affect cardiovascular system. Professors are susceptibility to
develop it due to its stressful routine. This study aimed to investigate the prevalence of
cardiovascular risk factors and metabolic syndrome in professors at the Federal
University of Rio Grande do Norte. Acquisition data was made by four validated online
questionnaires; physical evaluation for anthropometric data collection, biochemical data
and blood pressure measure. It was found that 6 professors (7,6%) fit in MS, and 16,4%
(N=80) are obese, evidenced by BMI value >30 k/m2. Close to 29,7% (N=47) of womens
presented values of WC ≥88cm (± 34,7 inches), and 12% the mens (N=33) ≥102cm (±
40.2 inches). Added to this, it was evident that 15,5% (N=77) of professors was
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hypertensive with high blood pressure value >130/85 mmHg. Just 12,5% of our sample
(N=48) showed fasting glucose >100 mg/dL. It was observed an averaged for 56,9 ± 9,9
mg/dL (N=33) in cholesterol HDL, of which, 30% in the mans (N=10) had HDL <40 mg/dL
and 13% in the womans (N=23) HDL <50 mg/d. Whereas, in cholesterol LDL was
observed that 37,5% of professors (N=41) has value > 130 mg/dL. Has found that 19,5%
of participants (N= 41) showed triglycerides with values more than 150 mg/dL. In that
way, it was possible to correlate the MS with stressors experienced by UFRN’s
professors.
Keywords: Metabolic Syndrome. Stress. Professor. Cardiovascular diseases.
Introdução
A síndrome metabólica (SM) é uma doença caracterizada pelo conjunto de 3 ou mais
fatores de riscos cardiovasculares, dentre eles a obesidade abdominal, a Hipertensão
Arterial (HA), a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), a resistência à insulina (RI) e a
dislipidemia, entretanto, existem os determinantes genéticos e comportamentais (o
sedentarismo, o excesso de peso e o estresse) que influenciam os indivíduos a
apresentá-la (MINISTERIO DA SAUDE, 2018). Segundo a I Diretriz Brasileira de
Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (I--DBSM), atualmente a SM é a
principal causa de doenças cardiovasculares (DCV’s). As DCV’s caracterizam-se pela
interrupção ou ineficiência de oxigenação aos órgãos, o que causa o surgimento de
agravos secundários, tais como os problemas renais e os cerebrovasculares, assim
qualificando-se como doenças crônicas e sistêmicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Devido sua alta taxa de mortalidade, necessita de um monitoramento contínuo dos
fatores de riscos (FR’s) (SILVA et.al., 2016). A propósito, o estresse é apontado como
um dos determinantes para o desenvolvimento de diversas doenças afetando
principalmente as funções cardiológicas e neurológicas do indivíduo, sendo originado a
partir da combinação da relação do homem com o ambiente e o contexto em que está
inserido (CONTAIFER, et.al., 2003). Existem estudos que comprovam a relação do
desenvolvimento de doenças cardiovasculares em docentes e o estresse diário,
acarretado pela extensa carga horária de trabalho. Isso ocorre porque os professores
estão constantemente expostos a um ambiente instável, constituído por grandes
demandas de trabalhos, reuniões, tarefas repetitivas e problemas interpessoais que
prejudicam sua saúde física e mental, resultando consequentemente em baixo
rendimento profissional e maus hábitos (SILVA et.al., 2016). Dentre esses costumes
enfatiza-se a mudança no padrão de sono, caracterizado pela dificuldade em iniciar o
adormecimento, devida o excesso de pensamentos oriundos das preocupações
ocupacionais, provocado pela relação com o eixo hipotálamo-glândula pituitária (HPA)
e o córtex adrenal (ROCHA; MARTINO; 2009). O eixo HPA é um sistema
neuroendócrino que visa manter a homeostase durante uma situação de perigo, por
meio do aumento da excreção de hormônios como o cortisol e adrenalina. Normalmente,
esse mecanismo possui maior atuação durante o despertar do indivíduo e, notoriamente
encontra-se em menor atividade pouco antes de dormir. (PALMA, et.al., 2007). Quando
há privação do sono durante o período noturno causará mudanças no ciclo vigília-sono,
(ROCHA; MARTINO; 2009) e no processo digestivo, com a desregulação dos hormônios
leptina e grelina, resultando no acúmulo adiposo, pois há o aumento no desejo de ingerir
comidas mais calóricas, devido a necessidade de repor as energias que normalmente
são renovadas durante o sono. (CRISPIM; et al.,2007). Com isso, provoca o que é
conhecido popularmente como obesidade central, observa-se nesses indivíduos o
surgimento de alguns fatores de riscos para doenças cardiovasculares, são elas: a
hipercolesterolemia, a resistência insulínica, a hipertensão, dentre outros (FREITAS;
MOHALLEM, 2020). Dessa forma, o estresse ocupacional que os professores são
expostos diariamente no âmbito profissional tem consequências na qualidade de ensino
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e na sua vida pessoal, como o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e
síndromes metabólicas. Infelizmente não existem tantos estudos sobre a associação
desses fatores, sendo necessário maior incentivo na elaboração de pesquisas voltadas
ao tema. Por isso, esse artigo tem como objetivo identificar a prevalência dos fatores de
riscos cardiovasculares e síndromes metabólicas nos docentes da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN.
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 março de 2020, 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 (N1) + 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). 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
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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 contínua 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. O projeto foi submetido e
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN sob número 2.401.132
(CEP/UFRN);
Resultados e Discussões
Os dados foram obtidos através de um questionário online e pela coleta dos dados
antropométricos registrados em fichas individuais, que contêm os valores dos seguintes
itens: os dados bioquímicos, a aferição da pressão arterial. Obtivemos no total 104
professores participando, dentre eles: 62 mulheres (60%) e 41 homens (40%). Esse
estudo utilizou os critérios da National Cholesterol Education Program (NCEP) para
diagnosticar a Síndrome metabólica em adultos, dispostos na Diretriz da Sociedade
Brasileira de Diabetes (2017-2018). Os padrões adotados para identificar os docentes
com SM, foram aqueles que possuíam pelo menos 3 fatores de riscos mencionados
anteriormente, com isso resultando em 6 (7,6%) participantes detectados. Em análise
dos valores antropométricos observou que o IMC (N=78) médio foi de 25,7 ± 2,9 kg/m2
e a circunferência de cintura (CC) foi de 89,1 ± 10,0 cm, sendo 16,4% (N=80) obesos,
evidenciados pelo valor do IMC>30 k/m2. Cerca de 29,7% (N=47) das professoras
apresentaram valores de CC ≥88cm e 12% dos professores (N=33) CC ≥102cm. A
pressão sistólica (PS) média foi de 116,8 ±13,3 mmHg (N=77), e se evidenciou que
15,5% (N=77) dos docentes eram hipertensos com valores de pressão arterial ≥130/80
mmHg. A média glicêmica em jejum foi de 91,8 ± 13,2 mg/dL, onde apenas 12,5% da
nossa amostra (N=48) apresentou valores glicêmicos >100 mg/dL. Foi evidenciada uma
média de 56,9 ± 9,9 mg/dL (N=33) do colesterol HDL, dentre os quais 30% dos homens
(N=10) tinham HDL<40 mg/dL e 13% das mulheres (N=23) HDL <50 mg/dL. A média
dos triglicerídeos (N=41) foi de 115,5 ± 18,0 mg/dL, onde 19,5% dos sujeitos
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apresentaram valores superiores a 150 mg/dL. O valor médio do LDL colesterol foi de
123,5 ± 26,9 (N=41) e se evidenciou que 37,5% dos docentes tinham valores superiores
a 130 mg/dL. As principais comorbidades auto relatadas no presente estudo foram:
ansiedade (16,1%), depressão (10,2%), hipercolesterolemia (16,1%) e doenças
cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial (23,5%). Além disso, por meio do
questionário online conseguimos investigar outras variáveis que estão correlacionadas
com o desenvolvimento de fatores de riscos cardiovasculares. Há diversos estudos que
comprovam a influência do tabagismo no aparecimento das DCV; foi descrito por
ARAÚJO et al. (2004), que os efeitos sistêmicos causados pelo tabaco estão
principalmente relacionadas à nicotina presente no maço. Essa substância provoca
vasoconstrição e hipóxia tecidual, essa diminuição de oxigênio periférico acarreta numa
necessidade do organismo em suprir essa ausência, isso acontecerá por meio do
metabolismo anaeróbio que levará ao aumento na produção de radicais livres de
oxigênio que causam dano tecidual ao vaso (TAKAYAMA, et. al. 2018) Entretanto, o
abandono desse vício não significa que o indivíduo não possa desenvolver SM, o
mesmo estudo mostrou que ex-fumantes acabam ganhando peso, devido o aumento da
ingestão de caloria para compensar a falta da nicotina, constatando a necessidade da
educação alimentar para essas pessoas. Isso é relevante, pois dentro dos 69
participantes que responderam o questionário online 16% (n=11) responderam que são
ou já foram fumantes. Outro determinante relacionado ao desenvolvimento de síndrome
metabólica é a obesidade, que se caracteriza pelo acúmulo de gordura, sendo
influenciada por questões comportamentais (como o sedentarismo, o tabagismo e o
alcoolismo) e sociais (OLIVEIRA,et al. 2008). Dentre os nossos participantes eles
avaliaram sua saúde física 1% como (n=1) péssima, 15% (n=10) regular, 69% (n=48)
boa e 15% (n=10) ótima. A prática regular do exercício físico é importante para prevenir
o surgimento de SM e DCV, pois foi observado um aumento na sensibilidade de insulina
no organismo até 48 horas após a prática, sendo assim necessária a constante atividade
para estimular o corpo (CIOLAC e GUIMARÃES, 2004). Como dito anteriormente, o
estresse é resultado da relação do homem com o ambiente e o contexto em que está
inserido. No âmbito profissional, a influência se dará por fatores pessoais (exemplo
múltiplos trabalhos, responsabilidades, carga horária e inseguranças) ou condicionais
(como sentir-se valorizado, condições inadequadas, relação com a equipe e
remuneração). Indivíduos que constantemente estão estressados terão mais facilidade
em desenvolver diversas doenças como distúrbios do sono, ansiedade e depressão
(CONTAIFER, et.al., 2003). Quando os participantes foram questionados sobre estresse
2% (n=1) preferiu não declarar, 26% (n=26) avaliou como pouco, 54% (n=37) moderado
e 18% (n=12) excessivo. A correlação do estresse e insatisfação com o trabalho podem,
por consequência, deixar o indivíduo cansado, ansioso, desanimado, nervoso, etc.
(CONTAIFER, et al. 2003). Entre nossos docentes quando questionados sobre
indisposição e falta de entusiasmo para realizar atividades diárias durante o mês
anterior, obtivemos o resultado de que 28% (n=19) nenhum problema,47% (n=32)
apenas pequeno problema, 21% (n=14) moderado e 4% (n=3) grave. Por outro lado, em
relação a satisfação no trabalho, 4% (n=3) responderam que preferiam não declarar,
3% (n=2) pouco, 59% (n=40) moderado e 34% (n=23) excessivo. Ela pode ser estimada
pelas condições trabalhistas em que o indivíduo está inserido, por: se houve promoção
recente, como é relacionamento com demais colegas, sente-se reconhecido, boa
remuneração, etc. A insatisfação gerada nos trabalhadores traz diversas
consequências, não só no desempenho profissional, como também na vida pessoal,
podendo acarretar problemas de saúde (MARQUEZE e MORENO, 2005). Por meio do
questionário de ansiedade de Beck, concluiu-se que o nível de ansiedade dos docentes
categorizada como mínimo são de 79% (n= 54), 15% (n= 10) leve e 6% (n= 4) moderado.
Em nossa análise constatou-se que houve uma diferença baixa entre os níveis de
ansiedade entre os sexos, 24,3% (n=10) das mulheres estão com níveis moderados ou
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leves, enquanto que entre os homens apenas 14,8% (n=4). Semelhantemente, na
pesquisa feita por COSTA, et al (2019) encontrou-se a predominância de casos no sexo
feminino, sendo defendido por questões sociais em que as mulheres são submetidas,
como a diferença salarial e desvalorização, somado a isso existem as questões
pessoais e econômicas que influenciam no acúmulo de responsabilidades adquiridas.
Outra problemática encontrada foi a questão da qualidade do sono dos docentes,
analisada pelo questionário pittsburgh; Cerca de 47% (n=32) professores apresentam
um sono bom, 43% (n=29) ruim e 10% (n=7) foram diagnosticados com distúrbios do
sono. A qualidade do sono apresentou uma relação linear com relação a duração do
sono na semana e do mês anterior, ou seja, os docentes que dormiam menos tendiam
a apresentar sono ruim ou distúrbio do sono. O tempo médio de sono usual (N=65)
encontrado foi de 6,96 ± 0,8 horas referentes ao mês anterior. A maioria dos docentes
relatou dormir de 6 a 8 h (83%), embora 10,7% relataram dormir menos que 6 h/noite.
A privação do sono influencia em diversos aspectos da qualidade de vida do homem
mas principalmente na capacidade cognitiva, essa desregulação do ciclo biológico
normal faz com que essas pessoas façam queixas recorrente durante a manhã. Em
relação aos docentes, isso pode ser explicado devido ao meio em que são inseridos, as
múltiplas responsabilidades adquiridas (carga horária excessiva, orientações
acadêmicas, ministração e planejamento de aulas, dentre outras) irão ser refletidas em
sua vida pessoal (AMARO; DUMITH, 2017). Esses transtornos podem ser mais
encontrados em professores de turnos noturnos ou pela manhã, em horário mais cedo
(MARTINEZ, LENZ, MENNA-BARRETO, 2008). Eles apresentam uma maior sonolência
diurna que interferirá no seu cotidiano, evidenciado pela falta de atenção, dificuldade
em realizar tarefas e raciocínio. (FERRARI JÚNIOR, et al, 2019). Os docentes que
dormiam menos no mês anterior eram significativamente mais velhos e com uma
prevalência significativamente maior para o risco cardiovascular, apresentado por
maiores valores de colesterol LDL. Além disso, a idade também foi fator determinante
para presença de maiores valores glicêmicos e de colesterol LDL. Entre nossos
participantes constatou que a média da idade era de 44,5 anos, porém a mostra
masculina era consideravelmente mais velha que as das mulheres. Como apontado
anteriormente, a privação do sono também irá interferir no processo digestivo causando
o acúmulo de tecido adiposo, que correlaciona-se ao aparecimento da síndrome da
apneia obstrutiva do sono (SAOS) por meio do depósito de gordura na faringe e na
região abdominal. A SAOS se caracteriza pela interrupção da respiração durante o sono
acarretando em diversos pontos negativos, como a sonolência diurna, intervalos de
despertar e ronco. Os grupos mais afetados por essa síndrome são: hipertensos,
homens e obesos (SOARES et al, 2010) Essa insônia durante a semana faz com que
muitas pessoas reponham esse sono perdido durante os finais de semana, esse
fenômeno é chamado de jet lag social. Indivíduos com cronotipo (preferência por
determinado horário) tardio são os que possuem maior diferença do período dormindo
em dias livres (WITTMANN et al, 2009). Através do questionário de cronotipo de
Munique conseguimos observar o jet lag social médio dos docentes foi de 59,8±7,2 min
(N=68), destes, 48,5% tinham valores ≤1h e 51,4% ≥1h. O presente estudo também
revelou uma associação do jetlag social (SJL) com o cronotipo, sono dos dias livres, e
glicemia. Existem estudos que mostram que pessoas com crono desajuste são mais
susceptíveis ao sobrepeso, devido o fenômeno causar alterações no apetite, no sistema
hormonal e indisposição. O cansaço é explicado pelo fato de que indivíduos com esse
problema acabam não conseguindo chegar à fase do sono em que o corpo se renova
fisicamente, o chamado sono REM. (BREUS, 2017).
Conclusão

CIÊNCIAS DA VIDA

1055

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Mediante aos argumentos e dados expostos, conclui-se que os professores estão
diariamente expostos aos fatores estressantes que provocam desgastes emocionais e
fisiológicos que comprometem o desempenho profissional e a qualidade de vida. Sendo
originado em sua maioria pela carga horária excessiva e diversas responsabilidades
adquiridas que interferem no padrão do sono, com isso levando ao desenvolvimento de
fatores de riscos cardiovasculares e surgimento da síndrome metabólica. Desta
maneira, este estudo observou que apenas 7,6% (n=6) professores se encaixaram na
síndrome metabólica, porém constatou que devido o estilo de vida da maioria dos
docentes, alguns são propensos ao aparecimento da SM e doenças cardiovasculares,
em vista disso é necessário que haja um acompanhamento na saúde dos trabalhadores,
tanto física como psicológica com intuito de prevenir o seu adoecimento.
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TÍTULO: Distribuição espaço temporal e avaliação de interação antrópica em tartarugas
marinhas da Bacia Potiguar
Resumo
O presente trabalho apresenta resultados no projeto de pesquisa intitulado “Distribuição
espaço temporal e avaliação de interação antrópica em tartarugas marinhas da Bacia
Potiguar” coordenado pela orientadora Dra. Simone Almeida Gavilan no Laboratório de
Morfofisiologia de Vertebrados, lotado no Departamento de Morfologia da UFRN. Foram
avaliados exemplares de tartarugas marinhas, encalhadas mortas, ou que vieram á óbito
na Base de Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca-UERN, com o objetivo
de avaliar aspectos relacionados à ocorrência e impactos antrópicos sofridos por esses
animais. Os dados foram coletados a partir de monitoramento de praia diário e os
animais foram necropsiados, dependendo do estado da carcaça, para avaliação da
causa mortis. No período entre 01/08/2019 a 30/06/2020 foi verificada a ocorrência de
encalhe de 617 tartarugas marinhas na Costa Branca, pertencentes à quatro espécies,
com predomínio de Chelonia mydas (Tartaruga-verde), todas em risco de extinção
(IUCN, 2015) O período de maior registro de encalhes foi nos meses de julho e setembro
de 2019, nos município de Aracati e Areia Branca. Verificou-se predomínio de encalhes
de fêmeas imaturas pré pubescentes, que possuíam alimentação composta por vegetais
e invertebrados. Evidências de interações antrópicas foram identificadas como causa
mortis em óbitos, categorizadas como corte por objeto cortante, emalhe em redes de
pesca, colisão com hélice e ingestão de lixo.
Palavras-chave: Encalhe; Quelonios; resíduos sólidos; Litoral potiguar;
TITLE: Temporal space distribution and anthropic interaction assessment in sea turtles
in the Potiguar Basin
Abstract

This work is a result of the research project entitled “Space-temporal distribution and
assessment of anthropic interaction in sea turtles of the Potiguar Basin” coordinated Dr.
Simone Almeida Gavilan of the Vertebrate Morphophysiology Laboratory, located in the
Department of Morphology at UFRN. Specimens of either stranded sea turtles or that
have died in the Rehabilitation Base of the Cetacean Project of Costa Branca were
assessed aiming to evaluate the aspects related to its occurrence and to the anthropic
impacts suffered by these animals. The data was collected from diary beach monitoring.
Animals were necropsied according to the state of the carcass to assess the cause of
death. Within the period between 01/08/2019 to 06/30/2020 it was observed the
occurrence of 617 stranded sea turtles on the White Coast belonging to four species,
with a predominance of Chelonia mydas (Green turtle), all of which are at risk of
extinction (IUCN, 2015). The period of greatest stranding occurrence was in July and
September, 2019, in the municipalities of Aracati and Areia Branca. Among all stranding,
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there was a predominance of immature pre-pubescent females, who had feeding habits
composed of vegetables and invertebrates. It was identified evidences of anthropic
interactions as causa mortis, categorized as cuts by sharp objects, imprisonment in
fishing nets, collision with propellers, and ingestion of garbage.

Keywords: Stranding; Chelonian; solid waste; Potiguar coast;
Introdução
Das cinco espécies pertencentes à família Cheloniidae (Marcovaldi; Marcovaldi, 1999),
que ocorrem na Costa Branca, foi identificada, no período de 01 de agosto de 2019 a
31 de julho de 2020, a ocorrência de exemplares de Chelonia mydas, Lepidochelys
olivacea, Caretta caretta e Eretmochelys imbricata. Os dados usados nesta pesquisa
foram fornecidos através da parceria entre o Laboratório de Morfofisiologia de
Vertebrados e o Projeto Cetáceos da Costa Branca (UERN) que atua na execução do
Projeto de Monitoramento de Praia (PMP-BP) no litoral dos estados do Rio Grande do
Norte e Ceará.
No referido período foram identificados encalhes de 617 indivíduos, e destes, 571
encontrados mortos e 46 vivos. A partir da identificação do sexo de 144 indivíduos,
verificou-se que 33% dos animais eram fêmeas imaturas pré-pubescentes, que
possuíam
alimentação
composta
por
vegetais
e
invertebrados.
O período de maior registro de encalhes foi nos meses de julho e setembro de 2019,
com 35% dos indivíduos identificados, nos municípios de Aracati e Areia Branca.
Evidências de interações antrópicas foram identificadas como causa mortis em 3% dos
animais, categorizadas como corte por objeto cortante, emalhe em rede de pesca,
colisão com hélice e ingestão de lixo.
As análises histológicas e de conteúdo estomacal são importantes ferramentas para
descrição e compreensão da ecologia destes animais, ocorrência e distribuição de
espécies nas regiões (Pyenson, 2010 & Peltier et al, 2012), sendo possível identificar e
descrever sua morfologia, hábitos e preferências alimentares e maturidade sexual. A
partir desses dados pode-se desenvolver métodos de estudos de forma a contribuir para
a
conservação
destas
espécies.
A pesquisa objetivou caracterizar a composição por fase de desenvolvimento e sexo de
indivíduos de tartarugas marinhas encalhadas na Bacia Potiguar, determinar o padrão
espaço-temporal de ocorrência de tartarugas marinhas no litoral do RN/CE, detectando
as principais causas dos encalhes e desenvolver o senso crítico e a iniciação à pesquisa
científica em alunos de graduação.
O monitoramento diário nas praias para registro de animais mortos foi suspenso em
março de 2020 devido a paralisação em decorrência da pandemia do novo coronavírus,
ficando mantido apenas o atendimento aos animais vivos. Em caso de óbito na Base de
Reabilitação, os animais foram necropsiados e os dados constam nos resultados.

Metodologia
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Área
de
trabalho
As amostras coletadas são de animais encontrados mortos no campo, em bom estágio
de conservação da carcaça, ou de animais que vieram à óbito na Base de Reabilitação
do
Projeto
Cetáceos
da
Costa
Branca.
A pesquisa realizada em praias do litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, 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). O processamento das amostras foi realizado no
Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados da Universidade Federal do Rio Grande
do
Norte
(UFRN).
Os animais registrados como mortos foram examinados quanto à condição de carcaça
e analisada a presença de sinais externos de interação antrópica (marcas de redes de
pesca, sinais de corte de faca, presença de anzóis) e realizada a biometria (Bolten,
1999). Os espécimes moderadamente decompostos (códigos de condição D2 e D3)
(Flint et al. 2009) foram necropsiados e examinados quanto à presença de detritos
marinhos em seu trato gastrointestinal e sinais de afogamento (presença de água na
cavidade celômica). Esses resíduos foram coletados e preservados em solução
alcoólica a 70% e classificados em quatro categorias: plástico mole (transparente e
colorido), plástico rígido, artefatos de pesca e outros (demais tipos de resíduos sólidos
como por exemplo borracha, elástico, esponjas artificiais, isopor e objetos perfurantes).
Análises
de
Composição
e
distribuição
espaço
temporal
A análise de composição foi categorizada por fase de desenvolvimento e por sexo. A
avaliação por fase de desenvolvimento foi determinada a partir da medida do
Comprimento Curvilíneo da Carapaça (CCC) e da Largura Curvilínea da Carapaça
(LCC) das tartarugas marinhas examinadas, referindo-se ao menor tamanho registrado
para nidificação de fêmeas nas áreas de nidificação para cada espécie no Brasil.
As informações sobre fase de desenvolvimento foram confirmadas com a análise
histológica
de
desenvolvimento
gonadal,
bem
como
o
sexo.
As análises de distribuição espaço temporal consideraram o georreferenciamento do
registro de encalhe e a divisão da área proposta por trechos de monitoramento.
Análise
histológica
Como complemento para análise e descrição microscópica da estrutura do trato
digestório das tartarugas marinhas, bem como a análise de interações antrópicas, foram
coletados e analisados fragmentos de esôfago, estômago e intestino das espécies
Chelonia mydas, Caretta caretta e Lepidochelys olivacea. Foram coletadas e analisadas
também as gônadas para a confirmação da fase de desenvolvimento gonadal. O
material foi acondicionado em formol a 10% para, posteriormente, ser submetido ao
tratamento histológico pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, segundo Tolosa et al.
(2003).
As lâminas foram analisadas sob microscópio óptico e realizada a morfometria das
estruturas visualizadas através de programas específicos.
Análise
de
conteúdo
estomacal
A análise qualitativa/quantitativa foi realizada através do Método de Frequência de
Ocorrência (Dineen, 1951; Dunn, 1954; Kennedy & Fitzmaurice, 1972; Hérran, 1988)
associado ao Método Volumétrico (Wolfert & Miller 1978; Kawakami & Vazzoler, 1980),
que posteriormente foram conjugados no Índice Alimentar (Kawakami & Vazzoler,
1980).
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No período entre 01/08/2019 e 31/07/2020 foi verificada a ocorrência de encalhe de 617
tartarugas marinhas na Costa Branca, distribuídas entre as espécies Chelonia mydas
(575), Caretta caretta (11), Eretmochelys imbricata (5), Lepidochelys olivacea (20) e
carcaças classificadas como “Espécie não identificada” (6), devido ao avançado grau de
decomposição.
As amostras teciduais coletadas e enviadas para processamento histológico foram de
70 destes indivíduos, distribuídas entre as espécies Chelonia mydas (68), Eretmochelys
imbricata (1) e Lepidochelys olivacea (1).
A partir do processamento histológico de amostra de gônadas, com base na presença
e nas características das células germinativas, as análises microscópicas permitiram a
identificação sexual e a classificação em fases de desenvolvimento (Tabela 2). Os
machos foram identificados pela presença de túbulos seminíferos, enquanto que as
fêmeas exibiram folículos esféricos.
A partir da classificação por fase de desenvolvimento, possível em 602 indivíduos,
verificou-se que, 16% eram adultos e 84% eram imaturos.
A partir da identificação do sexo, possível em 144 indivíduos, verificou-se que 35% dos
animais encalhados eram machos, 31% eram fêmeas adultas e 33% eram fêmeas
imaturas pré-pubescentes, apresentando ovários com folículos pequenos, citoplasma
homogêneo, sem estroma expandido e sem material de reserva.
O período de maior registro de encalhes foi nos meses de julho e setembro de 2019
(Gráfico 1), nos municípios de Aracati (19%) e Areia Branca (16%), contabilizando um
total de 35% dos encalhes nesta região.
Evidências de interações antrópicas foram identificadas como causa mortis em 3% dos
animais, categorizadas como corte por objeto cortante, emalhe em redes de pesca,
colisão
com
hélice
e
ingestão
de
lixo.
Foram coletados conteúdos estomacais de 61 destes indivíduos, distribuídos entre as
espécies Chelonia mydas (55), Lepidochelys olivacea (6) e Eretmochelys imbricata (1).
As análises de conteúdos estomacais foram realizadas por fases de desenvolvimento,
sendo analisadas as faixas de desenvolvimento “Adulto” e “Juvenil”. Inicialmente foram
analisadas as amostras de conteúdo estomacal de 14 indivíduos da espécie Chelonia
mydas, que encalharam entre os meses de setembro e outubro de 2019, identificados
como adultos (≥90 cm) (Gavilan - Leandro, 2013) que apresentaram uma dieta
totalmente herbívora, destacando-se itens alimentares como capim agulha (Figura 1) e
algas (Figura 2). Já, os exemplares juvenis (<90 cm) (Gavilan - Leandro, 2013)
apresentaram uma dieta mais diversificada, incluindo, além de capim agulha e algas,
poríferos,
moluscos,
lulas
e
crustáceos.
De forma geral, a análise qualitativa dos conteúdos alimentares demonstrou que a
espécie Chelonia mydas apresentou como principais itens alimentares de sua dieta
“capim agulha” e “algas”, podendo assim, classificá-la como herbívora.
A análise quantitativa foi realizada através do cálculo do Índice Alimentar (IAi) em que
foram identificados os itens “capim agulha” (57.15%) e “alga” (42.85%), sendo
classificado como item preferencial e secundário, respectivamente (Tabela 1).
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Pode-se observar nos dados obtidos a predominância de encalhes de Chelonia mydas
por ser uma espécie de hábitos mais costeiros, sendo provavelmente mais suscetível a
interações antrópicas (Correia et al., 2016).

Conclusão
O desenvolvimento do referido plano de trabalho, durante o período de vigência desta
bolsa,
permitiu
obter
as
seguintes
conclusões:
• Foram registrados encalhes de quatro espécies de tartarugas marinhas (Chelonia
mydas, Lepidochelys olivacea, Caretta caretta e Eretmochelys imbricata) com
predomínio
para
a
espécie
Chelonia
mydas
(93%);
• No litoral da Costa Branca - RN, durante o período estudado, houve o predomínio de
encalhe de fêmeas, imaturas, quantificando 33% dos indivíduos que foram identificados
por
sexo;
• Indivíduos adultos da espécie Chelonia mydas, apresentaram uma dieta totalmente
herbívora, segundo análises de conteúdo estomacal realizadas nos indivíduos
encalhados entre setembro e outubro de 2019;
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Anexos

Figura 1: Conteúdo estomacal (capim-agulha) em C. mydas

Figura 2. Conteúdo estomacal (algas) em C. mydas.

Tabela 1: Cálculo do Índice Alimentar da espécie Chelonia mydas

Tabela 2: Identificação do sexo dos indivíduos encalhados.

Gráfico 1: Encalhes identificados por período.
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TÍTULO: Avaliação dos aspectos morfológicos do sistema digestório de peixes
coletados no RN
Resumo
O Rio Grande do Norte caracteriza-se por possuir uma intensa atividade pesqueira, que
vem apresentando crescimento significativo a cada ano, mas esta atividade foi afetada
pelo aparecimento de óleo que atingiu o litoral nordestino brasileiro. O petróleo cru
contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que possui grande potencial
carcinogênico. Diante desse cenário, o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados,
do Departamento de Morfologia da UFRN, em parceria com os departamentos de
Botânica e Zoologia e o Departamento de Ecologia pretende por meio desse estudo
fazer uma avaliação morfológica do trato digestório dos indivíduos e possíveis
alterações histopatológicas causadas pela contaminação dos animais com o óleo,
utilizando análise de lâminas histológica, confeccionadas segundo Tolosa et al. (2005),
em coloração de rotina, com Hematoxilina-Eosina. Além disso, objetiva a elaboração de
um protocolo de análises de contaminantes no pescado e em invertebrados marinhos.
Estas atividades são desenvolvidas em parceria com o projeto de pesquisa vinculado
ao CNPq-INCT Óleo, Coordenado pela UFBA, que atua na faixa nordeste do Brasil,
focado no acometimento do petróleo em 2019. Mediante a pandemia do COVID-19
tornou-se irrealizável atividades em campo e a continuidade das análises laboratoriais.
Contudo, o protocolo de análises formulado será distribuído à grupos de pesquisa, ao
poder público e gestores a fim de promover a conservação e remediação do meio
ambiente mar
Palavras-chave: Histologia; tubo digestório; peixes; contaminação marinha; óleo cru.
TITLE: Evaluation of the morphological aspects of the digestive system of fish collected
in RN
Abstract
Rio Grande do Norte is characterized by an intense fishing activity, which has been
showing significant growth every year, but this activity was affected by the appearance
of oil that reached the Brazilian northeastern coast. Crude oil contains polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs), which have great carcinogenic potential. Given this
scene, the Laboratory of Morphophysiology of Vertebrates, Department of Morphology,
UFRN, in partnership with the departments of Botany and Zoology and the Department
of Ecology intends through this study to make a morphological assessment of the
digestive tract of individuals and possible histopathological changes caused by the
contamination of the animals with the oil, using analysis of histological slides, made
according to Tolosa et al. (2005), in routine staining, with Hematoxylin-Eosin. In addition,
it aims to develop a protocol for the analysis of contaminants in fish and marine
invertebrates. These activities are developed in partnership with the research project
linked to the CNPq-INCT Oil, coordinated by UFBA, which operates in the northeast of
Brazil, focused on the involvement of oil in 2019. Due to the pandemic of COVID-19,
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activities were not feasible. in the field and the continuity of laboratory analyzes.
However, the analysis protocol formulated will be distributed to research groups, the
government and managers in order to promote the conservation and remediation of the
marine environment in possible new cases of oil spills.
Keywords: Histology; digestive tract; fish; marine contamination; crude oil.
Introdução
O litoral nordestino brasileiro possui grande importância ecológica, econômica e social,
Abriga uma grande diversidade de espécies e é a principal fonte de renda para diversas
famílias de comunidades litorâneas. No entanto, no final do mês de agosto de 2019 foi
atingido por manchas de petróleo cru, sendo considerado o maior desastre ambiental
notificado em regiões costeiras tropicais (SOARES et al.2020). No Rio Grande do Norte
o aparecimento das manchas teve seu início no começo de setembro. Sendo o litoral
potiguar caracterizado por possuir uma intensa atividade pesqueira, que vem
apresentando crescimento significativo a cada ano e que serve de subsistência para
várias famílias, esta atividade foi abalada, tendo em vista a incerteza a respeito da
qualidade do pescado, uma vez que diversos táxons foram contaminados, incluindo os
peixes, além de aves e tartarugas marinhas. Águas contaminadas por petróleo podem
causar alterações nos organismos deste ambiente,e em peixes pode gerar lesões
teciduais (SILVA-NETO, 2015), que podem ser melhor identificadas por meio de
tratamento histológico. Além de que segundo DUARTE (2007), o sistema digestório dos
peixes podem refletir sua dieta e respectivas adaptações evolutivas. sendo assim,
estudos que descrevem a morfologia desse sistema possibilita a identificação e melhor
compreensão dos aspectos ecológicos da ictiofauna estudada, e nesse caso, relacionar
com a interferência do óleo, levando em conta os respectivos níveis tróficos de cada
grupo ou espécie. Desastres ambientais envolvendo derramamento de petróleo no mar
são relativamente comuns, e no intuito de possibilitar uma avaliação eficiente e
metodológica, que pode se adaptar a futuros incidentes, o Laboratório de Morfofisiologia
de Vertebrados, do Departamento de Morfologia além de fazer análises
morfológicas,vêm trabalhando na elaboração de um protocolo de avaliação da biota
marinha acometida por petróleo e atua com a divulgação científica de assuntos
relacionados ao óleo por meio das redes sociais. Este trabalho está sendo realizado em
parceria com os departamentos de Botânica e Zoologia e o Departamento de Ecologia
da UFRN com o apoio do projeto de pesquisa vinculado ao CNPq - INCT Óleo,
Coordenado pela UFBA, que atua na faixa nordeste do Brasil, focado no acometimento
do petróleo em 2019,. Desta forma, pretende-se avaliar, a partir das amostras de peixes
coletados, aspectos relacionados a histologia de órgãos de Osteichthyes e
Chondrichthyes buscando assim verificar possíveis alterações histopatológicas
decorrente de contaminação com petróleo cru. Entretanto diante da realidade da
pandemia do COVID-19 ficamos impossibilitados de dar continuidade às atividades
laboratoriais e de campo até a presente data. Percebeu-se que em menos de um ano
após o derramamento de óleo no litoral brasileiro, a população que não foi afetada
diretamente pelo óleo acabou esquecendo esse grave episódio, ou não entende a
dimensão e as consequências desse desastre. Cientes disso e de que por meio da
internet é possível alcançar um grande número de pessoas, foi criada uma conta no
Instagram para divulgação científica, com linguagem acessível, acerca do impacto de
óleo nos ecossistemas marinhos e seu impacto social.
Metodologia
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Coleta do material: O material para análise será coletado nas praias do RN em que
houveram incidência de manchas de óleo. A coleta será feita de duas forma direta e
indireta, sendo respectivamente: realizada por meio de campanhas de coleta em campo,
utilizando artefatos de pesca e por meio de acordos financeiros estabelecidos com os
pescadores da região, que repassarão o material para os pesquisadores. As amostras
serão georeferenciadas e levadas para o Laboratório de Morfofisiologia dos Vertebrados
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são desenvolvidos diversos
outros projetos de pesquisa, principalmente voltados para estudos histológicos de
tartarugas marinhas, cetáceos, aves marinhas e peixes-boi. Análise Morfohistológica:
Em laboratório será confirmada as espécies por meio de chaves de identificação e será
feita análise macroscópica de presença ou ausência de resquícios do óleo na parte
externa, dentro da cavidade oral, cavidade urogenital e nas brânquias dos peixes, além
de possíveis alterações morfológicas causadas pela substância e/ou existência de
patologias, com auxílio de lupa eletronica e pinça. A biometria é com auxílio de
paquímetro, mede-se o comprimento total (CT) do organismo e o comprimento padrão
(CP), que compreende da extremidade anterior da cabeça até o pedúnculo caudal, as
duas medições são feitas em centímetros (cm), além do peso total por indivíduo em
gramas usando uma balança de precisão de 0,01g. Para caracterização dos aspectos
morfológicos do sistema digestório e identificação de possíveis alterações teciduais é
feita evisceração por meio de incisão ventral para coleta do tubo digestório, em seguida
são coletados fragmentos de esôfago, estômago, intestino e fígado, que serão
submetidos ao tratamento histológico pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, segundo
Tolosa et al. (2003). As lâminas serão analisadas sob microscópio óptico e realizada a
morfometria das estruturas visualizadas através de programas específicos. Produção
de Protocolo: O protocolo está sendo elaborado com uso de revisão bibliográfica
integrativa, possibilitando a coleta de dados e métodos, que foram analisados e
organizados. Para levantamento bibliográfico foi utilizado periódicos das determinadas
áreas, bancos de dados, livros e revistas especializadas. Para busca do material
científico foi utilizado os seguintes descritores e suas combinações nas línguas
portuguesa, inglesa e espanhola: análise de contaminantes, histologia, peixes,
derramamento de petróleo, biometria, bioacumulação, HPAs, e etc. O processo de
escrita do protocolo está sendo organizado com o auxílio de esquema organizacional
pré estabelecido, proporcionando melhor sistematização e organização. Onde cada
subgrupo do grupo de pesquisa ficou responsável por determinada parte dos escritos.
Divulgação Científica: Uma conta no Instagram foi criada para divulgar e promover
informações a respeito do óleo. As postagens na conta intitulada “impactoleorn” foram
planejadas para ocorrer semanalmente ou quinzenalmente, fazendo uso de material
audiovisual(vídeos, fotografias, enquetes e etc) produzido pelos próprios bolsistas com
o auxílio de aplicativos e programas específicos e gratuitos.
Resultados e Discussões
Análise e descrição do sistema morfológico: Durante os meses de janeiro e fevereiro,
antes de iniciar o isolamento social, decorrente da pandemia, foram desenvolvidas
atividades referentes a avaliação macroscópica de pescado fornecido pelas colônias de
pesca do RN. Esta avaliação teve o objetivo de investigar a presença de petróleo cru
nos peixes, externamente e internamente.Foram desenvolvidas no Laboratório de
Morfofisiologia de Vertebrados (LABMORVE) e foram coletados fragmentos de tecidos
e órgãos para avaliação histopatológicas. A confecção das lâminas ocorrerá após o
retorno das atividades suspensas (pós pandemia). Durante esse período, foram também
desenvolvidas atividades no LABMORVE, relacionadas à análise de conteúdo
estomacal e um treinamento sobre produção de lâminas histológicas, com material
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oriundo de outros projetos desenvolvidos pelo laboratório. Pela necessidade de coleta
de material e presença no laboratório para o desenvolvimento das demais etapas,essas
não foram executadas em razão da pandemia do COVID-19. Protocolo de avaliação de
contaminação da biota marinha por petróleo: O protocolo desenvolvido busca entender
e descrever análise de contaminação da biota marinha (peixes e invertebrados) levando
em consideração a cadeia trófica dos respectivos organismos. Propondo avaliação de
diversos grupos de grande importância ecológica e econômica, sendo eles: peixes,
moluscos, crustáceos, esponjas e corais. Com a conclusão da formulação do protocolo,
pretende-se distribuí-lo para grupos de pesquisa, ao poder público e gestores a fim de
promover a conservação e remediação do meio ambiente marinho, favorecendo assim
uma resposta rápida e eficiente a desastres ambientais como esse. O protocolo possui
a seguinte estrutura Apresentação; Metodologia de trabalho em campo; Análise
macroscópica de material biológico em laboratório; Coleta de material para avaliação
química de contaminantes(HPAs e traços de contaminantes) e Considerações gerais.
No primeiro capítulo é feita a apresentação dos aspectos gerais relacionados a
desastres com derramamento de óleo e biota contaminada. Em seguida,a descrição
metodológica de coletas em campo, armazenamento e processamento do material
biológico proveniente dos animais mais susceptíveis a contaminação. No capítulo 3 do
protocolo são retratadas algumas análises imediatas macroscópicas relacionadas a
identificação de presença ou ausência de possíveis resquícios de óleo, posteriormente
partindo para análises microscópicas e laboratoriais, preferencialmente feitas em
organismos oleados. O documento possui ênfase em métodos de biometria, histologia
e análise de conteúdo estomacal de organismos afetados pelo óleo e como a leitura
dessas técnicas podem expressar níveis de contaminação. No último capítulo, é descrita
a coleta de amostras dos organismos que serão encaminhados para avaliação química
de contaminantes (HPAs e traços do contaminante), caracterização das amostras
(pescado e invertebrados, quais os grupos taxonômicos e porquê), o armazenamento,
processamento para extração e a análise dos derivados do petróleo, concluindo com o
transporte até laboratórios especializados. Ainda também a descrição de análises do
impacto resultante de estresse na biota marinha, podendo ser indiretamente associadas
ao acometimento por petróleo, tais como assimetria flutuante, análise de enzima
oxidativa e isótopos estáveis. Finalizando o documento, apresenta-se uma discussão à
respeito da importância de seguir o protocolo proposto, para melhor avaliar e
compreender eventos, como o ocorrido no Brasil, envolvendo derramamentos de
petróleo. Além disso, propõe indicar quanto tempo após o derramamento ainda é viável
realizar as análises propostas, e uma explanação a respeito dos impactos
socioeconômicos provocados com incidentes como esse. Divulgação científica: Sendo
o instagram nosso principal meio de divulgação, em dois meses de criação, possui 327
seguidores. O vídeo criado com a proposta de relembrar o desastre do óleo e suas
consequências já carrega 713 visualizações, 46 compartilhamentos e 66 curtidas. As
outras postagens somam 102 compartilhamentos, 462 curtidas e um alcance de 1552
pessoas.
Conclusão
O desenvolvimento do estágio no projeto de pesquisa intitulado “Análise da
contaminação em organismos marinhos do RN, relacionada ao desastre ambiental com
petróleo”, proporcionou o desenvolvimento das seguintes atividades: •Avaliação
macroscópica de peixes para investigação de contaminação por petróleo cru; •Avaliação
microscópica de peixes para investigação de contaminação por petróleo cru; •Coleta de
tecidos e órgãos para análises de contaminantes; •Avaliação de conteúdo estomacal
dos peixes coletados; •Confecção de lâminas histológicas; •Leitura e análise de lâminas
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histológicas. Espera-se que o retorno ,após a pandemia, possa se dar continuidade ao
trabalho, avaliando o material proveniente de coletas de campo, para melhor identificar
o nível de contaminação, possíveis alterações teciduais e descrever o sistema digestivo
dos organismos estudados. Além disso é notório a recorrência de episódios com
derramamento de óleo na costa brasileira, consequentemente, há grande necessidade
de documentos metodológicos, como o protocolo desenvolvido, que possibilitem a
análise e identificação de possível contaminação da fauna marinha, de forma efetiva e
sistemática. Contudo, o instagram demonstrou ser um portal eficiente para comunicação
com a comunidade externa à universidade, possibilitando um diálogo sobre as
pesquisas desenvolvidas, suas importância, como é necessário discutir sobre desastres
ambientais como o do óleo e incentivar a acompanhar de forma efetiva desdobramentos
a respeito desses tipos de caso.
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de Janeiro. BARRON, M. G. (2011). Ecological Impacts of the Deepwater Horizon Oil
Spill: Implications for Immunotoxicity. Toxicologic Pathology, 40(2), 315–320.
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TÍTULO: Como a história evolutiva de Myrtaceae moldou a diversidade de frutos em
uma das famílias de plantas mais rica do Neotrópico?
Resumo

Myrtaceae é uma das famílias mais ricas de plantas no Neotrópico, mas os fatores que
explicam seu elevado sucesso nessa região são desconhecidos. Alguns estudos
apontam que a morfologia de flores é muito homogênea e não informativa sobre a
diversificação dessas espécies, entretanto outros caracteres tem potencial de serem
informativos, tais como aqueles relacionados aos frutos. Assim, o objetivo desse estudo
foi compilar um banco de dados de cor e morfologia de frutos e sementes a partir de
uma ampla revisão bibliográfica para caracterizar como são os frutos dessa família e
como eles evoluíram ao longo do tempo. Ao todo 129 referências foram consultadas e
1177 registros de cor ou morfologia de frutos e sementes foram compilados para 629
espécies. A análise de sinal filogenético mostra que existe sinal filogenético em todos
os caracteres. Em geral, os padrões demonstram que a morfologia das sementes foi
mais conservada ao longo do curso evolutivo do que a morfologia dos frutos. É provável
que os primeiros ancestrais das mirtáceas neotropicais fossem espécies com frutos
grandes enquanto que a diversificação de espécies com frutos menores parece ter sido
mais recente. A heterogeneidade encontrada na morfologia e cor dos frutos de
Myrtaceae tem potencial para explicar o sucesso de diversificação de distintos clados e
os dados aqui compilados servirão como base para futuros estudos que visem entender
melhor as estratégias ecológicas desta família tão diversa.

Palavras-chave: Eugenia. Fruto. Myrcia. Psidium. Semente. Sinal filogenético.
TITLE: How did the Myrtaceae evolutionary history shape the diversity of fruits in one of
the richest plant families in the Neotropics?
Abstract

Myrtaceae is one of the richest plant families in the Neotropics, but we do not know what
factors explain its high success in this region. Some studies indicate that flower
morphology is homogeneous among clades and non-informative about the diversification
of species, but other characters have potential to be informative, such as those related
to fruits. Thus, the objective of this study was to compile a database of colour and
morphology of fruits and seeds from a bibliographic review to characterize how are the
fruits of this family and how they have evolved throughout time. This research result in
129 consulted references and 1177 records of colour or morphology of fruits and seeds
for 629 species. Phylogenetic signal was detected on all characters. In general, results
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show that the seed morphology was more conserved through the evolutionary history
than the fruit morphology. It is likely that the early ancestors of the Neotropical Myrtaceae
were species with large fruits, while the diversification of smaller-fruited species is likely
to be more recent. The heterogeneity found in the morphology and colour of Myrtaceae
fruits has the potential to explain the success of diversification of clades and the
database compiled here can serve as a basis for future studies aiming to compreehend
the ecological strategies of this diverse family.

Keywords: Eugenia. Fruit. Myrcia. Phylogenetic Signal. Psidium. Seed.
Introdução
Pesquisas na área de macroevolução buscam entender como a diversidade de espécies
surgiu e é mantida, de que modo ocorreu a evolução dos caracteres em um determinado
grupo e como a evolução desses caracteres pode afetar as taxas de diversificação das
linhagens (REZNICK; RICKLEFS, 2009). Aliando dados moleculares aos dados
morfológicos, avanços na compreensão dos processos ecológicos e biogeográficos que
moldam a diversidade biológica têm sido alcançados. Compreender como a evolução
tem moldado os atuais padrões de diversidade é fundamental para construirmos
previsões sobre como as espécies responderão às futuras ameaças globais, dentre elas
a destruição de habitats e o aquecimento global.
Myrtaceae é uma das famílias de plantas mais ricas do Neotrópico (BEECH et al., 2017;
ULLOA et al., 2017), onde existem cerca de 2500 espécies. Essa família é um
componente estrutural importante de diversos biomas como Mata Atlântica, Cerrado e
Floresta Amazônica visto que é o grupo de espécies lenhosas (arbustivas e arbóreas)
mais especioso do Brasil (BEECH et al., 2017; FLORA, 2020), onde são conhecidas
mais de 1200 espécies para a família. Flores, frutos e sementes de Myrtaceae servem
como recurso alimentar para fauna (GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006; PIZO,
2002; STAGGEMEIER; CAZETTA; MORELLATO, 2017) mas também têm sido usados
pela sociedade através dos produtos de valor econômico como goiaba, jaboticaba,
camu-camu, pitanga e uvaia e todos os seus derivados utilizados para fins alimentícios,
medicinais ou na produção de cosméticos (DE ARAÚJO et al., 2019; FERNANDES et
al., 2020; VALLILO et al., 2008).
O sucesso da ocupação da América por Myrtaceae se deve provavelmente ao
surgimento das florestas tropicais úmidas paralelo ao o advento de carnosidade nos
frutos o qual é proposto como inovação chave que explica as altas taxas de
diversificação nessa tribo (BIFFIN et al., 2010). Por outro lado, embora os frutos sejam
morfologicamente diversos, um trabalho recente (Vasconcelos et al., 2019) demonstrou
que as flores de Myrtaceae Neotropical são muito homogêneas em termos morfológicos
não sendo informativas para explicar as diferenças no sucesso de diversificação do
grupo.
Aqui neste estudo, exploramos a variação morfológica e de coloração de frutos e
sementes da família. Ainda não existe um banco de dados com informações básicas
sobre tamanho de fruto e semente e cor de fruto que possibilite testar hipóteses
macroevolutivas sobre o papel desses caracteres na diversificação de Myrtaceae no
Neotrópico. Assim, nossos dois objetivos iniciais foram: (1) compilar uma base de dados
de cor e morfologia de frutos e sementes a partir da revisão bibliográfica e (2) analisar
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a existência de sinal filogenético nesses caracteres visando identificar padrões na
evolução dos frutos. Os resultados dessa iniciação científica fornecerão base para
estudos futuros que avaliem se as características morfológicas e de coloração ajudam
a entender por que alguns clados encontraram mais sucesso do que outros ao longo do
Neotrópico.

Metodologia

Reconstrução da hipótese filogenética molecular
Essa etapa está sendo desenvolvida por Vanessa Graziele Staggemeier, orientadora
dessa iniciação científica no âmbito do projeto “ECOFILOGENÉTICA DE PLANTAS
NEOTROPICAIS: integrando ecologia, fitogeografia e macroevolução para entender
padrões de reprodução e diversidade”. Para as análises efetuadas aqui utilizamos a
hipótese molecular baseada em 641 espécies neotropicais e seis regiões moleculares
(Figura 1). Essa filogenia foi elaborada seguindo Staggemeier et al. (2015a) e calibrada
seguindo Vasconcelos et al. (2017). Esta árvore foi sobreposta com as espécies cujo
dados morfológicos foram compilados por Hercília Freitas resultando em uma análise
para 348 espécies de Myrtaceae Neotropical.
Revisão da literatura e coleta de dados
Para a compilação do banco de dados de morfologia e cor de frutos e sementes foi
realizada uma vasta revisão de literatura (artigos, teses e livros). As palavras-chaves
utilizadas foram: fruto, morfologia, Myrtaceae, flora, taxonomia ou o nome científico da
espécie (as buscas foram em inglês e português), utilizando as ferramentas Google
Acadêmico, ResearchGate e diretamente com os autores dos trabalhos quando a
literatura não estava disponível online.
Para cada registro foram coletadas as seguintes informações: clado, subtribo, seção,
gênero, epíteto, comprimento e diâmetro de fruto (em milímetros), comprimento e
diâmetro de semente (em milímetros), coloração, método de coleta do dado (em campo,
herbário ou revisão de literatura), local do estudo e referência completa da obra onde
está publicado o registro.
Dada a grande variação de nomenclatura de cor utilizada na literatura (Tabela 1)
padronizamos essa variável em classes antes das análises, a saber: amarelo, vermelho,
verde, preto, marrom, branco e cinza. Os métodos de coleta foram padronizados da
seguinte forma: coletas realizadas em campo (referência onde as medidas são tiradas
no campo), campo ou herbário (referência que cita os dois métodos não podendo atribuir
a uma única fonte), origem não rastreada (referências de revisão de literatura, banco de
dados, livros) e herbário (referências que se baseiam em coleções de herbário) (Figura
2). O método de coleta foi importante para ajustar a classificação de cores dos frutos
onde consideramos mais acurada a definição dos dados obtidos em campo onde o
pesquisador observou o fruto nas suas condições naturais.
A nomenclatura das espécies utilizadas nos trabalhos originais foi padronizada
utilizando o nome atualmente aceito na Flora do Brasil 2020 (FLORA, 2020), através da
função get.taxa do pacote “flora” (CARVALHO, 2017).
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Análises de dados
O foco desse estudo está na variação interespecífica, assim, no caso das quatro
variáveis contínuas, quando houve mais de um registro para a mesma espécie,
calculamos o ponto médio desses registros para representar a espécie de modo que em
todas as análises seguintes cada espécie fosse representada somente uma vez. Já para
o dado de coloração, nos casos em que houve variação entre os registros da mesma
espécie utilizamos a cor mais frequente. E nos casos onde houve apenas dois registros
com cores distintas, por exemplo, vermelho e amarelo foi considerado o método de
coleta utilizado para obter a informação, como explicado acima, o método de coleta em
campo foi considerado o mais acurado para a obtenção dessa informação.
Para as análises descritivas gerais utilizamos o banco de dados completo, ou seja, com
todos os registros incluindo espécies onde apenas algumas variáveis foram
recuperadas, por exemplo um estudo pode ter mensurado o fruto e não as sementes ou
não a cor. Enquanto que para as análises comparativas filogenéticas utilizamos duas
abordagens. Na primeira, que chamamos daqui em diante de abordagem focada nas
espécies, analisamos os dados para apenas as 90 espécies que tinham dados
completos para todas as variáveis estudadas, ou seja, apenas foram incluídas espécies
que tivessem todos os dados de informações moleculares, morfológicas e de coloração
(desse modo excluímos espécies com dados ausentes para uma ou mais variáveis). Na
segunda abordagem, que chamamos daqui em diante de abordagem focada no
caractere, utilizamos todos os dados disponíveis para cada variável estudada.
Calculamos o sinal filogenético das variáveis contínuas em ambas abordagens
utilizando três métricas: Lambda de Pagel (PAGEL, 1999), estatística K (BLOMBERG;
GARLAND; IVES, 2003) e R-quadrado da regressão (DINIZ-FILHO et al., 2012; DINIZFILHO; DE SANT’ANA; BINI, 1998). Para a variável discreta de coloração utilizamos a
função ‘fitDiscrete’ do pacote Geiger (PENNELL et al., 2014) que ajusta distintos
modelos macroevolutivos à filogenia, comparamos e selecionamos esses modelos
utilizando o critério de Akaike e apresentamos o valor de lambda de Pagel calculado
para o melhor modelo. A vantagem da primeira abordagem (focada nas espécies) é que
poderemos comparar os resultados entre as características mensuradas e, por exemplo,
concluirmos onde o padrão filogenético é mais forte, já que os resultados são obtidos
com base no mesmo pool de espécies. A vantagem da segunda abordagem (focada no
caractere) é que podemos ganhar entendimento sobre a variação de cada caractere na
família como um todo, mas o sinal filogenético não pode ser comparado entre caracteres
pois essa abordagem se baseia em um distinto pool de espécies para cada variável. As
três métricas representam a intensidade do sinal filogenético, onde valores próximos de
zero representam ausência de sinal filogenético e valores próximo à um representam
que a filogenia explica a variação encontrada nos caracteres (CADOTTE; DAVIES,
2016), em outras palavras, quando sinal filogenético é detectado ele representa que
espécies mais aparentadas entre si serão mais similares morfologicamente do que
espécies mais distantemente relacionadas.
Todas as análises estatísticas foram desenvolvidas no software R versão 4.0.2 (R
CORE TEAM, 2020).

Resultados e Discussões
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A partir da revisão bibliográfica encontramos 1177 registros para cor e ou morfologia de
frutos e sementes de 629 espécies pertencentes a 21 gêneros de Myrtaceae Neotropical
(Tabela 2). Análises descritivas em termos da variação de tamanhos de sementes e
frutos e bem como da coloração dos frutos nos fornecem agora um panorama geral
desta família super diversa (Figura 3 e 4).
Dados morfológicos sobre frutos foram mais representados na literatura do que dados
de sementes. Cerca de 53,5% e 78,8% dos 1177 registros foram para dados de
comprimento e diâmetro de fruto, respectivamente. Enquanto que 26,8% e 21,1% foram
para dados de comprimento e diâmetro de semente, respectivamente. O tamanho médio
de comprimento do fruto foi de 13,81±10,30 mm, e diâmetro 12,60±9,03 mm. Já as
sementes apresentam tamanho médio de comprimento de 8,42±6,04 mm e diâmetro de
7,94±5,01 mm (Figura 3). A cor mais frequente é a coloração preto (46% de 428
espécies), seguido pelo vermelho (26%) e amarelo (22%) (Figura 4).
As variáveis morfológicas e de cor apresentaram sinal filogenético nas duas abordagens
e para os 3 métodos analisados, exceto o PVR para diâmetro do fruto na abordagem
focada nas espécies (Tabela 3, 4 e Figura 5). A existência de sinal filogenético implica
que a variação desses caracteres está estruturada na filogenia, o que indica que
espécies mais aparentadas são mais similares entre si do que espécies mais
distantemente relacionadas.
Não houve total congruência entre as métricas quanto à intensidade do sinal. A análise
focada nas espécies revelou que para o Lambda de Pagel o sinal mais forte foi em
diâmetro do fruto e comprimento da semente, enquanto a estatística K e o PVR
indicaram maior conservantismo em comprimento e diâmetro das sementes (Tabela 3).
Considerando que o limitante da dispersão de um fruto pelo agente dispersor é o
tamanho da semente, e não o tamanho do fruto, é de se esperar que o tamanho da
semente seja um caractere mais conservado entre espécies do que a morfologia do
fruto.
A análise baseada nas espécies revelou ainda que as quatro variáveis morfológicas
apresentam associação entre si (Figura 6) sendo mais forte a relação entre comprimento
e diâmetro das sementes. Esse resultado ilustra que a morfologia dos frutos é mais
variável em uma das dimensões do que na outra (comprimento ou diâmetro) enquanto
para as sementes as duas dimensões apresentam uma proporção conservada.
Na análise focada no caractere encontramos sinal filogenético de mesma ou maior
intensidade do que na abordagem focada nas espécies (Tabela 4). O sinal filogenético
para coloração foi menor nessa abordagem do que na abordagem focada na espécie
(λ=0,78; N=252 espécies), mas esta variável ainda será refinada com a consulta aos
especialistas na família pois é difícil padronizar a ampla gama de variação de cores
descritas na literatura (Tabela 1) sem conhecer as espécies em campo.
A filogenia mostra que no início da evolução de Myrteae houve uma divergência
separando dois grupos de espécies (Figura 5), o primeiro desses grupos, chamado a
partir de agora de grupo 1, deu origem aos ancestrais das espécies hoje conhecidas
para os gêneros Psidium e Campomanesia, os quais apresentam frutos
predominantemente amarelos. O segundo grupo, grupo 2, deu origem aos ancestrais
das espécies hoje conhecidas como Eugenia, com frutos predominantemente
avermelhados. Mais tarde um terceiro grupo, grupo 3, diversificou dando origem aos
ancestrais das espécies dos gêneros Myrcia, Algrizea e do grupo Plinia (Figura 5), os
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quais possuem frutos predominantemente pretos. As espécies dos grupos 1 e 2
possuem frutos maiores que as espécies do grupo 3 indicando que os ancestrais das
Myrtaceae Neotropicais provavelmente possuíam frutos grandes. Tanto o comprimento
dos frutos é maior nos grupos 1 e 2 (grupo 1: 16,4±13,6 mm e grupo 2: 14,9±9,1 mm
versus grupo 3: 9,9±6,4 mm), quanto diâmetro de fruto (grupo 1: 17,8±12,1 mm e grupo
2: 17,5±11,5 mm versus grupo 3: 9,6±6,3 mm) (Figura 3 e 5). Mas não vemos o mesmo
padrão para sementes. O grupo 3 apresenta frutos pequenos e consequentemente
sementes pequenas (7,26±4,95 mm de comprimento e 6,62±4,07 mm de diâmetro), mas
os grupos 1 e 2 divergem bastante quanto ao tamanho de suas sementes (Figura 3 e
5). O grupo 1 tem numerosas sementes pequenas (5,07±2,09 mm de comprimento e
4,59±2,04 mm de diâmetro) enquanto o grupo 2 tem poucas sementes e grandes
(12,61±7,05 mm de comprimento e 10,33±5,46 mm de diâmetro).
Essas diferenças morfológicas representam distintos caminhos fisiológicos relacionados
à maturação dos frutos e germinação de sementes e esse resultado pode estar
associado com distintas estratégias ecológicas. Por exemplo, uma espécie com um fruto
grande pode ter um número grande de sementes pequenas, como encontrado em
Psidium e Campomanesia, ou investir em uma única semente grande como encontrado
em Eugenia (PRIMACK, 1987). STAGGEMEIER et al. (2015b) mostrou que a morfologia
das sementes é importante para entender padrões de frutificação em Myrtaceae.
Espécies com embriões mais protegidos, como aquelas que possuem proteção contra
dessecação (Psidium e Campomanesia) ou que possuem tecidos de reserva (Eugenia),
podem germinar mais lentamente quando as condições forem mais favoráveis. Essas
espécies frutificam no período mais quente do ano quando as altas temperaturas
provavelmente auxiliam no processo de germinação pois as taxas metabólicas são
aceleradas. Por outro lado, as espécies com frutos pequenos e com sementes pequenas
como em Myrcia, apresentam embriões foliáceaos e seus cotilédones fotossintetizantes
possibilitam uma rápida germinação, o que pode ser vantajoso para uma semente que
não tem tecidos de reserva ou proteção contra dessecação. Essas espécies de frutos e
sementes pequenas frutificam quando os dias se tornam mais longos, provavelmente
uma estratégia adaptativa que otimiza o rápido desenvolvimento da semente com a
atividade fotossintética.

Conclusão

Os resultados mostram uma variação morfológica e de coloração ampla nos frutos das
Myrtaceae Neotropicais indicando que eles são bastante heterogêneos. Embora esse
resultado já fosse esperado pelo que se conhece das espécies em campo essa é a
primeira vez que ele é analisado quantitativamente e sumarizado. É possível que essa
heterogeneidade tenha potencial para explicar a diferença entre o sucesso de
diversificação de distintos clados neste grupo, ao contrário das flores que são muito
homogêneas na família (VASCONCELOS et al., 2019). Essa hipótese deve ser
investigada no futuro.
Na próxima fase deste estudo (que já está em andamento) os registros de dados
morfológicos para espécies que ainda não foram sequenciadas serão incluídos nas
análises considerando estimativas de parentesco baseados na taxonomia das espécies
e métodos que estimam a incerteza no conhecimento filogenético através do pacote
‘sensiPhy’ (PATERNO; PENONE; WERNER, 2018), esta etapa ampliará o pool de
espécies considerado em todas as análises. Ainda será inclusa no banco de dados uma
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nova variável, a quantidade de sementes por fruto, para entender melhor as estratégias
ecológicas de trade-off entre tamanho e número de sementes, por exemplo, se frutos
maiores tem grande quantidade de sementes com tamanho pequeno ou poucas
sementes de tamanho grande (PRIMACK, 1987). Entender esse trade-off pode ajudar
a compreender o sucesso de invasão de espécies, questão importante visto que Psidium
é um gênero relatado como invasor em algumas paisagens (HUENNEKE; VITOUSEK,
1990; URQUÍA et al., 2019).
Hercília Freitas teve sua bolsa de iniciação científica renovada em agosto de 2020 e
agora está melhorando o banco de dados e estudando novas análises para responder
se as características morfológicas e de coloração ajudam a entender padrões de
diversificação em Myrtaceae e os motivos pelos quais alguns clados encontraram mais
sucesso do que outros no Neotrópico.
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Anexos

Figura 1 - Filogenia calibrada de 348 espécies de Myrtaceae Neotropical para as quais
existem dados moleculares e de coloração e morfologia de fruto.

Figura 2 - Gráfico do método de coleta padronizado de 1177 registros.

Figura 3 - Variação morfológica encontrada nos frutos neotropicais de 632 espécies da
família Myrtaceae.

Figura 4 - Coloração de frutos de 428 espécies, classificado em: amarelo(amarelolaranja), vermelho(rosa-vermelho), verde, preto(vinho-roxo-preto), outras (marrom,
branco e cinza).
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Figura 5 – Variação morfológica de frutos e sementes de 90 espécies de Myrtaceae
Neotropical mapeada na filogenia calibrada do grupo (comp.= comprimento e diâm. =
diâmetro).

Figura 6 - Gráfico de dispersão ilustrando a associação entre as variáveis morfológicas
de frutos e sementes em Myrtaceae Neotropical.

Tabela 1 - Padronização da cor de frutos de Myrtaceae Neotropical.

Tabela 2 - Total de espécies registros morfológicos de frutos e/ou sementes disponíveis
na literatura para a família Myrtaceae na região Neotropical.

Tabela 3 - Métricas de sinal filogenético para morfologia e cor de frutos e sementes de
90 espécies de Myrtaceae. Valores indicados com * foram significativos ao nível de p

Tabela 4 - Métricas de sinal filogenético para morfologia e cor de frutos e sementes de
espécies de Myrtaceae utilizando uma abordagem focada no caractere e por essa razão
o número de espécies (N) varia entre as análises.
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TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE EPÍTOPOS COMO ALVOS VACINAIS CONTRA O
VÍRUS FEBRE AMARELA
Resumo
O vírus Febre Amarela pertence ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae. Seu
genoma é composto por uma única fita de RNA fita simples não segmentado, que
codifica três proteínas estruturais e sete não estruturais. Através de análises
filogenéticas, foi demonstrado que ele se originou na África e espalhou-se pelas
Américas. Os lugares mais afetados pelo vírus é a região tropical da África do Sul e a
América, onde seus vetores são endêmico. A transmissão do vírus ocorre
exclusivamente pela picada do mosquito, seja no ciclo urbano e/ou silvestre. A febre
amarela apresenta-se desde a forma assintomática até grave e maligna. A atual vacina
é produzida através de vírus atenuado, sendo um dos meios de prevenção mais eficaz.
No entanto, os efeitos adversos causados por ela, mesmo que raros, são bastante
graves, entre eles está a infecção pelo vírus atenuado. Uma alternativa para diminuir
esses efeitos seria a produção de uma vacina de subunidades. Os avanços da
bioinformática, tornaram possível a predição de epitopos com potenciais vacinais.
Nesse sentido, usamos a ferramenta ViPR para encontrar os genomas, e em seguida
fizemos a predição dos epitopos usando o Propred I e NetCTL para T-CD8+ e NetMHCII
e NetMHCIIpan para T-CD4+, onde 110 epítopos foram encontrados para T-CD8+ e 461
para T-CD4+. Todos eles passaram por testes de antigenicidade, alergenicidade,
toxicidade, conservação e imunogenicidade (T-CD8+), restando 94 epítopos.
Palavras-chave: Vacina, Febre Amarela, Predição de epitopos, Imunoinformática
TITLE: IN SILICO ANALYSIS OF EPITOPES AS VACCINE TARGETS AGAINST
YELLOW FEVER VIRUS
Abstract
The Yellow Fever virus belongs to the genus Flavivirus of the family Flaviviridae. Its
genome consists of a single unsegmented simple RNA tape, which encodes three
structural and seven non-structural proteins. Through phylogenetic analyses, it has been
shown that it originated in Africa and spread throughout the Americas. The most affected
places by the virus are the tropical region of South Africa and America, where its vectors
are endemic.Transmission of the virus occurs exclusively by mosquito bite, either in the
urban and/or wild cycle. Yellow fever presents from asymptomatic to severe and
malignant form. The current vaccine is produced through attenuated viruses, being one
of the most effective means of prevention. However, the adverse effects caused by it,
even if rare, are quite serious, among them is attenuated virus infection. An alternative
to reduce these effects would be the production of a subunit vaccine. Advances in
bioinformatics have made it possible to predict epitopes with potential vaccine. In this
sense, we used the ViPR tool to find the genomes, and then we made the prediction of
the epitopes using the Propred I and NetCTL for T-CD8+ and NetMHCII and
NetMHCIIpan for T-CD4+, where 110 epitopes were found for T-CD8+ and 461 for T-
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CD4+. All of them underwent antigenicity, allergenicity, toxicity, conservation and
immunogenicity (T-CD8+) tests, leaving 94 epitopes
Keywords: Vaccine, Yellow Fever, Epitope Prediction, Immunoinformatics.
Introdução
O vírus Febre amarela pertence ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae
(WESTAWAY et al., 1985.), esse arbovírus é composto por um RNA fita simples não
segmentado de polaridade positiva. Seu genoma possui um único quadro de leitura que
contém 10.233 nucleotídeos, codificando três proteínas estruturais (prM, E e C) e sete
não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5), flanqueadas por regiões
curtas não codificantes. A formação da estrutura básica do vírus é de responsabilidade
das proteínas estruturais, essa são as principais responsáveis pela resposta imune do
organismo humano, já as proteínas não estruturais são responsáveis pelas atividades
regulatórias e pela expressão do vírus (CHAMBERS et al., 1990.).
A descoberta da origem desse vírus só foi possível através de estudos de análise
filogenética. Esses estudos demonstram que as regiões não codificantes de cepas de
vírus originárias da África são bem mais conservadas que as originárias das Américas
(MUTEBI et al., 2001). Indicando que o vírus tenha se originado no continente Africano
e se espalhado pelas Américas. Os lugares mais afetados pelo vírus é a região tropical
da África do Sul e a América, onde seus vetores (Aedes spp e Haemagogus spp) são
endêmicos. No Brasil, o último caso de febre amarela urbana foi registrado em 1942, na
cidade de Sena Madureira, no Acre. Já a febre amarela silvestre foi identificada no Brasil
pela primeira vez em 1932, e se manteve endêmica nas regiões Norte e Centro-Oeste.
No entanto, mesmo com a ocorrência de um pequeno número de casos, a doença
encontra-se
sob
controle
(MS,
2018.).
A transmissão do vírus ocorre exclusivamente pela picada do mosquito transmissor,
não havendo transmissão direta de pessoa para pessoa. Existem dois ciclos de
transmissão do vírus: o ciclo urbano que ocorre entre o homem e o mosquito, no qual o
Aedes aegypti responsabiliza-se pela disseminação da doença e o ciclo silvestre, onde
diversas espécies participam da transmissão, na África, os mosquitos Aedes e na
América os mosquitos Haemagogus e Sabethes, os macacos atuam como hospedeiro
multiplicadores
(STRODE
et
al.,
1951.).
O período de incubação do vírus é geralmente de 3-6 dias, mas pode chegar a 10 dias.
A febre amarela apresenta-se nas formas: assintomática, leve e moderada, com um
quadro febril que pode ser ou não acompanhado de icterícia, mas pode se manifestar
na forma grave, que possui uma alta taxa de letalidade, onde o indivíduo apresenta
icterícia, disfunção de órgãos e hemorragias (FIGUEIREDO, 2006.). Ainda não existe
tratamento específico para a doença, sendo feito em casos mais graves cuidados
paliativos. Por esse motivo as formas de prevenção são de suma importância no seu
combate,
sendo
a
principal
delas
a
vacina.
Atualmente as vacinas disponíveis para a febre amarela são vacinas de vírus atenuado,
que demonstram uma grande eficácia na produção da memória imune. Cerca de 90%
dos indivíduos que são vacinados desenvolvem anticorpos contra a febre amarela em
menos de um mês (VELLOZZI et al., 2006.). Os efeitos adversos relacionados a essas
vacinas são raros em pessoas saudáveis, no entanto, para pessoas imunossuprimidas
ou com histórico de hipersensibilidade a componentes da vacina, ela não é
recomendada, podendo levar a apresentação de efeitos adversos locais, neurológicos
e até sistêmicos. Além disso, casos de doenças multissistêmicas causadas pelo vírus
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vacinal foram observados no Brasil, Estados Unidos e Austrália, evoluindo, na maioria
das
causas
para
óbito
(VASCONCELOS
et
al.,
2001.).
Por esse motivo, o desenvolvimento de uma vacina de subunidades, que apresenta
apenas parte do agente infeccioso é de extrema importância para minimização dos
efeitos adversos provocados pela vacina de vírus atenuado. Nessa perspectiva, as
ferramentas de bioinformática se mostram bastante eficientes na predição de epitopos
virais que produziria dados que serviram de referência para a fabricação de vacinas
compostas por subunidades virais.
Metodologia

Aquisição das sequências proteicas
As sequências protéicas derivadas das poliproteínas não estruturais e estruturais do
vírus
da
Febre
Amarela
foram
obtidas
através
do
ViPR
(https://www.viprbrc.org/brc/home.spg?decorator=vipr). Os parâmetros de busca foram:
Família - Flaviviridae; Gênero - Flavivirus; Espécie - Vírus Febre Amarela; Tipo do dado
- proteína; Grupo geográfico - América do Sul e América do Norte; genomas completos;
sequências sem duplicata. Posteriormente as sequências foram individualmente
alinhadas e suas respectivas sequências consenso foram geradas utilizando a
ferramenta de alinhamento múltiplo Jalview (ASHRAF et. al, 2016; DAR et al., 2016).
Todas as sequências consenso foram salvas em formato FASTA, para serem
processadas posteriormente.
Predição de epítopos de linfócitos T-CD8+ e T-CD4+
Para a predição de epítopos promíscuos para linfócitos T-CD8+ utilizamos o Propred I
(http://crdd.osdd.net/raghava/propred1/index.html). Este software avalia a ligação de
epítopos a 47 alelos do HLA I. Os parâmetros utilizados foram um limiar de 4% (default
threshold value) e ativados os filtros de proteassoma e imunoproteassoma, ambos a um
com valores limite de 5% (DAR et al., 2016; MEZA et al., 2017). Todos os dados obtidos
foram armazenados em planilhas Excel e documentos Word.
Também fizemos uso do servidos NetCTL (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetCTL/)
para predizer os epítopos de linfócitos T citotóxico, para confirmar os dados obtidos pelo
Propred I, bem como para obter dados adicionais, não fornecidos por este. O NetCTL
avalia vários parâmetros relacionados à clivagem c-terminal, afinidade ao transportador
TAP, afinidade da ligação ao HLA I, dentre outros para 12 supertipos de alelos de HLA
I (MIRZA et al., 2016). Os dados foram armazenados de maneira semelhante aos dados
encontrados no Propred I.
Após aquisição dos epítopos nas ferramentas Propred I e NetCTL, cruzamos os dados
e seguimos com a análise apenas dos epitopos encontrados em ambos os servidores.
Da mesma forma, usamos para a predição de epitopos MHC-II dois servidores:
NetMHCII
(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCII-2.3/)
e
NetMHCIIpan
(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan-3.2/). Ambos os servidores preveem
afinidade ligação de peptídeos a alelos HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP e MHC-II de
camundongo. Sendo que a principal diferença entre eles é que o NetMHCII prever
afinidades de ligação de peptídeos para moléculas de MHC-II para as quais foi treinado,

CIÊNCIAS DA VIDA

1082

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

já o NetMCHIIpan prever afinidades de ligação de peptídeo a qualquer molécula de
MHC-II com uma sequência de proteína conhecida, isso graças a estrutura de
aprendizado de máquina NNAlign_MA (JENSEN et al., 2018).
Somentes os epitopos com ligação forte foram salvos em formato FASTA e
considerados para as análises. Em seguida, cruzamos os dados adquiridos em ambos
os programas, e selecionamos apenas os epitopos encontrados no NetMHCII e
NetMHCIIpan.
Análise da antigenicidade
Os epítopos considerados para avaliação das propriedades antigênicas foram inseridos
no
VaxiJen
2.0
(http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html)
individuamente. Este software avalia a antigenicidade a partir da escolha de um
organismo alvo, por exemplo: vírus, bactéria, tumor, parasita e fungo, pela determinação
de um valor limite. Neste trabalho consideramos 0,5 como limite da antigenicidade (SHI
et al., 2015; ALAM et al., 2016; DAR et al., 2016; MEZA et al., 2017).
Análise da alergenicidade
Avaliamos a alergenicidade pelo AllerTop 2.0 (http://www.ddg-pharmfac.net/AllerTOP/).
Esse servidor online avalia as similaridades entre a sequência peptídica estudada e as
sequências em seu banco de dados. As sequências proteicas do banco de dados estão
armazenadas em formato fasta, juntamente com o link da proteína no NCBI ou UniProt
(ASHRAF et al., 2016). Os epítopos foram inseridos e avaliados um a um e o resultado
de que a sequência é provavelmente alérgena ou não-alérgena foi fornecido juntamente
com o link da proteína com sequência similar.
Análise da imunogenicidade
Nos epítopos de linfócitos T-CD8+, usamos o IEDB immunogenicity
(http://tools.iedb.org/immunogenicity/) para calcular os scores de imunogenicidade.
Embora este calcule para qualquer tamanho de epítopo, os seus idealizadores
recomendam que sejam avaliados epítopos com 9 resíduos de aminoácidos, para o
resultado ser mais preciso (SHI et al., 2015; ALAM et al., 2016). Ele apresenta várias
opções de mascaramento, utilizamos o padrão, que avalia os resíduos de aminoácidos
1, 2 e c-terminal. Para análise dos resultados obtidos, consideramos o cutoff igual a
zero.
Análise de toxicidade
A toxicidade dos epítopos foi prevista através do servidor da web
ToxinPred (http://www.imtech.res.in/raghava/toxinpred/).
Esta
ferramenta
foi
desenvolvida com base na técnica de aprendizado de máquina e matriz quantitativa
utilizando diferentes propriedades físico-químicas dos peptídeos. O banco de dados que
será usado neste método inclui 1805 peptídeos tóxicos e 3593 peptídeos não tóxicos.
(GUPTA et al., 2013).
Análise de conservação
Para avaliar o grau de conservação de epítopos nas sequências de proteínas obtidas
por diferentes graus de identidade de sequência, a ferramenta de conservação do IEDB
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conservancy (http://tools.iedb.org/conservancy) foi utilizada (BUI et al., 2007). O grau de
conservação pode ser definido como a fração de sequências de proteínas que possui o
epítopo em um determinado nível de identidade. Assim, seria possível verificar qual dos
epítopos é o mais conservado, tornando-se um candidato a vacina.

Resultados e Discussões

Aquisição das sequências proteicas
No servidor VIPR encontramos, respectivamente, 3, 5, 5, 9, 10, 6, 10, 7, 5, 4, sequências
proteicas das proteínas virais M, E, C, NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5.
Por meio de alinhamentos múltiplos, foi gerada a sequência consenso de cada proteína,
que foi armazenada em formato FASTA para futuras análises.
Predição de epítopos de linfócitos T-CD8+ e T-CD4+
Linfócitos T-CD8+
Para fazer a predição dos epitopos de linfócito T-CD8+, com afinidade pela molécula de
MHC-I, usamos dois servidores, Propred e NetCTL, a fim de aumentar a confiabilidade
dos resultados, usando apenas os epitopos encontrados em ambos os servidores para
fazer as análises. Ao todo foram encontrados 110 epitopos, sendo 24 das proteínas
estruturais e 86 das proteínas não-estruturais.Todos passaram por testes de
antigenicidade, alergenicidade, imunogenicidade, toxicidade e pela análise de
conservação.
Dos epitopos encontrados em proteínas não estruturais 4 pertenciam a proteína M,
sendo que apenas 1 atendeu a todos os critérios: antigenicidade > 0,5. não ser um
possível alérgeno, imunogenicidade cutoff > 0, não tóxico e uma conservação de 100%.
Na proteína E encontramos um total de 13 epitopos, da mesma forma, somente 1
epitopo passou em todas as análises. Encontramos 7 epitopos na proteína C, no
entanto, nenhum deles conseguiu passar pelos critérios exigidos. (Tabela 1)
Das proteínas não estruturais, NS1 possuía 2 epitopos e NS2A possuía 19, porém,
nenhum dos epitopos encontrados em ambas as proteínas atenderam a todos os
critérios da análise. A proteína NS2B apresentou 15 epitopos, sendo que somente 4
epitopos apresentaram resultados satisfatórios de antigenicidade, alergenicidade,
imunogenicidade, toxicidade e conservação. Para a proteína NS3, 13 epitopos
demonstraram afinidade pela molécula de MHC-I, desses epítopos, apenas 2 foram
aprovados em todos os critérios. As proteínas NS4A e NS4B apresentaram,
respectivamente, 7 e 11 epitopos, sendo que somente 1 epitopo de cada proteína
exibiram resultados satisfatórios. Por último, a proteína NS5 apresentou 19 epitopos
com afinidade para MHC1, mas só 1 passou em todas as análises. (Tabela 2)
Dessa forma, encerramos a análise de epítopos para linfocitos T-CD8+ (com afinidade
para molécula de MHC-I) com 2 epítopos de proteínas estruturais e 9 epitopos
pertencentes às proteínas não estruturais, totalizando 11 epitopos.
Linfócitos T-CD4+
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Para encontrar os epitopos das células T-CD4+, também foi usado dois servidores,
NetMHCII e NetMHCIIpan, com o intuito de trazer mais fidedignidade aos resultados.
Assim, encontramos inicialmente 96 epítopos nas proteínas estruturais e 365 epítopos
nas proteínas não estruturais, somando 461 epitopos. Posteriormente esses epítopos
foram submetidos a análises de antigenicidade, alergenicidade, toxicidade e
conservação.
A proteínas M nos retornou 9 epitopos, no entanto, nenhum deles conseguiu ser
aprovado em todas as fases da análise. Das proteínas não estruturais, a proteína E foi
a que mais apresentou epitopos, ao todo foram 62 epitopos, sendo que 12 deles
conseguiram passar por todas as análises com resultados satisfatórios. Já a proteína C,
exibiu 25 epitopos e 6 deles foram aprovados em todos critérios de análise. (Tabela 3)
Entre as proteínas não estruturais, a proteínas NS1 mostrou 47 epitopos com afinidade
pela molécula de MHC-II, contudo, 40 não conseguiram atingir os parâmetros
desejados, restando apenas 7 epitopos. Para a proteína NS2A achamos 19 epitopos,
mas nenhum desses conseguiram passar em todas as etapas. Na NS2B foram
encontrados 6 epitopos, metade conseguiu aprovação em todos os critérios. A proteína
NS3 dentinha 120 epitopos em sua estrutura, desse total, 29 epitopos conseguiram
validação em todas as etapas do estudo. Na sequência da proteína NS4A achamos 10
epitopos, no entanto, apenas 1 foi aprovado. Já a proteínas NS4B, possuía 24, e 9
conseguiram aprovação. Por fim, analisamos a proteínas NS5, que contava com 139
epitopos, todavia, ao passar por todas as análises, somente 16 epítopos foram
considerados válidos. (Tabela 4)
Portanto, finalizamos a análises dos epitopos para linfocitos T-CD4+ (com afinidade
para molécula de MHC-II) com 18 epitopos encontrados em proteínas estruturais e 65
encontrados em proteínas não estruturais, totalizando 83 epitopos.

Conclusão
O presente trabalho demonstrou que as ferramentas de bioinformática são capazes de
agilizar etapas de pesquisa de epitopos, fornecendo dados que serviram de base para
testes e criação de vacinas composta de subunidades do vírus, que não apresentaria
os efeitos adversos causados pelas vacinas feitas de vírus atenuados, como as atuais
vacinas da Febre Amarela.
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Anexos

TABELA 1 - Epítopos de linfócitos T-CD8+ de proteínas estruturais.

TABELA 2 - Epítopos de linfócitos T-CD8+ de proteínas não-estruturais.

TABELA 3 - Epítopos de linfócitos T-CD4+ de proteínas estruturais.

TABELA 4 - Epítopos de linfócitos T-CD4+ de proteínas não-estruturais.
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TÍTULO: Tipagem molecular de cepas de MRSA isoladas de 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
caracterizar geneticamente cepas de MSRA isoladas a partir de pacientes em
tratamento de hemodiálise. Em um estudo prévio, realizado com 375 pacientes em
tratamento de hemodiálise, isolou-se 4 (1,06%) MRSA. Estes, foram identificados
através do método do disco difusão utilizando o disco de cefoxitina (30ug) e pesquisa
do gene mecA pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Essa mesma
técnica foi usada para a pesquisa do gene de virulência lukF e os genes para a
discriminação das ilhas de resistência. A técnica de eletroforese em gel de campo
pulsado (PFGE) foi usada para determinar o perfil clonal dos MRSA. Todos os MRSA
apresentaram o gene mecA e o gene lukF. Foram identificadas 3 cepas relacionadas ao
clone USA800 e portadoras da ilha SCCmec IV. A presença de cepas pertencentes ao
clone USA 800 nos aponta para a necessidade do rastramento dessas cepas
colonizando populações mais velneráveis imunologicamente, uma vez que esse clone
é responsável por muitas infecções graves em todo mundo.
Palavras-chave: MRSA. Colonização nasal. Tipagem molecular. PFGE. Hemodiálise.
CA-MRSA
TITLE: Molecular typing of MRSA strains isolated from patients on hemodialysis
treatment
Abstract
The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in certain
populations, such as individuals undergoing hemodialysis, represents a risk factor for the
development of infections. The purpose of the study was to genetically characterize
strains of MRSA isolated from patients on hemodialysis treatment. In a previous study,
carried out with 375 patients undergoing hemodialysis, 4 (1.06%) MRSA were isolated.
These were identified using the disk diffusion method using the cefoxitin disk (30ug) and
search for the mecA gene by the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique. This
same technique was used to search for the lukF virulence gene and the genes for the
discrimination of resistance islands. The pulsed field gel electrophoresis (PFGE)
technique was used to determine the MRSA clonal profile. All MRSAs had the mecA
gene and the lukF gene. Three strains related to the USA800 clone and carriers from the
SCCmec IV island were identified. The presence of strains belonging to the USA 800
clone points to the need to track these strains by colonizing more immunologically
velnerable populations, since this clone is responsible for many serious infections
worldwide.
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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 é realizado 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 permanencia do cateter
contribuem para o estabelecimento de quadros infeciosos (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
coagulase-negativa, Escherichia coli,
Enterococcus
spp.,
Streptococcus spp., Klebsiella spp., dentre outras (FERREIRA et al., 2014; WORTH et
al., 2017). A linhagem Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) possui um
papel central como patógeno nessa população. Zacharioudakis et al estima que 19% de
todos os pacientes colonizados por MRSA terão uma infecção por MRSA no período de
seis a vinte meses. Além da linhagem hospitalar de MRSA, na década de 90, emergiu
uma linhagem bastante virulenta denominada de Staphylococcus aureus resistente à
meticilina adquirido na comunidade (CA-MRSA). Esta, apresentava algumas
características como o cassete cromossômico estafilocócico SCCmec IV e SCCmec V,
sensível à maioria dos antimicrobianos e envolvida especialmente com infecções de
pele e tecidos moles e com um quadro mais grave de pneumonia e fasceíte necrosante.
O presente estudo tem como objetivo a caracterização molecular de cepas de MRSA
isoladas de pacientes em tratamento de hemodiálise. A caracterização desses
microrganismos poderá contribuir com possíveis medidas profiláticas com vistas a
reduzir a incidência de infecções, melhorando a qualidade de vida dessa população.
(GROTHE et al., 2010; VANDECASTEELE; BOELAERT; DE VRIESE, 2009).
Metodologia
A caracetrização das cepas de MRSA isoladas de pacientes em hemodiálise em um
estudo prévio ocorreu como segue:
1 - CONFIRMAÇÃO GENÉTICA DOS ISOLADOS DE MRSA – O isolados de MRSA,
previamente identificados fenotipicamente através do método do disco difusão utilizando
o disco de cefoxitina (30ug) tiveram sua identificação confirmada através da pesquisa
do gene mecA pela técnica da Reação em Cadeia da Polimease (PCR). Para tal,
utilizou-se os iniciadores, senso (5‘-TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’) e anti-senso
(5‘-CCACTTCATATCTTGTAACG-3’) que amplificam uma região interna de 162pb do
gene mecA, ambos na concentração de 0,5µM. As reações ocorreram em termociclador
Biorad (São Paulo – Brasil) T-100 Thermal Cycler, utilizando Master Mix (PROMEGA,
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São Paulo - Brasil). Utilizou-se o seguinte programa: 94ºC durante cinco minutos para
desnaturação inicial, seguido de 35 ciclos de 30 segundos à 94ºC, 30 segundos à 52ºC,
1 minuto e 30 segundos à 72ºC para anelamento e extensão e um passo de extensão
final à 72ºC durante 5 minutos (OLIVEIRA; DE LENCASTRE, 2002). As reações foram
realizadas em um volume total de 25μL contendo 0,5mM de cada iniciador (Invitrogen,
EUA), 12,5μL de 1X Master Mix (dNTP, MgCl2, e Taq DNA polimerase; Promega, EUA),
5,5μL de água livre de nucleases (Promega, EUA) e 100 ng de DNA total. Os produtos
de amplificação da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1%
(Invitrogen, EUA) percorrido por 50 minutos a 100V em 0,5X TBE (Tris- Ácido-BóricoEDTA). Um DNA ladder de 100bp (New England Biolabs, EUA) foi utilizado para
referência de peso molecular. Os amplicons foram visualizados após a eletroforese em
gel de agarose corado com brometo de etídio e visualizados em transiluminador UV.
Para o controle positivo foi usado a cepa de MRSA BMB 9393 e para o controle negativo,
uma reação sem DNA, apenas com os demais componentes necessários para PCR
2 - PESQUISA DO GENE DE VIRULÊNCIA lukF - 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). Utilizou-se o
seguinte programa: 5min a 95ºC, seguido por 35 ciclos de 15s a 95ºC, 15s a 63ºC e
1min a 72ºC. O programa termina com uma extensão adicional de 10min a 72ºC e
mantidos a 20ºC até o momento da eletroforese (RIBEIRO et al., 2005). A visualização
dos produtos das reações da PCR foram analisadas conforme descrito no iem 1. Para
o controle positivo foi usado a cepa de USA 300 e para o controle negativo, uma reação
sem DNA, apenas com os demais componentes necessários para PCR.
3 - DETECÇÃO DA ILHA DE RESISTÊNCIA SCCmec – Foi realizada através da técnica
da Reação em Cadeia da Polimerase utilizando primers multiplex de acordo com
Oliveira, Tomasz & De Lencastre (2002) que utiliza primers para os seguintes lócus
pertencentes aos diferentes SCCmec descritos: lócus A, específico para o SCCmec do
tipo I; lócus B, identificado especificamente no SCCmec do tipo II; lócus C, encontrado
nos SCCmec dos tipo II e III; lócus D, presente nos SCCmec dos tipos I, II e IV; lócus E,
específico para o SCCmec do tipo III; lócus F, também especifico para o tipo III; lócus G
e lócus H utilizados para diferenciar os SCCmec dos tipos I e III dos tipos IA e IIIA,
respectivamente. O gene mecA foi utilizado como controle interno da reação de PCR.
Os primers utilizados para amplificar esse gene foi o mesmo descrito no item 1 (Oliveira,
Tomasz & De Lencastre, 2002).
4 - PERFIL CLONAL BASEADO NA TÉCNICA DE ELETROFORESE EM CAMPO
ELÉTRICO PULSADO (PFGE) - As cepas foram analisadas quanto a relação genética
entre si através da técnica de Eletroforese em Campo Pulsado (PFGE). As células
bacterianas foram lisadas utilizando as enzimas lisozima (1mg/mL) e mutanolisina (5
U/mL) em uma solução tampão EC (6mM Tris, pH 7,6; 1M NaCl; 100mM EDTA Na2;
0,2% Disoxicolato de sódio, 0,5% Lauril sarcosinato) e 0,5% BRIJ® (Sigma, Estados
Unidos) por 18-24 horas a 37±1°C sob agitação leve e o DNA total foi clivado com a
utilização da enzima de restrição SmaI. A corrida da eletroforese foi realizada em campo
elétrico pulsado - CHEF DR II Variable Angle System (BioRad. Estados Unidos) por 22
horas a 12°C com pulso inicial de 5 segundos e final de 35 segundos, ângulo 120° e
6V/cm (TEIXEIRA et al., 1997). Os géis foram corados com 0,04 μl/mL de brometo de
etídio por 1 hora, em seguida visualizados e fotografados com auxílio do transiluminador
UVIpure (Uvitec, Reino Unido). O marcador de peso molecular Lambda Ladder PFGE
Marker (New Englad Biolabs, Estados Unidos) foi utilizado como padrão da corrida de
eletroforese e os padrões de bandas foram analisados através dos critérios de Tenover
et al., 1995.
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Resultados e Discussões
As quatro cepas de S. aureus utilizadas nesse estudo apresentaram o gene mecA,
confirmando geneticamente pertecerem à linhagem MRSA. Apresentaram ainda o gene
para a leucocidina Panton-Valentine (PVL), a qual é 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., 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). As quatro cepas de MRSA apresentaram ilhas de
resistência de tamanho menor, ou seja, o cassete cromossômico SCCmec detectado foi
o SCCmec do tipo IV e V, as quais abrigam poucos genes de resistência, compatível
com um perfil maior de sensibilidade aos antimicrobianos, sendo geralmente resistentes
apenas aos β-lactâmicos, porém, duas das quatro cepas apresentaram resistência
também a outras classes de antimicrobianos. As cepas CA-MRSA comumente carregam
SCCmec tipos IV e V e são suscetíveis à maioria dos antibióticos não β-lactâmicos,
frequentemente produzem a leucocidina Panton-Valentine (PVL) e diferem em seus
padrões de eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) (NAIMI et al., 2003). Estudos
relatam que as cepas de CA-MRSA estão se disseminando em ambientes hospitalares
e estão substituindo as cepas tradicionais de HA-MRSA (SEYBOLD et al., 2006; PATEL
et al., 2008; POPOVICH et al., 2008). Vandenesh e cols. (2003) sugerem que a
aquisição do cassete IV e dos genes lukF e lukS foram eventos genéticos importantes
para essa linhagem causar infecções e se disseminar na comunidade. Além disso, o
menor tamanho comparado com outros tipos de SCCmec confere uma vantagem
evolutiva, facilitando sua transferencia horizontal entre bactérias. As cepas desse
estudo apresentaram 2 perfis de PFGE. Três apresentaram o perfil A e uma apresentou
o perfil B. O perfil A é similar ao clone USA800 ou clone pediátrico, como também é
chamado. O USA800 foi detectado pela primeira vez por Sa-Leão et al., 1992, em um
hospital pediátrico em Lisboa, se tornando um clone comum no ambiente hospitalar.
Uma das características fenotípicas mais notórias do clone MRSA USA800, é sua maior
susceptibilidade aos antimicrobianos, diferentemente das cepas hospitalares clássicas
de MRSA (TRINDADE PA et al., 2005). No entanto, conforme foi observado no estudo
aqui apresentado, além da resistência aos antibióticos β-lactâmicos, alguns estudos
relatam que cepas de MRSA SCCmec IV podem expressar resistência a alguns outros
antibióticos, como a eritromicina, clindamicina e gentamicina (RIBEIRO et al., 2007;
SCHUENCK ET AL., 2009; TENOVER et al., 2006). A presença de cepas pertencentes
ao clone USA800 nos aponta para a necessidade do rastramento dessas cepas
colonizando populações mais velneráveis imunologicamente, uma vez que esse clone
é responsável por muitas infecções graves em todo mundo.
Conclusão
A presença da linhagem MRSA com características de CA-MRSA colonizando pacientes
em tratamento de hemodiálise representa um grande fator de risco para essa população,
sobretudo porque as cepas estão relacionadas ao clone USA0800, o qual está envolvido
com muitas infecções graves, sobretudo em populações mais vulneráveis
imunologicamente como a que foi avaliada nesse estudo.
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TÍTULO: Efeito da losartana/PLGA na mucosite intestinal – Histopatologia, morfometria
e dosagem de citocinas
Resumo

Mucosite intestinal caracteriza-se como um processo inflamatório que acomete
pacientes portadores de câncer que são submetidos a tratamentos quimioterápicos. Sua
principal característica trata-se de uma ulceração na mucosa oral e gastrointestinal. Um
quimioterápico comumente prescrito para o tratamento de câncer é o 5-Fluorouracil (5FU), capaz de promover dano tecidual, por meio do aumento de citocinas próinflamatórias e a infiltração de neutrófilos, os quais são fatores determinantes para
caracterizar um modelo de inflamação. Estudos demonstraram que fármacos do grupo
dos Bloqueadores do Receptor da Angiotensina II, comercializados como antihipertensivos, podem apresentar efeitos pleiotrópicos anti-inflamatórios. Neste sentido,
o objetivo do presente trabalho foi avaliar o papel da losartana associada ao polímero
PLGA na mucosite gastrointestinal induzida por 5-fluorouracil em camundongos pelo
estudo das citocinas, análise histopatológica e morfométrica. Como metodologia, foi
realizado um estudo de experimentação animal, onde camundongos Swiss foram
divididos em três grupos para avaliação antiinflamatória deste fármaco. Após a
eutanásia, as amostras coletadas foram separadas para as diferentes análises. Como
resultados foram obtidos, dano tecidual da mucosa intestinal nos animais sem
tratamento com a losartana e regressão da inflamação nos animais que foram
submetidos a indução da mucosite com tratamento da losartana e PLGA.

Palavras-chave: Mucosite intestinal, Losartana, 5-FU, Quimioterapia.
TITLE: Effect of losartan / PLGA on intestinal mucosite - Histopathology, morphometry
and cytokine measurement.
Abstract

Intestinal mucositis is characterized as an inflammatory process that affects cancer
patients undergoing chemotherapy treatments. Its main characteristic is an ulceration in
the oral and gastrointestinal mucosa. A chemotherapy commonly prescribed for the
treatment of cancer is 5-Fluorouracil (5-FU), capable of promoting tissue damage,
through the increase of pro-inflammatory cytokines and the infiltration of neutrophils,
which are determining factors to characterize a model inflammation. Studies have shown
that drugs in the Angiotensin II Receptor Blocker group, marketed as antihypertensive
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drugs, can have pleiotropic anti-inflammatory effects. In this sense, the objective of the
present study was to evaluate the role of losartan associated with the PLGA polymer in
gastrointestinal mucositis induced by 5-fluorouracil in mice by studying cytokines,
histopathological and morphometric analysis. As a methodology, an animal
experimentation study was carried out, where Swiss mice were divided into three groups
for anti-inflammatory evaluation of this drug. After euthanasia, the collected samples
were separated for different analyzes. As results were obtained, tissue damage of the
intestinal mucosa in animals without treatment with losartan and regression of
inflammation in animals that were submitted to mucositis induction with treatment of
losartan and PLGA.

Keywords: Intestinal mucositis, Losartana, 5-FU, Chemotherapy.
Introdução
O trato gastrointestinal (TGI) pode apresentar diferentes condições inflamatórias quando
a estrutura da barreira da mucosa encontra-se ameaçada. Dentre as inflamações
recorrentes do TGI, a mucosite intestinal (MI) refere-se a uma inflamação que está
relacionada com a citotoxicidade da quimioterapia e da radioterapia para o câncer. Esta
inflamação, comumente é acompanhada de sintomas, a nível celular, como perda da
barreira epitelial do revestimento do trato gastrointestinal e a nível clínico, da ocorrência
de náuseas, dispepsia, disfasia, vômito e diarreia (1-3).
O 5-Fluorouracil (5-FU) é um quimioterápico muito utilizado em tratamento do câncer,
em especial de cabeça e pescoço, o colorretal e o de mama. Este quimioterápico
promove dano tecidual, por meio do aumento de citocinas pró-inflamatórias e a
infiltração de neutrófilos, os quais são fatores determinantes para caracterizar um
modelo de inflamação. A partir da natureza não seletiva de ação do 5-FU, ele é
comumente associado a toxicidades gastrointestinais, capaz de desencadear a MI e
colite, por meio da inflamação, degradação epitelial e ulceração característica (4).
Estudos demonstraram que fármacos do grupo dos Bloqueadores do Receptor da
Angiotensina II, comercializados como anti-hipertensivos, podem apresentar efeitos
pleiotrópicos anti-inflamatórios. Neste sentido, a losartana é um anti-hipertensivo
utilizado na clínica que possui efeitos adicionais antiinflamatórios (BARREIRAS; GURKTURNER, 2003). O dano da mucosa gástrica e duodenal causado pelos AINEs tem sido
amplamente estudado. Esses efeitos colaterais do trato gastrointestinal superior incluem
sintomas incômodos com ou sem lesão da mucosa, lesões assintomáticas da mucosa
e complicações graves, até mesmo a morte (SOSTRES et al., 2013).A mucosite
gastrointestinal é um efeito adverso debilitante e representa a maior complicação não
hematológica associada com a toxicidade da quimioterapia e/ou radioterapia
(RASTOGI; DWIVEDI; KAZI, 2011). Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar o papel da losartana associada ao polímero PLGA na mucosite gastrointestinal
induzida por 5-fluorouracil em camundongos pelo estudo das citocinas, análise
histopatológica e morfometria.

Metodologia
Animais
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Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética de Uso em Animais (CEUA) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) parecer nº 132059/2018, a
utilização dos animais foi realizada conforme a descrição para os modelos de indução
da mucosite intestinal (MI) induzida pelo quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU), com
duração de 3 dias, por meio de protocolo adaptado de Justino et al. (2015).
Os animais foram fornecidos pelo Biotério Central do Centro de Biociências da
Universidade Federal do Rio Grande do Rio grande do Norte (UFRN). Os camundongos
Swiss foram mantidos com água potável e comida sem restrições e foram alojados em
caixas de polipropileno, com disponibilidade de a uma temperatura de 24 ± 2 °C,
umidade relativa de 60 ± 5% e ciclo claro/escuro de 12 h. Todos os protocolos
experimentais permaneceram de acordo com os padrões de uso de animais
experimentais.

Indução

a

Mucosite

Intestinal

A mucosite gastrointestinal foi induzida nos camundongos swiss machos entre 25 - 30g
com 5-FU (450 mg/Kg), via i.p. e os animais foram eutanasiados no 50º dia do
experimento, após anestesia com tiopental 90 mg/Kg (SOARES et al., 2011). O 5Fluorouracil (5-FU) foi diluído em solução salina 0,9%. Os camundongos swiss machos
foram submetidos à mucosite e divididos nos seguintes grupos experimentais, com 6
animais
por
grupo:

Grupo Salina - Animais não submetidos à mucosite experimental. Esse grupo recebeu
somente solução salina (veículo utilizado para diluir os fármacos), em substituição a
losartana, administradas por via oral (vo), 30 min da injeção intraperitoneal (i.p.) de
solução salina (para substituir o 5-FU) e, diariamente, até a eutanásia.

Grupo 5-FU - Animais submetidos à mucosite com 5-fluorouracil. Os animais receberam
5-FU(o quimioterápico na dose de 450 mg/Kg - intraperitoneal, i.p.) no primeiro dia do
modelo para a indução da mucosite gastrointestinal (MGI). Receberam solução salina
0,9%, por via oral (veículo utilizado na diluição dos fármacos) em substituição a
losartana,
30
minutos
antes
da
injeção
de
5-FU.

(Grupo 5-FU/LOS PLGA ou 5-FU/LOS ) - Animais submetidos à mucosite e tratados
com losartana isolada (antagonista AT1R) dose de 50mg/Kg (LOS 50), recebeu o
quimioterápico no primeiro dia do modelo 450 mg/Kg (i.p.), e foi ou associada ao PLGA.
O comprimido de losartana foi macerado e diluído em solução salina, veículo utilizado
em substituição ao fármaco, para ser destinado aos animais. O volume era de 0,5mL,
variando conforme o peso do animal e a administração tanto da losartana quanto da
solução salina, era realizada por via oral, por meio de gavagem. No dia da indução, a
administração da losartana ocorreu 1h antes da administração do 5-FU. A losartana foi
conjugado ao polímero biocompatível PLGA. Grupos de animais foram tratados com
losartana conjugada ao polímero PLGA com dose de losartana dez vezes menos (1
mg/Kg)
(Grupo
5-FU/LOS-PLGA).
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Experimento
No quarto dia foi realizada a eutanásia dos animais. Estes foram anestesiados com
tiopental (90 mg/Kg, i.p.) e, após paralisação total das atividades vitais, foram
submetidos à laparotomia e retirada do intestino. Este foi lavado com solução salina a
0,9% e seccionado para ser destinado às diferentes análises, onde, uma porção de cada
segmento do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) foi armazenado em eppendorfs
e destinado ao freezer -80°c para posterior análise de citocinas e outra porção foi
adicionada em frascos contendo formol tamponado a 10% por 24 h, em seguida foram
transferidas para uma solução de álcool 70%, onde permaneceram até a realização dos
procedimentos histológicos. Posteriormente, o material biológico foi seccionado e
embebido em parafina. Logo depois, foram feitos cortes (5 μm), colocados numa lâmina
para
a
técnica
da
hematoxilina
e
eosina
(HE).

Histopatologia
O processamento das amostras(intestino delgado e cólon) adicionadas ao formol
tamponado a 10% iniciou-se no transcorrer de 48h, onde o líquido fixador foi substituído
por álcool a 70% e por seguidos banhos de álcool a 80%, 90% e 100%, para
desidratação, bem como xilol, para clarificação e retirada da água e finalização com
banhos de parafinas, para impregnação e posterior emblocamento. Ao final desta etapa,
os segmentos emblocados foram submetidos ao micrótomo para obtenção de cortes de
5μm, os quais passaram por coloração para posterior avaliação histopatológica. As
seções de tecido foram avaliadas e as imagens obtidas por microscopia de luz padrão
(ERBEN
et
al.,
2014).
Foi utilizado para avaliação histopatológica o sistema de escore de Macpherson é
Pfeiffer (1978) adaptado por Leitão et al. (2011), onde estes avaliam alterações na
camada mucosa e muscular e seus escores variam de 0 a 3, onde: 0, os achados
histológicos encontram-se normais; 1, ocorre perda da arquitetura das criptas é
embotamento das vilosidades, baixo grau de infiltrado de células inflamatórias, presença
de vacuolização e edema na camada mucosa e camada muscular normal; 2, necrose
das criptas, embotamento das vilosidades com células vacuolizadas, moderado
infiltrado de células inflamatórias, vacuolização e edema na camada mucosa e camada
submucosa e; 3, as células apresentam vacuolização, necrose de criptas e
embotamento das vilosidades, intenso infiltrado de células inflamatórias, também há
vacuolização e edema na camada mucosa e submucosa e camada muscular e infiltrado
de
neutrófilos.

Citocinas
Os tecidos dos segmentos intestinais, sendo 5 por grupo, foram homogeneizadas é
processadas baseando-se na metodologia de Leng et al. (2008), para avaliação dos
níveis de citocinas por meio da técnica de ELISA “sanduíche” de duplo anticorpo
tradicional. Os níveis de IL-1β e TNF-α foram determinadas por meio da utilização de
um kit ELISA comercial (R&amp;D Systems, Minneapolis, MN, EUA). Os resultados
foram expressos em pg/ml.
Resultados e Discussões
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Em relação a análise histopatológica, os escores para o grupo salina foi 0 para os três
segmentos (duodeno, jejuno e íleo), pois as análises feitas ao microscópio não
demonstraram nenhuma alteração morfológica para este grupo. No que se refere aos
achados microscópicos dos segmentos intestinais do grupo 5-fluorouracil, estes ficaram
entre 2 e 3, uma vez que, foram observados perda da arquitetura das vilosidades, com
presença de vacuolização, necrose das criptas, moderado ou intenso infiltrado de
células inflamatórias e edema na camada mucosa e submucosa. Nas amostras
analisadas que eram pertencentes ao grupo Losartana na dose de 50mg/Kg, foi possível
observar que este fármaco reverteu a estrutura das vilosidades, e a necrose das criptas,
diminuiu o infiltrado inflamatório e a vacuolização, estes achados foram confirmados
pelos escores que ficaram entre 1 e 2.
Os dados foram apresentados como valores medianos e/ou intervalo das pontuações
microscópicas nos animais avaliados, sendo 6 por grupo. A significância considerada
foi de p<0,05 quando comparado o grupo 5-FU aos animais normais (grupo Salina), e
de p<0,05 quando comparado os animais submetidos à mucosite intestinal induzida pelo
5-FU e que receberam solução salina com os que receberam Losartana na dose de
50mg/Kg. Os dados foram analisados usando o teste de Kruskal-Wallis e Dunn’s. O
principal impacto fisiopatológico da Sistema Renina-Angiotensina (SRA) é o sistema
cardiovascular e renal, entretanto, existem diferentes subtipos de receptores da
angiotensina que são encontradas nas camadas mucosa e muscular (PATTEN;
ABEYWARDENA, 2017), além disso, estudos tem demonstrado que, por meio de sua
função no transporte de aminoácidos, a enzima conversora da angiotensina II (ACE2)
controla a inflamação intestinal e a diarreia e desempenha um papel na regulação da
microbiota (HASHIMOTO et al., 2012). Neste sentido, a losartana teve um efeito protetor
sobre a mucosa intestinal, revertendo os efeitos promovidos pela mucosite induzida pelo
5-FU.
Foi observado que dentre os três segmentos analisados, o jejuno foi o que melhor
reestruturou o tecido epitelial, quando comparado com a mucosa lesionada deste
mesmo segmento nos animais induzidos a mucosite e sem tratamento. A losartana é
um antagonista do receptor AT1 não peptídico oralmente ativo que fornece um bloqueio
mais específico e completo das ações da angiotensina II do que a renina ou inibidores
da ECA. Já foi relatado que a administração diária deste fármaco, foi capaz de diminuir
significativamente o padrão macroscópico é microscópico de inflamação e fibrose do
cólon e restabelecimento dos níveis normais de TGF-1β do cólon (WENGROWER et al.,
2012).
Outro estudo realizado em camundongos tratados com losartana também exibiu
redução no dano colônico causado após a administração do ácido 2,4,6trinitrobenzenossulfônico (TNBS) (LIU et al., 2016). Assim, a redução do dano
inflamatório na mucosa intestinal causado após a administração 5-FU, pode ser
atribuída a administração da losartana na dose de 50mg/Kg como tratamento.
A avaliação dos níveis das citocinas TNF-α e IL-1β na Mucosite Intestinal em
camundongos demonstraram um perfil semelhante. No grupo Salina, onde os animais
não foram submetidos a MI, a médias dos níveis ficaram próximas de 114,29 pg/mL e
82,6 pg/mL, respectivamente. Nos animais do grupo 5-Fluorouracil, que receberam uma
dose única de 450 mg/Kg do quimioterápico no 1 dia e foram tratados com solução
salina, a média foi de 385,29 pg/mL e 338,6 pg/mL, respectivamente.

CIÊNCIAS DA VIDA

1098

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Em relação ao grupo tratado com losartana (LOS) na dose de 50 mg/Kg – por via oral
(gavagem) – e que recebeu 5-FU, a média dos valores foi de 120,29 pg/mL para TNF-α
e 100 pg/mL para IL-1β. Os resultados foram apresentados como a média ± Desvio
Padrão (n = 5), com teste ANOVA, seguida de pós-teste de Tukey. Assim, a análise das
citocinas TNF-α e IL-1β demonstraram aumento dos níveis no grupo submetido a
indução da mucosite intestinal, mas sem tratamento da losartana, quando comparado
ao grupo salina. Os níveis foram reduzidos nos animais submetidos à mucosite intestinal
e tratados com losartana (50 mg/Kg), quando comparado com o grupo 5-FU.
A Losartana já demonstrou em outros estudos um forte efeito anti inflamatório,
envolvendo a supressão de IL-1β e TNF-α em modelo animal de artrite (SILVEIRA et
al., 2013). Foi relatado que a administração de losartana sozinha suprimiu os níveis
séricos de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, IL-6, TNF-α e MCP-1 na perivasculite
e, assim, este fármaco foi capaz de atenuar a inflamação coronária em um modelo
murino da doença de Kawasaki (SUGANUMA et al., 2017).

Conclusão

Pode-se concluir com o presente estudo que a Losartana pode contribuir para a redução
dos efeitos induzidos pela mucosite intestinal causada pelo 5-FU, conforme
demonstrados nas análises histopatológica e avaliação de citocinas, entretanto, mais
estudos são necessários para corroborar com esses achados.
Além disso, por motivo da pandemia do coronavírus, as atividades foram suspensas e
a parte experimental ficou parcialmente comprometida, sendo assim, conforme for
retornado as atividades, serão reiniciados alguns protocolos experimentais,
compreendidos pela parte ausente do relatório e alguns desses resultados poderão
contribuir com os dados já mencionados.
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TÍTULO: Desenvolvimento pós-natal das conexões talâmicas de ratos modelos de
autismo
Resumo
O córtex cerebral pode ser dividido em 6 camadas principais (enumeradas de I, II, III,
IV, V e VI), as quais recebem aferências e emitem eferências de/para locais distintos do
Sistema Nervoso Central e Periférico. Existe também as divisões do córtex, como o
Córtex Somatossensorial Primário, Córtex Motor Primário, Córtex Auditivo etc, e em
cada um desses córtex, existe uma organização específica dos neurônios das camadas
corticais, propiciando o melhor arranjo para que as conexões e sinapses ocorram da
melhor maneira possível. O desenvolvimento dessas camadas sofre influência de um
efeito chamado de Período Crítico Pós-Natal, uma fase do desenvolvimento do sistema
nervoso altamente suscetível à plasticidade induzida por estímulos sensoriais do
ambiente. Além disso, é sabido que em indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista
tem sua sintomatologia possivelmente em consequência do comprometimento do
balanço entre as conexões inibitórias e excitatórias na fase inicial da vida. Este estudo
tem como intenção descrever as conexões tálamo-corticais em animais modelo de
Autismo induzido por Ácido Valpróico (VPA). Nossas observações, em conjunto com
estudos anteriores, demonstram as diversas conexões entre as camadas corticais,
algumas das quais não são observadas em modelos sem alterações. São necessários
mais estudos para determinar que componentes fazem com que haja a desorganização
dessas conexões e como ocorre o período crítico nos indivíduos autistas.
Palavras-chave: Autismo, conexões, desenvolvimento, neuroanatomia, sistemas
sensoriais
TITLE: Postnatal development of thalamic connections in autistic model mice
Abstract
The cerebral cortex can be divided into 6 main layers (numbered I, II, III, IV, V and VI),
which receive afferents and emit efferences from / to different locations in the Central
and Peripheral Nervous System. There are also divisions of the cortex, such as the
Primary Somatosensory Cortex, Primary Motor Cortex, Auditory Cortex etc., and in each
of these cortex, there is a specific organization of the neurons of the cortical layers,
providing the best arrangement for connections and synapses to occur from the best
possible way. The development of these layers is influenced by an effect called the
Postnatal Critical Period, a phase in the development of the nervous system highly
susceptible to plasticity induced by sensory stimuli in the environment. In addition, it is
known that in individuals with Autism Spectrum Disorder it has its symptoms possibly as
a result of the compromised balance between the inhibitory and excitatory connections
in the early phase of life. This study intends to describe the thalamus-cortical connections
in model animals of Autism induced by Valproic Acid (VPA). Our observations, in
conjunction with previous studies, demonstrate the various connections between the
cortical layers, some of which are not seen in models without changes. Further studies

CIÊNCIAS DA VIDA

1102

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

are needed to determine which components cause these connections to disorganize and
how the critical period occurs in autistic individuals.
Keywords: Autism, connections, development, neuroanatomy, sensory systems
Introdução
De acordo com a Diagnostic and Statistical Manual - 5 (DSM-5), o Transtorno do
Espectro Autista é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Sendo
assim, as principais manifestações clínicas incluem o aparecimento por volta dos 3
anos, problemas na comunicação (algumas chegam a nunca falar), comportamentos
estereotipados, movimentos repetitivos e restritos, déficits de comportamento afetivo,
percepção atípica aos movimentos do próximo etc. Esses sinais não estão presentes
desde o nascimento, o desenvolvimento segue normalmente até chegar em um estágio
em que aparentemente ele regride e a sintomatologia fica evidente.
De acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, em
2012 estimou-se que uma a cada cinquenta crianças, de idades entre 6 a 17 anos, são
autistas. No Brasil, os achados mais atuais indicam uma prevalência em torno de 0,3%
na população (Paula et al., 2011). Entretanto, no Brasil ainda são necessários mais
estudos para detalhar melhor a frequência do TEA.
Alguns fatores ambientais são apontados para o desenvolvimento do TEA, como a
infecção da progenitora por alguns vírus durante a gestação, como o vírus da rubéola,
e até mesmo o consumo de algumas drogas e substâncias, como a talidomida (hipnótico
e sedativo) e ácido valpróico (anticonvulsivante de 1º geração), durante o primeiro
trimestre de gestação, período crítico para o neurodesenvolvimento. Vários estudos
apontam uma forte co-relação entre o uso ácido valpróico (VPA) e o desenvolvimento
do TEA. Gestantes que fizeram o uso mostram uma alta taxa de filhos com
características autistas, como é descrito nos trabalhos de Christensen et al. (2013) e
Moore et al. (2000).
No cenário atual da pesquisa científica para entender a patogênese do Transtorno do
Espectro Autista, as buscas se concentram nas análises de possíveis alterações
morfológicas e funcionais que possam explicar a sintomatologia observada no paciente
com autismo. Os estudos de imagem por ressonância magnética mostraram alguns
padrões morfológicos típicos, como aumento na circunferência e volume da cabeça e
do encéfalo, que acaba se normalizando na vida adulta. Já estudos de análise da
conectividade (Bauman et al., 2005) demonstraram alterações na amígdala e
hipocampo, uma circuitaria irregular, com lesões na substância branca (Mueller et al.,
2013; Nair et al., 2013), que poderiam causar disfunções corticais. Também foram
descritas lesões axonais (Ameis e Catanis, 2014), que afetariam tanto as conexões de
curta distância do cingulado anterior, produzindo um aumento de conectividade local no
córtex pré-frontal, quanto de longa distância, promovendo uma redução das conexões
que fazem a conexão do cingulado anterior e do córtex orbitofrontal a outras regiões do
córtex (Zikopoulos e Barbas, 2010). Foi também identificado uma maior compactação e
menor tamanho dos neurônios na amígdala (Bauman et al, 2005) e um menor número
de células de Purkinje no cerebelo (Ingram et al, 2000), ambos resultados condizentes
com a existência de um desenvolvimento sensorial e emocional atípico no TEA.
Tendo em vista que ainda são necessários muitos estudos para entender
completamente a patogênese do autismo, o presente trabalho tem como objetivo
analisar as conexões corticais em ratos modelo de autismo, sendo feita por meio da
injeção do neurotraçador retrógrado DiI nas áreas corticais somatossensorial, visual e
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auditiva, afim de mapear de quais córtices essas áreas recebem aferências e assim
compreender se há alguma divergência do padrão de conexões entre os modelos do
grupo controle e os modelos do grupo caso, e que poderiam implicar de alguma maneira
no processamento sensorial atípico observado nos pacientes portadores do TEA.
Metodologia

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.
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). Em P21.5, os
ratos filhotes serão desmamados e separados da fêmea nutriz em caixas.
2. Injeção do neurotraçador
As injeções foram efetuadas com os neurotraçadores fluorescentes. Os traçadores
escolhidos são retrógrados e/ou anterógrados. 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). Os traçadores anterógrados são captados pelos dendritos
e transportados em direção às terminações neuronais, e permitem identificar as regiões
para as quais um grupo de neurônios projeta (eferências).
Nos animais dos grupos caso e controle (P0.5), 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. Em seguida, foram mantidos no mesmo fixador em temperatura ambiente por
4 a 6 meses (Azevedo et al., 1997). A criotomia neste caso será realizada pelo vibrátomo
(Leica VT 1000S), preenchido por agarose 2%, 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 do tecido marcado
pelo neurotraçador.
3. Eutanásia, perfusão e dissecação cortical
Nos animais pós-natais, no dia P 0.5 (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.
4. Análise das conexões corticais e subcorticais
Os cortes coronais do encéfalo, exceto tronco encefálico, foram montados para
fluorescência e para coloração de Nissl. Em seguida, foram analisados em um
microscópio (Nikon C-HGFI) dotado de uma fonte de epifluorescência e filtros
adequados para a observação das células marcadas retrogradamente e
anterogradamente pelos traçadores fluorescentes. Foram realizadas fotomicrografias de
todos os cortes marcados pelo neurotraçador, usando o software NIS-Elements AR 64bit. As imagens foram obtidas a partir das objetivas de 2x, 4x e 10x.
A posição dos corpos celulares das células marcadas retrogradamente no tálamo e no
córtex foi digitalizada por meio do programa CANVAS X. Adicionalmente, foram
desenhados neste sistema, o contorno dos sítios de injeção, vasos sanguíneos, lesões
e o contorno dos cortes histológicos.

Resultados e Discussões

Devido ao contexto da pandemia de COVID-19 que estamos vivendo atualmente, o
andamento do trabalho foi prejudicado por causa da indicação de quarentena, e portanto
não foi possível dar prosseguimento a muito dos experimentos que estavam sendo
realizados no início de 2020. Por esse motivo, como resultados, temos três animais no
grupo caso (2018.20, 2018.21 e 2018.22) e um animal no grupo controle (2019.2), que
puderam ser analisados até o momento.
As análises foram feitas pelo software Canvas X, onde o nosso critério para a
classificação qualitativa (Fig. 1) de um neurônio marcado está de acordo com as
características já descritas na literatura, o tradicional formato triangular do pericário
(Vercelli, et al., 2000).
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No grupo controle, até o momento foi analisado apenas o animal 2019.2 (Fig. 2; Fig. 3),
em que a injeção do cristal de DiI foi feita no córtex auditivo primário (A1), no hemisfério
direito, que infelizmente não foi possível encontrar o corte onde se encontrava o sítio de
injeção. Como resultado das análises, observou-se marcações celulares nas áreas
corticais do cíngulo (Cg), córtex frontal (Fr), córtex parietal (Par1), no córtex auditivo (AI)
e na ínsula (Ins), em ambos os hemisférios. Portanto, indicando que A1 recebe
aferências de todas as áreas corticais acima citadas já no dia dos nascimento.
Infelizmente, este é o único animal do grupo controle que foi possível fazer as análises,
devido a interrupção causada pela pandemia do COVID-19.
No grupo caso, após a injeção do neurotraçador nas coordenadas estereotáxicas do
córtex auditivo primário (A1) no hemisfério esquerdo do animal 2018.20 (Fig. 5), como
é mostrado pela fotomicrografia do sítio de injeção (Fig. 4), observou-se marcação
retrógrada de células nos córtices frontal (Fr), parietal (Par1), ínsula (Ins) e Cíngulo (Cg),
em ambos os hemisférios. Essas marcações indicam que o neutroçador foi transportado
da sua área de injeção até as áreas acima citadas, e que no nascimento, A1 recebe
projeções de diversas áreas corticais em ambos os hemisférios cerebrais.
No animal 2018.21 (Fig. 7), a injeção do cristal de DiI foi feita no córtex auditivo primário
(A1), no hemisfério direito, como é possível observar pela fotomicrografia do local do
sítio de injeção (Fig. 6). Como resultado das análises, observou-se marcação de células
e axônios nas áreas do córtex Parietal (Par1), Ínsula (Ins), Cíngulo (Cg),e córtex Frontal
(Fr), nos dois hemisférios. Ou seja, os dados correspondem às mesmas áreas marcadas
que foram observadas no animal 2018.20.
No animal 2018.22 (Fig. 8), a injeção do cristal de DiI foi feita no córtex somatossensorial
primário (S1), no hemisfério direito, que infelizmente não foi possível localizar o sítio de
injeção. Como resultado das análises, foi possível observar células e axônios marcados
nas áreas do córtex parietal (Par1), Ínsula (Ins), córtex frontal (Fr), córtex cingular (Cg),
em ambos os hemisférios. Com essas diversas marcações, é possível afirmar que A1
recebe aferências de diversas áreas do córtex, assim como a área parietal e a ínsula,
evidenciando as conexões córtico-corticais. Outras metodologias serão empregadas
para observação das conexões tálamo-corticais, que também são de extrema
importância para o entendimento geral da organização das conexões e respostas
sensoriais.
Nossos resultados condizem 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.
A exposição ao 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
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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 concluíram 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).
O diagnóstico clínico dos TEA é promovido em crianças a partir dos 4 anos de idade e
permanecendo até o estágio de vida adulto. Sendo nossas análises promovidas em
modelos animais recém nascidos (P0.5), fizemos aqui a comparação com as áreas
encefálicas presentes nos adultos para que, a partir dessa comparação, possamos
verificar se há alguma anomalia já presente na circuitaria primária destes animais.
No caso 2019.2, do grupo controle, foi feita a comparação do corte apresentado com a
imagem 9 (Fig. 9) da 6º edição do “The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates” de Paxinos
e Watson (2007). No corte, as área apresentadas como córtex cingulado (Cg), Córtex
Frontal (Fr), Área 1 do córtex Parietal, Córtex Agranular insular (AI), Córtex Insular (Ins),
corresponderiam no córtex do adulto nas áreas denominadas de Área 1 do córtex
cingulado (Cg1), Córtex Motor Primário (M1) e Secundário (M2), Fr3, Córtex Insular
Agranular Dorsal (AID) e Ventral (AIV), respectivamente.
No caso 2018.20, fizemos a comparação do corte apresentado com a imagem 14 (Fig.
10) da 6º edição do “The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates” de Paxinos e Watson
(2007). No corte as áreas apresentadas como o Córtex cingulado (Cg), Córtex Frontal
(Fr), a Área Anterior do Córtex (FL), a Área 1 do Córtex Parietal (Par1) e o Córtex Insular
(Ins) correspondem no adulto nas área denominadas como a Área 1 do Córtex
Cingulado (Cg1), o Córtex Motor Secundário (M2), o Córtex Motor primário (M1), a Área
Somatossensorial Primária (S1ULp), Córtex Agranular Insular (GI), Córtex Insular
Desgranular (DI), e o Córtex Insular Agranular Dorsal (AID) e ventral (AIV),
respectivamente. Aparenta-se com isto que, no neonato, o Par1 se desenvolve em
S1ULp e a Ínsula em GI, DI, AID e AIV nessa região encefálica analisada.
No 2018.21, fizemos a comparação do corte apresentado com a imagem 13 (Fig. 11) da
6º edição do “The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates” de Paxinos e Watson (2007).
No corte as áreas apresentadas como o Córtex Frontal (Fr), e a Área 1 do Córtex Parietal
(Par1) são denominadas no córtex do rato adulto como Córtex Motor Secundário (M2),
o Córtex Motor primário (M1) e as Áreas Somatossensoriais Primária (S1FL), (S1DZ) e
(S1J), respectivamente. Aparenta-se com isto que, no neonato, o Par1 se desenvolve
em S1FL, S1DZ e S1 nessa região encefálica.
No 2018.22, fizemos a comparação do corte apresentado com a imagem 6 (Fig. 12) da
6º edição do “The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates” de Paxinos e Watson (2007).
No corte as áreas apresentadas como o Córtex Frontal (Fr), e Córtex Agranular Insular
(AI). No adulto são denominadas como o Córtex Motor Secundário (M2) e o Córtex
Orbital Dorsolateral (DLO), respectivamente. Aparenta-se com isto que, no neonato, o
Fr se desenvolve em M2 e o AI em DLO nessa região encefálica.
Como em nosso trabalho observamos as conexões córtico-corticais no neo-córtex, é
importante estabelecer que a exposição ao VPA altera a morfologia e os circuitos
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neurais de uma maneira complexa: a excitabilidade neural é alterada (Anomal et al.,
2015), existem mudanças pré e pós-sinápticas sugeridas pelos dados de estudos
anteriores. É difícil identificar, contudo, quais alterações são primárias e quais são
secundárias.
Em nosso estudo, apesar dos resultados ainda iniciais, observamos diversas conexões
córtico-corticais por meio da marcação do DiI, as quais se vê necessário a adição de
mais análises de animais de ambos os grupos para determinar se existem, de fato,
alterações nas conexões e como elas afetam no fenótipo do indivíduo autista. No
entanto, conseguimos observar que diversas áreas cerebrais se comunicam com o
córtices auditivos primário, como a região frontal, motora e ínsula. Sendo verificado, com
isto, apenas as projeções córtico-corticais para o A1 e S1, e não suas possíveis
alterações. Tal como Rinaldi e colaboradores (2008b), demonstraram em seus estudos
citados anteriormente e que podem ser os causadores das respostas exacerbadas do
sujeito enquadrado nos TEA.

Conclusão

Diante de uma literatura extensiva acerca dos efeitos do ácido valpróico, pode-se
concluir todos os efeitos nocivos que este anticonvulsivante pode causar durante a
gestação. Diversas anormalidades já foram descritas, mas recentemente houve um
interesse relevante no indício de indução ao Transtorno do Espectro Autista em
indivíduos expostos a este medicamento durante a vida embrionária. Esses efeitos
sofrem influência, da dose, do período embrionário, do sexo e frequência de exposição.
Em nosso estudo, usamos a dose de 250 mg/kg, que já é o suficiente para induzir o
quadro do autismo, e depois analisamos os cortes e observamos as marcações dos
neurônios nas quais a área injetada projetou seus axônios, onde vimos diversas
marcações em áreas distintas, nos dois hemisférios. Nossos resultados ainda são
inconclusivos, são necessários mais estudos, como eletrofisiologia, para ter-se um
panorama melhor de como essas conexões são alteradas no período crítico e como elas
influenciam no fenótipo do indivíduo no Transtorno do Espectro Autista.
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Anexos

Fig. 1: Ilustração do critério qualitativo para a classificação de um neurônio marcado

Fig. 2: Animal 2019.2 com células marcadas nas áreas Cg, Fr, Par1, AI e Ins

Fig. 3: Animal 2019.2 com células marcadas nas áreas Cg, Par1, AI e Ins

Fig. 4: Sítio de injeção do animal 2018.20 no córtex auditivo primário

Fig. 5: Animal 2018.20 com células marcadas nas áreas Cg, Fr, FL, Par1 e Ins

Fig. 6: Sítio de injeção do animal 2018.21 no córtex auditivo primário

Fig. 7: Animal 2018.21 com células marcadas nas áreas Cg, Par1, Fr, Ins
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Fig. 8: Animal 2018.22 com células marcadas nas áreas Fr, Par1 e Ins

Fig. 9: Ilustração do atlas The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates para o animal 2019.2

Fig. 10: Ilustração do atlas The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates para o animal
2018.20

Fig. 11: Ilustração do atlas The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates para o animal
2018.21

Fig. 12: Ilustração do atlas The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates para o animal
2018.22

CIÊNCIAS DA VIDA

1112

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB1299
AUTOR: YURI GOMES ABRANTES
COAUTOR: ANA BEATRIZ ALVES BENNEMANN
COAUTOR: LUCAS SILVA DE MEDEIROS
COAUTOR: DIEGO DE MEDEIROS BENTO
ORIENTADOR: SERGIO MAIA QUEIROZ LIMA

TÍTULO: Distribuição geográfica e conservação de peixes anuais (Cyprinodontiformes:
Rivulidae) da ecorregião Nordeste Médio Oriental da Caatinga
Resumo
O presente estudo preenche lacunas geográficas a respeito dos habitantes mais
conspícuos e ameaçados de extinção nos sistemas aquáticos de uma ecorregião da
Caatinga, conhecida como Nordeste Médio Oriental (NEMO). Através de levantamentos
de dados de bibliografia e expedições de campo recentes, apresentamos o mapeamento
da distribuição geográfica dos peixes anuais da família Rivulidae do NEMO,
representados pelos gêneros Cynolebias e Hypsolebias. Um total de 21 registros são
encontrados entre 10 bacias costeiras do Nordeste, nos quais nove são ocorrências
inéditas e ampliam a distribuição de três das quatro espécies da área de estudo. Cabe
ressaltar que entre os novos registros, duas localidades são encontradas dentro da
unidade de conservação do Parque Nacional da Furna Feia no município de Mossoró,
Rio Grande do Norte. Além disso, biótipos inéditos para os peixes anuais são reportados
nesse estudo. Por fim, recomendamos medidas de conservação que poderão ser
determinantes para as futuras avaliações dos status de conservação das espécies. Esse
estudo culminou na publicação de um artigo científico na revista Neotropical Biology and
Conservation em Julho de 2020.
Palavras-chave: Áreas secas, espécies ameaçadas, peixes neotropicais de água doce
TITLE:

Geographic

distribution

and

conservation

of

seasonal

killifishes

(Cyprinodontiformes, Rivulidae) from the Mid-Northeastern Caatinga ecoregion
Abstract
The present study fills geographical gaps of the most conspicuous and threatened
inhabitants in the aquatic systems of a Caatinga ecoregion, known as the MidNortheastern (MNCE). Through bibliographic data surveys and recent field expeditions,
we presented the updated geographic distribution of the annual fishes Cynolebias and
Hypsolebias in MNCE, both members of the Rivulidae family. A total of 21 records were
found in 10 coastal basins in the Northeast, in which nine are unprecedented
occurrences and expand the distribution of three species, out of four, in the study area.
It should be noted that among the new records, two locations were found within the
conservation unit of the Furna Feia National Park in the municipality of Mossoró, Rio
Grande do Norte. In addition, unprecedented biotypes for annual fishes were reported in
this study. Finally, we recommended conservation measures for these species that can
be decisive for the future assessments of their conservation status. This study
culminated in the publication of a scientific article in the Neotropical Biology and
Conservation jornal in July 2020.
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Introdução
Dentre os peixes mais adaptados aos regimes hidrológicos extremos da região
semiárida, estão os peixes anuais da família Rivulidae, que vivem em poças sazonais
formadas durante a estação chuvosa. Nos períodos de estiagem as poças secam e os
adultos morrem, mas os ovos depositados no substrato permanecem em diapausa
aguardando a próxima cheia para o início de um novo ciclo (Murphy and Collier 1997;
Berois et al. 2016). Os gêneros Cynolebias e Hypsolebias, representados
respectivamente por 20 e 35 espécies nominais válidas, apresentam elevada riqueza
principalmente na bacia e ecorregião do São Francisco (Lima et al. 2017, Costa et al.
2018).
O primeiro registro de peixes anuais na Caatinga foi realizado por Myers (1952) na bacia
do rio Jaguaribe na ecorregião do Nordeste Médio-Oriental (NEMO). Situada entre as
bacias dos rios Parnaíba e São Francisco, esta ecorregião abrange bacias hidrográficas
de pequeno e médio porte que cortam grande parte da Caatinga (Lima et al. 2017).
Historicamente o NEMO foi considerada uma ecorregião cientificamente negligenciada
devido à forte influência do clima semiárido que caracteriza um regime sazonal e
intermitente de seus rios. Mas, nas últimas décadas, estudos apontaram que a ictiofauna
da região é rica, composta por cerca de 90 espécies, com aproximadamente 30% destas
endêmicas (Lima et al. 2017, Berbel-Filho et al. 2018).
Para o NEMO, apenas quatro espécies nominais válidas de peixes anuais são
conhecidas, Cynolebias microphthalmus Costa & Brasil, 1995, Hypsolebias antenori
(Tulipano,1973), H. longignatus (Costa, 2008) e H. martinsi (Britzke, Nielsen & Oliveira,
2016), todas endêmicas da ecorregião (Berbel-Filho et al. 2018). Destas, apenas H.
longignatus consta na lista de peixes ameaçados de extinção, na categoria vulnerável,
em função de sua distribuição geográfica restrita (ICMBio 2018). No entanto, H. martinsi
não teve seu estado de conservação avaliado, pois foi descrita após a última avaliação
(MMA 2014).
Descrever os padrões de distribuição geográfica das espécies é uma atividade
importante para aumentar o conhecimento da biodiversidade local e transformar em
ações de conservação (Lévêque et al. 2008). Embora a família Rivulidae tenha crescido
significativamente em número de espécies descritas, as iniciativas de conservação
dessas espécies e dos ambientes em que elas vivem tem avançado numa velocidade
inferior em relação às alterações ecossistêmicas. O acentuado desmatamento,
construção de estradas e projetos de drenagens com propostas agrícolas estão entre
as principais ameaças que colocam essas espécies numa corrida contra a extinção
(Costa 2002, ICMBio 2013). Isso pode ser particularmente preocupante nas drenagens
do NEMO que irão receber águas da transposição do rio São Francisco, visto que as
mudanças hidrológicas podem afetar o ciclo natural de diapausa dos peixes anuais.
Baseando-se em recentes trabalhos de campo e registros obtidos nos artigos e coleções
ictiológicas digitalizadas em banco de dados online, o objetivo deste estudo foi conduzir
o levantamento da distribuição geográfica dos peixes anuais do NEMO e indicar
estratégias de conservação que possam impulsionar a efetividade das atividades de
proteção destas espécies endêmicas. Além disso, apresentamos novas ocorrências em
bacias hidrográficas entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, destacando
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registros dentro de uma Unidade de Conservação Federal da Caatinga e localidades
situadas em formações rochosas consideradas hábitats diferentes dos quais os peixes
anuais são eventualmente encontrados (Costa 2002).

Metodologia
A coleta de dados e novos registros de ocorrências das espécies de peixes anuais foram
feitas a partir de dados primários e secundários. O levantamento com dados primários
foi realizado a partir de expedições de campo nos períodos chuvosos do mês de Junho
entre anos de 2018 e 2019. Os exemplares foram coletados por pesca ativa utilizando
peneiras (40 x 30 cm) e arrasto (5 metros) com diferentes tamanhos e malhas (0,8 m ×
0,5 mm e 4,1 × 2,2 m × 5,0 mm). Todos os espécimes coletados foram anestesiados
em solução alcoólica de eugenol (10 mL de eugenol: 90 mL de álcool etílico), conforme
o protocolo proposto por Lucena et al. (2013). Posteriormente, alguns exemplares foram
fixados em formol 4% por um período de sete dias e depois preservados em álcool 70%,
exceto alguns exemplares fixados em álcool 100% para estudos moleculares.
Os peixes foram identificados utilizando as descrições ou redescrições das espécies
(Costa 2001, Costa 2007, Britzke et al. 2016) e os dados morfométricos foram obtidos
seguindo Costa (1996). O material foi tombado na coleção ictiológica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As coletas foram feitas sob licença 305321/2011 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ Sistema de
Autorização e Informação em Biodiversidade (ICMBio/SISBIO).
O levantamento secundário foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico e
bancos de dados online, speciesLink (http://www.splink.org.br/), Global Biodiversity
Information
Facility
(GBIF)
(https://www.gbif.org/)
e
NEODAT
II
(http://www.mnrj.ufrj.br/search). Por fim, para georreferenciar todos os registros de
ocorrências encontrados, foram utilizados os softwares Google Earth Pro ( versão
7.3.2.5776) e QGIS (versão 3.10).

Resultados e Discussões
Os habitats temporários encontrados geralmente consistiam em poças expostas ao sol
com águas rasas e lamacentas, geralmente com vegetação abundante e substrato
lamoso ou arenoso, variando de 178 m2 a 27.800 m2 (Fig.2 e 3). Algumas exceções
foram os olhos d’água entre áreas rochosas da Formação Jandaíra em onde foram
encontrados alguns espécimes de H. antenori (Fig.3, C e D). A distribuição geográfica
está descrita sentido horário de norte a sul (Fig. 4). Entre as amostragens ao longo da
planície costeira cearense, nenhuma delas ficava na bacia do rio Pacoti e H. longignatus
não foi registrado.
Britzke et al. (2016) sugeriu que novas espécies de Hypsolebias podem ocorrer nas
bacias costeiras do MNCE. Isso pode ser válido para exemplares da bacia do rio
Mundaú, devido a sutis diferenças morfológicas quanto à sua identidade. No entanto, a
maioria dos caracteres de diagnóstico são baseadas em caracteres dimórficos de
machos, e apenas dois pequenos machos desta bacia foram amostrados, tornando
difícil determinar se eles pertencem a uma espécie distinta. Assim, sugerimos considerá-
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lo como H. martinsi, uma vez que compartilha a maioria dos caracteres da descrição
original.
Assim como o complexo H. antenori foi desmembrado em espécies diferentes, algumas
espécies crípticas podem ser reconhecidas no NEMO (Britzke etal. 2016). Uma análise
integrativa detalhada usando os métodos moleculares e dados morfológicos, incluindo
mais espécimes, especialmente machos, podem confirmar a identidade da espécie da
bacia do rio Mundaú. Além disso, a ocorrência de um rivulídeo não anual na categoria
criticamente ameaçada, Anablepsoides cearensis (Costa & Vono, 2009) nas planícies
costeiras desta bacia (Teixeira et al. 2017, ICMBio 2018) corrobora-a como área de
extrema prioridade para a conservação de peixes da Caatinga (MMA 2018).
Embora apenas H. longignatus seja atualmente avaliado como vulnerável de acordo
com Critérios da IUCN (ICMBio 2018), a distribuição geográfica reduzida e raridade em
estudos de campo recentes sugerem que H. martinsi e C. microphthalmus podem ser
incluídos na categoria ameaçada, bem como H. longignatus, que poderia ser incluída
em uma categoria mais grave. Nenhum dos rivulídeos do NEMO foram selecionados
como alvos do Plano de Ação Nacional para a conservação dos rivulídeos ameaçados
de extinção, que incluem 14 espécies da Caatinga (ICMBio 2013).
Atividades complementares, como iniciativas de educação ambiental, assim como a
conscientização dos proprietários de áreas privadas com registros de peixes anuais
precisam ser obrigatórios. Ordenação e limitação de visitas a áreas sujeitas a turismo
(caverna habitats na formação Jandaíra) é vital. Também são urgentemente
necessários estudos específicos sobre os peixes anuais para projetos de instalação de
novos empreendimentos (licenciamento ambiental) como rodovias, e parques eólicos.
A especulação imobiliária em áreas de ocorrência dos rivulídeos devem ser evitadas e,
por fim, o estabelecimento de algumas dessas áreas em Reservas Particulares de
Patrimônio Natural (MMA 2018) é uma exigência urgente.

Conclusão
A pequena área de distribuição dos peixes anuais nas bacias do NEMO, somada às
elevadas taxas da perda de hábitat, faz com que esta parcela endêmica da ictiofauna
local seja foco preferencial de ações de proteção e conservação dos peixes rivulídeos
ameaçados de extinção (ICMBio 2013). Os novos registros, assim como a compilação
de dados feito nesse estudo, indicam o papel fundamental da região que compreende o
oeste do Ceará até o leste do Rio Grande do Norte na conservação dos peixes anuais
do NEMO, além de possibilitar avaliações futuras mais precisas do estado de
conservação destas espécies.
Obs:
Fig.4 Mapa de locais de amostragem sazonal dos peixes anuais da ecorregião Nordeste
Médio Oriental, Nordeste Brasil. Linhas azuis claras indicam hidrografia. A área cinza
escuro indicam áreas cársticas das Formação Jandaíra, enquanto as formas verdes
mostram os limites das unidades de conservação. Estrelas representam localidades tipo
das espécies, triângulos mostram novos registros e círculos representam registros de
literatura e banco de dados. Hypsolebias martinsi (azul), H. longignatus (amarelo), H.
antenori (vermelho), Cynolebias microphthalmus (branco) e sintopia (rosa) de H.
antenori e C. microphthalmus
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Anexos

Tab. 1 Locais de amostragem e registros de Hypsolebias antenori, H. martinsi, H.
longignatus e Cynolebias microphthalmus.

Fig. 1 Espécies de peixes anuais da ecorregão do Nordeste Médio Oriental Caatinga.
Espécimes vivos de Cynolebias microphthalmus macho (A) e fêmea (B) ; espécimes
vivos de Hypsolebias antenori macho (C) e fêmea (D) e espécimes preservados de H.
martinsi m

Fig.2 Poças temporárias dos peixes anuais durante as estações chuvosa e seca na
bacia do rio Apodi-Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
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Fig. 3 Habitats atípicos dos peixes anuais na ecorregião do Nordeste Médio Oriental.

Fig.4 Mapa de locais de amostragem sazonal dos peixes anuais da ecorregião Nordeste
Médio Oriental, Nordeste Brasil
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TÍTULO: Caracterização citogenética da espécie pelágica Caranx crysos (Carangidae)
Resumo
Caranx crysos (Carangidae) é uma espécie de peixe pelágico que habita largas áreas
geográficas do Atlântico ocidental e o Pacífico. Embora muitos representantes
congêneres da espécie contem com dados citogenéticos, inexistem informações
cromossômicas para a espécie. Aqui serão analisados espécimes do arquipélago de
São Pedro e São Paulo, mediante técnicas citogenéticas clássicas (coloração com
Giemsa, bandamento C, e Ag-RONs), e moleculares, através da hibridização
fluorescente in situ (FISH) para o mapeamento de sequências DNAr 18S e 5S, com
vistas a caracterizar seus padrões cariotípicos e compará-los com representantes da
família Carangidae. Espera-se encontrar o valor diplóide de 46 cromossomos. A
pesquisa encontra-se em andamento e possibilitará a ampliação de dados
citogenômicos para espécies com distribuição insular e para a família Carangidae.

Palavras-chave: Evolução cariotípica, DNAr, peixes pelágicos, citogenômica.
TITLE: Cytogenetic characterization for Caranx crysos (Carangidae)
Abstract
Caranx crysos (Carangidae) is a species of pelagic fish that inhabits wide geographical
areas of the western Atlantic and the Pacific. Although many similar representatives of
the species have cytogenetic data, there is no chromosomal information for the species.
Here, specimens from the São Pedro and São Paulo Archipelago will be analyzed, using
classical cytogenetic techniques (staining with Giemsa, C-banding, and Ag-RONs), and
molecular ones, through fluorescent in situ hybridization (FISH) for mapping DNAr 18S
sequences and 5S, with a view to characterizing their karyotype patterns and comparing
them with representatives of the Carangidae family. It is expected to find the diploid value
of 46 chromosomes. The research is ongoing and will enable the expansion of
cytogenomic data for species with island distribution and for the family Carangidae.

Keywords: Karyotype evolution, DNAr, pelagic fish, cytogenomics.
Introdução
Carangidae constitui um importante grupo de peixes marinhos, largamente utilizado na
alimentação, cultivo e recreação em diversos países. São peixes marinhos e estuarinos
associados a recifes, velozes e predadores em mar aberto e em zona de recifes, com
ocorrência nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, onde podem formar grandes
cardumes (Menezes & Figueiredo, 1980; Carpenter, 2002). Juntamente com
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Nematistiidae, Coryphaenidae, Menidae, Echeneidae e Rachycentridae, constituem a
ordem Carangiformes (Gray et.al., 2009; Betancur et.al., 2013). A família é formada
pelos gêneros: Caranx, Alectis, Carangoides, Elagatis, Oligoplites, Selene, Seriola e
Selar.
O gênero Caranx, o mais diversificado, possui seis espécies na costa brasileira, Caranx
crysos (Micthill, 1815), C. ruber (Bloch, 1793), C. bartholomaei (Cuvier, 1833), C. hippos
(Linnaeus, 1766), C. latus (Agassiz, 1831) e C. lugubris (Poey, 1860) (Rocha & Costa,
1999). Destas espécies apenas C. crysos e C. ruber não possuem informações
citogenéticas, que são relevantes tanto para esclarecer seus padrões evolutivos, como
em possíveis aplicações no melhoramento genético (Molina & Jacobina, 2013).
Caranx crysos apresenta uma larga distribuição oceânica que abrange parte da costa
do Atlântico Ocidental, abrangendo áreas do Canadá até o nordeste do Brasil, e
Atlântico Oriental, incluindo áreas da costa do Senegal até a Angola. Estes peixes estão
associados a recifes e ambientes estuarinos, durante a fase juvenil, podendo atingir 70
cm de comprimento, e pesar até 5kg (IGFA, 2001).
Os xereletes são comuns no ambiente marinho, encontrados em recifes, estuários e
lagoas costeiras durante a fase juvenil, os autores Rocha & Costa (1999) Juntamente
com C. latus e C. hippos constituem recursos importantes na pesca, e espécies
abundantes dos desembarques na faixa de costa compreendida entre o Cabo de São
Tomé-RJ e Salvador-BA (Rocha & Costa, 1999). revelaram-se espécies
Diante de sua importância o trabalho objetiva ampliar os dados citogenéticos da família
Carangidae e realizar a primeira caracterização citogenética para C. crysos através de
técnicas citogenéticas clássicas (coloração com Giemsa, bandamento C, técnica de AgRONs), coloração com fluorocromo base-específicos (CMA3 e DAPI) e mapeamento de
sequências DNAr 18S e 5S, microssatélites (CA)15 e (GA)15 e transposons Rex1, Rex3
e Tol2.

Metodologia

Para obtenção de dados citogenômicos serão utilizados 10 exemplares juvenis da
espécie Caranx crysos, identificados através de chaves taxonômicas (Menezes &
Figueiredo, 1980). Os exemplares foram provenientes de coletas realizadas na 491º
expedição ao Arquipélago São Pedro e São Paulo.
Cromossomos mitóticos foram obtidos de fragmentos do tecido renal dissociados em
9ml de meio de cultura RPMI 1640, com seringas de vidro de 10 ml, até se obter uma
suspensão homogênea de células, e pelo acréscimo de 125 μl de colchicina 0,025%,
por 30 minutos, em temperatura ambiente, conforme a técnica in vitro de cultivo de curto
termos (Gold et al., 1990). Em seguida, a solução foi centrifugada por 10 minutos à 800
rpm e descartado o sobrenadante, adicionando-se 10 ml de solução hipotônica de KCl
à 0,075 M por 30 minutos. Após este período a suspensão foi pré-fixada com 0,5 ml de
fixador de Carnoy (metanol/ácido acético - 3:1) recém preparado. As suspensões de
células foram mantidas em tubos Eppendorf no Laboratório de Genética de Recursos
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Marinhos no Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).
Para determinação de número diploide, os cromossomos serão corados com Giemsa à
5%, diluído em solução tampão fosfato. Para análise microscópica as lâminas serão
preparadas pelo Gotejamento de 1 a 3 gotas de suspensão celular, sobre uma lâmina
com filme de água destilada pré-aquecida à 60º C. As lâminas serão secas ao ar e
coradas com o corante Giemsa 5%, diluído em solução tampão fosfato (pH 6,8) por 5
minutos, lavando em seguida em água corrente e deixando secar ao ar.
As regiões heterocromáticas serão visualizadas conforme Sumner (1972) para
bandamento C, e as regiões ricas em bases AT e GC pela coloração com os
fluorocromos MM e DAPI, de acordo com Schweizer (1976). A técnica de impregnação
por prata (Howell & Black,1980), será utilizada para detecção das regiões organizadoras
de nucléolos (RONs).
As sondas DNAr 18S e 5S, serão obtidas por PCR com o DNA molde de C. crysos, para
a aplicação da técnica de hibridização in situ por fluorescência (FISH) (Pinkel et al.,
1986), com o uso de primers específicos.
As lâminas serão analisadas em microscópio binocular com aumento de 1000x, para
determinação do valor diploide e análises cariotípicas. Para a determinação do cariótipo
para a espécie as melhores metáfases serão fotografadas utilizando um sistema de
captura digital Olympus DP7.
Os cromossomos serão organizados por tamanho, em ordem decrescente, e
classificados conforme a posição do centrômero, em metacêntricos (m),
submetacêntricos (sm), subtelocêntricos (st) e acrocêntricos(a), de acordo com a razão
entre braços (Levan et al., 1964).

Resultados e Discussões

A família Carangidae apresenta, na maioria das espécies descritas, nota-se uma
conservação cromossômica em relação ao seu número diplóide (2n=48), porém diverge
em morfologia cromossômica, com braços variando entre 46 e 78 (Netto, 1997).
Conforme Soares (2017), as espécies: C. prausteus, C. latus, C. lugubris, C. sansun, C.
sexfsciatus, do gênero estudado apresentam valor diplóide (2n=48), sendo C. crysos,
um diferencial no grupo visto que, segundo o levantamento feito por Accioly (2007), seu
valor diplóide (2n=46) é menor.
Os carangídeos ao longo da evolução, tiveram modificações estruturais, como afirma
Accioly (2007), tem-se o levantamento cariotípico de espécies marinhas feito por Accioly
(2007) e Jacobina (2012). Logo, C. crysos possui 46 cromossomos em valor diplóide
(2n), e quanto ao seu tamanho em relação ao centrômero, temos que 44 cromossomos
são acrocêntricos e o último par, corresponde a cromossomos submetacêntricos.

Conclusão
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Até o momento foram realizadas as análises de Giemsa e bandamento C, os resultados
preliminares indicam a presença de cromossomos acrocêntricos, porém, ainda não foi
possível determinar seu valor diplóide. Em decorrência do isolamento social e
fechamento das instituições de ensino, resultante da pandemia (COVID-19), se tornou
inviável dar prosseguimento às análises. A pesquisa encontra-se em andamento, e
possibilitará a ampliação de dados citogenômicos para espécies com distribuição insular
e para a família Carangidae.
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TÍTULO: Avaliação da Resposta Cardiovascular e Emocional em estudantes do Curso
de Biomedicina da UFRN após a exposição à estressores Psicossociais.
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. 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, como as avaliações de conteúdo, a quantidade do
material a ser estudado, as demandas associadas às várias atividades a serem
desenvolvidas, entre outros. O objetivo desse estudo é investigar a resposta
cardiovascular de estudantes do sexo masculino do Curso de Biomedicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante exposição à dois tipos de
avaliação de conteúdo: escrita e gincana. Para isso, serão contabilizados os valores de
pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca antes e após as atividades
avaliativas. Espera-se encontrar variação significativa nas medidas cardiovasculares em
resposta aos estressores, avaliações, com os maiores níveis encontrados em resposta
a gincana. Esperamos também encontrar os maiores valores dos parâmetros
fisiológicos nas fases que antecedem a aplicação do estressor com o retorno aos
valores basais após sua finalização. Assim, podemos sugerir que o enfrentamento de
estressores pode levar a mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo
a essas situações.
Palavras-chave: Estresse. Resposta cardiovascular. Estudantes. Graduação.
TITLE: Evaluation of the Cardiovascular Response in students of the Biomedicine
graduation at UFRN after exposure to Psychosocial stressors.
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 investigates the cardiovascular response of male students of the
Biomedicine Course of the Federal University of Rio Grande do Norte during exposure
to two types of content evaluation: writing and gymkhana. The values of systolic and
diastolic blood pressure and heart rate before and after the evaluative activities were
measured. It is expected to find significant variation in cardiovascular measures in
response to stressors (evaluative activities), with the highest levels found in response to
the gymkhana. In addition, we also hope to find the highest values of the physiological
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parameters in the phases that precede the application of the stressor with the return to
baseline 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 graduation.
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),
também podendo afetar as interações sociais. O estresse é um tópico que 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, e tem como objetivo a
manutenção do estado homeostático, já que possui 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 situações, 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 complexo, que inclui os efeitos do
estresse crônico e agudo (Uchakin et al, 2001).
O ingresso do estudante na universidade pode colocá-lo 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,
além da aquisição de novas e maiores responsabilidades, problemas de moradia,
distanciamento da família, dificuldade no estabelecimento de relacionamentos afetivos,
entre outros (Calais et al, 2007). Alguns estudos têm mostrado que o estresse vem
sendo identificado em um nível elevado nos alunos dos cursos de saúde por afetar a
inteligência emocional, apresentando-se com um papel potencial para os estudantes de
medicina, enfermagem e outras disciplinas da saúde, afetando tanto a saúde mental
pessoal quanto 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 seu empenho apesar das frustrações,
controlar a tensão, regular os próprios estados de ânimo, e 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
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
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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 se situavam em um período de curso
mais avançado.

Metodologia
Sujeitos: Serão avaliados 15 alunos do sexo masculino do primeiro período do curso
de Biomedicina, com idade entre 18 e 28 anos. A amostragem será 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 excludentes: uso de medicamentos
(contraceptivos e ansiolíticos), tabagismo, alcoolismo, uso habitual de drogas ilícitas, e
história de doenças crônico-degenerativa. Os indivíduos que se enquadraram nos
critérios passaram para a etapa seguinte do experimento.
Avaliação da Resposta Fisiológica Diante de Um Estímulo Estressor Psicológico
Os voluntários serão 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: consistirá na resolução de questões subjetivas de conteúdos básicos. A
maioria das questões testará o conhecimento teórico e analítico do estudante;
- Gincana: consistirá na identificação de estruturas em peças anatômicas marcadas
através de alfinetes coloridos e dispostas em sequência, como também por questões
simples que se referem à identificação e localização de porções do corpo humano. O
sujeito permanecerá diante de cada peça ou questão (estação) por 2 minutos.
Respectivamente.
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Procedimento:
O procedimento experimental será realizado nos Departamento de Morfologia (DMOR)
e
Fisiologia
(DFS)
do
Centro
de
Biociências
da
UFRN.
No dia marcado, os voluntários serão encaminhados para uma sala dividida em 5
condições:
a) Repouso: o voluntário preencherá o questionário de eventos diários e realizada
averiguação das recomendações diárias. A seguir, serão convidados a relaxar,
permanecendo em repouso por 10 minutos, ao som de música ambiente;
b) Basal: Em cada voluntário serão 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 serão 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 será novamente submetido à avaliação cardiovascular
(frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica);
f) Recuperação 1: o voluntário repousará por 20 minutos;
g) Recuperação 2: o voluntário será 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, serão analisadas através do programa StatSoft STATISTICA
8.0.550, pelos testes Friedman ANOVA que comparará os valores das variáveis entre
as cinco fases do experimento, e se uma diferença for verificada, irá submeter-se ao
teste post-hoc de Wilcoxon. O nível de significância será de p ≤ 0,05.

Resultados e Discussões
Nos resultados esperados almeja-se encontrar variação significativa nas medidas
cardiovasculares em resposta aos estressores (prova escrita e gincana), com os
maiores níveis encontrados em resposta a gincana. Além disso, esperamos também
encontrar os maiores valores dos parâmetros fisiológicos nas fases que antecedem a
aplicação do estressor com o retorno aos valores basais após sua finalização. Nesse
sentido, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores pode levar a mudanças
internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações.
Conclusão
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Este trabalho ainda se encontra em andamento e espera-se que por meio dela seja
possível a identificação desses estressores específicos, os quais foram apontados aqui,
para que em pesquisas futuras sejam desenvolvidos meios para que os estressores
presentes na vida dos estudantes sejam de alguma forma atenuados. Além disso, os
assuntos relacionados a saúde mental e emocial estão cada vez mais em recorrentes,
e almejamos estar contribuindo para a discussão dessas pautas, que são de
fundamental importância em nossa sociedade autal devido às patologias geradas por
perturbações nessas áreas. Concluímos então que este estudo poderá ser útil ao
corroborar com outras pesquisas na área, e também auxiliar os estudantes a identificar
melhor seus estressores e suas reações a eles, a fim de se tornarem melhor preparados
para o ambiente acadêmico e seus desafios.
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TÍTULO: O consumo de peixes por comunidades urbanas e de pescadores no Rio
Grande do Norte
Resumo
A biodiversidade dos ambientes marinhos e estuarinos confere segurança nutricional e
soberania alimentar a muitas populações humanas, especialmente àquelas localizadas
na região costeira. A biodiversidade marinha e estuarina é uma importante fonte de
proteína para as populações costeiras. Contudo a sustentabilidade do acesso a esse
recurso enfrenta desafios territoriais e temporais, para atender as expectativas do
crescimento econômico e abastecimento alimentar dessas populações. Para estimar a
dimensão e variação da diversidade de produtos pesqueiros na alimentação potiguar,
coletamos dados sobre o consumo proteico entre mulheres e pescadores de quatro
comunidades pesqueiras do litoral setentrional e os comparamos com os dados de 3
comunidades urbanas do litoral oriental. Analisamos através de Modelos Lineares
Gerais (GLM) a variável resposta (dependente) riqueza absoluta do pescado, em função
das seguintes variáveis explanatórias (independentes): 1) Localização da comunidade;
2) Categoria da comunidade e 3) Ontogenia. A análise de GLM possibilitou a
identificação da localização e ontogenia do consumo como os fatores que mais
influenciam a riqueza de espécies citadas. Contradizendo a hipótese formulada, o
modelo resultante da análise não constatou variação significativa da riqueza do pescado
entre comunidades urbanas e pesqueiras.
Palavras-chave: Alimentação, Biodiversidade, Variação temporal, Comunidades
costeiras
TITLE: Fish consumption by urban and fishing communities in Rio Grande do Norte
Abstract
The biodiversity of marine and estuarine environments provides food and nutritional
security for many human populations, especially those located in the coastal region.
Marine and estuarine biodiversity is an important source of protein for coastal
populations. However, the sustainability of access to this resource faces territorial and
temporal challenges, in order to meet the expectations of economic growth and food
supply for these populations. To estimate the size and variation of the diversity of fish
products in the Rio Grande do Norte diet, we collected data on protein consumption
among women and fishermen from four fishing communities on the northern coast and
compared them with data from 3 urban communities on the eastern coast. We analyzed,
using General Linear Models (GLM), the response variable (dependent) absolute fish
richness, according to the following explanatory variables (independent): 1) Location of
the community; 2) Category of the community and 3) Ontogeny. The GLM analysis made
it possible to identify the location and ontogeny of consumption as the factors that most
influence the richness of the species mentioned. Contradicting the hypothesis
formulated, the model resulting from the analysis did not find any variation in fish wealth
between urban and fishing communities
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Introdução
A biodiversidade alimentar pode ser avaliada sob diversas perspectivas, desde aspectos
nutricionais até a compreensão de questões macroeconômicas que envolvem a
segurança alimentar humana das presentes e futuras gerações. A dieta humana pode
ser analisada sob a perspectiva ecológica, por exemplo, através de conceitos como
diversidade como forma de auxiliar no entendimento de aspectos de uso espacial ou
temporal dos recursos por uma dada população (HNAZAKI E BEGOSSI 2000).
O consumo per capita brasileiro de peixe foi registrado em 2018 como sendo de 10 kg
por pessoa ao ano, representando 17% de toda a proteína animal consumida no país e
no mundo (FAO, 2020). Além disto, este consumo varia enormemente conforme a região
do país e conforme o modo de vida local. Comunidades costeiras e ribeirinhas,
especialmente as pesqueiras, tendem a ter consumos de peixe e/ou frutos do mar
bastante acima da média nacional (BEGOSSI, 2000).
Como um todo, o aumento da demanda para abastecer o mercado doméstico e cadeia
produtiva industrial elevou a produção aquícola, mas não foi suficiente para diminuir a
pressão sobre os estoques selvagens (BENDER et al., 2014). Esta pressão comumente
resulta em explorações não sustentáveis e pode provocar a extinção comercial e mesmo
biológica de vários recursos pesqueiros. Além das consequências ecológicas da sobreexplotação, esta também ameaça a manutenção dos hábitos alimentares das
comunidades que dependem mais diretamente destes recursos, como as comunidades
pesqueiras ( BENDER et al., 2014).
Manter o fornecimento regular de pescados a essas comunidades tem consequências
na saúde destas comunidades. Espécies aquáticas contribuem significativamente para
melhorar a ingestão alimentar e promover o bem-estar nutricional entre a maioria das
populações(FAO, 2012). A disponibilidade de nutrientes baseada em capturas globais
de peixes observou que as espécies tropicais concentram maior teor de cálcio, ferro e
zinco do que os peixes de outras regiões (PAUL, 2019; HICKS, 2019). A diversidade do
pescado nativo são fonte de resiliência no sistema alimentar, e o seu manejo adequado
podem ajudar a suprir deficiências de micronutrientes em populações em situação de
vulnerabilidade (FAO, 2012; KAWAEAZURA E BENE, 2011; OBIERO ET. AL, 2019).
Além disso, o pescado representa a disponibilidade de uma proteína animal de acesso
fácil a comunidades economicamente vulneráveis (TRIMBLE, 2015). Na pesca
brasileira, há poucas regras de acesso ao pescado e estas não estão vinculadas à
compra de uma licença (EXTON, 2019; TRIMBLE, 2015), de forma que mesmo os mais
pobres podem retirar do mar o seu alimento. Assim, perder estoques ou torna-los mais
escassos representa também aumentar a vulnerabilidade econômica de grupos já em
condições economicamente deficitárias.
Em diálogo com a interseção entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
2, 12 e 14, essa pesquisa abordou a relação entre a alimentação potiguar e a
biodiversidade de peixes e frutos do mar rumo a uma compreensão capaz de orientar
estratégias de manejo para um sistema alimentar mais sustentável. A abordagem se
deu em duas escalas de uso e dependência da pesca costeira: comunidades rurais
litorâneas que dependem da pesca e comunidades urbanas, sem relação direta com a
pesca, mas que eventualmente consomem peixes. Assim, este artigo se propõe a dois
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questionamentos (Tabela 1). O primeiro visa uma comparação entre ambientes urbanos
e comunidades costeiras potiguares visando identificar se há variação na diversidade e
importância do pescado na alimentação entre locais. O segundo questionamento, o qual
parte da premissa que comunidades pesqueiras têm sempre alta dependência do
consumo de peixes, investigou se a riqueza de espécies consumidas nestes locais
variou ao longo do tempo, ao comparar o consumo de peixes por moradores e
pescadores de comunidades pesqueiras quando jovens em relação ao tempo presente.

Metodologia

Para responder as questões supracitadas foram utilizados três bancos de dados, dos
quais, dois foram construídos com a colaboração de mulheres e pescadores de quatro
comunidades pesqueiras potiguares distribuídas em três municípios do Litoral
Setentrional do Estado do RN, contendo uma ou mais comunidades pesqueiras, foram
amostrados: Macau (agrupamentos considerados: Macau e RDSPT), Caiçara do Norte,
e Pedra Grande (comunidade de Enxu Queimado).
O terceiro conjunto de dados utilizados , por sua vez, é resultado da divulgação de
formulários eletrônicos direcionados à população urbana do RN, que está concentrada
no Litoral Oriental do Estado, em virtude da localização da cidade Natal que abriga mais
de 803 mil pessoas.
Coleta de dados
Este estudo seguiu as normas e princípios da resolução Nº 466 de 2012, que
regulamenta trabalhos envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013). Para isto, este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CAEE 09898419.5.0000.5537). Todos os participantes da pesquisa
foram previamente esclarecidos sobre objetivos, protocolos e importância da pesquisa,
bem como sobre possíveis riscos durante a participação antes de declarar livre
consentimento.
Comunidades pesqueiras
Os dados foram coletados simultaneamente entre julho e setembro de 2019 por meio
de questionários semiestruturados nas comunidades pesqueiras: Caiçara do Norte,
Macau, Enxu Queimado e RDSPT (Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do
Tubarão). Dentro do território foram realizadas duas abordagens diferentes: foram
buscadas mulheres para responder questões referentes ao consumo de pescado e a
segurança alimentar do núcleo familiar. Em uma outra abordagem, pescadores e
pescadoras foram questionados sobre a identidade das espécies mais importantes na
alimentação desde a infância e suas percepções de mudança na abundância dessas
espécies.
Para participar da pesquisa os pescadores tinham que ter no mínimo 30 anos de
experiência na pesca, de modo que a idade média dos mesmo foi de 54 anos. Além de
relatar os peixes mais consumidos na infância (até os 15 anos de idade) e no período
atual, os pescadores que mudaram a ordem do consumo foram questionados sobre o
motivo da mudança.
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Comunidades urbanas
Em contraponto à metodologia de coleta anterior, as informações referentes ao
consumo de pescado entre a população urbana foram obtidas por meio da plataforma
Google forms. Em virtude da preocupação com a qualidade da coleta, a construção de
uma base controle foi iniciada com a exclusiva participação da comunidade discente da
UFRN sob os critérios de residir na zona urbana com o núcleo familiar (responsáveis
pela criação, parentes, cônjuges) como forma de garantir que o preparo das refeições
fosse predominantemente caseiro. A aplicação dos formulários direcionada ao grupo
controle se iniciou em novembro de 2019. Em março de 2020 uma segunda via do
formulário foi aberta ao público externo. Ambos seguem receptivos a repostas. Aqui será
apresentada uma análise dos dados parciais do consumo urbano. Como breve
caracterização desta amostra urbana, destaca-se que sua renda predominante se
encontra na faixa de 3 a 5 salários mínimos (54%), a maioria das pessoas consomem
peixe 1 ou 2 vezes por mês (53%), enquanto 30% raramente comem peixe. O
investimento mensal em produtos pesqueiros está na faixa de R$0 a R$60,00, mas
muitas pessoas não conhecem a origem do pescado que consomem (54%), e quando
a conhecem, investem em produtos de origem artesanal (38%), aquicultura (36%) ou
industrial (27%).
A divulgação do formulário entre os discentes se deu principalmente através das
plataformas digitais da UFRN (Fóruns e notícias no SIGAA, Boletins e portal da Agência
de comunicação da UFRN), perfis e páginas nas redes sociais vinculada aos centros
acadêmicos e grupos de trabalho da UFRN. O formulário aberto ao público por sua vez,
respeitando os mesmos critérios de participação, foram divulgados predominantemente
pelas redes sociais, mas contou com o apoio da Agência de Comunicação da UFRN.
Análise de Dados
Indicadores de Biodiversidade Alimentar
Calculamos três métricas de diversidade baseada na predominância do consumo de
espécies de peixes e frutos do mar: riqueza absoluta, Índice de Diversidade de
Shannon-Weaver e Índice de Equitabilidade de Pielou. A Riqueza absoluta (S) se refere
à contagem de espécies em cada comunidade. O Índice de Diversidade de ShannonWeaver (H’) expressa o resultado matemático da equação H’ = - ∑ p . ln (p), que envolve
a abundância relativa de cada espécie na amostra. Por fim, o Índice de Equitabilidade
de Pielou (J) foi utilizado para observar a dominância ecológica de comunidades de
espécies. A Equitabilidade tem a amplitude de 0 a 1 (uniformidade máxima) e é expressa
por J = H’/ Hmáx, em que Hmáx corresponde à máxima diversidade de espécies,
calculada pelo log2 (S).
Análise estatística
Analisamos através de Modelos Lineares Generalizados (GLM) a variável resposta
(dependente) Riqueza (S) do pescado consumido, em função das seguintes variáveis
explanatórias (independentes): 1) Localização da comunidade; 2) Categoria da
comunidade (pesqueira ou urbana); 3) Ontogenia (infância/puberdade e adultez).
A ontogenia, definida como a série de transformações sofridas por um indivíduo até o
seu completo desenvolvimento, é o termo adotado para designar as fases de vida dos
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participantes dessa pesquisa: infância e puberdade (até os 15 anos de idade) e a adultez
(a partir dos 18 anos).
Diante do caráter contagem da variável resposta foram utilizados GLMs com distribuição
de Poisson e função de ligação log, para testar as duas hipóteses, referentes a variação
espacial e ontogenética do consumo (Tabela 1). Todas as variáveis explanatórias
incluídas são categóricas e a sua influência sobre a os indicadores de diversidade foi
testada pela análise de Qui-Quadrado. Todas as análises foram realizadas no Software
livre R (R version 4.0.0., 2020).

Resultados e Discussões

Foram entrevistados 176 pescadores e 233 mulheres nas quatro comunidades
pesqueiras litorâneas (Caiçara do Norte = 111, RDSPT = 112, Enxu Queimado =106, e
Macau =80), enquanto a população urbana respondeu a 329 questionários virtuais
(N=224 na UFRN e N=105 Público externo).
Os participantes da região urbana são majoritariamente (95%) consumidores de
produtos pesqueiros. Os principais aspectos ecológicos considerados por estes no ato
da compra é a qualidade do corpo hídrico em que o pescado foi extraído ou cultivado
(54%), selo de responsabilidade ambiental da empresa responsável pelo produto (34%),
e o status de ameaça das espécies (33%). Entre o público urbano potiguar, o pescado
ocupa a terceira e a quarta posição no ranque das proteínas de origem animal. Apenas
5% das pessoas classificou o pescado como a mais importante ou mais consumida no
última ano (Tabela 3). Em contrapartida, nos núcleos familiares compostos por
pescadores ou pescadoras nas comunidades pesqueiras, o peixe foi declarado a
principal proteína da dieta por 60% das mulheres entrevistadas. Para o restante das
pessoas a proteína mais consumida é o ovo de galinha, o frango ou a carne de bovina
(Tabela 3).
Segundo o último levantamento das espécies de peixes do estado do Rio Grande do
Norte, foram listadas 440 espécies, distribuídas em 253 gêneros e 106 famílias
(GARCIA, 2006). Essa riqueza corresponde a soma da diversidade nos ambientes
recifais, estuarinos e oceânicos do território potiguar, e muitas das quais não são
utilizadas para consumo humano.
Neste estudo, 118 prováveis espécies (identificação vernacular) foram citadas como
utilizadas para consumo (Tabela 2). Algumas delas não integram o universo de peixes
nativos, uma vez que o consumo abrange pescado importado ou criado em cativeiro,
principalmente no contexto urbano. Dentre as comunidades pesqueiras, relatou-se o
consumo de prováveis 84 espécies, das quais Tilápia provavelmente é a única exótica.
As espécies mais consumidas pelas comunidades pesqueiras foram, respectivamente,
Serra (Scomberomorus brasiliensis), Tainha (Mugil spp.), Voador (Hirundichthys affinis),
Guarajuba (Carangoides bartholomaei), Dourado (Coryphaena hippurus), Guaiuba
(Ocyurus chrysurus), Agulha (Hyporhamphus spp), Biquara (Haemulon plumier),
Carapeba (Diapterus spp.; Eugerres brasilianus), Pescada (Cynoscion microlepidotus;
Isopisthus parvipinnis) e Atum (Thunnus spp.). Dentre as comunidades urbanas, relatouse 64 espécies, das quais 16 são provavelmente exóticas. As espécies mais
consumidas nos centros urbanos foram Tilápia (Oreochromus niloticus; Tilapia rendalli),
Atum (Thunnus spp), Sardinha (Harengula spp.; Opisthonema oglinum, dentre outras),
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Camarão (Litopenaeus schmittii; Litopenaeus vannamei), Salmão (Oncorhynchus spp.),
Merluza (Merluccius hubbsi), Cioba (Lutjanus analis) e Dourado (Coryphaena hippurus).
O alto número de espécies consumidas também são relatadas em outras partes do
Brasil e do Mundo. Por exemplo, no estudo sobre a biodiversidade alimentar da
população urbana e ribeirinha do Rio Negro, o pescado correspondeu a 70% do item
proteico consumido, representado por 81 espécies (DA SILVA, 2009). Nas áreas
inundáveis do Camboja, mais de 100 espécies aquáticas, como peixes, moluscos,
répteis, insetos e crustáceos são utilizadas como fonte de alimento (BALZER et al.,
2005).
Nesse estudo, buscamos observar a relação espacial e ontogenética na variação da
riqueza de pescado consumido em quatro agrupamentos, referentes a sete
comunidades do estado. A primeira hipótese alternativa sugeria que a categoria
comunitária (pesqueira e urbana) poderia influenciar a riqueza do pescado consumido,
porém ela não pode ser plenamente aceita nem completamente descartada, uma vez
que o resultado estatístico está no limbo da probabilidade aleatória (p=0,05). A
tendência, no entanto, sugere que a categoria pode influenciar a riqueza do consumo.

Variação espacial do consumo
Para avaliar a riqueza de espécies entre as comunidades e as categorias (urbana e
pesqueira) das mesmas, foram utilizadas apenas os dados das pessoas que residem
com pescadores (N=122) nas comunidades pesqueiras e dados dos consumidores
urbanos (N=271) das comunidades representadas por no mínimo 20 pessoas. Seis
comunidades urbanas não atenderam a esse critério, portanto, a categoria urbana está
aqui representada por dados oriundos de Natal (N=69 entrevistados), Parnamirim
(N=21) e a Comunidade discente da UFRN (N=182).
A representação gráfica dos indicadores de diversidade utilizados (Figura 1) descreve
melhor a distribuição da riqueza e o alto grau de semelhança dos índices de diversidade
de Shannon entre as comunidades. Isso acontece porque ao considerar número de
citações (abundância) para cada nova espécie relatada na comunidade, o índice de
Shannon muda o valor atribuído a elas, de modo que espécies citadas uma única vez
recebem peso intermediário (MELO, 2008). Não podemos afirmar que há uma
comunidade com maior diversidade de produtos pesqueiros do que outra, mas notamos
uma relativa diferença na uniformidade da distribuição. A equitabilidade é um
pressuposto importante sobre a diversidade ecológica. A comunidade
universitária/UFRN se destacou pela baixa equitabilidade, já que há um predomínio do
consumo de Tilápia, Atum, Salmão, Sardinha e Camarão (57%). Dois pontos chamam
a atenção aqui: o consumo de espécies exóticas (Tilápia e Salmão) e o provável
consumo de enlatados (Sardinha e Atum), embora esta última possibilidade não seja
passível de comprovação, pois não foi perguntado se o pescado consumido era fresco.
Em análises de diversidade ecológica, a simples contagem de espécies pode ser
criticada por atribuir peso máximo a todas (MELO, 2008), mas a métrica é
conceitualmente pertinente para avaliar as mudanças na composição da dieta entre
comunidades. Inclusive, Lachat (2018) recomenda a riqueza de espécies dietéticas
como o melhor indicador de biodiversidade alimentar do ponto de vista nutricional.
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Fazendo jus a tal recomendação, é esse indicador que buscamos explicar através do
modelos lineares generalizados (Tabela 4, 5 e 6).
A categoria da comunidade explicou 23% da variação, ambas com efeito positivo sobre
a riqueza de produtos pesqueiros consumidos, enquanto a localização individual das
comunidades explicou 76% da distribuição dos dados. O teste estatístico (Tabela 4)
para a influência da categoria na variação da riqueza oferece uma evidência sugestiva
de que a influência da categoria sobre a riqueza do consumo pode não ser atribuída ao
acaso.
Acreditávamos que em função da alta dependência do pescado e livre acesso ao
recurso, a diversidade do consumo nas comunidades pesqueiras seria maior do que o
das comunidades urbanas. Porém, a semelhança entre os grupos pode ser explicada
pela ampla disponibilidade de produtos e recursos impulsionada pela atividade
econômica e comercial que caracteriza o ambiente urbano (DA SILVA, 2009).
No que se refere ao abastecimento urbano, a incorporação do pescado na dieta dos
brasileiros nos grandes centros urbanos está parcialmente associada ao advento de
restaurantes self-service (WALTER, 2010), ao aumento da preocupação com
alimentação saudável, o fornecimento do pescado fresco pelas redes de supermercados
e o aumento de consumo de pescado cru, servido pela culinária japonesa. Alia-se a isto
o fato de que este crescimento no consumo urbano resulta em uma demanda no padrão
de regularidade na oferta e uma qualidade sanitária que privilegiam a aquicultura,
incluindo produtos provenientes de outros países, como o salmão (WALTER, 2010).

Variação ontogenética do consumo de pescado
Com base nos 176 relatos de pescadores e 218 moradores da zona urbana que viveram
toda ou a maior parte da vida no Rio Grande do Norte, descreveremos os resultados
sobre a segunda hipótese desse estudo.
Durante a infância/puberdade, as espécies mais relevantes na alimentação dos
pescadores entrevistados no litoral norte do RN foram o Serra (Scomberomorus
brasiliensis), a Tainha (Mugil spp.), o Voador (Hirundichthys affinis), a guaiuba (Ocyurus
chrysurus) e o Dourado (Coryphaena hippurus). Entretanto, há uma ligeira variação no
ranque dessas espécies entre as comunidades. Por exemplo, em Enxu Queimado e
RDSPT, estão incluídos a Cavala (Scomberomorus cavalla) e o Sirigado (Mycteroperca
bonaci). Em Caiçara do Norte, dentre os peixes mais importantes destacam-se ainda a
Pescada (Conodon nobilis, dentre outras espécies da família Scianidae), o Atum
(Thunnus spp.) e a Cioba (Lutjanus purpureus). Já o Cação (minimamente
representantes do gênero Carcharhinus spp.), Espada, (Trichiurus lepturus), Salema
(Anisotremus virginicus), Pampo (Trachinotus cayennensis) e cangulo (Balistes vetula,
Aluterus scriptus, e Cantherhines macrocerus) também se destacaram na dieta da
comunidade central de Macau.
As quatro comunidades pesqueiras relataram a presença de espécies com algum nível
de risco de extinção na juventude em ambas fases ontogenéticas. Este é o caso do
pargo (Lutjanus purpureus) e do Sirigado (M. bonaci) atualmente classificados como
vulneráveis (categoria VU, segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção), da Guaiuba (Ocyurus chrysurus), Cioba (Lutjanus analis), Ariocó (Lutjanus
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synagris) e o Cangulo (Balistes vetula, Aluterus scriptus, e Cantherhines macrocerus)
classificados como quase ameaçados de extinção (NT) (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, 2014).
As espécies referentes ao Serra, Voador, Tainha, Dourado, e Guarajuba permaneceram
predominantes na alimentação atual da grande maioria dos pescadores. Contudo, a
composição alimentar proteica na fase adulta apresentou queda na representatividade
da Guaiuba (-46%), Ariocó (-32%), Bagre (-41%), Cioba (-36%), Cavala (-47%) Sirigado
(-76%), enquanto o Cangulo e Anchova deixaram de ser consumidos pela dificuldade
de captura-los, conforme relato dos pescadores (Figura 2).
Nos centros urbanos do estado, a alimentação em ambas fases de vida foi composta
majoritariamente pela Tilápia (Oreochromus niloticus; Tilapia rendalli), Atum (Thunnus
spp.), Sardinha (Harengula spp.; Opisthonema oglinum), Merluza (Merluccius hubbsi) e
Cioba (Lutjanus analis). O Camarão (Litopenaeus schmittii; L. vannamei) teve
diminuição considerável na composição alimentar dos adultos (-62%), assim como
Curimatã (Prochilodus spp.) (-77%), Corvina (Micropogonias furnieri)(-66%) e
Caranguejo (Ucies cordatus)(-78%). Por outro lado, o consumo do Salmão
(Oncorhynchus spp.) e do Meca (Xiphias gladius) triplicou em comparação a infância. O
número de citações da Tilápia e o do Dourado também dobrou na fase adulta.
A importância das fases ontogenéticas, como um fator temporal, para explicar a variação
da diversidade de peixes teve seu efeito demonstrada por meio do GLM (Tabela 5).
Neste modelo observamos que a fase adulta teve um efeito negativo sobre a riqueza do
pescado, tendo a diversidade alimentar da infância como referência (intercepto) no
modelo. A ontogenia explicou 15% da variação da riqueza de peixes usados como
alimento e a chance desse efeito ser atribuído ao acaso é inferior a 1%. Diante desse
resultado, rejeitamos a hipótese nula (H0) de que diversidade de peixes não está
associada à fase de vida do consumidor. A perda relativa da diversidade ao longo da
vida dos participante é um reflexo da variação histórica dos estoques pesqueiros da
região. Mesmo nos centros urbanos, onde se comercializam um amplo número de
espécies locais, cultivas ou importadas, houve uma queda na quantidade de espécies
consumidas.
A ontogenia dos consumidores está associada a variação da biodiversidade de peixes,
embora ela não explique todo o declínio da riqueza na dieta proteica dos pescadores e
dos consumidores urbanos de pescado ao longo da vida.
Uma leitura mais minuciosa dos resultados pode ser feitas entre os grupos, porque além
de idades distintas, a memória dos nomes dos peixes que se consumia na infância foram
diferentes entre a população urbana e pesqueira. Os pescadores, como era esperado,
citaram muito mais espécies do que os estudantes, raras as exceções. Isso não só deve
ser atribuído à alta dependência do pescado para a subsistência, como já foi citado, mas
também porque grande parte dos pescadores descendem de outros pescadores ou
estão vinculados ao território pesqueiro desde a infância. Portanto, é natural inferir que
a mudança na riqueza absoluta do pescado gere maiores consequências nos hábitos
culturais e segurança alimentar desse grupo.
De fato, observamos que as espécies predominantemente consumidas pelos discentes
universitários e população urbana são de origem cultivada, como a Tilápia, o Salmão,
Merluza e Camarão, Panga e etc. Embora a aquicultura seja promovida com o objetivo
de atender o aumento de demanda por pescado no mercado mundial e diminuir a
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pressão sobre os estoques naturais (FAO, 2010), existem muitos conflitos territoriais,
ambientais e econômicos na interface entre a produção aquícola e a pesca extrativa. A
expansão da aquicultura tem sido maior do que qualquer outra atividade responsável
pela produção de proteína de origem animal. Sua taxa média de crescimento é de 8,8%
ao ano desde 1970, enquanto a pesca de captura cresce à razão de 1,2% (WALTER ,
2010). A expansão de qualquer atividade produtiva tem um custo socioambiental. Nas
comunidades desse estudo por exemplo, ouvimos diversas reclamações sobre a
poluição estuarina, degradação dos manguezais e aumento do assoreamento dos rios
atribuída a produção intensiva de camarão. Os efeitos negativos da aquicultura ao meio
ambiente, às populações locais e à saúde, têm gerado uma série de debates em torno
da necessidade de regulação dessa atividade e da proposição de um modelo
sustentável (WALTER, 2010, FAO, 2020).
Outro ponto importante é o que a diminuição da diversidade de pescado consumida se
deu em um curto intervalo de tempo (entre 2 e 6 décadas, considerando os participantes
mais velhos). A explicação para esse fenômeno parte do pressuposto fundamental de
que a diversidade biológica e saúde dos ecossistemas aquáticos foram severamente
impactadas nas últimas décadas pela super-explotação de recursos pesqueiros, cujo
pico mundial atingido em 1996 correspondeu a mais de 87,5 milhões toneladas (TOPPE,
2012). Apesar das iniciativas de preservação e controle do recurso pesqueiro, acordos
comerciais facilitam a abertura das zonas econômicas exclusivas dos países tropicais a
grandes embarcações estrangeiras (PAULY, 2019). Inserido neste cenário está a
melhoria do aparato tecnológico e aumento do número de embarcações no pela pesca
artesanal, que também pode contribuir para a redução dos estoques naturais (MUALLIL
et al., 2014). A escassez de pescado pode levar a um aumento no valor comercial do
produto, o que também contribui para o surgimento ou agravamento de conflitos sociais
e políticos dentro e fora da comunidade pesqueira. O declínio do estoque pesqueiro na
região do estudo também pode ser estimado com base no conhecimento local dos
pescadores, de modo que o monitoramento da abundância virtual das espécies
possibilite a compreensão de outros parâmetros da biodiversidade (SILVA, 2019).
A mudança na composição da dieta está intimamente relacionada às percepções de
declínio do estoque pesqueiro ao longo do tempo (SILVA, 2019). As consequências
nutricionais e econômicas dessa perda são maiores para populações tradicionais, cuja
subsistência se dá pela captura multiespecífica da biodiversidade local (BEGOSSI,
2019; DA SILVA, 2009). Essa diminuição da diversidade está vinculada a inúmeros
processos de degradação dos ambientes costeiros, como exploração e consumo de
combustíveis fósseis, crescimento urbano, expansão do turismo e a própria atividade
pesqueira. No geral, essa lógica que alimenta a sobrepesca provoca o aumento do
número total de pescadores, em especial aqueles que fazem uso de técnicas
predatórias que demandam pouco conhecimento tradicional (SOUZA, 2004). A
sobrepesca ainda é o principal problema ambiental dos oceanos e pode resultar em
efeitos de cascatas tróficas em comunidades marinhas, com consequências na
diminuição da riqueza de espécies e a destruição de habitats (COLEMAN e WILLIAMS,
2002).
A biodiversidade mundial somente será conservada com a conservação da diversidade
cultural das comunidades tradicionais e vice-versa (DIAS, 2006; SOUZA, 2004). Em
suma, a provisão de produtos pesqueiros diversificados a longo prazo depende da
valorização e da atividade artesanal, familiar e multiespecífica (TOLEDO, 2001;
BEGOSSI, 2000).

CIÊNCIAS DA VIDA

1139

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

A Promoção do uso da biodiversidade tradicional e local como fonte básica para difundir
dietas sustentáveis pode orientar decisões assertivas por parte dos consumidores na
busca pela saúde integral (BURLINGAME, 2012). Opções de produtos sustentáveis
devem ser acessíveis, convenientes e desejáveis. De modo que a procura por alimentos
nutritivos, biologicamente diversos possa também alavancar aspirações culturais e
sociais (UNICEF 2019).

Conclusão

Em síntese, a diferença entre as espécies consumidas na infância e na fase adulta dos
participantes sugere um declínio na diversidade da composição alimentar da população
potiguar urbana e pesqueira. Porém não houve variação significativa na riqueza do
pescado consumido entre as comunidades pesqueiras e urbanas. O banco de dados
construído durante o período desse pesquisa possibilita a elucidação de muitas outras
questões sobre a relação entre a biodiversidade de peixes e os padrões de consumo da
população potiguar, bem como a importância do pescado para a segurança alimentar
das comunidades. Concluímos que a ampla diversidade de peixes disponível nos
ambientes costeiros do estado merece mais atenção em todos os níveis da gestão
pública e privada, de modo que o manejo do recurso seja projetado para garantir que
uma alimentação saudável e justa a todas as pessoas sem comprometer a
sustentabilidade da produção pesqueira.
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Anexos

Tabela 1. Hipóteses e premissas a respeito da variação espacial e ontogenética no
consumo de pescado, métricas de diversidade empregada neste estudo para testá-las
e os bancos de dados referente a cada conjunto de comunidades urbanas e pesqueiras.

Tabela 3. Perfil dos consumidores de pescado das comunidades urbanas e pesqueiras

Tabela 2. Listagem dos nomes populares e prováveis nomes científicos de peixes e
frutos do mar mais consumidos nas comunidades urbanas e pesqueiras do Rio Grande
do Norte.

Tabela 4. Teste Chi-quadrado do Modelo Linear Generalizado obtido para a explicar a
riqueza do pescado entre comunidades do Estado do Rio Grande do Norte. Categoria =
variável categórica referente a identidade pesqueira ou urbana das comunidades.

Tabela 5. Parâmetros e valores de p estimados usando um Modelo Linear Generalizado
com distribuição de Poisson explicando a riqueza de espécies de peixes e frutos do mar
consumidas entre fase ontogenética e categoria da comunidades do Estado do RN.

Figura 1 – Distribuição da Riqueza de espécies (S) nas 7 comunidades estudades (A).
Distribuição do índice de diversidade Shannon-Wiener (H`) e Equitabilidade de Pielou
(J) correspondente a cada comunidade (B).

Figura 2 – Riqueza do pescado consumido pela população adulta de 7 comunidades
potiguares em comparação a diversidade do consumo na infância/puberdade.
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TÍTULO: Como as árvores vizinhas podem influenciar a decomposição da serrapilheira
em cada estação na Caatinga?
Resumo
Na Caatinga, onde as condições de estresse hídrico, alta temperatura e incidência de
luz são fatores impactantes sobre a sobrevivência de suas espécies, entender e
conhecer espécies facilitadoras pode ser uma estratégia interessante em programas de
restauração. O presente estudo tem como objetivos gerais testar as hipóteses: (I) a
riqueza de espécies de árvores vizinhas deve ter um efeito positivo sobre a serrapilheira
uma vez que a riqueza favorece o efeito da complementaridade oferecendo uma maior
oferta de diferentes recursos a fauna decompositora que por sua vez torna-se mais
diversa e assim mais capaz de degradar diferentes tipos de substratos. (II) Um maior
índice de facilitação das árvores que compõem a vizinhança deve influenciar
positivamente a decomposição da serrapilheira através do seu efeito positivo sobre
plantas do sub bosque, principalmente sobre as herbáceas, que por sua vez, ao
descartarem suas folhas mais lábeis sobre solo, exercem um efeito de amenização na
disponibilidade de nutrientes para a fauna decompositora, uma vez que as folhas de
sistemas florestais secos tendem a ser mais recalcitrantes. Os dados obtidos afirmam
que a riqueza de espécies arbóreas não influenciou a decomposição em nenhuma das
estações. Assim como, o índice de facilitação das parcelas que não teve influência
significativa no processo de decomposição.

Palavras-chave: Palavras-chave: Restauração, Decomposição, Caatinga.
TITLE: How can neighboring trees influence the decomposition of the litter at each
station in the Caatinga?
Abstract
In the Caatinga, where water stress conditions, high temperature and light incidence are
impacting factors on the survival of their species, understanding and knowing facilitating
species can be an interesting strategy in restoration programs. The present study has
as general objectives to test the hypotheses: (I) the richness of species of neighboring
trees should have a positive effect on the litter since the richness favors the effect of
complementarity offering a greater supply of different resources to decomputating fauna
that in turn becomes more diverse and thus more capable of degrading different types
of substrates. (II) A higher rate of facilitation of the trees that make up the neighborhood
should positively influence the decomposition of the litter through its positive effect on
plants in the understory, especially on herbaceous plants, which in turn, when discarding
their leaves more labe on soil, exert an effect of aestheization on the availability of
nutrients for the decomposing fauna, since the leaves of dry forest systems tend to be
more recalcitrant. The data obtained state that the richness of tree species did not

CIÊNCIAS DA VIDA

1144

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

influence the decomposition in any of the seasons. As well as, the index of facilitation of
plots that had no significant influence on the decomposition process.
Keywords: Keywords: Restoration, Decomposition, Caatinga.
Introdução
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro (MMA, 2002), que faz parte de uma
ampla classificação mundial conhecida como Florestas Tropicais Sazonalmente Secas
(em inglês “Seasonal dry tropical forests” – SDTFs), sendo a maior SDTF da América
do Sul (Pennington; Prado; Pendry, 2000), com aproximadamente 826.411 km² (MMA,
2016) e ocupando cerca de 11% do território brasileiro (Alves; Araújo; Nascimento,
2009). A região apresenta um clima semiárido com curta estação chuvosa (de 3 a 5
meses), com longos períodos de seca de baixa precipitação (de 200 a 1.000 mm) e alta
temperatura média anual (de 25 a 30°C) (Sena, 2011)
O sucesso ou fracasso dos projetos de restauração, dentre diversas outras medidas,
está relacionado com a seleção ou não de espécies adaptadas às condições ambientais
locais (Gastón 12 et al., 2014). Esse Bioma, apesar de estar localizada em uma região
semiárida, tem uma vegetação altamente diversa com espécies arbóreas
predominantemente decíduas, que dispensam suas folhas na estação seca (Leal,
2005), compondo uma serrapilheira composta por diversas espécies no solo, e sua
decomposição disponibiliza nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas na
estação chuvosa seguinte.
A Facilitação é uma interação positiva, na qual uma espécie facilitadora (enfermeira)
exerce um efeito positivo sobre o desenvolvimento e sobrevivência de outra(s)
espécie(s) (alvo), através do aumento da disponibilidade de recursos ou provendo
condições abióticas mais favoráveis (Hunter e Aarssen, 1988; Callaway 1995; Bruno,
2003). Em ambientes com condições ambientais abióticas estressantes, a facilitação
torna-se particularmente importante (Flores & Jurado 2003).
Na Caatinga a maior parte da biomassa da serapilheira é atribuída às folhas que caem
das árvores, transferindo nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) da
parte aérea das plantas para o solo (Dantas, 2003; Santana 2005), sendo o N e o P
apontados como os mais limitantes para o crescimento das plantas do bioma (Menezes
et. al. 2012). No entanto, para que esses nutrientes sejam absorvidos por outras plantas
é necessário o processo de decomposição da serrapilheira, esse processo, promove a
ciclagem de nutrientes das plantas para o solo e do solo para as plantas. Vários fatores
influenciam na velocidade do processo de decomposição, tais como, a incidência solar
e a precipitação.
O presente estudo tem como objetivo testar se: (I) a riqueza de espécies de árvores
vizinhas deve ter um efeito positivo sobre a decomposição da serrapilheira; (II) O índice
de facilitação das árvores que compõem a vizinhança pode influenciar a decomposição
da serrapilheira.Uma vez que, a riqueza favorece o efeito da complementaridade
oferecendo uma maior oferta de diferentes recursos a fauna decompositora que por sua
vez torna-se mais diversa e assim mais capaz de degradar diferentes tipos de
substratos, esperamos que as taxas de decomposição da serrapilheira aumento de
acordo com o número de espécies arbóreas na vizinhança. Esperamos também que um
maior índice de facilitação das árvores que compõem a vizinhança influencie
positivamente a decomposição da serrapilheira através do seu efeito positivo sobre
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plantas do sub bosque, principalmente sobre as herbáceas, que por sua vez, ao
descartarem suas folhas mais lábeis sobre solo, exercem um efeito de amenização na
disponibilidade de nutrientes para a fauna decompositora, visto que, em sistemas
florestais secos, as folhas das árvores tendem a ser mais recalcitrantes. Como objetivos
específicos, responder às seguintes perguntas: (I) A riqueza de espécies de árvores
vizinhas influencia a decomposição da serrapilheira? (II) O índice de facilitação das
árvores que compõem a vizinhança pode influenciar a decomposição da serrapilheira?

Metodologia

ÁREA DE ESTUDO
O estudo foi realizado em um experimento de Restauração da Caatinga, coordenado
pela Dra. Gislene Maria da Silva Ganade, em uma área degradada de aproximadamente
3,5 ha cedida ao Laboratório de Ecologia da Restauração - UFRN, em 2013, para fins
experimentais pela Unidade de Conservação, FLONA - Floresta Nacional de Açu,
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
(Figura 1). A área está localizada no município de Assu - RN, Brasil (5º 32’ 20’’ S e a
36º 57’ 49’’ W). O clima local é semiárido com precipitação anual que varia entre 400 e
600mm e temperatura média de 28ºC (ALVARES et al., 2013).
O experimento é composto por 16 espécies arbóreas, nativas da Caatinga (Tabela 1).
Ele foi implantado em julho de 2016 com uma área total de 3,5 ha dividida em 155
parcelas de 104 m² (8 x 13 m) as quais foram plantadas comunidades de 32 indivíduos
em cinco níveis de riqueza: 16 monoculturas, combinações de duas espécies,
combinações de quatro espécies, combinações de oito espécies e uma combinação de
16 espécies, além de oito parcelas controles sem nenhum tratamento (Tabela 2). A
freqüência de árvores por espécie foi a mesma em todos os níveis de riqueza (Figura
6). O experimento também tem um gradiente de diversidade funcional e de facilitação
entre as espécies.
Sabe-se que, o processo de sucessão ecológica não ocorreu de maneira natural no
local, abandonado há cerca de 10 anos, nada crescia. Após a implantação do projeto,
podemos observar que muitas das espécies têm conseguido se estabelecer bem no
local enquanto outras têm tido, ainda, alta mortalidade. Assume-se que variáveis como
clima, composição do solo, sazonalidade, relevo, aridez, alta temperatura, herbivoria,
pouca precipitação e umidade, estariam influenciando em vários fatores no crescimento
e sobrevivência das espécies em estudo. Este projeto faz parte de uma rede mundial,
denominada TreeDiv (http://www.treedivnet.ugent.be/), que em conjunto com outros 16
países testam o efeito da diversidade de espécies nativas sobre o funcionamento de
florestas plantadas.
O presente estudo foi realizado neste experimento e utilizamos alguns dados de
medidas anteriores e de outros estudos também realizados na mesma área, como o
índice de facilitação de cada combinação calculado com base em um experimento de
facilitação com a mesma espécie usada para o projeto de restauração (Fagundes,
2016).
ESPÉCIES UTILIZADAS NO EXPERIMENTO

CIÊNCIAS DA VIDA

1146

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Coletamos, previamente, folhas de Amburana Cearensis, Cumaru e Combretum
leprosum, Mofumbo, em sacos de papel, devidamente identificados. As coletas foram
realizadas na própria área de estudo. As folhas foram secas, a 60ºC, durante 48h, na
estufa do Laboratória de Triagem Seca, Departamento de Ecologia, UFRN, Natal-RN.
Após secas, foram devidamente pesadas, formando 465 amostras de cada espécie,
além de 465 amostras de palitos de picolé. Cada amostra correspondeu a 3g cada.
Para avaliar como a vegetação vizinha afeta o processo de decomposição em cada
estação em Caatinga realizamos um experimento com litterbags, armadilhas de
serrapilheira, replicado tanto na estação seca quanto na estação chuvosa, em que
expusemos folhas de duas espécies nativas da caatinga: (I) Amburana Cearensis Cumaru, com uma relação média C:N cerca de 18; e (II) Combretum leprosum Mofumbo, com relação média C:N cerca de 28. Escolhemos estas duas espécies para
cobrir dois extremos de dureza de folhas, sendo o cumaru uma espécie de folhas lábil
e o mofumbo uma espécie de folha dura. Além disso, também utilizamos (III) palitos de
picolé como um material controle.
CONFECÇÃO DOS LITTERBAGS
Confeccionamos 1.395 litterbags para cada estação, com cerca de 12x12cm, malha de
2mm e fechados com velcro, devidamente identificados com piloto permanente. As
amostras foram compostas de 9 litterbags unidos por uma linha de nylon com
espaçamento de 30 cm entre cada litterbag.
EXPERIMENTO DE CAMPO
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DOS LITTERBAGS DO CAMPO
Realizamos 4 idas à campo, implantação e retiradas do experimento. A primeira
implantação foi em setembro de 2019 e janeiro de 2020, correspondente a estação seca,
foram distribuídos, de maneira centralizada, em cada parcela, 1 composição com 9
litterbags unidos por uma linha de nylon de aproximadamente 30 cm de separação entre
cada litterbag. Os litterbags ficaram no campo por 160 dias.
Ao final desse tempo no campo, os materiais foram pesados novamente e as taxas de
decomposição foram calculadas para cada um deles pela diferença entre o peso inicial
(3g) e o necromass que permanece dentro dos litterbags. O material coletado foi
acondicionado em sacos de papel e enumerados de acordo com a localização e
identificação da parcela. Esse material foi levado ao Laboratório de Triagem Seca,
Departamento de Ecologia, UFRN, Natal-RN, onde permaneceu na estufa para secar
durante 48 h à 60ºC. Após retirarmos a coleta da estufa, realizaremos a identificação e
a medida de peso seco do material, observando quanto se perdeu em gramas durante
o processo de decomposição. O mesmo foi feito na estação chuvosa, replicados entre
fevereiro e junho de 2020.

Resultados e Discussões

Cruzamos as taxas de decomposição de cada material com o nível de riqueza das
espécies nas parcelas do experimento de restauração. Utilizando um modelo linear,
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comparamos a média das taxas de decomposição de Cumuru, Mofumbo e palitos de
picolé (mg) em relação a riqueza das parcelas para avaliar o efeito da riqueza no
processo de decomposição. Usamos o mesmo modelo para comparar a média das
taxas de decomposição dos três materiais em relação ao índice de facilitação das
parcelas para avaliar o efeito da facilitação entre espécies arbóreas sobre o processo
de decomposição. Para identificar se houve algum efeito sazonal, fizemos a análise
usando dados da estação seca e chuvosa separadamente. Todas as análises descritas
neste estudo foram feitas através do software R Studio, utilizando os pacotes vegan,
dplyr, agricolae, e para construir os gráficos usamos o pacote ggplot2.
Podemos observar em todos os gráficos que o material com maior taxa de
decomposição foram as folhas do cumarú, as folhas do mofumbo tiveram decomposição
média menor que as folhas do cumaru e os palitos foram o material com menor taxa de
decomposição dos três, em ambas as estações (DF = 2, F = 925,25, p<0,001). Também
é possível observar que a decomposição das folhas foi maior na estação chuvosa do
que na estação seca (cumarú: p<0,001; mofumbo: p<0,001). Não houve diferença
significativa entre a estação seca e chuvosa em relação a decomposição dos palitos. Os
resultados apresentados aqui não mostraram efeito da riqueza de espécies das parcelas
sobre a decomposição de nenhum dos três materiais testados na estação seca (Figura
5). Na estação chuvosa a riqueza de espécies das parcelas apresentou efeito positivo
apenas sobre a decomposição dos palitos (p<0,05) (Figura 6). O índice de facilitação
das parcelas não teve influência significativa no processo de decomposição de nenhum
dos três materiais durante (Figuras 7 e 8). Logo, a nossa primeira hipótese não foi
plenamente corroboradas por nossos resultados. E a nossa segunda hipótese foi
rejeitada.

Conclusão
A diferença entre as taxas de decomposição entre as estações seca e chuvosa, devese provavelmente ao fato de que na estação chuvosa há maior atividade da comunidade
decompositora devido à fatores ambientais mais favoráveis (Pinto et al., 2009), tais
como temperatura, umidade do ar, umidade do solo e maior sombreamento por parte
devido ao dossel mais fechado, tornando o ambiente mais ameno e com maior
disponibilidade de água (Costa, 2017). Tais fatores favorecem a sobrevivência e
captação de recursos por dos organismos decompositores que degradam a necromassa
de forma mais eficiente (Chapin et al., 2002).
O fato do Cumaru ter sido o material com as maiores taxas de decomposição já era
esperado, uma vez que suas folhas são mais lábeis e possuem maior razão C:N entre
os três materiais testados (Peixoto-Neto, 2017). A razão C:N é o principal indicador de
qualidade da serrapilheira em ambientes florestais secos (Rai et al., 2016). Logo, as
folhas do Cumaru são mais atrativas para os organismos decompositores do que as
folhas de mofumbo e o palito e a preferência alimentar da comunidade decompositora
é um dos principais determinantes da velocidade de degradação da serrapilheira
(Gama-Rodrigues et al., 2003, Costa et al. 2005; Terror et al., 2011, Teixeira et al.,
2012;).
Com a exceção do palito na estação chuvosa, em nenhum outro cenário a riqueza
apresentou efeito sobre a decomposição dos materiais testados. Alguns estudos
mostram que não a riqueza, mas sim a diversidade funcional está mais relacionada à
decomposição da serrapilheira. Ou seja, não é o número, mas sim a identidade das
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espécies da vizinhança que influenciam as taxas de decomposição (Hattenschwiler et.
al., 2005; Gartner e Cardon, 2004; Finerty et. al., 2016). No entanto, é possível que
durante a estação chuvosa, quando há maior atividade de térmitas e outros insetos
especializados em degradar materiais vegetais mais recalcitrantes, a riqueza das
parcelas tenha promovido uma maior variedade de recursos para esses organismos,
promovendo um maior ataque por parte destes sobre os palitos.
Devido ao fato das árvores plantadas no experimento de restauração ainda estarem nos
primeiros estágios de vida, é possível que a relação que estabelecem umas com as
outras e com o estrato herbáceo ainda seja de competição por recursos como, luz e
nutrientes. Logo as relações de facilitação entre as espécies ainda não está bem
estabelecida. Isso pode explicar o fato de apenas o Cumaru ter apresentado um efeito
marginal (p<0,07) do índice de facilitação da vizinhança sobre a decomposição da
serrapilheira. Tal resultado também pode indicar que a facilitação apenas exerce efeito
sobre a decomposição de materiais menos recalcitrantes, porém, possivelmente apenas
em estágios de sucessão florestais mais tardios.
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Anexos

Figura 1: Experimento BrazilDry, vista de cima por um drone, Julho de 2017. Disponível
em: Acesso em 12 de Setembro de 2020.

Figura 2: Delineamento do Experimento BrazilDry. Imagem Disponível em: Acesso em
14 de Junho de 2020.

Figura 3: Amostras de Mofumbo e Cumaru com 3g cada, Novembro de 2019.

Figura 4: Litterbags em campo, FLONA Açu (2020).
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Figura 5: Gráfico dos modelos lineares relacionando a massa seca decomposta em mg
(Y) e a riqueza de espécies das parcelas do experimento de restauração (X) para os
três materiais durante a estação seca.

Figura 6: Gráfico dos modelos lineares relacionando a massa seca decomposta em mg
(Y) e a riqueza de espécies das parcelas do experimento de restauração (X) para os
três materiais durante a estação chuvosa.

Figura 7: Gráfico dos modelos lineares relacionando a massa seca decomposta em mg
(Y) e o índice de facilitação das parcelas do experimento de restauração (X) para os três
materiais durante a estação seca.

Figura 8: Gráfico dos modelos lineares relacionando a massa seca decomposta em mg
(Y) e o índice de facilitação das parcelas do experimento de restauração (X) para os três
materiais durante a estação chuvosa.

Tabela 1: Espécies do Experimento de Restauração. Laboratório de Ecologia da UFRN
(2016).

Tabela 2: Composições de espécies do Experimento. Laboratório de Ecologia da
Restauração UFRN. (2016)
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TÍTULO: Taxonomia do cascudinho Parotocinclus jumbo Britski & Garavello
(Silurifomes, Loricariidae) nas drenagens do semiárido brasileiro com base em dados
morfológicos
Resumo

O gênero Parotocinclus possui muitas espécies de cascudinhos descritas nas bacias
hidrográficas do Nordeste do Brasil, principalmente na Caatinga. A maioria desses
peixes Hypoptopomatineos apresenta distribuição geográfica restrita, geralmente
ocorrendo em uma única bacia. No entanto, Parotocinclus jumbo, descrita do rio Paraíba
do Norte, possui uma ampla distribuição conhecida em diversas bacias da região do
Nordeste, indicando se tratar de um possível complexo de espécies, além de apresentar
caracteres morfológicos únicos. Neste trabalho, a partir de dados morfológicos
verificamos que P. jumbo tratava-se de um complexo de espécies únicas, sendo
reconhecidas quatro possíveis novas espécies, como também apresentam um conjunto
de caracteres morfológicos que os distinguem das demais linhagens da subfamília
Hypoptopomatinae fundamentando, assim, tratar-se de um gênero novo com espécies
isoladas geograficamente, e algumas dessas espécies ocorrem em bacias que recebem
água da transposição do Rio São Francisco, que provoca mudança do ciclo hidrológico
e pode impactar na fauna nativa, se fazendo necessário uma avaliação do estado de
conversação dessas espécies.

Palavras-chave: Morfologia. Sistemática. Hypoptopomatinae. Peixes da Caatinga
TITLE: Taxonomy of Parrotocinclus jumbo Britski & Garavello (Siluriformes, Loricariidae)
in drainages in the Brazilian semiarid based on morphological data
Abstract

The genus Parotocinclus has many species of hawthorn described in the hydrographic
basins of Northeast Brazil, mainly in the Caatinga. Most of these Hypoptopomatine fishes
have a restricted geographical distribution, usually occurring in a single basin. However,
Parotocinclus jumbo, described from the Paraíba do Norte River, has a wide known
distribution in several basins in the Northeast region, indicating that it is a possible
complex of species, in addition to presenting unique morphological characters. In this
work, based on morphological data, we verified that P. jumbo was a complex of unique
species, with four possible new species being recognized, as well as having a set of
morphological characters that distinguish them from other strains of the subfamily
Hypoptopomatinae, thus confirming to be a new genus with geographically isolated
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species, and some of these species occur in basins that receive water from the
transposition of the São Francisco River, which causes changes in the hydrological cycle
and may impact on native fauna, making an assessment of the state conversation of
these species.

Keywords: Morphology. Systematic. Hypoptopomatinae. Caatinga fishes. Freshwater
Introdução
Os cascudinhos Hypoptopomatineos, particularmente do gênero Parotocinlcus
Eigenmann & Eigenmann, apresentam elevada riqueza de espécies nas bacias
hidrográficas do Nordeste do Brasil, com 12 espécies descritas para a região (Pereira
et al. 2019), onde a maior parte dessas espécies são encontradas nas bacias da
ecorregião do Nordeste Médio-Oriental (NEMO) (Nogueira et al., 2010). A maioria
dessas espécies possuem distribuição geográfica restrita, exceto algumas espécie
como Parotocinclus jumbo Bristki & Garavello que apresenta uma ampla distribuição,
ocorrendo em oito bacias do Nordeste, sendo algo atípico entre as espécies desse
gênero e por isso despertou o questionamento de se tratar de um possível complexo de
espécies (Ramos et al., 2016).
P. jumbo, tem a localidade tipo na bacia do Rio Paraíba do Norte e foi descrita a partir
do desmembramento da série-tipo de Parotocinclus spilosoma Fowler (Britski &
Garavello, 2002), e desde a sua descrição, os indivíduos da bacia do Rio Jaguaribe
apresentam dificuldade em sua identificação devido ao seu tamanho reduzido (Britski &
Garavello, 2002). Além disso, a espécie é uma das linhagens mais divergentes da
espécie tipo P. maculicauda (Steindachner) (Cramer et al., 2011) e sugerido por Lehman
(2006) como um possível gênero novo, com base principalmente nos caracteres
morfológicos: (1) ausência de odontódeos sobre o espinho da nadadeira pélvica, em
vista ventral, dirigidos medialmente; (2) processo lateral do basipterígio; (3) presença de
um “spinelet” em forma de placa dorsal não fusionada a placa nucal; e (4) placa da
bochecha exposta, reduzida ventralmente e sem projeções.
A partir de uma análise morfológica, o presente estudo teve como objetivo resolver
incertezas taxonômicas e verificar se P. jumbo se trata de um gênero novo composto
por uma única espécie com ampla distribuição geográfica, ou de um complexo de
espécies crípticas no Nordeste do Brasil.

Metodologia

Para as análises morfológicas separamos espécimes de Parotocinclus jumbo
provenientes das principais bacias hidrográficas da ecorregião do Nordeste MédioOriental (dos rios Jaguaribe, no Ceará, Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte e
Paraíba, Paraíba do Norte, no Paraíba, Ipojuca, em Pernambuco, e Paraíba do Meio,
em Alagoas) e da bacia do rio São Francisco (Pernambuco), coletados entre 2011 e
2019, fixados em formol a 4% e, posteriormente, transferidos para etanol a 70%. Todo
material encontra-se depositado nas coleções ictiológicas da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
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Para as medições utilizamos entre 9-20 exemplares de cada bacia, seguindo as
medidas e contagens de Carvalho & Reis (2009), com auxílio de um paquímetro digital
que registra décimos de milímetro. As medidas são apresentadas como porcentagem
do comprimento padrão (CP) ou o comprimento da cabeça (CC). Também fizemos as
contagens das séries de placas longitudinais de acordo com Schaefer (1997) e Lehmann
et al. (2013).
A partir dos dados morfométricos, realizamos a correção do efeito alométrico para
eliminar variações ontogenéticas seguindo Lleonart (2000). Avaliamos os valores de
fator de inflação da variância (VIF) por meio do programa R (Team R Core, 2014), com
o pacote usdm (Naimi et al. 2014), onde se removeu variáveis com um valor acima de
cinco para diminuir os níveis de colinearidade (Zuur et al. 2010). Também elaboramos
uma análise de variância multivariada (MANOVA) com uma análise de variável canônica
(CVA) na matriz de covariância de 12 medidas, para uma discriminação entre grupos
(bacias) usando os pacotes ggplot2 (Wickham 2016), ggord (Beck 2017) e MASS (Ripley
et al. 2011) no programa R (Team R Core, 2014) . As pontuações dos componentes
foram plotadas para o LD1 e LD2 e interpretadas para representar uma forma livre de
tamanho (Bookstein 1989). Para melhor demonstrar as análises estatísticas da
morfometria geramos tabelas comparativas.
As análises osteológicas foram realizadas por meio do procedimento de clarear e corar
ossos e cartilagens (c&s), seguindo o método proposto por Taylor e Van Dyke (1985).
Com isso, fizemos desenhos craniais e ventrais para comparar os espécimes e
utilizamos a bibliografia disponível para comparar os caracteres morfológicos entre os
gêneros da subfamília Hypoptopomatinae.

Resultados e Discussões

A partir das medidas morfométricas geramos um gráfico de CVA (Fig. 1), no qual
observamos que não há sobreposição dos dados dos espécimes entre as bacias,
percebemos uma relação de proximidade entre os dados das bacias Ipojuca e Paraíba
do Meio e uma notável separação dos dados das demais bacias entre si. Os valores
apresentados de Wilks’Λ=3.707-0.5, F=31.76 e p=5.321-136 na MANOVA são
significativos e reforçam essa separação entre os dados das bacias, que demonstram
variações na forma do corpo. Dentre as variáveis que melhor responderam destacamse: o comprimento da nadadeira adiposa até o focinho (PAdD), comprimento da cabeça
(HL), comprimento do pedúnculo caudal (CPL), largura do cleitro (CW), o comprimento
da nadadeira dorsal (DL), o comprimento da nadadeira peitoral (PL), e comprimento prédorsal (PdL). Os dados morfométricos e merísticos podem ser encontrados nas tabelas
1 e 2.
Os exemplares da bacia do Rio Jaguaribe usados na morfometria apresentaram um
comprimento padrão pequeno, média de 23,30mm (variação 21,16-28.28 mm CP vs.
média de 32,94 mm CP e variação 19,95-49,25 mm CP das outras espécies juntas) e
devido ao tamanho reduzido torna sua identificação difícil, algo já mencionado por Britski
& Garavello (2002). Foram realizadas diversas expedições nessa bacia, porém muitas
não obtiveram sucesso de captura dessa espécie, e quando encontrada, apresentava
baixa densidade.
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Realizamos análises osteológicas nos espécimes de cada bacia que possibilitaram
reconhecer características relevantes para a diagnose de P. jumbo, destacando
diferenças dos espécimes entre as bacias a partir do padrão de placas abdominais (Fig.
2) e placas cranianas (Fig. 3), e portanto, confirmando se tratar de um complexo de
quatro possíveis espécies novas.
Além das variações na forma do corpo entre as linhagens, ao compararmos as
características morfológicas que estabelecem a diagnose do gênero Parotocinclus,
verificamos algumas diferenças relevantes que indicam tratar-se de um gênero novo da
subfamília Hypoptopomatinae, considerando os seguintes caracteres: (1) odontódeos
na ponta do focinho longos, largos e arredondados (ver Fig.3 em Britski & Garavello
(2002)) (vs. odontódeos em forma de espinhos); (2) espinho da nadadeira peitoral curto,
com uma porção mole e segmentada, apresentando “lepidotrichias” que se prolongam
à um quarto do tamanho da nadadeira (Fig.5) (vs. espinhos longos, que se estendem
até o final da nadadeira); (3) grande área nua desprovida de placas em torno da região
anal (vs. região anal circundada por placas); (4) órbitas mais próximas entre si,
posicionadas na porção superior da cabeça (vs. órbitas posicionadas na porção lateral
da cabeça); (5) ausência de placa anterior ao espinho dorsal, “spinelet”, não fusionada
(Fig.6); (6) placa da bochecha exposta, reduzida ventralmente e sem projeções (vs.
placa da bochecha com projeção para região ventral da cabeça); (7) padrão de colorido
quando vivo apresenta um brilho dourado (Fig. 7) (presente apenas em Otocinclus affinis
Steindachner); (8) região do cleitro totalmente coberta por pele, com presença de placas
dérmicas esparsas (vs. cleitro totalmente ou parcialmente exporto e coberto por
odontódeos); e (9) espinho da nadadeira pélvica em vista ventral com odontódeos
direcionados posteriormente (vs. direcionados medialmente).
Foram acrescentados mais quatro novos caracteres morfológicos para a diagnose do
gênero e utilizado cinco dos doze caracteres exclusivos que Lehmann (2006) elencou.
Dentre esses, foi indicado a ausência do processo lateral do basipterígio (p.l.bspt),
porém ao avaliar diversos indivíduos, observamos a presença desse processo no novo
gênero (Fig.5).
Assim, até a descrição formal do taxa, nomeamos o possível gênero novo com suas
respectivas linhagens como: Gen. n. jumbo, a linhagem da localidade tipo, do Rio
Paraíba do Norte; Gen. n. sp. n. 1, da localidade do Rio Jaguaribe, Gen. n. sp. n. 2, da
localidade do Rio Piranhas-Açu; Gen. n. sp. n. 3, sendo a mesma linhagem que ocorre
no Rio Paraíba do Meio e do Rio Ipojuca; e Gen. sp. n. 4, da localidade do Rio São
Francisco; E a partir disso, estruturamos uma chave de identificação encontrada abaixo:
Chave de identificação para as linhagens
1Abdômen
coberto
ou
dérmicas....................................... 2

quase

totalmente

coberto

de

Abdômen
quase
nu
(Rio
São
................................................................................ Gen. n. sp. n. 4

placas

Francisco)

2Presença
de
placas
dérmicas
anal........................................................................... 3

na

região

Ausência
de
placas
dérmicas
anal............................................................................ 4

na

região
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3- Presença de duas placas pré-nasais
Meio)............................ Gen. n. sp. n. 3

(Rio

Ipojuca

e Rio

Paraíba do

Placa
pré-nasal
única
(Rio
.................................................................................... Gen. n. sp. n. 1
4Presença
de
duas
placas
pré-dorsais
..................................................... Gen. n. sp. n. 2

(Rio

Jaguaribe)

Piranhas-Açu)

Placa
pré-dorsal
única
(Rio
Paraíba
Norte)........................................................................ Gen. n. jumbo

do

Cada linhagem é restrita apenas a uma única bacia (ver mapa de distribuição na Fig. 4)
com exceção da linhagem Gen. n. sp. n. 3, encontrada nas cabeceiras dos rios Ipojuca
e Paraíba do Meio, que são próximas das cabeceiras de algumas drenagens do rio São
Francisco, o que indica uma possível dispersão resultante de eventos de capturas de
cabeceiras, como mencionado em Lima et al. (2017).
Portanto, além das diferenças morfológicas que corroboram com Lehmann (2006) e
Ramos et al., (2016) que sugeriram a possibilidade de P. jumbo ser, respectivamente,
um novo gênero e um complexo de espécies, também é suportada pela análise
molecular mitocondrial realizada por Barros-Neto (2020) que apresenta o gênero como
monofilético com alto valor de suporte estatístico, algo incomum a subfamília
Hypoptopomatinae, realocando a espécie P. jumbo e indicando quatro possíveis novas
linhagens incluídas em um novo gênero. Ainda mais, foram reconhecidas duas
linhagens das bacias Capibaribe, em Pernambuco, e Coruripe, em Alagoas, Gen. n. sp.
n. 5 e Gen. n. sp. n. 6 respectivamente, mas devido à falta de espécimes suficientes não
entraram no trabalho de descrição e, portanto, se faz necessário mais coletas para
analisá-las e sanar a lacuna de que podem representar possíveis espécies
negligenciadas ou pertencerem às espécies já diagnosticadas.
A descrição dessas novas linhagens eleva a riqueza da subfamília Hypoptopomatinae
à medida que diminui a distribuição geográfica de Gen. n. jumbo, tornando-se mais
suscetível aos impactos ambientais que essas bacias venham a sofrer como, por
exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que devido a mudança do ciclo
hidrológico do Rio São Francisco para outras bacias pode afetar diretamente a
composição da fauna aquática nativa, e por isso se faz necessário avaliar o grau de
ameaça que essas espécies podem estar suscetíveis.

Conclusão

Os dados morfológicos confirmam que P. jumbo tratava-se de um complexo de espécies
únicas, sendo reconhecidas quatro possíveis novas linhagens que se diferenciam da
linhagem tipo, Gen. n. jumbo, por apresentar variações na forma do corpo, variações
osteológicas no crânio e variações na distribuição de placas na região ventral do
abdômen, como também apresentam um conjunto de caracteres morfológicos que os
distinguem das demais linhagens da subfamília Hypoptopomatinae indicando, assim,
tratar-se de um gênero novo. E, com isso, a descrição dessas novas linhagens eleva a
riqueza da subfamília Hypoptopomatinae à medida que restringe a distribuição
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geográfica do gênero novo, sendo necessário avaliar o grau de ameaça que essas
espécies estão suscetíveis.

Referências

Barros-Neto, L. F. (2020). Taxonomia integrativa e biogeografia dos cascudinhos da
subfamília Hypoptopomatinae (Siluriformes: Loricariidae) do Nordeste do Brasil. Tese
de doutorado não publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 182p.
Beck, M. W. (2017). ggord: Ordination Plots with ggplot2. R package version 0.11, 9000.
Available at: https://zenodo.org/badge/latestdoi/35334615 [verified 14 Marc 2019].
Bookstein, F. L. (1989). " Size and shape": a comment on semantics. Systematic
zoology, 38(2), 173-180. DOI: 10.2307/2992387.
Britski, H. A., & Garavello, J. C. (2002). Parotocinclus jumbo, a new species of the
subfamily Hypoptopomatinae from northeastern Brazil (Ostariophysi: Loricariidae).
Ichthyological Exploration of Freshwaters, 13(3), 278-288.
Carvalho, T. P., & Reis, R. E. (2009). Four new species of Hisonotus (Siluriformes:
Loricariidae) from the upper rio Uruguay, southeastern South America, with a review of
the
genus
in
the
rio
Uruguay
basin.
Zootaxa,
2113(1-40).
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.2113.1.1.
Cramer, C. A., Bonatto, S. L., & Reis, R. E. (2011). Molecular phylogeny of the
Neoplecostominae and Hypoptopomatinae (Siluriformes: Loricariidae) using multiple
genes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59(1), 43-52.
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.01.002.
Lehmann PA, Braun BK, Pereira EHL, Reis RE. A new species of the Hypoptopomatinae
catfish Parotocinclus (Siluriformes: Loricariidae), from the headwaters of the Rio
Jequitinhonha, Brazil. Copeia. 2013; 2013(3):435-40.
Lima, S. M. Q., Ramos, T. P. A., da Silva, M. J., & Rosa, R. S. (2017) Diversity,
Distribution, and Conservation of the Caatinga Fishes: Advances and Challenges. In:
Silva, J. M. C., Leal, I. R., Tabarelli, M. (eds) Caatinga. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68339-3_4.
Lleonart, J., Salat, J., & Torres, G. J. (2000). Removing allometric efects of body size in
morphological analysis. J. theor. Biol, 205, 85-93. https://doi.org/10.1006/jtbi.2000.2043.
Naimi, B., Hamm, N. A., Groen, T. A., Skidmore, A. K., & Toxopeus, A. G. (2014). Where
is positional uncertainty a problem for species distribution modelling?. Ecography, 37(2),
191-203. doi: 10.1111/j.1600-0587.2013.00205.x.
Nogueira, C., Buckup, P. A., Menezes, N. A., Oyakawa, O. T., Kasecker, T. P., Neto, M.

CIÊNCIAS DA VIDA

1158

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

B. R., & da Silva, J. M. C. (2010). Restricted-range fishes and the conservation of
Brazilian
freshwaters.
PloS
one,
5(6),
e11390.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011390.
Pereira, E. H., de A. Santos, A. C., de Pinna, M. C., & Reis, R. E. (2019). An Enigmatic
New Loricariid (Actinopterygii: Siluriformes) from Relictual Upper Reaches of Chapada
Diamantina, Bahia, Brazil. Copeia, 107(4), 597-605. https://doi.org/10.1643/CI-19-244.
Ramos, T. P. A., Lehmann, A., Barros-Neto, L. F., & Lima, S. M. Q. (2016). Redescription
of the endangered hypoptopomatine catfish Parotocinclus spilurus (Fowler, 1941)
(Siluriformes: Loricariidae) from the upper rio Jaguaribe basin, northeastern Brazil.
Neotropical Ichthyology, 14(1) e150098. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0224-20150098.
Ripley, B. (2011). MASS: support functions and datasets for Venables and Ripley’s
MASS. R package version, 7-3.
Schaefer SA. The neotropical cascudinhos: systematics and biogeography of the
Otocinclus catfishes (Siluriformes: Loricariidae). Proceedings of the Academy of Natural
Sciences of Philadelphia, 1997; 148, 1-120.
Taylor, W. R., & Van Dyke, G. C. (1985). Revised procedures for staining and clearing
small fishes and other vertebrates for bone and cartilage study. Cybium (Paris), 9(2),
107- 119.
Team, R. C. (2014). R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2012.
Wickham, H. (2016). ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer.
Zuur, A. F., Ieno, E. N., & Elphick, C. S. (2010). A protocol for data exploration to avoid
common statistical problems. Methods in ecology and evolution, 1(1), 3-14.
https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2009.00001.x.

Anexos

Fig.1 - Análise de variância multivariada com análise de variáveis canônicas com
linhagens de P. jumbo. Cada cor representa uma bacia.

Fig.2 - Vista ventral da região abdominal mostrando as placas superiores, mediais e préanais em: A) Paraíba do Norte B)Jaguaribe C) Piranhas-Açu D) Ipojuca-Paraíba do Meio
E) São Francisco
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Fig.3 - Placas dos ossos cranianos da cabeça em vista dorsal em: A) Paraíba do Norte
B) Piranhas-Açu C) Ipojuca-Paraíba do Meio D) São Francisco

Fig.4 - Distribuição geográfica das espécies do novo gênero nas drenagens do Nordeste
do Brasil. Triangulo branco representa a localidade tipo da espécie Gen. n. jumbo.

Fig.5 - Vista ventral de Gen. n. jumbo, demonstrando detalhes da presença do processo
lateral do basipterigio (p.l.bspt) e da nadadeira peitoral, seta indica a porção mole e
segmentada do espinho, com presença de lepidotrichias.

Fig.6 - Vista da região dorsal demonstrando a ausência da placa “spinelet”. A) Gen. n.
jumbo, B) Parotocinclus maculicauda (Retirado de Lehmann 2006).

Fig.7 - Padrão de colorido das espécies do novo gênero, indivíduos vivos após coleta
em: A) Paraíba do Norte B) Piranhas-Açu C)Ipojuca-Paraíba do Meio D) São Francisco

Tabela 1- Dados morfométricos de Gen. n. jumbo (PjumbPBN), Gen. n. sp. n. 1
(Jaguaribe) (PjumbJAG), Gen. n. sp. n. 2 (Piranhas-Açu) (PjumbPIA), Gen. n. sp. n. 3
(Paraíba do Meio e Ipojuca) (PjumbPBM/IPO) e Gen. n. sp. n. 4 (São Francisco)
(PjumbSFR).

Tabela 2- Dados merísticos de Gen. n. jumbo (PjumbPBN), Gen. n. sp. n. 1 (Jaguaribe)
(PjumbJAG), Gen. n. sp. n. 2 (Piranhas-Açu) (PjumbPIA), Gen. n. sp. n. 3 (Paraíba do
Meio e Ipojuca) (PjumbPBM/IPO) e Gen. n. sp. n. 4 (São Francisco) (PjumbSFR).
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TÍTULO: Organização do Banco de Dados de Doenças Raras na Maternidade Escola
Januário Cicco - MEJC
Resumo

As anomalias congênitas são importante causa de mortalidade perinatal e infantil em
países desenvolvidos e a principal causa de problemas de saúde nas crianças
sobreviventes. O presente trabalho tem por objetivo construir um banco de dados de
doenças raras de acordo com as variáveis que forem importantes serem coletadas de
pacientes atendidos na Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, através de reuniões com a equipe multi da MEJC para obtenção
de dados dos pacientes atendidos, para desenvolver o banco e hospedá-lo no domínio
do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho do Instituto Metrópole Digital da
UFRN (NPAD/IMD). O desenvolvimento do projeto foi realizado em paralelo com outros
trabalhos do Grupo de Pesquisa em Oncologia Molecular da UFRN, de forma a obter
um conhecimento e experiência na manipulação de bancos de dados. O formato
colaborativo gerou resultados e experiência para todos os membros envolvidos.

Palavras-chave: Anomalias Congênitas. Banco de Dados. Doenças Raras.
TITLE: Organization of the Rare Diseases Database at the Januário Cicco Maternity
School - MEJC
Abstract

Congenital anomalies are an important cause of perinatal and infant mortality in
developed countries and the main cause of health problems in surviving children. The
present work aims to build a database of rare diseases according to the variables that
are important to be collected from patients seen at Maternidade Escola Januário Cicco,
Federal University of Rio Grande do Norte, through meetings with the MEJC multi team
to obtain data on patients served, to develop the bank and host it in the Núcleo de
Processamento de Alto Desempenho of the Instituto Metrópole Digital of the UFRN
(NPAD/IMD) domain. The development of the project was carried out in parallel with
other works of the Research Group on Molecular Oncology at UFRN, in order to obtain
knowledge and experience in handling databases.The collaborative format generated
results and experience for all members involved.
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Introdução
As anomalias congênitas são importante causa de mortalidade perinatal e infantil em
países desenvolvidos e a principal causa de problemas de saúde nas crianças
sobreviventes [1]. Em países com problemas socioeconômicos importantes, a real
incidência não é conhecida e a população afetada carece de centros de referências que
possam acolher e minimizar o sofrimento. Estas afecções ocorrem durante o período
embrionário, quando os tecidos em desenvolvimento são susceptíveis a eventos de
disfunção do próprio processo como também as lesões devido efeitos teratogênicos de
agentes ambientais, possibilitando o surgimento de importantes malformações
congênitas [2].
Inúmeras anomalias importantes podem ser diagnosticadas antes do nascimento,
podendo ser discretas ou graves e muitas ser tratadas ou mesmo corrigidas; outras,
contudo, não há tratamento tendo como consequência, crianças gravemente
incapacitadas de forma permanente. Este fato é da maior importância, pois demonstra
que uma ação preventiva é fundamental [2].
O número de padrões reconhecidos de malformações mais que triplicou nos últimos 25
anos. Isto se deveu principalmente ao reconhecimento dos efeitos potenciais de várias
drogas, agentes químicos e ambientais e ao aumento da identificação de vários defeitos
genéticos e não genéticos pelo avanço dos métodos diagnósticos. Estimam-se em 3%
os recém-nascidos no mundo com algum tipo de malformação expressiva [3]. Alguns
deles só são diagnosticados com o desenvolvimento da criança. Aproximadamente em
7,5 % das crianças com menos de 5 anos diagnostica-se um defeito deste tipo, embora
muitos deles sejam insignificantes. Na América Latina as anomalias congênitas
respondem por 10 - 25% das admissões hospitalares pediátricas, ocupando o 3º e 4º
lugares dentre as causas de morte.
No Brasil, os defeitos congênitos vêm se mantendo como a 2ª causa de mortes
perinatais, contribuindo com 13% destas no ano de 2000. A elevada prevalência de
pessoas com deficiência no Nordeste brasileiro pode ter associação com a manutenção
da tradição de casamentos consanguíneos nessas populações e parte dessas
deficiências pode ser causada por doenças genéticas. O Estado do Rio Grande do Norte
(RN) é o terceiro em ocorrência de casamentos consanguíneos no Brasil, onde foram
estimadas frequências de casamentos consanguíneos que variam de 9 a 32%, com
média de 14%. Esse índice aumenta as chances de ocorrência de doenças genéticas
de herança recessiva [4].
Neri em 2003 mostrou que os estados com maior taxa de pessoas com deficiência e
incapacidades se localizam no Nordeste, onde a Paraíba apresenta 18,76% de sua
população com alguma deficiência, seguida pelo Rio Grande do Norte (17,64%), Piauí
(17,63%), Pernambuco (17,4%) e Ceará (17,3%) [5]. Dois exemplos que retratam esse
perfil de doenças raras no RN é a incidência da Síndrome de Berardinelli e de SPOAN,
ambas de herança autossômica recessiva.
A Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia Generalizada Congênita (MIM #269700) tem
ocorrência mundial de 1:10.000.000 [6]. Na região Seridó do RN, foi identificada uma
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frequência 70x maior, com mais de 70 pacientes diagnosticados. Sobre a Síndrome de
SPOAN (MIM #609541; do inglês Spastic Paraplegia, Optic Atrophy, and Neuropathy),
pesquisadores mapearam 73 pessoas em todo o país, sendo 72 delas no oeste do RN,
em especial na cidade Serrinha dos Pintos, cidade de 4.000 habitantes. Esses 72 casos
no Estado são frutos de 43 casamentos, sendo 39 deles comprovadamente entre
familiares, quase sempre entre primos de primeiro grau [7]. Nós queremos organizar o
ambulatório de genética humana para diagnóstico das doenças raras na MEJC (pleito
de outra cota de bolsa) e a partir dessas informações, organizar o banco de dados e
futuramente um biorrepositório dos pacientes com doenças raras.
Objetivo geral: construir o banco de dados de doenças raras de acordo com as variáveis
que forem importantes serem coletadas.

Metodologia

Trabalho colaborativo com outros membros e projetos do Grupo de Oncologia Molecular
da UFRN e de alunos do Instituto Metrópole Digital da UFRN:
Desenvolvimento de uma Plataforma para Localização de Portadores de Doenças
Raras no Interior do Rio Grande do Norte, a qual seguiu as etapas:
- Levantamento bibliográfico de levantamento de dados para o descobrimento de
doenças raras;
- Coleta de requisitos e modelagem do protótipo do aplicativo;
- Implementação do protótipo;
- Avaliação do protótipo implementado e integrado;
- Levantamento e análise dos dados adquiridos.
Desenvolvimento de um projeto analítico e qualitativo acerca do câncer de mama triplo
negativo (publicado na edição passada deste congresso), obtendo conhecimento e
experiência no manuseio e desenvolvimento de bancos de dados públicos, que por sua
vez, seguiu as seguintes etapas:
- Coleta de informações do banco de dados do TCGA;
- Triagem dos pacientes pela expressão dos biomarcadores;
- Identificação de variantes para verificar quais dos pacientes possuíam mutações nos
genes supressores de tumor, para obtenção e divisão dos subgrupos de mutações,
comparando genes normais com os genes dos pacientes;
- A divisão em subgrupos foi feita a partir da verificação de quais desses genes estavam
mutados, e se havia mutação exclusiva (de apenas um gene) ou mutações em conjunto
(de dois, três, quatro ou os cincos genes ao mesmo tempo) para cada paciente.
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- Análise dos genes: heterozigose (aumento do risco de desenvolvimento do TNBC) ou
homozigose (transformação maligna);
- Análise de subgrupos (aumento de risco de desenvolvimento de TNBC);
- Análise de mutações: exclusivas ou em conjunto afetam a sobrevida livre de
progressão da doença;
- 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;
- A partir dessas análises obteve-se dados de sobrevida global, de tempo livre de
progressão da doença e do tempo de progressão da doença e foi possível fazer
comparações entre os subgrupos e verificar qual(is) subgrupo possui maior risco para o
desenvolvimento do TNBC.

Resultados e Discussões

No desenvolvimento de tais projetos e na interação com os demais membros de um
grupo multidisciplinar, foram obtidos resultados satisfatórios para um projeto de
iniciação científica. Durante o processo de construção da plataforma, nos foi permitido
perceber quais as maiores dificuldades de obter dados acerca de doenças raras, como
o baixo volume de dados em bancos públicos, o mapeamento dos pacientes atendidos
na MEJC, e atualização desses dados para os mais diversos fins. Com isso, foi
desenvolvido um aplicativo user friendly que viria a ser alimentado com os dados
coletados.
Já no desenvolvimento do projeto intitulado “Biomarcadores de Câncer de Mama Triplo
Negativo”, conseguimos uma ótima evolução no processo científico como um todo,
desde a negativa da hipótese inicial até a descoberta de novos meios de pesquisa e
desenvolvimento para a constatação dessa hipótese. A priori, encontramos novamente
uma dificuldade em relação ao volume de dados em bancos públicos, não nos
permitindo uma conclusão confiável acerca da hipótese levantada inicialmente, o que
nos levou a buscar outros meios de obter esses dados, como o contato com hospitais
Independente da conclusão do projeto ter sido prolongada, muitos dados e informações
foram obtidos no processo.
Com o desenvolvimento desses trabalhos, passamos a ter um grupo mais preparado e
engajado para projetos cada vez mais completos. Com os resultados obtidos nesses e
a experiência adquirida em seus desenvolvimentos, percebemos a necessidade de uma
mudança no cronograma inicial que, juntamente com a pandemia, nos impossibilitou de
realizar as reuniões com a equipe multi da MEJC, e assim, não obtendo o produto final,
o banco de dados de doenças raras de pacientes atendidos na maternidade.
Em meio a todo o processo de desenvolvimento de projetos em paralelo, percebemos
o quanto a imersão em um grupo composto por membros de áreas distintas contribui
para o enriquecimento intelectual desses membros, do grupo, da universidade, e da
Pesquisa Científica como um todo.
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Espera-se com esta pesquisa que novos pesquisadores se engajem com o tema e
possam construir o banco e novos trabalhos com os resultados obtidos até o momento.
E ainda que incentive o surgimento de novos projetos que possam aumentar o banco
de informações acerca de doenças raras em populações com pouco acesso a um
sistema de saúde. Em suma, um projeto como esse abre um leque de novas
possibilidades de pesquisa acerca do tema.

Conclusão

O presente trabalho surgiu da necessidade de um estudo acerca de doenças raras
pertinentes em crianças no estado do Rio Grande do Norte, responsáveis por grande
parte das anomalias congênitas nesses indivíduos. Parte dessas anomalias podem ser
diagnosticadas antes do nascimento, demonstrando que uma ação preventiva é de
suma importância. Com isso, pensou-se na construção de uma base dados para para
armazenar informações acerca de pacientes atendidos na MEJC para uma análise
eficaz acerca de tais doenças. Após consultas em bancos públicos e uma maior
experiência com outros trabalhos, o projeto gerou uma plataforma para coleta de dados
de desses pacientes.
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TÍTULO: Diversidade da avifauna associada à salina artificial e áreas de mangue
adjacente
Resumo
A zona costeira do Brasil apresenta uma grande variedade de ambientes e
ecossistemas. Entre esses ambientes são encontradas salinas e manguezais, sendo
habitats de elevada importância para diversos organismos, incluindo as aves. Dentre as
espécies que ocorrem nas zonas costeiras encontramos espécies restritas, migratórias
e ameaçadas. Desta forma, os objetivos do presente trabalho, foram: (I) realizar o
levantamento da avifauna em zona costeira; (II) comparar a riqueza de espécies em
tanques de evaporação e em área de manguezal; (III) registrar a ocorrência de aves
migratórias; (IV) disponibilizar os dados de ocorrência das espécies em plataformas de
ciência cidadã para auxiliar em pesquisas futuras. Elaboramos listas de Mackinnon e
utilizamos estimadores não-paramétricos para analisar a riqueza de espécies a partir de
dados coletados na salina Salinor S.A., localizada no município de Macau-RN, litoral
norte. Registramos 85 espécies de aves, sendo 15 migratórias, 6 parcialmente
migratórias e 3 ameaçadas. A riqueza na área de manguezal foi ligeiramente maior do
que a riqueza nos tanques evaporação. Assim, mangues e salinas são importantes para
espécies da avifauna, pois servem como abrigos, sítios de reprodução ou de descanso
reprodutivo e áreas de alimentação para aves restritas, migratórias e ameaçadas de
extinção. Mais estudos precisam ser realizados nesses ambientes para estabelecer
ações e diretrizes voltadas à conservação de espécies e habitats.
Palavras-chave: aves. zona costeira. estimadores de riqueza. ecologia de comunidades
TITLE: Avifauna diversity associated with artificial saline and adjacent mangrove areas
Abstract
The coastal zone from Brazil presents a vast variety of environments and ecosystems.
Throughout those environments are found salines and mangroves, habitats with a high
level of importance to several organisms, including birds. Among the species which occur
in coastal zones were found restrict, migratory and endangered species. Thus the main
goals of this paper were: (I) make a data collection about the avifauna in coastal zone;
(II) compare the species richness in evaporation tanks and on mangroves areas; (III)
register the migratory birds occurrence; (IV) make the data about the species available
in platforms of citizen science to assist in further researches. Mackinnon lists were
elaborated and were used non parametric estimators to analyze the species richness
from saline Salinor S.A. collected data, which is located in Macau-RN, north coast. 85
species of birds were registered, which 15 were migratory, 6 partially migratory and 3
endangered. The richness of mangrove was slightly higher than the evaporation tank
one. Consequently, mangroves and salines are important to the avifauna species due
their usage as shelter, breeding site or as reproductive rest and feeding areas to
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restricted, migratory and endangered birds. More studies need to be done on those
environments to establish actions and policies focused to conserve the species and
habitats.
Keywords: birds. coastal zone. richness estimators. community ecology
Introdução
O Brasil possui zona costeira com mais de 8.500 km de extensão, esta distribuição se
dá do norte equatorial ao sul temperado, apresentando uma das maiores faixas
costeiras do mundo, entre a foz do rio Oiapoque, no Amapá e Chuí, no Rio Grande do
Sul (MMA, 2020a). Ao longo de todo litoral há uma grande variedade de ambientes e
ecossistemas, como praias, restingas, lagunas e manguezais, que são habitats para
diferentes espécies, resultado de diferenças climáticas e geológicas (WWF, 2020).
As salinas litorâneas formam ecossistemas artificiais que comportam evaporadores
d’água e cristalizadores utilizando-se da água do mar, criando um ambiente hipersalino
(DAVIS, 2000; ABID et al., 2008). Apesar da alteração na paisagem causada pela
construção dos tanques e das lagoas artificiais, esses ambientes são importantes para
o uso de habitat e estabelecimento de diversos organismos (ROCHA et al., 2012). Várias
espécies de aves dependem desses habitats para se alimentar, descansar e construir
ninhos, incluindo espécies migratórias e endêmicas (CARMONA & DANEMANN, 1998;
KOROVESSIS & LEKKAS, 2009; ROCHA et al., 2012). Por outro lado, os manguezais
são ecossistemas que apresentam elevado gradiente ambiental, entre o ambiente
aquático e terrestre, e que sofre influência do regime das marés (SCHAEFFERNOVELLI, 1995). Além disso, constituem habitats bastante heterogêneos, possuindo
elevada produtividade biológica e abrigando espécies de múltiplas cadeias alimentares
(MMA, 2020b). Os manguezais também são importantes como refúgio para diversas
espécies de animais (ELLISON, 2004).
Esses ambientes costeiros apresentam diferentes composições de aves, sejam elas
residentes ou migratórias. Estudos com aves em ambientes hipersalinos são recentes,
mas já sabemos de sua importância para a ocorrência de várias espécies
(LARRAZÁBAL, et al., 2002). Da mesma forma, muitas espécies ocupam os
manguezais, dando destaque as aves migratórias que usam a vegetação de mangue
como áreas de descanso reprodutivo, reprodução, alimentação e de proteção
(NEWTON, 2006). Muitas espécies que migram estão sob fortes ameaças, em
decorrência da ocupação humana nessas regiões (BURGER, 1981). Logo, as zonas
costeiras do Brasil são áreas importantes para a ocorrência de aves migratórias (SICK,
1997) e, por isso, é importante que haja a conservação de seus remanescentes.
Pesquisas que envolvem comunidades de aves em hotspots são indispensáveis, e para
construção dos inventários, em qualquer ambiente, é necessário escolher métodos que
expliquem da melhor forma possível as perguntas do estudo. Levantamentos de aves
que utilizam listas de Mackinnon (MACKINNON, 1991) são úteis em pesquisas que
envolvem riqueza e composição de espécies, pois controlam o tamanho das amostras
feitas em campo nas mais variadas épocas e locais de amostragem (RIBON, 2010). Isso
acaba possibilitando que os dados de riqueza sejam comparados em relação às
variações espaço-temporais (RIBON, 2010). Além do mais, esse método é prático e
menos custoso para ser utilizado, assim, as listas ainda podem ser feitas para obtenção
de índices de riqueza, baseado em estimadores não-paramétricos (BARRETO, 2004;
MAGURRAN, 2004).
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Portanto, os objetivos do presente estudo foram: (I) realizar o levantamento da avifauna
em zona costeira; (II) comparar a riqueza de espécies nos tanques de evaporação e em
área de manguezal; (III) registrar a ocorrência de aves migratórias; (IV) disponibilizar os
dados de ocorrência das espécies em plataformas de ciência cidadã para auxiliar em
pesquisas futuras.
Metodologia
O estudo foi realizado na salina da empresa Salinor S. A., localizada no município de
Macau, litoral norte do Rio Grande do Norte, Brasil (5º 10' S, 36º 38' O) (Figura 1). A
área compõe tanques hipersalinos de evaporação d’água e manguezais associados que
contornam o rio Piranhas (Figura 1).
O levantamento da avifauna foi realizado entre agosto de 2019 e junho de 2020. As aves
foram amostradas usando o método de listas de Mackinnon ao longo da área de estudo,
registrando todas as aves vistas e ouvidas em listas de 10 espécies (MACKINNON,
1991; BIBBY, 2000; HERZOGH et al., 2002; RIBON, 2010). A nomenclatura de cada
táxon seguiu a classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO,
2015), o status de conservação das espécies foi definido de acordo com dados do Livro
Vermelho do MMA (2018) e da IUCN (2020) e as espécies migratórias ou parcialmente
migratórias seguiu o trabalho de Somenzari et al. (2017).
Para analisar os dados utilizou-se os estimadores de riqueza não-paramétricos, Jacknife
1 e Bootstrap, para cada habitat (manguezal e tanques de evaporação). O estimador
Jacknife 1 usa a riqueza de espécies de apenas uma amostra, de acordo com a Equação
1 (BURNHAM & OVERTON, 1978, 1979; HELTSHE & FORRESTOR, 1983).
O estimador Bootstrap baseia-se na incidência de espécies, usando dados de todas as
espécies amostradas para estimar a riqueza total, seguindo a Equação 2 (EFRON,
1979; SANTOS, 2003).
Para realização das análises e construção das curvas de rarefação (curvas de
acumulação de espécies), utilizou-se o programa estatístico EstimateS (Versão 9.1.0),
aleatorizado de 100 vezes.
Resultados e Discussões
Durante a pesquisa, registramos 85 espécies, que pertencem à 37 famílias (Tabela 1).
Na área de manguezal registramos 67 espécies e nas áreas de tanques de evaporação
registramos 62 espécies (Tabela 1), destas, 15 espécies são consideradas migratórias,
6 são parcialmente migratórias (Tabela 2) e 3 estão inseridas em alguma categoria de
ameaça de extinção (Tabela 1).
De acordo com os resultados da curva de rarefação, o índice de eficiência de coleta em
toda área de estudo foi igual à 0,826, o que corresponde a detecção de 82% das
espécies esperadas pelo estimador Jacknife 1, que apontou para 102,83 espécies. No
estimador Bootstrap, obtivemos o valor de 0,915, o que corresponde a 91% das
espécies estimadas, e um total de 92,84 espécies esperadas (Figura 2a).
Na área de manguezal a eficiência de registros foi igual a 0,774, o que corresponde a
detecção de 77% das espécies esperadas pelo estimador Jacknife 1, que apontou para
86,47 espécies (Figura 2b). Já no estimador Bootstrap, foi obtido o valor de 0,885, o que
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corresponde a 88% das espécies estimadas, que aponta para o total de 75,83 espécies
(Figura 2b). Na área dos tanques de evaporação a eficiência de registros foi igual a
0,787, o que corresponde a detecção de 79% das espécies esperadas pelo estimador
Jacknife 1, que apontou para 78,76 espécies (Figura 2c). Já no estimador Bootstrap,
obtivemos o valor de 0,893, o que corresponde a 89% das espécies estimadas, que
aponta para o total de 69,41 espécies (Figura 2c).
Portanto, podemos verificar com esses resultados que a riqueza observada e estimada
na área de manguezal foi ligeiramente maior que a riqueza na área de tanques de
evaporação. Isso mostra a importância dos manguezais do entorno para a manutenção
da riqueza da comunidade local, corroborando com o estudo de Buelow e colaboradores
(2018).
Considerando a abundância das espécies nos dois ambientes, observamos que o
maçarico-rasteirinho (Calidris pusilla), o biguá (Nannopterum brasilianus) e a gaivotade-cabeça-cinza (Chroicocephalus cirrocephalus) foram as espécies mais comuns em
toda área de estudo, com 5041, 3987 e 1106 indivíduos, respectivamente. Essas
mesmas espécies foram as mais abundantes nos tanques de evaporação, com 4991,
3987 e 1081 indivíduos, respectivamente. Já no manguezal, as espécies garça-brancapequena (Egretta thula), garça-branca-grande (Ardea alba) e o bacurau-de-asa-fina
(Chordeiles acutipennis) foram as mais comuns, apresentando 174, 120 e 102
indivíduos, respectivamente.
Conclusão
Os manguezais e as espécies que utilizam essas áreas estão sob constante ameaça
por influência de atividades antrópicas, como poluição, destruição e superexploração
(LUTHER & GREENBERG, 2009). Portanto, esses impactos podem prejudicar o
estabelecimento e uso por diferentes organismos, incluindo aves migratórias que são
bastante sensíveis e fortemente afetadas por mudanças no ambiente em pequenas
distâncias (JOHN, 2002). Assim, é necessário que esses ecossistemas sejam mais
protegidos, restaurados e conservados para sustentar toda comunidade de espécies
que dependem dos mangues (BARBIER, 2007; LUTHER & GREENBERG, 2009). Mais
estudos testando os efeitos das mudanças na paisagem sobre a ocorrência de espécies
restritas à manguezais, como a figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor), são de
extrema importância para estabelecer planos de conservação de habitats.
Salinas próximas à sítios de reprodução ou descanso de aves migratórias também são
de suma importância, e perdê-las pode provocar mortalidade e desvio da rota migratória
das espécies, com consequências negativas à distribuição das aves na região (PÉREZHURTADO et al., 1993) e insucesso reprodutivo.
A eficácia dos métodos complementares é fortalecida pelas curvas de rarefação, onde
os inventários da avifauna são realizados de forma mais rápida (RIBON, 2010). No
presente trabalho, as curvas de rarefação não se estabilizaram, sugerindo que mais
espécies podem estar usando o ambiente onde foi realizado o estudo, sendo necessário
um levantamento mais longo.
Por fim, os dados de riqueza e abundância das espécies serão compilados e
adicionados à plataforma de ciência cidadã eBird (ebird.org), sendo útil para alimentar
bancos de dados que são utilizados em pesquisa relacionadas com, por exemplo,
distribuição, abundância e uso do habitat das espécies de aves.
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Anexos

Equação 1 e 2

Figura 1. Mapa de localização da Salinor S.A., Macau-RN, Brasil.

Figura 2. Riqueza de espécies de aves observada e estimada na área de estudo (a), no
manguezal (b) e nos tanques de evaporação d’água (c) de acordo com os métodos
Jacknife 1 e Bootstrap.

Tabela 1 (Parte 1)

Tabela 1 (Parte 2)

Tabela 1 (Parte 3)

Tabela 1 (Parte 4)

Tabela 1 (Parte 5)
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Tabela 1 (Parte 6)

Tabela 2

CIÊNCIAS DA VIDA

1174

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB1381
AUTOR: VINICIUS THAWAAN CERQUEIRA SILVA
COAUTOR: JAQUEIUTO JORGE DA SILVA
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE

TÍTULO:

VARIAÇÃO

ECOMORFOLÓGICA

EM

ESPÉCIES

DE

LAGARTOS

MABUYIDAE DE FORMAÇÕES ABERTAS E FLORESTAIS DO NORDESTE
BRASILEIRO
Resumo
Estudos ecomorfológicos são de suma importância para esclarecer variações na
morfologia corporal de organismos ao longo da sua evolução e suas relações com os
habitats que ocupam. Nessa perspectiva, durante este estudo foram analisadas as
variações morfológicas em 5 espécies de lagartos da família Mabuyidae[EF1] habitantes
do Nordeste brasileiro, Brasiliscincus heathi, Copeoglossum arajara, C. nigropunctatum,
Psychosaura agmosticha e P. macrorhyncha. As medidas corporais destas espécies
depositadas em Coleções Herpetológicas nordestinas, foram aferidas 14 variáveis.
Foram utilizados testes estatísticos (Análise de Componentes Principais) para identificar
as variáveis morfométricas de maior relevância nas espécies. Tais variáveis foram
comparadas com os habitats específicos das espécies, para testar as hipóteses de que
variações morfológicas são influenciadas pelos habitats que estas espécies utilizam, e
que espécies irmãs possuem maior semelhança nas variáveis entre si do que espécies
não aparentadas. Os resultados obtidos demonstram a importância deste estudo para
esclarecimento acerca de como as espécies ocupam diferentes habitats, a exemplo das
espécies P. agmosticha e P. macrorhyncha, que são espécies irmãs, apresentarem
variáveis semelhantes entre si, como comprimento do dedo da mão, e C. arajara e C.
nigropunctatum também, como comprimento do corpo e dos membros. Já B. heathinão
possuir uma relação positiva com nenhuma destas variáveis.
Palavras-chave:

Morfometria;

Mabuya;

Análise

de

Componentes

Principais;

Ecomorfologia
TITLE: ECOMORPHOLOGICAL VARIATION IN SPECIES OF MABUYIDAE LIZARDS
WITH OPEN AND FOREST FORMATIONS IN NORTHEAST BRAZIL
Abstract
Ecomorphological studies are extremely important to clarify variations in the body
morphology of organisms throughout their evolution and their relationship with the
habitats they occupy. In this perspective, during this study the morphological variations
were analyzed in 5 species of lizards of the family Mabuyidae inhabitants of the Brazilian
Northeast, Brasiliscincus heathi, Copeoglossum arajara, C. nigropunctatum,
Psychosaura agmosticha and P. macrorhyncha. The body measurements of these
species deposited in Northeastern Herpetological Collections, 14 variables were
measured. Statistical tests (Principal Component Analysis) were used to identify the
most relevant morphometric variables in the species. These variables were compared
with species-specific habitats, to test the hypothesis that morphological variations are
influenced by the habitats that these species use, and that sister species have greater
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similarity in the variables between them than unrelated species. The results obtained
demonstrate the importance of this study to clarify how the species occupy different
habitats, such as the species P. agmosticha and P. macrorhyncha, which are sister
species, present similar variables, such as the length of the finger, and C. arajara and C.
nigropunctatum as well, as body and limb length. B. heathin, on the other hand, does not
have a positive relationship with any of these variables.
Keywords: Morphometry; Mabuya; Principal component analysis; Ecomorphology
Introdução
A ecomorfologia tem como base de sustentação a busca por relações entre a morfologia
dos organismos e o ambiente em que estão inseridos, partindo do pressuposto de que
estes possuem implicações diretas nas histórias de vida dos organismos (Leisler &
Winkler, 1985). Neste sentido, as características corporais das espécies podem sofrer
alterações diretas das pressões bióticas ou abióticas, sendo moldadas pela
necessidade do indivíduo de se adaptar ao meio que habita (Irschik et al., 1997; Pinto &
Ávila-Pires, 2004). Com isso, estudos ecomorfológicos são de fundamental importância
para explicar como determinada característica corporal de um determinado organismo
se desenvolveu ao longo da sua história evolutiva, buscando relações entre o formato
do corpo com as características do ambiente em que a espécie vive atualmente, ou
evoluiu (Irschik et al., 1997; Pinto & Ávila-Pires, 2004).
Este ramo da ciência vem sendo bastante estudado na zoologia, e especialmente bem
utilizado com lagartos, sendo muitos estudos realizados com representantes das
famílias Tropiduridae, Dactyloidae e Mabuyidae (Toyama, 2017; Karhl et al., 2017; ÁvilaPires, 1995). A escolha destas famílias para realizações de tais estudos se deve
principalmente ao fato de serem famílias bastante numerosas em espécies (Pyron et al.,
2013), e com variados hábitos de vida. Dentre estas famílias, a que se destaca como a
mais numerosa em número de espécies e nichos ecológicos ocupados, é a família
Mabuyidae (Mirales & Carranza, 2010; Hedges & Conn, 2012).
A família Mabuyidae possui distribuição em quase toda a América e ilhas oceânicas
adjacentes (Hedges & Conn, 2012). O status taxonômico dessa família permanece em
conflito, pois, nos últimos anos diversos trabalhos foram publicados com diferentes
propostas taxonômicas, todas divergentes entre si. Neste estudo, adotamos a revisão
proposta por Hedges & Conn (2012), que considera a família Mabuyidae como
monofilética, e a subfamília Mabuyinae sendo a mais numerosa em termos de espécies.
Na região Nordeste do Brasil, ocorrem as seguintes espécies: Aspronema dorsivittata;
Brasiliscincus agilis; Brasiliscincus heathi; Copeoglossum arajara; Copeoglossum
nigropunctatum; Notomabuya frenata; Psychosaura agmosticha; Psychosaura
macrorhyncha; Varzea bistriata (Costa & Bérnils, 2018).
As espécies B. heathi, C. nigropunctatum, C. arajara, P. agmosticha e P. macrorhyncha
constituíram os objetos deste estudo, apesar deste grupo de lagartos apresentarem
muitos aspectos ecológicos conservativos como dieta, padrões de atividade diária e
atividade reprodutiva (Vrcibradic., 1998a; Vrcibradic., 1998b), mas apresentam uma
grande variedade interespecífica quanto à preferência por uso de micro habitats.
Enquanto P. agmosticha ocorre principalmente na Caatinga e possui hábito estritamente
bromelígena, sendo habitante de bromélias não fitotelmatas (Rodrigues, 2000; Sales et
al., 2015), P. macrorhyncha, sua espécie irmã, além de ocupar bromélias fitotelmatas
em diferentes ambientes, incluindo a Caatinga, também apresenta hábitos terrícolas e
arborícolas, além de utilizar cactáceas para termorregulação (Vrcibradic & Rocha, 2005;
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Sales et al., 2015; Maia-Carneiro et al., 2018). Já B. heathi habita tanto a Caatinga
quanto a Mata Atlântica e possui hábito terrícola (Vanzolini et al., 1980; Rodrigues,
1990). As espécies C. nigropunctatum e C. arajara são espécies irmãs, e ocupam
habitats totalmente distintos, com C. nigropunctatum habitando áreas densas e
florestadas e C. arajara ocupando folhas de palmeiras secas em áreas de borda de mata
(Ribeiro, 2011).
Nesse cenário, este estudo teve como objetivo comparar os atributos morfológicos das
cinco espécies analisadas, e testar se as medidas corporais dos espécimes variam de
acordo com o micro habitat que ocupam. Também foi testada a hipótese de que
espécies irmãs apresentam características semelhantes entre si.

Metodologia

Os espécimes utilizados para este estudo estão depositados nas Coleções
Herpetológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Museu
de História Natural da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Para realização das
análises, foram tomadas 14 variáveis morfométricas, a saber: Comprimento RostroCloacal (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).
Foram medidos 30 exemplares adultos das espécies Brasiliscincus heathi, Psychosaura
agmosticha e Psychosaura macrorhyncha, sem levar em consideração indivíduos
machos ou fêmeas, diferenciando apenas jovens e adultos de cada espécie, adotandose um valor mínimo de CRC de acordo com a literatura para cada espécie (Pinto & ÁvilaPires, 2005). Contudo, para as espécies Copeoglossum arajara e Copeoglossum
nigropunctatum só foram possíveis avaliar 4 e 6 indivíduos respectivamente. Devido à
crise do novo Corona-Vírus (COVID-19) não foi possível realizar viagens a outras
Coleções do nordeste para aumentar o n amostral. As medidas foram efetuadas
utilizando-se paquímetro digital com precisão de 0.01mm, efetuadas sempre do lado
direito do animal, visando manter uma padronização nas medidas (Figura 1).
Para aplicação das análises estatísticas, realizamos 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 (Zur et al., 2010). Isso feito, foram realizadas análises estatísticas
descritivas, a fim de saber a média, desvio padrão, valor máximo e valor mínimo de cada
variável em cada espécie. Em seguida aplicou-se a transformação de dados Z-score na
matriz de variáveis morfométricas, de forma a equalizar os dados da matriz de variância.
Na sequência, uma análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para avaliar a
relação das espécies com as variáveis morfométricas mensuradas.
Todas as análises estatísticas atenderam as premissas da 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 estatísticas foram realizadas utilizando o software R
e o programa Past (R Development Core Team, 2012).
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Resultados e Discussões

Na análise de componentes principais, foram utilizadas os quatro primeiros
componentes principais de um total de 13, que correspondem ao número de variáveis
utilizadas, totalizando 66,24% da variância total das variáveis morfométricas
mensuradas (Tabela 1).
Como resultados foram obtidos, o componente 1 (PC 1) teve uma relação positiva para
todas as variáveis como mostrado na Tabela 2, indicando que as variáveis tiveram
representatividade de maneira semelhante para esse eixo, e apesar de todas as
variáveis apresentarem relações positivas, nenhuma se sobrepôs de forma
indiscriminada em relação às outras. Com isso, ocorreu a formação de 2 grupos distintos
de espécies como visto na Figura 2, onde as espécies Copeoglossum arajara e C.
nigropunctatum tiveram relação mais forte e positiva para tais variáveis, o que pode ser
explicado pelo fato de estas espécies serem caracterizadas por possuírem grandes
dimensões corporais como visto por Rodrigues (2000). Apesar dos poucos exemplares
destas espécies utilizados, é possível visualizar a formação destes dois grupos distintos,
o que possivelmente pode ser explicado pelo fato da utilização de habitats por estas
espécies serem totalmente diferentes entre si, uma vez que são habitantes de áreas de
florestas densas, com árvores de grande porte, enquanto as espécies Brasiliscincus
heathi, Psychosaura agmosticha e P. macrorhyncha não habitarem tais ambientes.
Nos resultados das análises descritivas (Tabela 3), as espécies irmãs Copeoglossum
nigropunctatum e C. arajara foram as que apresentaram as maiores médias entre as
variáveis corporais medidas, com C. nigropunctatum possuindo a maior média para
quase todas as variáveis, com exceção da variável “Altura da cintura escapular” (ACE).
Isso pode ser explicado conforme a Figura 2, onde as 2 espécies tiveram valores
positivos para as variáveis corporais. Já com relação a variável em destaque, isso pode
ter sido apresentado pelo fato de que a espécie C. arajara é uma espécie habitante de
folhas de palmeiras secas, com isso, essa maior altura na cintura escapular facilitaria a
movimentação dos animais, para forragear, fugir de predadores e também buscar
parceiros sexuais entre as folhas.
No segundo componente (PC 2), se destacam os resultados com os valores positivos
para variáveis CRC, LC, LCE, CM, CIVM e CT e, dentre estes, destacam-se as variáveis
Largura da cintura escapular (LCE), comprimento do IV artelho da mão (CIVM), e por
fim, comprimento da tíbia (CT), conforme Tabela 2. Visualizando a Figura 2, pode-se
constatar que as espécies Brasiliscincus heathi, Psychosaura agmosticha e P.
macrorhyncha se agruparam em um grupo onde a maioria dos indivíduos apresenta
valores positivos para essas variáveis e, principalmente, as espécies P. agmosticha e
P. macrorhyncha formaram um grupo mais próximo, o que confirma uma das nossas
hipóteses de que espécies aparentadas possuem relações morfológicas mais próximas.
De forma semelhante, as espécies C. arajara e C. nigropunctatum, que são espécies
irmãs (Pyron, 2013), também apresentaram características semelhantes quantos às
suas variáveis corporais, mesmo com um “n” amostral reduzido.
Teixeira-Filho et al., (2001) encontrou em seu estudo que as espécies Ameiva ameiva,
Ameivulla litorallis, Liolaemus lutzae e Brasiliscincus agilis, que são lagartos de
diferentes famílias, possuem o 3º dedo dos membros anteriores como o dedo mais largo
e encontrou que Psychosaura macrorhyncha e Tropidurus torquatus possui o 4º dedo
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do membro anterior como o mais longo em relação aos outros dedos, à semelhança do
resultado obtido neste estudo (Figura 2), onde umas das variáveis que mais se
destacaram no componente 2 (PC 2) foi o tamanho do 4º artelho das mãos. Como
descrito por Collete (1961) para lagartos Anolis do Caribe, essa extensão no 4º artelho
serve para aumentar a fricção contra os troncos de árvore em que estes lagartos vivem.
No caso dos lagartos utilizados neste estudo, essa fricção serve para escalar as folhas
das bromélias em que estes vivem, que é o habitat das espécies Psychosaura
agmosticha (espécie bromelígena, ou seja, passa todo o seu ciclo de vida dentro das
bromélias), habitante das macambiras (Encholirium spectabile e Bromelia laciniosa;
Rodrigues, 2000; Sales et al., 2015), e Psychosaura macrorhyncha também
predominantemente habitante de bromélias fitotelmatas (Vrcibradic & Rocha., 1996).
Neste mesmo componente (PC 2), temos a variável largura da cintura escapular (LCE)
e comprimento da tíbia (CT) se destacando também, e este resultado vem para
corroborar a ideia de que lagartos que utilizam as bromélias como habitat precisam de
membros largos e dedos longos para conseguirem se locomover entre as longas folhas
das bromélias. Mesmo os lagartos C. arajara e C. nigropunctatum também
apresentaram valores positivos para estas variáveis e isto se deve ao fato de estas
espécies utilizarem habitats “semelhantes”, como palhas de palmeiras caídas no caso
de C. arajara (Ribeiro, 2011), e C. nigropunctatum de áreas arbóreas (Vanzolini &
Rebouças-Spieker, 1976). Já a espécie Brasiliscincus heathi teve a maioria dos
indivíduos agrupados em valores negativos em ambos os eixos; isso se deve ao fato de
que esta espécie tem um modo de vida completamente diferente das demais espécies,
sendo de hábito terrestre como visto por Sales et al., (2009) em que a maioria dos
indivíduos foi encontrado em vegetação rasteira como herbáceas e gramíneas de solo.
Já no componente 3 (PC 3) foram encontrados valores positivos para as variáveis,
Comprimento da cabeça (CC), comprimento do antebraço (CAB), comprimento da coxa
(CCX), comprimento da tíbia (CT) e comprimento do 4º artelho do pé (CIVA). Apesar
disso, a variável que mais se destacou e teve mais influência entre estas foi o CC. No
componente 4 (PC 4) foram obtidos valores positivos para diversas variáveis, quais
sejam, Largura da cintura escapular (LCE), altura da cintura escapular (ACE),
comprimento do braço (CB), comprimento do antebraço (CAB), comprimento do 4º dedo
da mão (CIVM), comprimento da coxa (CCX) e comprimento da tíbia (CT), conforme
mostra Tabela 2.
Analisando a Figura 3, se pode constatar que, diferentemente da Figura 2, não houve a
separação dos grupos de espécies, inclusive a maioria dos pontos se dispersou no meio
dos eixos, o que indica que não há um padrão para essas variáveis morfométricas que
possa ser analisado.

Conclusão

Com base nos resultados obtidos neste estudo, complementados com os registros da
literatura, conclui-se que o modo de vida das espécies foi moldado ao longo do tempo,
e seus formatos corporais são estritamente relacionados aos seus modos de vida. Fatos
condizentes com o pilar principal da ecomorfologia, que o modo de vida das espécies e
seu formato corporal estão correlacionadas.
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Conclui-se também que, espécies irmãs apresentam maiores relações morfológicas
entre si do que espécies não aparentadas, uma vez que, apesar da reduzida
amostragem das espécies irmãs, C. arajara e C. nigropunctatum, constatou-se uma
tendência na formação de um grupo com uma forte relação positiva das variáveis
corporais destas espécies. Já nas espécies P. agmosticha e P. macrorhyncha que
também são irmãs, houve forte relação positivas para variáveis relacionadas ao
tamanho dos dedos e largura dos membros, o que indica relação com o modo de vida
escansorial destas espécies.
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TÍTULO: Análise evolutiva dos genes de neurotransmissão humanos
Resumo
A origem do sistema nervoso é um tema central na biologia e seus mecanismos são em
grande parte dependentes da neurotransmissão sináptica. Explicar o surgimento das
sinapses é difícil porque elementos sinápticos estão presentes em diversos organismos
aneurais. Nós investigamos como as interações entre esses elementos evoluíram e até
que ponto isso está relacionado com o entendimento atual da complexidade do sistema
nervoso. Nós identificamos a rede humana de genes de neurotransmissão de acordo
com genes presentes nos sistemas GABAérgico, glutamatérgico, serotoninérgico,
dopaminérgico e colinérgico. Remontamos o surgimento da sinapse humana através da
presença de ortólogos sinápticos em 476 espécies eucarióticas. O ancestral comum
mais recente entre humanos e águas-vivas apresentou-se como a origem de grande
parte dos genes humanos neuroexclusivos, em especial de receptores ionotrópicos.
Palavras-chave: evolução. sistema nervoso.
TITLE: Evolutionary analysis of human neurotransmission genes
Abstract
Synaptic neurotransmission majorly underlies the functioning and evolution of nervous
systems. However, it is difficult to explain the origin of synapses because synaptic
elements are present in multiple aneural organisms. We decided to investigate the
interactions among these elements and to what extent it relates to our current
understanding of nervous systems. We analyzed the gene network based on genes
present in the GABAergic, glutamatergic, serotonergic, dopaminergic, and cholinergic
neurotransmitter systems. Then, we looked for their orthologs in 476 eukaryotes. A great
number of neuroexclusive genes had their origin in the common ancestor of humans and
jellyfishes, the majority of them being ionotropic receptors.
Keywords: evolution. nervous system.
Introdução
Sabe-se que a complexidade da inteligência humana está associada com o sistema
nervoso central e a organização de suas interações celulares. À interação entre
neurônios dá-se o nome de sinapse e esta representa a unidade fundamental da
comunicação neural. O funcionamento das sinapses depende de inúmeras
biomoléculas como neurotransmissores, receptores de membrana e proteínas de
transdução de sinal, todos atuando em conjunto numa rede de interação molecular
complexa. A origem genética dessas moléculas pode ser inferida através da presença
de genes similares em espécies diferentes, indicando que foram verticalmente herdados
de um ancestral comum ao longo do processo evolutivo. Genes que compartilham uma
mesma origem evolutiva são chamados de ortólogos. Diversos ortólogos relacionados
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à neurotransmissão humana já foram descritos em organismos evolutivamente
distantes, incluindo espécies desprovidas de neurônios.
Por muito tempo entendeu-se que os cnidários (águas vivas e anêmonas) foram os
primeiros organismos a apresentar um sistema nervoso da forma de redes neurais
difusas. Contudo, nos últimos anos, um crescente conjunto de evidências têm colocado
os ctenophoros (águas-vivas-de-pente) na base da linhagem evolutiva animal. Isso
implica que células nervosas tiveram origens independentes em cnidários e ctenophoros
ou que surgiram unicamente em ctenophoros, mas foram posteriormente perdidas por
poríferos e placozoas. Independente desse impasse, por uma questão de similaridade,
considera-se que a neurotransmissão humana foi verticalmente herdada dos cnidários.
O entendimento de como surgiu a rede de genes de neurotransmissão humana pode
elucidar o surgimento das sinapses propriamente ditas. Nosso objetivo neste trabalho é
reconstruir o cenário evolutivo que deu origem a rede de genes de neurotransmissão
humana.

Metodologia
Genes
Os genes utilizados ao longo do trabalho foram coletados programaticamente pelo R,
através da API REST da base KEGG Pathway. O critério de seleção consistiu em genes
presentes em qualquer uma das 5 principais vias de neurotransmissão sináptica
disponíveis: sinapse colinérgica, sinapse dopaminérgica, sinapse GABAérgica, sinapse
glutamatérgica e sinapse serotonérgica (identificadores de acesso hsa04725,
hsa04728, hsa04727, hsa04724, hsa04726, respectivamente). Obteve-se um total de
325 genes. Esses genes foram então classificados de acordo com seus papéis na
neurotransmissão: depleção de neurotransmissor, excitabilidade celular, receptor
ionotrópico, receptor metabotrópico, proteína associada a receptor, sinalização
intracelular, proteína G, síntese de neurotransmissor e proteínas relacionadas a
vesículas.
Rede
Os genes foram consultados contra a base STRING (versão 11), que reúne informações
de interações proteína-proteína diretas e indiretas de diversas fontes. 321 dos 325
genes iniciais estavam presentes na base STRING e, portanto, permaneceram nas
análises subsequentes. As interações foram filtradas por escores de alta confiabilidade
(maiores ou iguais a 0.7) computados pelos canais de evidência de informação
experimental e bases curadas (von Mering et al, 2005) e então utilizadas para produzir
um layout da rede baseado em simulações de força.
Enraizamento evolutivo
Para interrogar a história evolutiva dos genes e suas respectivas vias de
neurotransmissão, realizamos uma análise de enraizamento evolutivo utilizando o
pacote em R geneplast, disponível no repositório Bioconductor. Todos os genes
possuíam, na base STRING, anotação para ao menos um cluster de grupo de ortólogo
(Cluster of Orthologous Groups, COG). O pacote geneplast determina o ponto de
surgimento evolutivo mais provável de um COG por meio da análise da distribuição de
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presença dos seus genes em ramos de uma árvore filogenética fornecida. Neste
trabalho utilizamos uma árvore programaticamente curada com base nos bancos
Timetree e NCBI Taxonomy, compreendendo 476 espécies de eucariotos.
Neuroexclusividade
Todas as vias da base KEGG Pathway das quais os genes coletados participavam foram
manualmente anotadas como sendo neurais ou não.Para cada gene, a razão entre seu
número de vias neurais e seu número total de vias foi calculada para quantificar neuroexclusividade.
Coletamos todos os dados de expressão tecidual disponíveis na plataforma Expression
Atlas (Petryszak R. et al, 2016), compreendendo 8 projetos de sequenciamento de RNA
e 118 tecidos diferentes (E-MTAB-513, E-MTAB-2836, E-MTAB-3358, E-MTAB-3708,
E-MTAB-3716, E-MTAB-4344, E-MTAB-4840, E-MTAB-5214). Anotamos manualmente
cada tecido como fazendo parte do sistema nervoso (SN) ou não.Primeiramente, a
expressão dos genes (em TPM) de todos os projetos foi compilada em uma média por
tecido. Para cada gene, uma razão entre a soma de sua expressão em tecidos do
sistema nervoso e a soma de sua expressão em todos os tecidos foi calculada para
quantificar neuro-exclusividade.

Resultados e Discussões
A maioria dos genes foi enraizada entre a origem dos eucariotos e o ancestral comum
dos humanos e águas-vivas, ponto evolutivo em que a rede encontra-se 96% completa.
Houve um aumento de genes enraizados entre o ancestral Holozoa e humanoscnidários. Genes não exclusivamente relacionados a neurotransmissão são
responsáveis pela maior parte desse aumento. Depois disso, genes exclusivamente
relacionados a neurotransmissão assumem a responsabilidade pelo crescimento da
rede. O pico de genes neuroexclusivos enraizados acontece no ancestral humanoscnidários.
A maioria dos receptores metabotrópicos foi enraizada no ancestral Holozoa, inclusive
totalizando metade dos genes enraizados nesse ponto. Alguns receptores ionotrópicos
foram enraizados no distante ancestral humanos-Discoba. Apesar disso, a maioria dos
receptores ionotrópicos está enraizada no ancestral de humanos e cnidários, que existiu
há aproxidamente 600 milhões de anos. Com exceção de receptores metabotrópicos
colinérgicos, todos os genes enraizados nesse ponto são canais iônicos e portanto
exercem influência na excitabilidade celular.
Conclusão
Encontramos evidência de que os mecanismos da neurotransmissão humana são
conservados ha 600 milhões de anos. Além disso, nossos resultados sugerem que o
elevado surgimento de receptores ionotrópicos, de sistemas de neurotransmissão
distintos, no ancestral comum entre humanos e águas-vivas pode ter sido responsável
pelo estabelecimento das sinapses como conhecemos hoje.
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TÍTULO: Diversidade filogenética em Floresta Atlântica: onde estão os hotspots
evolutivos de Myrtaceae?
Resumo

Myrtaceae é a nona maior família de angiospermas do globo e a mais rica em plantas
lenhosas do Brasil e da Mata Atlântica. Esse estudo busca identificar os centros de
diversidade evolutiva de Myrtaceae nesse hotspot através da associação entre a
hipótese filogenética do grupo e dados de inventários florísticos disponíveis na literatura.
Essa identificação é importante pois estes locais podem exibir maior potencial de
resposta frente às mudanças causadas pelo aquecimento global ou fragmentação de
habitats. Os registros foram checados e corrigidos através de consulta às grandes
coleções naturais (herbários) e aos especialistas na taxonomia do grupo. Essa etapa foi
importante para tornar o banco de dados mais robusto. Foram calculadas duas métricas:
(1) riqueza de espécies e (2) diversidade filogenética em cada localidade. Dezenove
localidades dos 190 locais avaliados foram consideradas hotspots evolutivos de
Myrtaceae. Essas áreas estão distribuídas principalmente na região Sul e Sudeste, onde
estão concentrados o maior número de estudos florísticos conduzidos no Brasil. Os
padrões de diversidade evolutiva de Myrtaceae foram coincidentes com seus centros de
endemismo e também com padrões de diversidade de outros grupos taxonômicos. Essa
congruência fortalece o uso de Myrtaceae como modelo de estudo e sua aplicação para
o desenvolvimento de estratégias de conservação e alocação de recursos para
preservação da Mata Atlântica.

Palavras-chave: Conservação.Endemismo.Florística.Myrtaceae.Floresta Atlântica
TITLE: Phylogenetic diversity in Atlantic Forest: where are the evolutionary hotspots of
Myrtaceae?
Abstract
Myrtaceae is the ninth largest Angiosperms family in the world and the richest woody
plant family in Brazil and at the Atlantic Forest. The goal of this study is to identify areas
harbouring the highest levels of Myrtaceae phylogenetic diversity in this hotspot. This
identification is important because these places can exhibit more potential of response
face to a scenario of changes, such as those caused by global warming and habitat
fragmentation. To achieve this goal, a phylogenetic hypothesis was combined with
floristic information based on inventories available in the literature. The records were
checked and corrected by consulting natural history collections (herbaria) and specialists
in Myrtaceae taxonomy. This step was required to build a robust dataset. Two metrics
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were calculated: (1) species richness and (2) phylogenetic diversity for each location.
Nineteen localities from a total of 190 sites were considered evolutionary hotspots of
Myrtaceae. These areas are distributed mainly in the South and Southeast region of
Brazil, where the largest number of floristic studies were also developed. These
evolutionary hotspots were congruent with endemism areas of Myrtaceae and also with
important places for other taxonomic groups. These results support Myrtaceae as a
model group and its application to build more effective conservation strategies and to
manage funding allocation for the maintenance of biodiversity in the Atlantic Forest.
Keywords: Conservation.Endemism.Floristic.Myrtaceae.Atlantic Forest
Introdução
Myrtaceae é a nona maior família de angiospermas do globo e a mais rica em plantas
lenhosas do Brasil e da Floresta Atlântica (BEECH et al., 2017; FLORA, 2020). A história
de ocupação da América do Sul por essa família remonta ao período de conexão entre
os atuais continentes da Austrália e da América do Sul via polo sul. Myrtaceae surgiu há
cerca de 100 milhões de anos, chegando à América do Sul há cerca de 60 milhões de
anos atrás (VASCONCELOS et al., 2017). Essa família tem quatro centros de
diversidade no continente americano: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caribe. Na
Mata Atlântica é a família mais rica de espécies lenhosas, sendo um importante
componente ecológico e estrutural de diversos ambientes (OLIVEIRA‐FILHO; FONTES,
2000).
A história evolutiva deste grupo está relacionada à formação do continente americano,
assim entender padrões ecológicos e evolutivos nestas espécies pode ajudar a
compreender o surgimento das florestas neotropicais. Histórias de sucesso e derrota
fazem parte do curso da evolução de todas as comunidades e resultam de eventos como
nascimento, morte, reprodução, isolamento de populações, mudanças ecológicas e
genéticas acumuladas numa escala grande de tempo (HARMON, 2018). Análises
comparativas utilizando informações de DNA e dados biológicos podem ajudar a montar
esse quebra-cabeça e entender como essa família se diversificou ao longo do continente
americano alcançando tamanho sucesso refletido na diversidade de espécies na Mata
Atlântica onde atualmente ocorrem 722 espécies (FLORA, 2020).
Compreender como os padrões de diversidade se formam é especialmente útil em um
contexto onde a perda de biodiversidade vem crescendo cada vez mais (BARNOSKY
et al., 2011; CEBALLOS et al., 2015). Essa compreensão é essencial para elaborar
estratégias de conservação que desacelerem este rápido declínio (MORENO et al.,
2017). Existem diversos métodos para medir a diversidade baseados em riqueza e
abundância de espécies, mas na última década outros componentes tem se mostrado
importantes para caracterizar a biodiversidade (FLYNN et al., 2009; FRITZ; RAHBEK,
2012; QIAN; HAO; ZHANG, 2014; ROSCHER et al., 2012), um deles é o componente
filogenético que representa a história evolutiva das espécies em uma dada assembléia
ou comunidade. Esse componente tem sido estimado através de diversos índices
propostos na literatura, tais como: diversidade filogenética (PD, Phylogenetic Diversity;
FAITH, 1992), distância pareada média (MPD, Mean Pairwise Distance; WEBB et al.
2002), distância média mais próxima do táxon (MNTD, Mean Neighbor Taxon Distance;
WEBBet al., 2002) entre outros (TUCKER et al., 2017; WINTER; DEVICTOR;
SCHWEIGER, 2013). Identificar áreas de diversidade evolutiva é crucial para a
conservação pois em um cenário de mudanças ambientais, serão essas áreas que
concentrarão o maior potencial de resposta das a essas mudanças (FOREST et al.,
2007).
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Nesse sentido, a nossa questão de trabalho é: onde estão os hotspots evolutivos de
Myrtaceae na Mata Atlântica? O objetivo foi identificar e caracterizar os centros de
diversidade evolutiva de Myrtaceae através da combinação da hipótese filogenética do
grupo (VASCONCELOS, STAGGEMEIER, em prep.) aos dados florísticos disponíveis
na literatura (CANTIDIO; SOUZA, 2019; SILVA; SOUZA, 2018) e triados aqui através
de consulta às grandes coleções naturais (herbários) e aos especialistas na taxonomia
do grupo. Após calcular e mapear a diversidade filogenética de Myrtaceae para todas
as localidades com dados disponíveis para a Mata Atlântica, fornecemos informações
sobre onde estão os hotspots evolutivos de Myrtaceae e se essas regiões corroboram
com padrões de diversidade deste bioma descritos para outros grupos taxonômicos.
Assim, os resultados desse estudo poderão direcionar estratégias mais focadas de
conservação biológica, também fornecerão informações sobre a biogeografia do bioma
que podem auxiliar na reconstrução do seu passado histórico.

Metodologia

Grupo modelo e área de estudo: a família Myrtaceae na Mata Atlântica
A Mata Atlântica está principalmente concentrada no leste do Brasil, mas também ocorre
no Paraguai e nordeste da Argentina e está situada em regiões tropicais e subtropicais.
Os limites geográficos utilizados neste projeto são baseados na definição das
ecorregiões terrestres do globo (disponível em http://www.worldwildlife.org/) a qual
abrange regiões com fauna, flora e fatores abióticos similares (OLSON et al., 2001).
Embora sejam listadas 722 espécies de Myrtaceae nesse bioma, esse estudo abrange
apenas as espécies registradas em levantamentos florísticos de 356 artigos e teses,
além de dados para 227 locais que foram extraídos da plataforma CRIA spLink,
encontrados na literatura e sintetizados em Silva & Souza (2018) e Cantidio & Souza
(2019).
Coleta de dados
Padronização dos dados de florística – O banco de dados com informações florísticas
utilizado em nosso estudo foi compilado por Cantidio & Souza (2019) e Silva & Souza
(2018). Ao todo, estes autores registraram 8509 ocorrências de Myrtaceae em 1238
localidades de Mata Atlântica e restingas. A partir deste banco de dados revisamos a
nomenclatura e distribuição de cada registro com o objetivo de limpar os dados
aumentando a confiabilidade das informações. Myrtaceae está entre as famílias de
taxonomia mais difícil devido à necessidade de caracteres reprodutivos para confirmar
sua identificação, por isso em estudos de comunidades erros são comuns e podem
prejudicar a qualidade das análises de grupos específicos. A correção dos dados foi
dividida em algumas etapas (Figura 1). Para a correção nomenclatural foram
identificados erros ortográficos e sinonimizações de espécies através da consulta à
Flora do Brasil 2020 (FLORA, 2020) para espécies com ocorrência no Brasil, como
padronização utilizamos os nomes aceitos na Flora 2020 e artigos específicos. Para
otimizar as correções utilizamos o pacote ‘flora’ version 0.3.4. (CARVALHO, 2020)
disponível para o software R (R development core team, versão 3.6.2). Para as espécies
com ocorrência em outros países consultamos as seguintes fontes: International Plant
Names Index (IPNI, 2019), World Checklist of Selected Plant Families (WCSP, 2019),
Tropicos (Tropicos.org, 2019). Apenas espécies determinadas até o nível específico
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entraram nas análises. Espécies exóticas e naturalizadas foram removidas do banco de
dados porque poderiam ser outliers nas análises e não identificamos razões biológicas
para mantê-las (Figura 1; Tabela 1). Espécies com nomes inexistentes foram assumidas
como erro de identificação taxonômica no trabalho original e foram também excluídas.
Espécies que não ocorrem na Mata Atlântica também foram consideradas erros de
identificação taxonômica e foram removidas. Para confirmação da distribuição das
espécies, plotamos mapas de ocorrência para cada um dos nomes registrados (nomes
aceitos e seus principais sinônimos) utilizando a ferramenta Mapa na plataforma
speciesLink (SPLINK, 2019; Figura 2). Seguindo esses critérios, foram removidos 21,1%
dos registros iniciais sendo: 1137 registros por conta de suas localidades, por exemplo
registros em restingas do litoral norte (Pará, Maranhão, Ceará), 327 registros durante a
correção e atualização dos nomes, como registros de espécies indeterminadas, nomes
inexistentes, espécies exóticas ou espécies naturalizadas e 332 registros de sinônimos.
Análise dos dados
1. Reconstrução filogenética: A filogenia de Myrtaceae vem sendo continuamente
aprimorada ao longo dos anos com a inclusão de mais espécies e regiões
moleculares (AMORIM et al., 2019; BÜNGER et al., 2016; MAZINE et al., 2018;
LUCAS et al., 2005, 2007, 2011; MAZINE et al., 2014; SANTOS et al., 2016,
2017; STAGGEMEIER et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2017; WILSON et
al., 2016). Dentro do contexto do projeto “ECOFILOGENÉTICA DE PLANTAS
NEOTROPICAIS: integrando ecologia, fitogeografia e macroevolução para
entender padrões de reprodução e diversidade”, VG Staggemeier (coordenadora
do projeto e orientadora desta iniciação científica) e TN Vasconcelos em
conjunto com outros 30 pesquisadores no Brasil e exterior estão reconstruindo
a filogenia de Myrtaceae utilizando 634 espécies neotropicais e nove regiões
moleculares. Neste momento, para esta iniciação científica, utilizamos
resultados parciais desse estudo em andamento que abrangem aqui 250
espécies e seis marcadores moleculares. Os métodos de obtenção de
sequências e reconstrução filogenética seguem Staggemeier et al. (2015) e a
calibração segue Vasconcelos et al. (2017).
2. Análises do padrão de riqueza taxonômica e diversidade filogenética: a riqueza
taxonômica foi calculada como total de espécies em cada localidade. A
diversidade filogenética foi calculada através da métrica Phylogenetic Diversity
(PD; FAITH, 1992) a saber: soma dos comprimentos dos ramos da árvore
filogenética das espécies presentes em cada localidade. A análise de
diversidade filogenética foi conduzida para as 190 localidades que
apresentavam mais do que 5 espécies na filogenia.
3. Identificação dos hotspots evolutivos: Consideramos hotspots evolutivos as
localidades com Phylogenetic Diversity (PD;FAITH, 1992) maior que 400,00
milhões de anos de evolução.
Para elaborar os mapas de diversidade taxonômica e diversidade filogenética utilizamos
os pacotes no R pacote “ggplot2” (WICKHAM, 2016), “dplyr” versão 1.0.2. (WICKHAM;
HENRY; MÜLLER, 2020), “maps” versão 3.3.0. (BECKER; WILKS, 2018), "viridis”
versão 0.5.1. (GARNIER, 2018), “ggrepel” versão 0.8.2. (SLOWIKOWSKI, 2020) e
“mapproj” versão 1.2.7. (MCILROY et al., 2020) executado no software R (R
development core team, versão 4.0.2). Todos os scripts estarão disponíveis em
repositórios públicos quando o projeto for finalizado.
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Resultados e Discussões
Após a limpeza do banco de dados original baseado em Silva & Souza (2018) e Cantidio
& Souza (2019), foram mantidos 6713 registros, distribuídos em 718 localidades ao
longo do domínio Mata Atlântica (Figura 3). Das 722 espécies de Myrtaceae ocorrentes
na Mata Atlântica de acordo com a Flora do Brasil (FLORA, 2020), 442 foram
amostradas nas 718 localidades incluídas aqui, totalizando uma representação de
61,2% da família no bioma.
Essas 442 espécies pertencem a 18 gêneros: Eugenia (151 espécies) e Myrcia (150),
Psidium (28), Myrceugenia (27), Campomanesia (23), Plinia (20), Myrciaria (15),
Neomitranthes (11), Siphoneugena (6), Myrcianthes (3), Blepharocalyx (2), Acca,
Calycolpus, Curitiba, Marlierea, Myrrhinium e Pimenta contabilizaram uma espécie
cada.
Em média a riqueza taxonômica foi de 9,35±8,56 espécies por localidade, estas
localidades estão distribuídas ao longo de 18 estados no Brasil, uma província na
Argentina/Missiones e uma uma subdivisão administrativa no Paraguai/Alto Paraná. A
diversidade filogenética foi em média 277,42±94,02 nas 190 localidades selecionadas.
Ao compararmos a diversidade filogenética com a riqueza taxonômica (Figura 4) ao
longo das 190 localidades, visualizamos congruência entre as métricas. A PD aumentou
proporcionalmente com a riqueza taxonômica (Figura 5).
Os hotspots evolutivos de Myrtaceae estão distribuídos principalmente na região Sul e
Sudeste do Brasil (Figura 6), onde estão concentrados os maior número de estudos
florísticos conduzidos no Brasil. Estas regiões foram coincidentes com os centros de
endemismos e de espécies ameaçadas de Myrcia identificados por Murray-Smith et al.
(2009). O local com mais elevado PD está localizado no Parque Nacional de Itatiaia no
estado do Rio de Janeiro (PD: 747,45), esse estado possui outros dois pontos de
destaque, o Parque Estadual da Ilha Grande situado na cidade de Angra dos Reis (PD:
487,42) e no interior do município de Nova Friburgo (PD: 431,30). No estado de São
Paulo, duas localidades amostradas no Parque Estadual Carlos Botelho na cidade de
São Miguel Arcanjo, e uma outra localidades no Parque Estadual Intervales em Sete
Barras, formam uma região com 3 hotspots evolutivos de Myrtaceae (PD: 621,76,
587,81 e 475,71, respectivamente). Além desses, o estado de São Paulo abriga também
outro hotspot na Estação Ecológica de Juréia-Itatins, no município de Iguape. Duas
localidades no Espírito Santo concentram também alta diversidade filogenética, uma na
Reserva Natural da Companhia Vale do Rio Doce, entre os municípios de Linhares e
Jaguaré (PD: 600,07), e uma localidade no município de Conceição da Barra (PD:
421,32). No estado de Santa Catarina, quatro localidades possuem elevado PD, o
Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Blumenau (PD: 587,15), uma Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN), Fazenda Palmital/Itapoá (PD: 507,54), em Timbé do Sul
(PD: 410,34) e outra em Lages (PD: 401,41). O estado de Minas Gerais contém 4
hotspots, localizados nos municípios de Mariana (PD: 443,20), Lima Duarte (PD:
442,26), Timóteo (PD: 431,96) e João Monlevade (PD: 407,81). No estado do Paraná,
no Parque Barigui, situado na cidade de Curitiba (PD: 423,03) e no município de
Piraquara (PD: 411,92). Das 19 localidades identificadas como hotspots evolutivos de
Myrtaceae, quase metade delas não estão em áreas protegidas (Tabela 2), e os
resultados encontrados aqui podem fornecer diretrizes para elaboração de estratégias
de conservação mais efetivas.Os resultados encontrados aqui indicam que a maior parte
dos hotspots evolutivos identificados em nosso estudo estão em áreas já conhecidas
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por seu alto grau de endemismo para Myrtaceae (MURRAY‐SMITH et al., 2009), são
elas as cadeias montanhosas da Serra do Mar desde o Paraná até o Rio de Janeiro, as
florestas costeiras do norte do Espírito Santo e o sul da Bahia.
O domínio Mata Atlântica abriga uma elevada biodiversidade que abrange diversos
táxons. Por exemplo, para Passeriformes são conhecidas quatro áreas de endemismo:
Pernambuco, interior e região central da Bahia e Serra do Mar (SILVA; SOUSA;
CASTELLETTI, 2004). Em mamíferos, um estudo com espécies de marsupiais,
roedores e primatas ao longo das florestas da América do Sul, constatou que duas
regiões na costa do Sudeste abrigam o maior número de espécies por área (COSTA et
al., 2000). Em insetos como borboletas e mariposas também apresentaram maior
riqueza as áreas do Sudeste (BROWN JR; FREITAS, 2000; FERRO; MELO, 2011). Em
síntese, são conhecidas 5 regiões principais de endemismo, tanto para animais quanto
para plantas, são elas: as florestas costeiras e interioranas de Pernambuco, Costa da
Bahia, Floresta Central da Bahia, Serra do Mar e Florestas de Araucárias (PERES et
al., 2020). Em nosso estudo encontramos congruência entre essas 5 regiões de
endemismos e os locais com alta diversidade evolutiva de Myrtaceae, sendo: 8 pontos
de situados nas Florestas costeiras da Serra Mar, 4 nas Florestas úmidas de Araucárias,
4 nas Florestas do interior da Bahia, 2 nas Florestas costeiras da Bahia e 1 nas Florestas
do Alto Paraná. Essa concordância de resultados para distintos grupos comprova que
Myrtaceae é um bom modelo de estudo por representar padrões que ocorrem em outros
táxons.
Os mapas elaborados aqui, com base num banco de dados robusto, abrem caminho
para o teste de algumas hipóteses sobre fatores que influenciam sua localização, dentre
elas: (H1) se estes hotspots evolutivos estão localizados em centros de endemismo do
grupo Myrtaceae [o que parece ocorrer mas precisa ser testado analiticamente incluindo
mais informações], ou (H2) estão concentrados em áreas com maior estabilidade
climática ao longo do tempo geológico, ou (H3) se as regiões com elevado número de
hotspots são os centros de origem e diversificação de clados da família. Estas hipóteses
não são excludentes e serão avaliadas, confrontadas e testadas através de modelos
analíticos em estudos futuros.

Conclusão

Os resultados da etapa de triagem, onde 1796 registros e 136 espécies foram excluídas
por problemas nomenclaturais ou de identificação ressaltam a importância de uma boa
curação de dados. Caso esse gerenciamento de dados seja negligenciado, dados
enviesados de biodiversidade serão gerados e esses vieses podem perdurar em
estudos futuros como aqueles focando em biogeografia. Atualmente diversas
ferramentas de correção nomenclatural automatizada estão disponíveis e ainda muitos
herbários virtuais estão com acervos digitalizados e de livre acesso para consulta que
possibilitam uma taxonomia mais precisa nos trabalhos de florística. Essas ferramentas
permitem, por exemplo, que você filtre todos os registros de uma espécie ou grupo de
espécies para uma dada área e confirme através de comparação a identificação da
coleta. Dados bem curados contribuem para uma melhor avaliação da biodiversidade
(NIC LUGHADHA et al., 2019).
Os padrões de diversidade evolutiva de Myrtaceae foram coincidentes com seus centros
de endemismo e também com padrões de diversidade de outros grupos taxonômicos.
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Essa congruência fortalece o uso de Myrtaceae como modelo de estudo e sua aplicação
para o desenvolvimento de estratégias de conservação e alocação de recursos para
preservação da Floresta Atlântica.
Esta iniciação científica continua em desenvolvimento e nos próximos meses será
empregada uma abordagem analítica que permita incluir nas análises espécies que não
foram abarcadas na filogenia molecular. Esse passo será feito implementando uma
rotina através do pacote 'sensiPhy' (PATERNO, 2018). Iremos explorar também como
variam as características abióticas dentro do gradiente estudado para caracterizar
ambientalmente como são os centros de diversidade evolutiva em termos de clima,
relevo e estabilidade climática. Outras métricas de diversidade filogenética também
serão consideradas. Os resultados gerados auxiliarão na decisão de estratégias de
conservação através da priorização espacial. Cassia Oliveira ingressou no mestrado em
Março deste ano e continuará seus estudos com este banco de dados visando
estabelecer prioridades de conservação que abarquem grande parte da história
evolutiva do grupo. Outro desdobramento dessa base de dados triadas aqui será a
análise de turnover de espécies ao longo do bioma visando caracterizar padrões de
homogeneidade e heterogeneidade nas florestas que ocorrem dentro do Domínio da
Mata Atlântica.
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Anexos

Figura 1: Fluxograma da triagem e correção dos registros de Myrtaceae do banco de
dados Cantidio & Souza (2019) e Silva & Souza (2018)

Figura 2: Remoção de espécies brasileiras que não ocorrem na Mata Atlântica,
utilizando a ferramenta Mapa na plataforma speciesLink (SPLINK, 2019)
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Figura 3: Distribuição de Myrtaceae em 718 localidades ao longo do domínio Mata
Atlântica, tamanhos dos círculos e intensidade das cores proporcionais a quantidade de
espécies

Figura 4: Mapa comparativo de Riqueza Taxonômica e Diversidade filogenética (PD)
para as 190 localidades selecionadas, tamanhos dos círculos e intensidade das cores
proporcionais a riqueza.

Figura 5: Relação da riqueza taxonômica e da diversidade filogenética (PD) dos 190
pontos selecionados

Figura 6: Distribuição dos 19 hotspots evolutivos de Myrtaceae ao longo do domínio
Mata Atlântica (em verde)

Tabela 01. Espécies excluídas durante o processo de triagem do banco de dados inicial

Tabela 2: Localidades, riqueza taxonômica e diversidade filogenética (PD) dos hotspots
evolutivos de Myrtaceae
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TÍTULO: Predição in silico de epítopos antigênicos para a produção de uma vacina
humana contra SARS-CoV-2
Resumo
O novo coronavírus (nCoV), denominado SARS-CoV-2, foi reportado em 31 de
dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Desde então os casos vêm aumentando,
caracterizando uma pandemia. A transmissão do novo coronavírus acontece por
gotículas originárias do nariz e boca de pessoas infectadas. A contaminação também
pode acontecer quando uma pessoa toca superfícies ou objetos contaminados e, em
seguida, toca seus olhos, nariz ou boca. O objetivo deste estudo foi prever epítopos de
células B e T promíscuos a partir de poliproteínas estruturais de nCoV, usando
abordagem de bioinformática. Para pesquisar o candidato eficaz para a vacina contra o
novo coronavírus, várias ferramentas de imunoinformática foram usadas para prever os
epítopos de células B e T de quatro poliproteínas estruturais (envelope, membrana,
nucleocapsídeo e spike). Esses epítopos previstos foram caracterizados por sua alta
antigenicidade, não alergênicos, não tóxicos, alta conservação e valores de taxa de
cobertura populacional mais altos para as áreas geográficas da América do Norte e
América do Sul. Assim, uma vacina com várias subunidades foi projetada e a sequência
final, a β-defensina humana, com base em estudos anteriores, foi usada como
adjuvante. Após modelado, a vacina passou pelo refinamento para posterior docking
com TLR-3. Portanto, esse modelo de vacina pode contribuir para induzir respostas
imunes em uma população heterogênea de antígeno leucocitário humano (HLA).
Palavras-chave:

SARS-CoV-2.

Vacina.

Células

B.

Células

T.

Epítopos.

Imunoinformática.
TITLE: Design of multi-epitope vaccine candidate against SARS-CoV-2: a in-silico study
Abstract
A novel coronavirus (SARS‐COV‐2), denominated SARS-CoV-2, emerged which is
responsible for the recent outbreak in Wuhan, China. Since then, cases have been
increasing, characterizing a pandemic. The transmission of the novel coronavirus occurs
through droplets from the nose and mouth of infected people. Contamination can also
happen when a person touches contaminated surfaces or objects and then touches their
eyes, nose, or mouth. The aim of the study was to predict epitopes of promiscuous B
and T cells from polyproteins presenting nCoV, using a bioinformatics approach. To
research the effective candidate for the new coronavirus vaccine, several
immunoinformatics tools were used to predict the B and T cell epitopes of four structural
polyproteins (envelope, membrane, nucleocapsid, and spike). These predicted epitopes
were characterized by their high antigenicity, non-allergenic, non-toxic, high
conservation, and higher population coverage rate values for the geographic areas of
North and South America. Thus, a vaccine with several subunits was designed and the
final sequence, human β-defensin, based on previous studies, was used as an adjuvant.
After being modeled, the vaccine went through refinement for later docking with TLR-3.
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Therefore, this vaccine model can contribute to induce immune responses in a
heterogeneous population of human leukocyte antigen (HLA).
Keywords: SARS-CoV-2. Vaccine. B-cell. T-cell. Epitopes. Immunoinformatics.
Introdução
O novo coronavírus (nCoV), denominado SARS-CoV-2, foi reportado em 31 de
dezembro de 2019 em Wuhan, na China (WANG et al., 2020). Após uma
semana,autoridades chinesas confirmaram se tratar de um novo coronavírus e, em 30
de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi
caracterizada pela OMS como uma pandemia (OMS, 2020). A transmissão do novo
coronavírus acontece por gotículas originárias do nariz e boca de pessoas infectadas
ao tossir, espirrar e até mesmo falar. A contaminação também pode acontecer quando
uma pessoa toca superfícies ou objetos contaminados e, em seguida, toca seus olhos,
nariz ou boca. O período de incubação é supostamente de 14 dias, com mediana de 4
a 6 dias, embora há relatos de períodos de incubação de até 24 dias (WHO, 2020; BAI
et al., 2020).
Os Coronavírus possuem genoma de RNA de fita simples de sentido positivo,
pertencentes à família Coronaviridae, gênero Betacoronavirus e subgênero
Sarbecovirus. Infectam uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos (LIM et
al.,2016). Em humanos, causam infecções respiratórias leves, como as observadas no
resfriado comum, assim como infecções resultantes em endemias letais, incluindo o
SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e MERS (Síndrome Respiratória do
Oriente Médio) endêmicas (OMS, 2020). Assim como SARS-CoV e MERS-CoV, o novo
coronavírus possui um tamanho de 30 quilobases e codifica múltiplas proteínas, sendo
elas proteínas estruturais e proteínas não estruturais (CERAOLO; GIORGI, 2020; XU et
al., 2020; LU et al., 2020). As proteínas estruturais s spike (S), envelope (E), membrana
(M) e nucleocapsídeo (N) e várias proteínas não estruturais (NSP) (YANG et al., 2004;
DEMING et al., 2006). Estudos destacaram que SARS-CoV-2 possui semelhanças ao
SARS-CoV, com base na filogenética dogenoma (ZHOU et al., 2020), além do
mecanismo de entrada de célula semelhante e uso de receptor de célula humana
(LETKO; MARZI; MUNSTER, 2020; ZHOU et al., 2020; HOFFMANN et al., 2020).
O atual cenário evidencia a necessidade de estudos para elucidar a infecção e o
tratamento pelo novo coronavírus. O sequenciamento do genoma proporciona uma
abordagem de novos antígenos vacinais a partir da informação genômica, na qual
utiliza-se de identificação das proteínas que estão expostas na superfície usando o
genoma em vez do microorganismo. As técnicas utilizadas na caracterização de novos
alvos envolvem a imunoinformática, avaliando a possibilidade de responder às
respostas imunes, podendo atingir uma resposta humoral. (RAPPUOLI et al., 2016). A
imunoinformática, por sua vez, desempenha um papel fundamental no projeto de
vacinas e no desenvolvimento de imunodiagnóstico. Com a descoberta recente do
SARS-CoV-2, há atualmente uma falta de informações imunológicas disponíveis sobre
o vírus a respeito de seus epítopos imunogênicos que provocam respostas de células T
ou anticorpos (YANG et al., 2004; DEMING et al., 2006). Os avanços na área da
bioinformática imunológica fornecem ferramentas essenciais para diminuir o tempo e os
custos necessários para estudos mencionados anteriormente e no desenvolvimento de
vacinas, anticorpos e plataformas de diagnóstico (RODRIGUES et al., 2019).
O objetivo deste estudo foi propor sequências peptídicas para aplicação em vacinas e
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testes de imunodiagnóstico. Para isso, as sequências de aminoácidos das proteínas
estruturais spike (S), envelope (E), membrana (M) e nucleocapsídeo (N) foram
analisadas de acordo com sua antigenicidade, alergenicidade, imunogenicidade,
toxicidade, conservação de epítopos e cobertura populacional. Depois de identificarmos
principais epítopos, foi feito o desenho da vacina de múltiplos epítopos e será feito o
docking com o receptor TLR-3 para futuramente auxiliar e orientar estudos
experimentais, focando no desenvolvimento de vacina.
Metodologia

Aquisição das sequências proteicas

As sequências primárias das proteínas estruturais do nCoV (E, N, M e S) foram obtidas
no banco de dados VirusPathogen Resource (ViPR) (WATERHOUSE et al.,2009),
usando os seguintes filtros: Family Coronaviridae; Genus Betacoronavirus; Severe
acute respiratory syndrome-related coronavirus; Data collection 2019-2020; Grupo
geográfico Américas (América do Norte e América do Sul); Genoma não parcial. Em
seguida, calculamos e visualizamos vários alinhamentos de sequência com a sequência
de consenso derivada e pontuação de conservação dentro do ViPR, usando o algoritmo
MUSCLE.

Predição de epítopos CTL (cytotoxic T lymphocytes) e HTL (helper T-cell)

O servidor NetMHCI <http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC/> é uma ferramenta
desenvolvida para prever epítopos de ligação ao MHC I, incluindo 27 alelos de classe I
(WEISKOPF et al., 2013). Na busca foram utilizados padrões de parâmetros com valor
de ligação forte de 0.5%, assim como filtro de valor de ligação fraco com limite de 2%
(BUUS et al., 2003; NIELSEN et al.,2003; LUNDEGAARD et al., 2008). Posteriormente,
o servidor NetCTL <http://www.cbs.dtu.dk/services/NetCTL/> foi usado para a previsão
de linfócitos T citotóxicos e afinidade de ligação HLA I (PETERS et al., 2003). Esses
dados obtidos foram armazenados em planilhas e comparados entre si, no intuito de
analisar apenas os epítopos presentes em ambos os servidores e com maior
sensibilidade e especificidade. Para uma abordagem de previsão de consenso de
peptídeos restritos à MHCII, a ferramenta NETMHCII <http://tools.iedb.org/mhcii/> foi
usada. Além disso, o NetMHCIIpan <http://www.cbs.dtu.DK/services/NetMHCIIpan/>
também foi usado como um guia para identificar peptídeos de células T, cobrindo 36
alelos (HLA-DR, 27 HLA-DQ e 9 HLA-DP) (GREENBAUM et al., 2011).

Predição de epítopos lineares de células B
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O servidor IEDB B Cell Epitope Prediction Tools <http://tools.iedb.org/main/bcell/> foi
utilizado para predizer epítopos de células B, fornecendo ao servidor a sequência
consenso das proteínas estudadas (KIM et al., 2012; JESPERSEN et al.,2017). Os
resultados dos epítopos lineares das células B e os epítopos CTL e HTL de regiões
sobrepostas foram montados e considerados como epítopos finais previstos.

Predição de Antigenicidade, Alergenicidade e Toxicidade

Os epítopos teóricos foram analisados usando a ferramenta VaxiJen
2.0<http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html> para predizer sua
antigenicidade. O valor limite de score antigênico de 0,5 foi mantido para filtrar as
prováveis sequências não antigênicas. (DOYTCHINOVA; FLOWER, 2007). Para cálculo
de
alergenicidade
foi
utilizado o
servidor
AllerTOP
<http://www.ddgpharmfac.net/AllerTOP/>. Ele usa um conjunto atualizado de 2.427 alérgenos
conhecidos e um conjunto de 2.427 proteínas não alergênicas de espécies alimentares
amplamente utilizadas e proteínas humanas não imunogênicas (DIMITROV etal., 2014).
A toxicidade dos epítopos foi prevista por meio do servidor ToxinPred
<http://www.imtech.res.in/raghava/toxinpred/>. Esta ferramenta foi desenvolvida com
base na técnica de aprendizado de máquina e matriz quantitativa utilizando diferentes
propriedades físico-químicas de peptídeos. (GUPTA et al., 2013).

Predição de Imunogenicidade

Neste estudo, a imunogenicidade de todos os epítopos CTL previstos foi determinada
pela
ferramenta
de
previsão
de
imunogenicidade
IEDB
<http://tools.iedb.org/immunogenicity/>, usando o seguintes parâmetros: peptídeos 9mer, cutoff igual a zero e máscara padrão (VITA et al., 2015). Um alto valor desse índice
demonstra que os complexos peptídeo-MHC são mais imunogênicos e tendem a induzir
uma resposta imune mais forte (CALIS et al., 2013).

Análise de Conservação e Cobertura Populacional

A ferramenta IEDB Conservancy <http://tools.iedb.org/conservancy> foi usada para
avaliar o grau de conservação de epítopos dentro das sequências de proteínas obtidas
(BUI et al., 2007). Assim, seria possível verificar qual dos epítopos é o mais conservado,
tornando-se um candidato à vacina. Todos os epítopos com limite mínimo de identidade
de sequência de 70% foram usados. A ferramenta IEDB Population Coverage foi usada
para calcular o valor de cobertura populacional de cada epítopo em diferentes regiões
geográficas (BUI et al., 2006). Para este estudo, utilizamos frequências de alelos HLA
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da população de países da América do Norte e Países da América do Sul, relatados no
banco de dados Allele Frequency Net (GONZÁLEZ-GALARZA et al., 2015).

Construção da sequência da vacina de múltiplos epítopos e validação

O desenho da vacina não tóxica e antigênica foi construído usando epítopos
selecionados. A célula B linear e epítopos CTL foram unidos com peptídeos ligantes
AAY (CHAUHAN et al., 2019) e os epítopos HTL também sobrepostos foram unidos
usando o ligante KK (GUO et al., 2013). A posição do terminal N da construção da vacina
foi ligada à sequência de β-defensina com a ajuda do ligante EAAAK (SHEYet al., 2019)
que foi adicionada ao terminal N, atuando como um adjuvante da vacina.

Predição da estrutura terciária e refinamento

Para
a
aquisão
da
estrutura
terciária,
foi
utilizado
o
servidor
SwissModel<https://swissmodel.expasy.org/>, é um servidor gratuito de modelagem de
proteínas baseado em template. A qualidade do modelo é avaliada pelo próprio servidor,
fornecendo o melhor modelo gerado (WATERHOUSE et al., 2018). O processo de
validação é feito pelo Galaxy Refine <http://galaxy.seoklab.org/> e o melhor modelo, a
partir da avaliação dos parâmetros do próprio servidor, será utilizado como modelo para
nossa vacina e análises posteriores.

Resultados e Discussões

Recuperação de sequências de proteínas para predição de epítopos de células T e B

Identificamos as sequências de consenso das proteínas estruturais spike (S), envelope
(E), membrana (M) e nucleocapsídeo (N). Analisando as sequências de NetMHCI e
cruzadas com NetCTL, encontramos 220 peptídeos teóricos de proteínas estruturais
para MHC-I. Após os testes de antigenicidade, houve redução para menos de 50% da
soma mencionada anteriormente. Além disso, analisando as sequências finais a partir
do cruzamento entre NetMHCII e NetMHCIIpan, encontramos 92 peptídeos teóricos
finais.

Os linfócitos T possuem capacidade de reconhecer antígenos que, por sua vez,estão
ligados às principais moléculas complexas de histocompatibilidade (MHC) na superfície
de células apresentadoras de antígenos (APCs). Sendo assim, os peptídeossão
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apresentados por moléculas MHC de classe I e classe II e, portanto, reconhecidos por
linfócitos T-CD8+ e T-CD4+, respectivamente. Quando reconhecidas, as células TCD8+
tornam-se linfócitos T citotóxicos, enquanto as células TCD4+ tornam-se T auxiliares
(O’GARRA; VIEIRA, 2004). Alguns trabalhos mostraram que a resposta de linfócitos T
específicas torna-se necessária para a eliminação da infecção por vírus respiratórios,
como SARS-COV. Estes estudos vêm mostrando que níveis altos dessa resposta contra
proteínas do vírus estão diretamente ligadas à recuperação dos pacientes
(CHANNAPPANAVAR; PERLMAN, 2017; OH et al., 2012).

Em nosso trabalho, utilizamos ferramentas online desenvolvidas a partir do método de
rede neural para prever esses epítopos potencialmente antigênicos, imunogênicos, não
alergênicos, não tóxicos e de complexas interações com os alelos e linfócitos do MHC
do hospedeiro. A investigação de todos esses parâmetros é crucial para o
desenvolvimento de vacinas eficazes de forma mais rápida e econômica. No entanto, é
importante salientar a busca por uma vacina contra o novo SARS-CoV-2 como um
problema urgente. Sendo assim, os esforços científicos para enfrentar este desafio são
de extrema importância, visto que há muito a aprender sobre o vírus.

Predição de epítopos CTL (linfócitos citotóxicos)

De um total de 220 epítopos de linfócitos citotóxicos (CTL) de poliproteínas estruturais,
usando duas ferramenta online NetMHCI e NetCTL, com base em altas pontuações de
afinidade de ligações aos alelos, excelente scores de antigenicidade (VaxiJen), não
alergênicos (Allertop), scores de imunogenicidade (IEDB), não tóxicos(Toxinpred) e
conservação maior de 70% (IEDB), apenas 42 epítopos CTL finais passaram nos testes,
conforme mostra a Tabela 1.

De um total de 15 epítopos para proteína E, apenas 4 destacam-se pela sua natureza
antigência confirmada com a ajuda do servidor VaxiJen, além de seus altos scores de
imunogenicidades, preditos pelo servidor Allertop. Os resultados obtidos com ToxinPred
mostram que os 4 epítopos promíscuos não possuem toxicidade, conforme mostra a
Tabela 2, e esses epítopos selecionados podem ser usados com segurança. As
posições dos epítopos promíscuos selecionados e os respectivos alelos de ligação são
30-38 (HLA-A*68:01, HLA-A*33:01), 29-37 (HLA-A*32:01, HLA-A*02:06), 20-28 (HLAA*02:01) e 31-39 (HLA-B*51:01).

Destaca-se a proteína M, com um total de 36 epítopos, deles apenas 10 epítopos
possuem scores altos de antigenicidade, assim como imunogenicidade. Além disso,
caracterizam-se por não possuírem alergenicidade e toxicidade. A tabela 3 evidencia os
epítopos, que possuem seus respectivos alelos 57-65 (HLA-A*24:02 eHLA-A*23:01),
136-144 (HLA-B*40:01), 188–196 (HLA-A*01:01), 138-146 (HLA-A*68:01, HLA-A*33:01,
HLA-A*31:01), 65-73 (HLA-A*02:06, HLA-A*02:01) 23-31 (HLA-A*32:01), 94-102 (HLA-
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A*24:02, HLA-A*23:01), 50-58 (HLA-A*32:01), 46-54 (HLA-A*24:02, HLA-A*23:01) e 4452 (HLA-A*23:01).

Foram encontrados 39 epítopos de proteína N, porém apenas 8 epítopos passaram
pelos testes de antigenicidade, alergenicidade, imunogenicidade e toxicidade, conforme
apresenta-se na Tabela 4, previstos aos alelos 103-111 (HLA-A*26:01, HLA-A*01:01),
104-112 (HLA-A*01:01), 105-1013 (HLA-B*08:01, HLA-B*07:02), 316-324 (HLAA*02:03, HLA-A*02:01), 323-331 (HLA-A*68:02, HLA-A*26:01), 78-86 (HLA-A*26:01,
HLA-A*01:01), 79–87 (HLA-B*53:01, HLA-B*35:01, HLA-A*01:01) e 361–369 (HLAA*68:01, HLA-A*31:01, HLA-A*30:01, HLA-A*11:01, HLA-A*03:01).

Por último, foram previstos 130 epítopos para a proteína S, destes apenas 20 epítopos
demonstraram resultados satisfatórios de antigenicidade, assim como imunogenicidade. Destacam-se também por não apresentarem alergenicidade, tampouco
toxicidade (Tabela 5). Os 20 melhores epítopos foram previstos a se ligar à determinados alelos, como epítopo 886-894 (HLA-A*68:02), 827-835 (HLA-A*11:01, HLAA*03:01), 507-515 (HLA-A*24:02, HLA-A*23:01), 505-513 (HLA-B*08:01), 892-900
(HLA-B*35:01), 342-350 (HLA-B*08:01), 628-636 (HLA-B*15:01), 714-722 (HLAB*53:01, HLA-B*51:01, HLA-B*35:01, HLA-B*07:02), 718-726 (HLA-A*68:02, HLAA*26:01, HLA-A*02:06, HLA-A*02:03), 712-720 (HLA-B*58:01, HLA-B*53:01, HLAB*51:01), 512-520 (HLA-A*02:03), 699-707 (HLA-B*35:01), 84-92 (HLA-B*53:01, HLAB*51:01, HLA-B*35:01), 69-77 (HLA-A*68:01P), 680-688 (HLA-B*07:02), 857-865 (HLAA*02:01), 62-70 (HLA-A*68:02, HLA-A*02:06), 89-97 (HLA-A*30:01,HLA-A*11:01, HLAA*03:01), 413-421 (HLA-B*15:01) e 258-266 (HLA-A*26:0, HLA-A*01:01).

Predição de epítopos HTL (linfócitos T auxiliares)

A seleção de epítopos de linfócitos T auxiliares (HTL) foi baseada puramente em seus
epítopos de alto scores de afinidade de ligação, antigênicos, não alergênicos, não
tóxicos e conservação acima de 70%. Os epítopos encontrados a partir do servidor
NetMHCII foram cruzados com os epítopos do servidor NetMHCIIpan, resumidos na
tabela 6. De um total de 27 alelos ( HLA-DRB1*01:01, HLA-DRB1*03:01, HLADRB1*04:01,
HLA-DRB1*04:05,
HLA-DRB1*07:01,
HLA-DRB1*08:02,
HLADRB1*09:01,
HLA-DRB1*11:01,
HLA-DRB1*12:01,
HLA-DRB1*13:02,
HLADRB1*15:01,
HLA-DRB3*01:01,
HLA-DRB3*02:02,HLA-DRB4*01:01,
HLADRB5*01:01, HLA-DQA1*05:01/DQB1*02:01, HLA-DQA1*05:01/DQB1*03:01,HLADQA1*03:01/DQB1*03:02,
HLA-DQA1*04:01/DQB1*04:02,
HLADQA1*01:01/DQB1*05:01,HLA-DQA1*01:02/DQB1*06:02,
HLADPA1*02:01/DPB1*01:01,
HLA-DPA1*01:03/DPB1*02:01,
HLADPA1*01:03/DPB1*04:01,
HLA-DPA1*03:01/DPB1*04:02,
HLADPA1*02:01/DPB1*05:01 e HLA-DPA1*02:01/DPB1*14:01), diferentes epítopos foram
previstos a se ligar a diferentes alelos mencionados acima.

CIÊNCIAS DA VIDA

1205

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Para Proteína M, conforme mostra a Tabela 7, os epítopos finais cruzados entre
servidores NetMHCII e NetMHCIIpan, possuem previsão de se ligar a determinados
alelos, como 136-44 (HLA-DQA10102-DQB10602, HLA-DQA10501-DQB10301), 72-86
(HLA-DQA10501-DQB10301,
HLA-DQA10102-DQB10602,
HLA-DQA10201DQB10301,
HLA-DQA10201-DQB10303,
HLA-DQA10301-DQB10301,
HLADQA10501-DQB10302,
HLA-DQA10501-DQB10303),
71-85
(HLA-DQA10501DQB10301,
HLA-DQA10201-DQB10301,
HLA-DQA10201-DQB10303,
HLADQA10301-DQB10301, HLA-DQA10501-DQB10302, HLA-DQA10501-DQB10303) e
34-48 (DRB1_1302, DRB1_0301, DRB1_0801, DRB3_0202).

Foram encontrados 24 epítopos promíscuos da proteína N (Tabela 8), com os epítopos
e seus respectivos alelos 49-63 (HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DQA10401DQB10402,
HLA-DQA10301-DQB10302,
HLA-DQA10501-DQB10301,
HLADQA10501-DQB10201, DRB5_0101, DRB1_1101, DRB1_0901, DRB1_0802,
DRB1_0405, DRB1_0401, HLA-DQA10601-DQB10402), 83-97 (DRB1_0901,
DRB1_0701,
HLA-DQA10201-DQB10303,
HLA-DQA10501-DQB10302,
HLADQA10501-DQB10303,
HLA-DQA10501-DQB10402),
84-98
(HLA-DPA10201DPB11401, HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DPA10103-DPB10301), 105-119 (HLADPA10201-DPB10501, DRB5_0101, DRB1_0701, DRB1_0901), 106-120 (HLADPA10201-DPB10501, DRB5_0101, DRB1_1302, DRB1_0901, DRB1_0701), 107-121
(DRB5_0101), 108-122 (DRB1_1101, DRB1_0402, DRB1_0801, HLA-DQA10301DQB10301), 259-273 (DRB1_1101,DRB1_0402, DRB1_0801), 264-278 (DRB1_1101,
DRB1_0402, DRB1_0801), 265-279 (DRB1_0405), 266-280 (DRB1_0901, DRB1_0701,
HLA-DPA10201-DPB11401,HLA-DPA10301-DPB10402, HLA-DPA10201-DPB10101,
DRB1_1302), 303-317(DRB1_0901, DRB1_0701), 309-323 (DRB1_0701), 310-324
(HLA-DPA10201-DPB10501, DRB1_1302, DRB1_0802, DRB1_0801, DRB1_0901,
DRB4_0103,DRB5_0101, HLA-DPA10103-DPB10301, HLA-DQA10303-DQB10402,
HLA-DQA10501-DQB10402, HLA-DQA10601-DQB10402, DRB1_1101), 311-325
(DRB1_1101, DRB1_1302,DRB1_0802, DRB1_0801, DRB1_0901, DRB4_0103,
DRB5_0101,
HLA-DPA10103-DPB10301,
HLA-DQA10303-DQB10402,
HLADQA10501-DQB10402,
HLA-DQA10601-DQB10402),
327-341
(DRB1_0405,
DRB1_1001), 328-342 (DRB1_0901, DRB1_0701,HLA-DQA10201-DQB10402, HLADQA10601-DQB10402),
329-343
(DRB1_1201,DRB1_0405,
HLA-DQA10103DQB10603, HLA-DQA10501-DQB10302), 330-344 (DRB1_1201, DRB1_0405, HLADQA10103-DQB10603,
HLA-DQA10501-DQB10302),384-398
(DRB1_0405,
DRB1_1001), 385-399 (DRB1_0405, DRB1_1001), 386-400 (HLA-DQA10102DQB10602), 389-403 (HLA-DQA10102-DQB10602, HLA-DQA10103-DQB10603) e
390-404 (HLA-DQA10102-DQB10602, HLA-DQA10103-DQB10603, HLA-DQA10201DQB10303, HLA-DQA10501-DQB10302). É importante destacar que todos os epítopos
mencionados apresentaram scores satisfatórios para antigenicidade. Além disso,
mostraram-se não possuir alergenicidade, assim como toxicidade.

Por último, os epítopos da proteína S foram identificados, com um total de 57 (Tabela
9). Todos possuem quantidades consideráveis de ligação a determinados alelos: 11011115 (DRB1_0405, HLA-DQA10101-DQB10501), 1059-1073 (HLA-DPA10103DPB10201, HLA-DPA10201-DPB10101, HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DPA10301DPB10402, DRB1_0405, HLA-DPA10103-DPB10601), 501-515 (HLA-DPA10103DPB10201, HLA-DQA10303-DQB10402, HLA-DQA10501-DQB10402), 761-775 (HLADPA10103-DPB10301, HLA-DQA10301-DQB10302,HLA-DQA10501-DQB10201, HLACIÊNCIAS DA VIDA
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DQA10501-DQB10303), 763-777 (DRB1_0405, HLA-DQA10101-DQB10501, HLADQA10102-DQB10602, HLA-DQA10301-DQB10302, HLA-DQA10401-DQB10402,
HLA-DQA10501-DQB10201, HLA-DPA10103-DPB10301), 885-889 (DRB1_0101,
DRB1_0402, DRB1_0701, DRB1_0901, HLA-DQA10102-DQB10602, HLA-DQA10201DQB10301,
HLA-DQA10301-DQB10301,
HLA-DQA10301-DQB10302,
HLADQA10501-DQB10301,
HLA-DQA10501-DQB10302),
894-908
(DRB1_1201,
DRB1_0101, DRB4_0101, HLA-DQA10501-DQB10402), 895-909 (DRB1_1201,
DRB1_0101, DRB4_0101, HLA-DQA10501-DQB10402), 1057-1071 (DRB1_1201,
HLA-DPA10103-DPB10201, HLA-DPA10201-DPB10101, HLA-DPA10301-DPB10402,
HLA-DPA10103-DPB10601) 1060-1074 (DRB5_0101, HLA-DPA10103-DPB10201,
HLA-DPA10201-DPB10101, HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DPA10301-DPB10402,
DRB1_0405, HLA-DPA10103-DPB10601), 1061-1075 (DRB5_0101,DRB1_0405), 764778 (DRB1_0405, DRB4_0101, HLA-DQA10101-DQB10501, HLA-DQA10102DQB10602,
HLA-DQA10301-DQB10302,
HLA-DQA10401-DQB10402,
HLADQA10501-DQB10201) 882-896 (DRB1_0402, DRB1_0701, DRB1_0901, HLADQA10201-DQB10301, HLA-DQA10301-DQB10301, HLA-DQA10301-DQB10302,
HLA-DQA10501-DQB10301,
HLA-DQA10501-DQB10302),
1014-1028
(DRB1_0401,DRB1_0802, DRB1_1302, DRB1_1501, DRB3_0202, DRB4_0101, HLADPA10201-DPB11401, DRB1_0404, HLA-DPA10103-DPB10301, HLA-DQA10102DQB10602, HLA-DQA10201-DQB10301, HLA-DQA10501-DQB10301) 553-567 (HLADPA10201-DPB10501), 346-360 (DRB1_1302, DRB1_1101, DRB4_0103, DRB5_0101,
HLA-DQA10601-DQB10402), 712-726 (DRB1_0701, DRB1_0901, HLA-DQA10201DQB10402, HLA-DQA10601-DQB10402), 713-727 (DRB1_0701, DRB1_0901, HLADQA10201-DQB10202, HLA-DQA10201-DQB10402, HLA-DQA10601-DQB10402),
714-728 (DRB1_0701, DRB1_0901, DRB3_0202, HLA-DQA10201-DQB10202, HLADQA10201-DQB10402,
HLA-DQA10601-DQB10402),
632-646
(DRB1_0701,
DRB1_0401) 715-729 (DRB1_0701, DRB1_0901, DRB3_0202, HLA-DQA10201DQB10202,
HLA-DQA10201-DQB10303,
HLA-DQA10201-DQB10402,
HLADQA10601-DQB10402),716-730
(DRB1_0701,
DRB1_0901,
HLA-DQA10501DQB10201, HLA-DQA10201-DQB10202, HLA-DQA10201-DQB10301), 690-704
(DRB1_0701, DRB1_0901, HLA-DQA10301-DQB10302, DRB1_0403, DRB1_0404,
HLA-DQA10103-DQB10603,
HLA-DQA10201-DQB10402,
HLA-DQA10501DQB10302, HLA-DQA10601-DQB10402), 633-647 (HLA-DQA10102-DQB10602,
DRB1_0401), 634-648 (HLA-DQA10102-DQB10602, DRB1_0401) 635-649 (HLADQA10102-DQB10602, HLA-DQA10303-DQB10402) 1131-1145 (HLA-DQA10101DQB10501, HLA-DQA10201-DQB10202), 662-676 (HLA-DQA10501-DQB10301, HLADQA10301-DQB10301), 663-677 (HLA-DQA10501-DQB10301, HLA-DQA10301DQB10301), 797-811 (DRB1_0405, DRB1_0701,DRB1_09010, HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10301-DPB10402, HLA-DQA10301-DQB10302, HLA-DQA10401DQB10402, HLA-DQA10501-DQB10201, HLA-DQA10501-DQB10301) 791-805
(DRB1_1501, HLA-DPA10103-DPB10401), 431-445 (DRB1_0405,DRB1_1302,
DRB1_1501, DRB3_0202), 795-809 (HLA-DPA10103-DPB10201,HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10301-DPB10402, HLA-DQA10301-DQB10302,HLA-DQA10401DQB10402, HLA-DPA10103-DPB10201, HLA-DPA10201-DPB10101,HLA-DPA10301DPB10402,
HLA-DQA10301-DQB10302,
HLA-DQA10401-DQB10402)324-338
(DRB1_1501, DRB1_0405, DRB1_1501), 323-337 (DRB1_1501, DRB1_0405)310-324
(DRB1_0701, DRB1_1302, DRB1_1501, HLA-DPA10103-DPB10201, HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DPA10301-DPB10402,HLA-DQA10201DQB10402), 59-73 (DRB1_1501, HLA-DQA10101-DQB10501,HLA-DPA10103DPB10402,
HLA-DQA10303-DQB10402,
HLA-DQA10501-DQB10402,HLADQA10601-DQB10402), 311-325 (HLA-DPA10103-DPB10201, HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10201-DPB10501, HLA-DPA10301-DPB10402, HLA-DQA10201DQB10402), 313-327 (DRB1_0401, DRB3_0202, HLA-DQA10201-DQB10402, HLA-
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DQA10501-DQB10402)
115-129
(DRB1_1302,
DRB3_0202,
DRB1_0403,
DRB1_0404,DRB3_0301, HLA-DQA10102-DQB10501), 230-244 (DRB1_1501, HLADPA10103-DPB10201,
HLA-DPA10201-DPB10101,
HLA-DPA10301-DPB10402,
DRB1_0404,DRB4_0101), 231-245 (DRB1_1501, DRB1_0404, DRB4_0101, HLADPA10103-DPB10301), 233-247 (DRB1_1501, DRB5_0101, HLA-DPA10201DPB10501, DRB1_0404,DRB1_0405, DRB1_1001, DRB4_0101, DRB4_0103, HLADPA10103-DPB10301,HLA-DPA10301-DPB10402),
232-246
(DRB1_1501,
DRB1_0404, DRB1_0405,DRB4_0101, DRB4_0103, DRB5_0101, HLA-DPA10103DPB10301, HLA-DPA10301-DPB10402), 166-280 (HLA-DPA10201-DPB10101 HLADPA10301-DPB10402 HLA-DPA10103-DPB10201 HLA-DPA10103-DPB10401 HLADPA10201-DPB10101, HLA-DQA10501-DQB10201), 165-279 (HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10301-DPB10402,HLA-DPA10103-DPB10401, HLA-DPA10201DPB10101, HLA-DPA10103-DPB10201,HLA-DQA10501-DQB10201), 167-281 (HLADPA10103-DPB10201, HLA-DPA10201-DPB10101, HLA-DPA10201-DPB10501, HLADPA10301-DPB10402, HLA-DPA10103-DPB10401, HLA-DPA10201-DPB10101), 168282 (HLA-DPA10201-DPB10101, HLA-DPA10301-DPB10402), 255-269 (HLADQA10301-DQB10302, HLA-DQA10401-DQB10402, HLA-DQA10501-DQB10201,
HLA-DQA10501-DQB10301,
DRB1_0901,HLA-DQA10102-DQB10602,
HLADQA10201-DQB10301,
HLA-DQA10201-DQB10303,HLA-DQA10301-DQB10301,
HLA-DQA10303-DQB10402,
HLA-DQA10501-DQB10302,HLA-DQA10501DQB10402), 257-271 (HLA-DQA10501-DQB10301, DRB1_0901,HLA-DQA10201DQB10301, HLA-DQA10301-DQB10301), 141-255 (DRB1_1302,DRB3_0202), 142-256
(DRB1_1302, DRB3_0202), 139-253 (HLA-DPA10103-DPB10201,DRB3_0202), 208222 (DRB1_0301, HLA-DQA10101-DQB10501, DRB3_0101),206-220 (DRB1_0405,
DRB4_0101, HLA-DQA10101-DQB10501 ,DRB3_0101),201-215 (DRB1_0701,
DRB1_0801) e 603-217 (HLA-DQA10102-DQB10602).

Predição de epítopos lineares da célula B

A capacidade de induzir imunidade humoral foi avaliada, identificando regiões de
epítopos de células B previstas neste estudo. O servidor IEDB foi utilizado para a
previsão de epítopos de células B para todas as proteínas estruturais (Tabela 12). Esses
epítopos foram então verificados com sequências sobrepostas de epítopos HTL e CTL
e apenas aqueles epítopos foram considerados para a construção da sequência da
vacina (Tabelas 13 e 14).
As vacinas são baseadas principalmente pela imunidade das células B. Ela são capazes
de induzir a síntese de anticorpos que, por sua vez, serão produzidos justamente pelas
células B, promovendo funções efetoras e tendo o poder de se ligarem especificamente
a toxinas ou patógenos (SAADI; KARKHAH; NOURI, 2017; COOPER; NEMEROW,
1984; HOSSAIN; RAHMAN, 2014). Considerando que o hospedeiro pode gerar uma
forte resposta imune pelas células TCD8+ contra as célula infectadas, os linfócitos
TCD8+ citotóxicos (CTL) limitam a disseminação de determinados agentes infecciosos
através do reconhecimento e morte de células infectadas ou secretando citocinas
antivirais específicas (GARCIA; TEYTON; WILSON, 1999;SORIA-GUERRA et al.,
2015). Ou seja, a vacinação baseada em epítopos de células T provoca uma forte
resposta imunológica contra os vírus (SITATI; DIAMOND, 2006). Portanto, a ideia de
prevenção com uma vacina baseada em epítopos oferece a capacidade de imunizar
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com estrutura mínima e irá estimular uma resposta imune eficaz, evitando potenciais
efeitos indesejáveis.

Cobertura Populacional

A cobertura populacional é um fator importante no desenvolvimento de uma vacina. O
método de cobertura populacional IEDB foi usado para abranger alelos comuns em
populações de áreas geográficas da América do Norte e do Sul. Esses alelos
selecionados fornecem o máximo de cobertura populacional de toda essas áreas
geográficas. Conforme mostra a Tabela 10 e Tabela 11, epítopos CTL e HTL e sua
cobertura populacional.

Construção da sequência da vacina

Os 18 epítopos CTL e 28 epítopos HTL selecionados com base na sobreposição e bons
scores de afinidade de ligação, foram divididos por três diferentes ligantes (AAY, KK e
EAAAK), relatados para funcionar como locais de clivagem para diferentes células
imunológicas (VELDERS et al., 2001; CHEN et al., 2017) e promover estabilidade da
proteína. O ligante AAY foi utilizado para unir os epítopos CTL e o ligante KK para unir
os epítopos HTL e formar a vacina final.

Adjuvantes são substâncias capazes de aumentar a imunogenicidade específica e
auxiliar a vacina baseada em epítopos para desencadear uma resposta imunológica
elevada e duradoura (MOHAN et al., 2013; NARULA et al., 2018). Neste trabalho
utilizamosa
β-defensina
(sequência
de
GIINTLQKYYCRVRGGRCAVLSCLPKEEQIGKCSTR-GRKCCRRKK), um adjuvante de
peptídeo adicionado na região N-terminal para conferir alta antigenicidade e intensificar
a resposta imune (MOHAN et al., 2013), com a ajuda do ligante EAAAK, capaz de
separar efetivamente e diminuir a interação entre os domínios da vacina (adjuvante e
epítopos), assim como aumentar a estabilidade térmica da proteína quimérica (CHEN
et al., 2017; SAADI; KARKHAH;NOURI, 2017). Um total de 740 aminoácidos foi utilizado
na construção da vacina de subunidade de múltiplos epítopos, a estrutura da construção
final da vacina é dada na Fig. 1.

Modelagem por homologia e refinamento da estrutura terciária
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A estrutura 3D para a vacina final de subunidade de múltiplos epítopos, Fig. 2, foi gerada
com o servidor SwissModel. O melhor template para o modelo final da proteína foi (PDB
ID: 1kj6.1.A.). O servidor Galaxy Refine realizou o refinamento estrutural. Dos 5 modelos
fornecidos pelo servidor, o modelo 2 foi selecionado para ser utilizado, por ser o melhor
e essa decisão foi baseada em vários parâmetros que compreendem GDT-HA (0.9556),
RMSD (0.426), MolProbity (2.024), Clash Score (11.6), Poor rameters(0.0) e Rama
Favored (93.0). O modelo 2 será utilizado para análises posteriores de validação, bem
como o docking final, utilizando o receptor TLR-3.

Conclusão

Neste trabalho, com a aplicação de abordagens de bioinformática, buscamos projetar
uma vacina de subunidade, baseada em epítopos. Neste estudo científico foram
recuperadas 4 proteínas estruturais (envelope, membrana, nucleocapsídeo e spike)
precedidas pela predição de epítopos de células B imunogênicas e predição de epítopos
de células T para geração de imunidade. Os Epítopos finais previstos foram combinados
usando ligantes apropriados e adjuvantes para aumentar a imunogenicidade desses
epítopos eficazes. Comparando com a abordagem tradicional, que administra
patógenos inteiros e levanta vários problemas de segurança, a ferramenta in sílico é
conveniente e economiza tempo (FLERI et al., 2017; DHANDA et al., 2017). Nossa
pesquisa fornece um caminho novo e promissor para o desenvolvimento de uma vacina
terapêutica contra o SARS-CoV-2. O próximo passo para conclusão deste trabalho é a
validação dessa vacina, utilizando servidores onlines, assim como o docking final com
o receptor TLR-3.
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Anexos

Tabela 1 - Epítopos preditos CTL da poliproteína E do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.
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Tabela 2 - Epítopos preditos CTL da poliproteína M do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.

Tabela 3 - Epítopos preditos CTL da poliproteína N do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.

Tabela 4.1 - Epítopos preditos CTL da poliproteína S do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.

Tabela 4.2 - cont. Epítopos preditos CTL da poliproteína S do vírus SARS-CoV-2 com
as sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade,
alergenicidade, score de imunogenicidade, toxicidade e conservação

Tabela 5 - Epítopos preditos HTL da poliproteína M do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação

Tabela 6 - Epítopos preditos HTL da poliproteína N do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.

Tabela 7 - Epítopos preditos HTL da poliproteína S do vírus SARS-CoV-2 com as
sequência de peptídeo e seu número de alelos, score de antigenicidade, alergenicidade,
score de imunogenicidade, toxicidade e conservação.

Tabela 8 - Epítopos preditos de ligação de células B linear e sua conservação.
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Tabela 9 - Epítopos CTL previstos entre as proteínas estruturais e não estruturais do
vírus SARS-CoV-2 que se sobrepõem aos epítopos de células B dos mesmos.

Tabela 10 - Epítopos HTL previstos entre as proteínas estruturais e não estruturais do
vírus SARS-CoV-2 que se sobrepõem aos epítopos de células B dos mesmos.

Tabela 11 - Cobertura populacional de epítopos propostos de células CTL para regiões
selecionadas.

Tabela 12.1 - Cobertura populacional de epítopos propostos de células HTL para regiões
selecionadas.

Tabela 12.2 - Cont. Cobertura populacional de epítopos propostos de células HTL para
regiões selecionadas.

Figura 1 - Estrutura da construção final da vacina de múltiplos epítopos. São
representados epítopos CTL e HTL, juntamente com ligantes.

Figura 2 - Estrutura e validação do modelo final da vacina de subunidade.
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Resumo
Apesar do negacionismo em relação ao Aquecimento Global, as teorias majoritárias
sustentam a ocorrência de um fenômeno global de aumento da temperatura da terra e
relacionam esse fenômeno às ações humanas. A educação formal se apresenta como
espaço propício à discussão de temas socialmente controversos e à apropriação de
conceitos científicos. Nesse contexto, este trabalho objetiva verificar a aprendizagem de
discentes do ensino básico em torno do tema, por meio da identificação da apropriação
de conceitos científicos a partir da sequência didática de ensino: “O Aquecimento Global
e a Vida em Risco: Fato ou Fake?”. A sequência foi desenvolvida no âmbito da disciplina
de ciências, em duas turmas de 8º ano do ensino básico, por meio de ensino remoto,
em uma instituição de ensino privada, localizada em Natal, no Rio Grande do Norte,
Brasil. Para tanto, foi utilizada uma estratégia de ensino por investigação (IBSE, “Inquiry
Based Science Education”), baseada no modelo de ensino dos 7E desenvolvido pelo
projeto IRRESISTIBLE (IIR),“A Investigação e Inovação Responsáveis em Sala de Aula”
(Reis e Galvão, 2016), numa perspectiva para o letramento científico. A análise dos
dados permitiu identificar que lacunas, equívocos, imprecisões e inseguranças, em
relação aos conceitos científicos associados ao tema de estudo, começaram a ser
solucionados com a aplicação da sequência didática.
Palavras-chave: Aumento de Temperatura. Ações Humanas. Seres vivos. Ensino.
Ciências.
TITLE: GLOBAL WARMING AND LIFE AT RISK: A PROBLEMATIZATION IN THE
PERSPECTIVE OF SCIENTIFIC LETTERING OF STUDENTS IN THE FINAL YEARS
OF FUNDAMENTAL EDUCATION
Abstract
Despite all denial in regards to global warming, most theories have supported the
occurrence of a global phenomenon characterized by rising temperatures, and linked
such phenomenon to certain human actions. Formal education is a conducive space to
foster discussion on socially controversial themes and analyze the adequacy of scientific
concepts. This study aims to appraise the knowledge of elementary school children on
global warming by assessing the adequacy of scientific concepts when applying the
following didactic teaching sequence: “Global Warming and Endangered Life: Fact or
Fake?". The sequence was developed within the scope of a course in Sciences in two
classes of the 8th year of basic education. Remote teaching was delivered in a private
school, located in Natal, a city in the Brazilian state of Rio Grande do Norte. A research
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teaching strategy (IBSE, “Inquiry Based Science Education”) was used according to the
7E teaching model developed by the IRRESISTIBLE (IIR) project, “Responsible
Research and Innovation in the Classroom” (Reis and Galvao, 2016), in a scientific
literacy perspective. The data analysis identified gaps, mistakes, inaccuracies, and lack
of confidence in relation to the scientific concepts when solved by using the
aforementioned didactic sequence.

Keywords: Temperature increase. Human Actions. Living beings. Teaching. Science
Introdução
No decorrer dos anos, tem-se observado um aumento na ocorrência e na intensidade
de eventos climáticos extremos (Khandekar, Murty e Chittibabu, 2005), bem como uma
dualidade de comportamento do tempo e do clima nas diversas partes do globo.
Enquanto em alguns lugares há relatos de ondas de frio cada vez mais intensas, em
outros são observados fenômenos de desertificação, degelo, aumento do nível do mar,
ondas de calor e outros eventos associados ao aumento da temperatura da terra.
Embora haja quem argumente que esses fenômenos são cíclicos, naturais e
desprovidos de qualquer associação com atividades antrópicas, inconsistências
metodológicas e padrões de erros comuns já foram encontrados nos trabalhos
produzidos pelos defensores dessas concepções (Benestad et al., 2016). As teorias
majoritárias sustentam a ocorrência de um fenômeno global de aumento da temperatura
média da superfície da terra (Khandekar, Murty e Chittibabu, 2005; Junges e Massoni,
2018) que, associado a episódios de eventos climáticos extremos e às projeções de
intensificação desses eventos, tem se denominado de Aquecimento Global (Khandekar,
Murty e Chittibabu, 2005). Com frequência, atribuem a esse fenômeno, de maneira
geral, relações com as atividades humanas (Khandekar, Murty e Chittibabu, 2005;
Benestad et al., 2016) e, de modo particular, com as elevações das concentrações de
gases do efeito estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) na atmosfera
(Khandekar, Murty e Chittibabu, 2005).
O Aquecimento Global torna-se ainda mais crítico quando visto sob o ponto de vista das
consequências para a vida. A terra, até então, é o único planeta, cujas condições
químicas, físicas e biológicas são propícias à sobrevivência e à manutenção de seres
vivos (Boff, 2009). Alterações dos padrões temporais e climáticos globais colocam em
risco não só a sobrevivência, como a moradia, a alimentação e a saúde dos seres
humanos e dos demais organismos. Em virtude da relevância do tema, as mudanças
climáticas configuram-se como uma das principais matérias da agenda da educação
ambiental para o século XXI e o combate a essas mudanças tem ganhado espaço entre
os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas
(ONU).
Apesar de estar ganhado abertura em relevantes ambientes de tomada de decisão e
discussão, ainda é notória a pouca atenção dada ao fenômeno do Aquecimento Global
no ensino básico, bem como a abordagem, por vezes, equivocada de conceitos
científicos que permeiam o tema. Diversos documentos apontam para a necessidade
de preparo dos estudantes, dos mais variados níveis de ensino, para as tendências em
torno das mudanças globais (IALEI, 2009; Jacobi, et. al. 2011), uma vez que, de forma
diária, os seres humanos são confrontados com decisões de cunho pessoal e social que
possam ter repercussões futuras (Figueiredo, 2006). Embora a discussão científica
tenda a ser robusta no meio acadêmico, ela não deve se restringir a esse espaço
(Campos, 2015), pois convergências científicas podem adquirir status de controvérsias
sociais (Junges e Massoni, 2018). Essa é uma questão que faz do Aquecimento Global
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um desafio, do ponto de vista pedagógico (IALEI, 2009), e que motivou a consecução
deste trabalho.
Nesse contexto de necessidade e relevância de uma abordagem científica e crítica em
torno do Aquecimento Global, o presente artigo objetiva verificar a aprendizagem de
discentes do ensino básico em torno do tema, por meio da identificação da apropriação
de conceitos científicos a partir da sequência didática de ensino: “O Aquecimento Global
e a Vida em Risco: Fato ou Fake?”. A sequência foi desenvolvida no âmbito da disciplina
de ciências, em duas turmas de 8º ano do ensino básico, por meio de ensino remoto,
em uma instituição de ensino privada, localizada em Natal, no Rio Grande do Norte,
Brasil.

Metodologia
O planejamento da sequência didática intitulada “O Aquecimento Global e a Vida em
Risco: Fato ou Fake?” foi baseado no modelo de ensino dos 7E desenvolvido pelo
projeto IRRESISTIBLE (IIR), “A Investigação e Inovação Responsáveis em Sala de
Aula” (Reis e Galvão, 2016). Este propõe-se a ampliar o modelo dos 5E concebido por
Bybee (2002) e configura-se como uma estratégia de ensino das ciências por
investigação (IBSE, “Inquiry Based Science Education”), numa perspectiva para o
letramento científico. Seguem-se, portanto, as etapas: Envolvimento; Exploração;
Explicação;
Ampliação;
Partilha;
Ativismo;
e
Avaliação
(Figura
1).
As atividades de ensino-aprendizagem foram aplicadas no âmbito da disciplina de
ciências, em duas turmas de 8º ano dos anos finais do ensino fundamental, por meio de
ensino remoto, em uma instituição de ensino privada, localizada em Natal, no Rio
Grande do Norte, Brasil. De 15.07.20 a 02.10.20, decorreram ~40 aulas síncronas, de
45 min/cada, distribuídas entre as duas turmas e ministradas após as aulas
convencionais da disciplina sobre Tempo e Clima, cuja temática do Aquecimento Global
foi previamente trabalhada. A atividades ocorreram com auxílio de recursos do Google
(Meet, Sala de Aula, Drive e Forms), do Youtube e do Pacote Office 2019 e os registros
foram feitos com gravações, cópias de chat e anotações em planilhas. Os resultados
apresentados neste trabalho são fruto da análise dos dados de 22 alunos (N=22) nos
dois primeiros momentos dos 7E: Envolvimento e Exploração. As atividades da
pesquisa, todavia, já aconteceram até a etapa de Partilha e ainda se encontram em
andamento.
O objetivo geral da sequência didática foi fazer os alunos compreenderem a existência
do Aquecimento Global, os efeitos dele decorrentes sobre a vida do planeta, e a
responsabilidade que possuem as ações humanas sobre esse contexto. Já os objetivos
específicos foram: discutir os argumentos negacionistas do aquecimento global;
entender como funciona a relação das dinâmicas climáticas com a vida na terra;
conhecer as condições que determinam os fenômenos meteorológicos; entender a
relação do aquecimento global com fenômenos meteorológicos atípicos; compreender
como ações antrópicas podem resultar em mudanças climáticas; entender como as
mudanças climáticas e o aquecimento global ameaçam a vida; relacionar a
sustentabilidade à minimização do aquecimento global; e conhecer acordos e
conferências
internacionais
sobre
mudanças
climáticas.
No
que
diz
respeito
aos
conteúdos
trabalhados,
pode-se
citar:
Conceituais: o que é Aquecimento Global e quais são os argumentos negacionistas em
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relação ao fenômeno; como as dinâmicas climáticas funcionam e regulam a vida na terra
e quais fatores naturais as influenciam; o que são fenômenos meteorológicos e quais
as condições que os determinam; por que o Aquecimento Global e as mudanças
climáticas podem produzir fenômenos meteorológicos atípicos, quais ações antrópicas
contribuem para isso e como e por que essas ações estão associadas a fenômenos
como esses; como o Aquecimento Global pode ameaçar a vida sob diferentes aspectos
(sobrevivência, segurança alimentar, saúde e moradia); qual a relação entre a
sustentabilidade e a minimização dessas problemáticas; quais as contribuições dos
ativismos ambientais nessas causas; qual a importância dos eventos e
acordos internacionais sobre o clima, sobre o que versam os principais acordos e como
o
Brasil
encontra-se
nesse
cenário.
Procedimentais: exercício associativo; demonstração de conhecimentos prévios;
levantamento de hipóteses; interpretação de imagens, textos e de material audiovisual;
pesquisa de referencial teórico-científico; sistematização das informações; elaboração
argumentativa a partir da compreensão do conteúdo que está sendo construído;
comunicação e partilha de informações e opiniões; diálogo e discussão com o professor
e seus pares; aprofundamento e conscientização do conteúdo a partir da exposição
dialógica e das oportunidades de ampliação do conhecimento; proposição de soluções
práticas; ativismo socioambiental; avaliação das propostas elaboradas; reflexão crítica
e
reestruturação
das
hipóteses
iniciais
levantadas.
Atitudinais: interpretação holística de mundo; habilidade para percepção de cenários
sob diferentes escalas; capacidade de compreensão do cotidiano; elaboração
argumentativa baseada em conhecimentos científicos; habilidade de considerar critérios
científicos nas tomadas de decisões; aptidão para resolução de problemas; uso do
conhecimento científico para melhoria da própria qualidade de vida e da comunidade;
predisposição em considerar questões socioambientais para a realização de escolhas
e
na
resolução
de
conflitos; e
participação
ativa
na sociedade.
Na etapa de Envolvimento, foi apresentada aos alunos uma imagem de campanha da
Organização Não-Governamental internacional “World Wide Fund for Nature” (WWF),
que mostra um sorvete sofrendo derretimento, e também foi aberto um momento de
discussão. Em seguida, os alunos foram submetidos, de maneira individual, a um
questionário de levantamento do conhecimento prévio, o qual continha 7 (sete)
perguntas em torno do tema de estudo. Ao final desse momento, foi apresentada aos
alunos uma problemática sociocientífica (Figura 2). Já na etapa de Exploração, os
alunos, divididos em grupos, tiveram a oportunidade de levantar hipóteses
sociocientíficas. Depois, um material audiovisual, intitulado “O que influencia o clima”
(https://www.youtube.com/watch?v=TliIeZaNChI), foi apresentado aos alunos e um
novo momento de discussão foi propiciado. Esse momento deu ensejo à proposição de
seminários, nos grupos previamente definidos, distribuídos em torno da associação
entre as Mudanças Climáticas e 4 (quatro) temas transversais: Desertificação;
Fenômenos Globais: El Niño e La Niña; Pegada de Carbono/Sequestro de Carbono; e
Incêndios Florestais. Os resultados obtidos com os seminários, todavia, não foram
objeto de estudo.
Resultados e Discussões
ENVOLVIMENTO
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Diante da imagem do sorvete da campanha da WWF, os alunos fizeram a associação
com os seguintes termos: Aquecimento Global; aumento na temperatura da Terra;
aumento do nível do mar; derretimento das calotas polares; diminuição da camada de
ozônio; ações humanas como causa do sofrimento do planeta Terra. Ao serem
questionados sobre se acreditavam na existência do Aquecimento Global, todos os
alunos responderam de maneira afirmativa.
Levantamento de Conhecimento Prévio:
1. 1 (um) único discente atribuiu um conceito geral para os dois termos (Figura 3, Aluno
21), enquanto 21 (vinte e um) fizeram alguma diferenciação. Para justificar a distinção
de conceitos, muitos utilizaram a ideia de temporalidade, de modo que 12 (doze)
atribuíram ao clima uma ideia duradoura e ao tempo uma ideia passageira (Figura 3,
Alunos 1, 22 e 2). Apenas 1 (um) deles interpretou o contrário (Figura 3, Aluno 6). Em
muitos momentos, os alunos fizeram uso da questão da temporalidade desvinculado de
qualquer alusão ao comportamento atmosférico (~15 alunos). Nesses casos, os usos
de termos como “algo”, “coisa” e “estado” foram bastante frequentes (Figura 3, Alunos
1 e 2). 7 (sete) alunos, todavia, foram mais precisos e referiram-se à atmosfera para
caracterizar a temporalidade (Figura 3, Aluno 22). Em alguns momentos (7 alunos),
elementos do clima e fatores que os influencia foram citados (Figura 3, Alunos 1 e 5).
Os demais (8 alunos) diferenciaram os dois termos a partir de outras relações, que não
necessariamente apontaram para uma real distinção; dentre os conceitos atribuídos por
eles, pode-se citar: a conceituação de tempo como medida; a interpretação do clima
como estados do tempo ou como a variação desses estados; a atribuição de fatores e
elementos associados a apenas um dos termos ou, de forma diferenciada, para cada
termo; ou, ainda, o entendimento do tempo como o próprio efeito que ele exerce sobre
a vida humana. Apenas 1 (um) aluno (Figura 3, Aluno 21), que, coincidentemente, foi
aluno que não visualizou qualquer distinção nos dois termos, entendeu tempo e clima
como causas das mudanças atmosféricas.
2. Todos os alunos já tinham escutado falar sobre Aquecimento Global. 12 (doze) deles
atribuíram alguma responsabilidade antrópica pela ocorrência do fenômeno (Figura 3,
Alunos 13 e 20) e 6 (seis) podem ter atribuído uma aparente responsabilização, na
medida em que se utilizaram de exemplos que podem estar relacionados às ações
humanas; ou, ainda, que atribuíram caráter de responsabilização humana para a
minimização do problema. 11 (onze) citaram algum tipo de poluição ambiental (Figura
3, Alunos 13 e 20), 21 (vinte e um) citaram condições físicas relacionadas ao fenômeno
(ex.: aumento da temperatura da Terra, efeito estufa, camada de ozônio, derretimento
de geleiras) (Figura 3, Alunos 13, 20, 10 e 2). O termo “Efeito Estufa” foi citado por 9
(nove) alunos e, apenas, 1 (um) aluno citou a “Camada de Ozônio”. Vale salientar que
o termo “Efeito Estufa” foi citado com diferentes conotações, sendo a ele atribuído a
responsabilidade pelo fenômeno, a consequência do aquecimento ou, ainda,
considerando a intensificação do mesmo como um problema. 6 (seis) alunos
mencionaram o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar como
efeitos do Aquecimento Global; o mesmo número, 6 (seis) alunos, lembrou das
consequências do aquecimento para a vida, seja ela humana ou a dos demais seres
vivos (Figura 3, Aluno 2).
3. Todos os alunos identificaram alguma relação entre tempo, clima e Aquecimento
Global. 9 (nove) deles entenderam que essa relação se estabelecia a partir da
interferência das ações humanas (Figura 3, Alunos 13); 7 (sete) identificaram a relação
entre os termos quando atribuída a questões de comportamento e cotidiano (Figura 3,
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Aluno 6); 10 (dez) fizeram relação com adaptação e habitat; 6 (seis) citaram questões
relacionadas à sobrevivência e extinção (Figura 3, Alunos 6, 12 e 13).
4. 7 (sete) alunos citaram o aquecimento global e o aumento da temperatura da terra
como causa para a maior ocorrência dos fenômenos listados (Figura 3, Aluno 22). 5
(cinco) alunos atribuíram a responsabilidade às ações humanas (Figura 3, Aluno 14) e
3 (três) alunos utilizaram-se de exemplos que podem estar associados às ações
humanas, como desmatamento e poluição (Figura 3, Aluno 15). 12 (doze) dos alunos
mencionaram elementos e/ou fatores do clima (Figura 3, Aluno 4) e 4 (quatro)
associaram as causas ao próprio tempo e ao próprio clima, bem como às alterações
sofridas por eles, não mencionando, obrigatoriamente, elementos e fatores do clima
(Figura 3, Aluno 4). Apenas 3 (três) alunos afirmaram não saber as causas para o
problema.
5. 6 (seis) alunos citaram a conscientização e/ou sensibilização (Figura 3, Aluno 6); 3
(três) alunos mencionaram a conservação/preservação e/ou sustentabilidade (Figura 3,
Alunos 3 e 7); e 18 (dezoito) alunos elencaram a diminuição da poluição e/ou atitudes
cidadãs como medidas de combate às alterações climáticas (Figura 3, Alunos 6, 3 e 7).
Apenas 2 (dois) não souberam apontar as causas dessas alterações e dos efeitos delas
decorrentes.
6. 16 (dezesseis) alunos não interpretaram o meio ambiente como um obstáculo ao
desenvolvimento (Figura 3, Aluno 22). 6 (seis) alunos, por sua vez, vislumbraram algum
impedimento, mas a maioria (5 alunos) enxergou um impedimento parcial (Figura 3,
Aluno 22) e, apenas, 1 (um) aluno afirmou ser o meio ambiente um real obstáculo ao
desenvolvimento. Dos alunos que consideraram a questão ambiental como relevante ao
desenvolvimento, a maioria fez associação à sustentabilidade e à qualidade de vida,
não associando o desenvolvimento sustentável à lucratividade (Figura 3, Aluno 22); o
que foi salientado por apenas 1 (um) único aluno. Os que afirmaram ser o
desenvolvimento que considera as questões ambientais um obstáculo de caráter
parcial, sustentaram suas posições com base nas seguintes ideias: dissociação entre
desenvolvimento econômico e o socioambiental (Figura 3, Aluno 7); distinção da
lucratividade à curto e a à longo prazo, sendo esta última a situação que melhor
incorpora as questões ambientais; e não necessidade de preocupação quando os
países fazem parte de acordos internacionais de proteção ao meio ambiente. O que
afirmou ser um real obstáculo, fez íntima relação entre a exploração do meio ambiente
e o desenvolvimento (Figura 3, Aluno 11).
7. 15 (quinze) alunos já tinham escutado falar sobre o tema, mas 3 (três) deles não
souberam explicar ou não lembravam sobre a que se referia. Dos que deram alguma
explicação, 7 (sete) entenderam os tratados internacionais como acordos ou meios para
estabelecimento de regulamentos e/ou metas (Figura 3, Aluno 3), 3 (três) deles
reconheceram o propósito de combate ao aquecimento global (Figura, Aluno 3), 8 (oito)
levantaram as questões de combate à degradação e/ou à exploração ambiental (Figura
3, Aluno 1) e 5 (cinco) apontaram para fins de sustentabilidade e/ou
preservação/melhoria ambiental (Figura 3, Alunos 3 e 15). Dentre os alunos que tinham
algum conhecimento sobre a temática, apenas 3 (três) souberam citar exemplos de
acordos internacionais (Figura 3, Aluno 15). 7 (sete) alunos não tinham conhecimentos
prévios sobre o tema.
A análise das respostas dos alunos permitiu identificar que, apesar dos alunos já terem
algum conhecimento prévio sobre os assuntos abordados, haviam lacunas, equívocos,
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imprecisões e inseguranças em relação aos conceitos científicos associados ao tema
de estudo.
EXPLORAÇÃO
Material Audiovisual:
Quando questionados sobre o que tinham visto no vídeo e quais as dúvidas que tiveram,
os alunos responderam sobre os elementos do clima e, principalmente, os fatores que
os afeta. Ao serem questionados sobre quais os conhecimentos prévios que eles tinham
em relação aos assuntos abordados no vídeo, os alunos reiteraram os mesmos
aspectos, conforme pode ser visto por meio destes trechos transcritos das gravações
das falas dos alunos no momento da aula:
“Ela falou sobre coisas que influenciam o clima, né, algo assim, e aí ela falou sobre
latitude, altitude, vento (...).” (Aluno 17).
"Ela também falou sobre a maritimidade (...). Ela também falou sobre as correntes
oceânicas (...) e eu acho que foi só." (Aluno 13).
"Eu lembro da latitude, altitude, é, vegetação e maritimidade." (Aluno 21).
"Lembro de correntes oceânicas, (...), maritimidade, continentalidade, latitude,
amplitude, é..., correntes oceânicas...Deixa eu ver o que mais..." (Aluno 18)
Apesar dos alunos terem dito já ter algum conhecimento prévio sobre o assunto e de
terem tido a oportunidade de um contato e envolvimento com os fatores e elementos do
clima por meio do material audiovisual (vídeo), em algumas observou-se imprecisão,
insegurança e incerteza sobre o assunto. Estes trechos reforçam as referidas ideias:
"Ela falou sobre coisas que influenciam o clima, né, algo assim (...) e aí ela falou outras
coisas lá que eu teria que estudar (...) ela falou que eu me lembro que a latitude é em
relação à linha do equador. Mais ou menos, foi o que eu entendi!” (Aluno 17).
"(...) eu só fiquei meio em dúvida (...) sobre as correntes oceânicas." (Aluno 22).
Buscando fazer os alunos refletirem sobre os assuntos abordados no vídeo, sobretudo
em relação à circulação atmosférica, eles foram questionados do porquê que o aparelho
refrigerador de ar, popularmente conhecido como ar condicionado, costuma ser
instalado em certa altitude nos ambientes. Sobre isso, alguns alunos já tinham
compreensão sobre a relação entre temperatura e densidade e outros demonstraram
alguma confusão, como pode ser observado por meio destes trechos:
"(...) o ar gelado, acho que..., eu sempre me confundo de mais denso e menos denso,
mas eu acho que é menos denso e ele desce, e (...) o ar do aquecedor é mais denso e
ele sobe. Eu acho que é assim!" (Aluno 13).
"Na verdade é ao contrário, quando o ar mais frio ele é, como é que é, ele é mais denso
(...)." (Aluno 18).
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As colocações dos alunos no momento de discussão do material audiovisual reforçam
as imprecisões, inseguranças, incertezas e as lacunas conceituais observadas no
momento de levantamento prévio. Todavia, já puderam ser identificados elementos
novos, como: a apropriação do termo “correntes oceânicas”; a referenciação à latitude
a partir da linha do equador; e um aprofundamento na discussão sobre circulação
atmosférica por meio da incorporação do entendimento do conceito físico de
“densidade”. Isso reflete a importância que o vídeo teve em despertar os conhecimentos
prévios dos alunos em relação ao tema e provocar a associação do que é previamente
conhecido com os aspectos novos.
Problemática Sociocientífica:
1. Todos os grupos responderam acreditar estar ocorrendo um Aquecimento Global. Na
justificativa, 5 (cinco) grupos citaram a ocorrência do aumento de temperatura, 3 (três)
grupos associaram ao derretimento de geleiras e ao aumento do nível do mar, 3 (três)
citaram termos como “efeito estufa” e/ou “camada de ozônio”, 4 (quatro) levantaram
exemplos da ocorrência de fenômenos atípicos, 2 (dois) discorreram sobre as
interferências de ações humanas e apenas 1 (um) grupo mencionou sobre os impactos
à vida ocasionados pelo Aquecimento Global. Isso pode ser visualizado a partir dos
seguintes fragmentos de respostas:
“Sim, pois houve o aumento do nível do mar, causado pelo o aumento da temperatura,
e essa diferença de temperatura está causados furacões, ciclones, (...), causados pelo
aquecimento global.” (Grupo 1).
“Sim, (...) resultantes do Aquecimento Global, que é um fenômeno decorrente das más
ações humanas sobre o Planeta Terra, danificando a camada de Ozônio (...).” (Grupo
4).
“(...) ocorrência de fenômenos climáticos, como as secas prolongadas, além da redução
de espécies, que podem entrar em extinção, como os ursos polares, que são afetados
pelas altas temperaturas, impossibilitando então, a sua sobrevivência.” (Grupo 2).
2. Todos os grupos justificaram essa questão com uso de fatores e/ou elementos do
clima. Os fatores astronômicos foram citados por 3 (três) grupos e os fatores terrestres
por 5 (cinco) dos grupos. Dentre os primeiros, 2 (dois) grupos mencionaram os
movimentos da terra (translação e/ou rotação) e 1 (um) citou a inclinação do eixo do
planeta terra, como pode ser visualizado nos seguintes fragmentos de respostas dos
grupos:
“(...) as estações ocorrem de maneira distinta nos hemisférios, devido ao movimento
realizados pela terra, como a translação (...).” (Grupo 2).
“O clima sofre influência de vários fatores, (...): relevo, latitude, vegetação e a inclinação
terrestre (...).” (Grupo 1).
Já em relação aos segundos fatores, 5 (cinco) mencionaram a latitude, 2 (dois) o relevo,
a maritimidade e a continentalidade e 1 (um) a vegetação.
“Por causa de vários critérios de localização, como a latitude, altura, continentalidade,
maritimidade (...)” (Grupo 7).
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“O clima sofre influência de vários fatores, que são eles: relevo, latitude, vegetação e a
inclinação terrestre (...).” (Grupo 1).
Quanto aos elementos, apenas a radiação foi mencionada por 1 (um) único grupo.
“(...) as estações ocorrem de maneira distinta nos hemisférios, (...), fazendo com que
mais raios solares atinjam determinada região, em algum momento. Ou também, atinjam
em menor quantidade, outro local.” (Grupo 2).
3. Para explicar esta questão, temperatura e/ou amplitude térmica foram os principais
elementos citados (5 grupos), a referência ao Tempo foi feita 3 (três) vezes, a circulação
atmosférica e as estações do ano foram citadas por 2 (dois) grupos/cada e o
aquecimento global, a circulação oceânica, a maritimidade e a evaporação foram
elementos citados uma única vez (1 grupo). Isso pode ser verificado a partir dos
seguintes fragmentos:
“Muitas das vezes o clima e o tempo influenciam na mudança as temperaturas (...)”
(Grupo 4).
“(...) vários fatores, podem alterar o tempo como: a circulação oceânica e atmosférica,
que podem deixar o tempo mais úmido e chuvoso (...)” (Grupo 1).
“De acordo com o tempo que é variável(dia a dia) e as estações do ano.” (Grupo 6).
“(...) por causa do aquecimento global que está afetando o clima de nosso planeta
deixando ele com uma a amplitude térmica maior do que o normal.” (Grupo 5).
“Com o calor do Sol, consequentemente as temperaturas elevadas fariam mais água
evaporar (...).” (Grupo 7).
“A provável existência da maritimidade, que influencia na umidade, e consequentemente
na quantidade de chuvas (...).” (Grupo 2).
4. Para justificar a maior ocorrência de fenômenos atípicos, 5 (cinco) grupos fizeram
referência ao Aquecimento Global e 4 (quatro) citaram elementos e/ou fatores do clima.
O efeito estufa e as ações humanas foram razões levantadas apenas 1 vez/cada. Os
fragmentos de respostas dos grupos confirmam o cenário descrito, a saber:
“O aquecimento global não afeta apenas a temperatura,e sim diversos fatores que levam
a eventos citados pelos sinais de alerta do jornal.Acreditamos que o aquecimento global
seja o maior causador desse desastres.” (Grupo 5).
“A inúmeros fatores que podem explicar esses eventos, entre eles, a circulação
atmosférica e oceânica; zonas de alta e baixa pressão; latitude; altitude; relevo;
maritimidade; continentalidade; efeito estufa; e etc.” (Grupo 1).
“(...) ocorrem por conta do aquecimento global, que está diretamente ligadas às ações
humanas, como a poluição e liberação de CO2 e Metano para a camada de ozônio.”
(Grupo 7).
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Essas hipóteses formuladas com o estímulo da problemática sociocientífica e
proporcionadas pela discussão em grupos, propiciaram aos alunos um início do
rompimento com uma compreensão fragmentária da relação do Aquecimento Global
com a vida humana e a dos demais organismos vivos. Isso pode ser observado a partir
de uma maior frequência na responsabilização humana na intensificação do problema
e na exemplificação de consequências para a vida dos outros seres vivos. Elementos
novos também apareceram nessa etapa, representados pela associação dos
movimentos de translação e rotação da terra com a determinação dos elementos e
fatores do clima.

Conclusão

A partir da análise dos dados, percebeu-se que na medida em que as atividades foram
sendo apresentadas aos alunos, os conhecimentos prévios foram ampliados. Dessa
forma, com as etapas de envolvimento e exploração, iniciou-se um rompimento com a
visão segmentada em relação à temática do Aquecimento Global e aos conceitos
científicos que o envolve. Além disso, elas passaram a adquirir uma maior compreensão
da relação com a vida, seja a partir da responsabilização humana pelo problema, seja
do ponto de vista das consequências para a vida humana e dos demais seres vivos.
As inconsistências nos conhecimentos prévios dos alunos se originam: nas tecnologias
de informação e nas mídias sociais, nas lacunas advindas de estudos anteriores no
ensino formal, nas diversas formas de associação, interação e convívio social. Todavia,
esses conceitos podem ser reformulados ao longo do desenvolvimento do indivíduo.
Além disso, podem adquirir propriedades científicas, pois a construção do conhecimento
científico não é de exclusividade da academia e pode ser realizada desde os anos
iniciais de ensino.
O processo de ensino-aprendizagem consolida-se a partir do erro, das tentativas, das
discussões em grupo, da observação da natureza e da construção do pensamento
crítico em torno do meio vivenciado. Isso se torna bastante relevante no que diz respeito
à temática de estudo, uma vez que o Aquecimento Global tem plena associação com a
vida. Refletir e discutir sobre o assunto é urgente, uma vez que as consequências desse
fenômeno têm impactos negativos sobre as gerações presentes e futuras. Isso converge
com o pensamento de Figueiredo (2006), o qual ressalta que, de forma diária, os seres
humanos são confrontados com decisões de cunho pessoal e social que possam ter
repercussões futuras sobre a sociedade.
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Anexos

Figura 1 – Etapas da Metodologia dos 7E (Adaptado de: Reis e Galvão, 2016).

Figura 2 – Problemática Sociocientífica.

Figura 3 – Levantamento Prévio: Fragmentos de Respostas.
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TÍTULO: Biometria de gralha-cancã Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) na caatinga
da Floresta Nacional de Açu, RN.
Resumo

A gralha-cancã (Cyanocorax cyanopogon) é um passeriforme encontrado no semiárido
nordestino, como a caatinga da Floresta Nacional de Açu (Flona – Açu), RN, que foi
nossa área de estudo. Este trabalho tem os objetivos de: 1) compilar dados biométricos
para somar à literatura sobre a espécie; 2) comparar dados da literatura existente com
os dados obtidos. Realizamos captura, marcação e medição de 57 indivíduos de C.
cyanopogon no período de setembro/2018 a fevereiro/2020. Utilizamos redes-deneblina distribuídas na sede e em trilhas próximas a ela, além de arapucas com isca.
Realizamos uma análise descritiva dos dados utilizando o R Core Team (2013), com o
qual obtivemos as médias, medianas e quartis das medidas coletadas e verificamos a
correlação entre elas. Dos resultados obtidos, comparamos com a literatura existente
apenas as medidas de peso, pois, apesar de termos diversos estudos comportamentais
e cognitivos para a espécie, dados sobre sua biometria são escassos. Nossa média de
peso para C. cyanopogon foi de 96,1 g, mostrando-se menor que a média relatada na
literatura. Isto se dá provavelmente pelo fato de que a quantidade de indivíduos
amostrados nas referências às quais tivemos acesso foi pequena. Em contraposição,
nossos dados contribuem com uma amostragem mais robusta para esta espécie. Assim,
esta pesquisa vem somar esse tema carente de dados de modo a descrever de forma
mais precisa a espécie, o que pode auxiliar futuras pesquisas com gralhas-cancã.

Palavras-chave: Cyanocorax cyanopogon. Medidas biométricas. Caatinga. Ornitologia.
TITLE: Biometrics of White-Naped Jay Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) in the
caatinga of the National Forest of Açu, RN
Abstract

The White-Naped Jay (Cyanocorax cyanopogon) is a passerine found in the Brazilian
Northeastern semiarid, such as the caatinga of the Açu National Forest (Flona - Açu),
RN, which was our study area. This work aims to: 1) compile biometric data to contribute
to the literature on the species; 2) compare data from the existing literature to the
collected data. We performed the capture, ringing and measurement of 57 individuals of
C. cyanopogon in the period from September/2018 to February/2020. We used mist-nets
distributed at Flona’s headquarters and on nearby trails, as well as bait traps. We
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performed a descriptive statistical analysis of the data using the R Core Team (2013),
with which we obtained the averages, medians and quartiles of the obtained
measurements and verified the correlation between them. From the results obtained, we
compared only measurements of weight with the ones in the existing literature, because
despite having several behavioral and cognitive studies for the species, data on its
biometrics are scarce. The birds’ average weight was 96.1 g, which is lower than the
average reported in the literature. The difference found between the two averages might
be due to the statistical fluctuations related to the scarcity of the reported data in the
literature in comparison to our more robust sampling. Thus, we expect that this research
fills gaps in the description of the species, which may help future research on the WhiteNaped Jay.

Keywords: Cyanocorax cyanopogon. Biometric measurements. Caatinga. Ornithology.
Introdução
A caatinga corresponde a, aproximadamente, 11% do território nacional (IBGE/MMA
2004) onde temos clima quente e semiárido, de chuvas inconsistentes, com precipitação
média variando de 300 a 800 mm ao ano (WWF, 2020), sendo bem característica a
ocorrência de períodos longos de secas. Nela, encontramos a gralha-cancã, espécie
endêmica do Brasil cuja distribuição geográfica se dá pelo semiárido nordestino,
podendo ser encontrada em áreas de caatinga, cerrado denso, bordas de florestas
tropicais decíduas e matas de galeria mais abertas (dos Anjos, 2020).
As aves apresentam grande riqueza de espécies (Jetz et al. 2012) e, entre os
Passeriformes, é na família Corvidae que encontramos o maior grau de complexidade
cognitiva e capacidade de resolução de problemas (Sick 1997, Barros 2014). A gralhacancã Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) é um pássaro de porte grande com ventre
branco e dorso, pescoço e cabeça pretos. No rosto destacam-se manchas azuis na
sobrancelha e na base do bico, e sua íris é amarela (Figura 1). Possui hábitos
alimentares onívoros, ingerindo frutos, grãos, artrópodes, pequenos vertebrados, ovos,
filhotes de aves e até outras aves menores (Sick 1997), se mantendo normalmente em
árvores numa altura média ou baixa, podendo descer para forragear no chão (Sick
1997).
Apesar de fazer parte de uma família frequentemente estudada sob o aspecto cognitivo
e comportamental, a literatura sobre essa espécie é escassa quando se trata de alguns
aspectos, como sua reprodução e medidas biométricas. Dado esse contexto, este
trabalho tem os objetivos de: 1) trazer dados biométricos para somar à literatura sobre
a espécie; 2) comparar dados da a literatura existente com os dados coletados.

Metodologia

Os dados foram coletados de 07 de setembro de 2018 até 15 de fevereiro de 2020, na
Floresta Nacional de Açu (5°34'59.8"S, 36°56'40.6"W) (Figura 2), Assú, RN. Esta
Unidade de Conservação possui 225,02 ha de caatinga com fitofisionomia de savana
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estépica, abrigando os seguintes grupos vegetacionais: caatinga arbustiva, caatinga
arbustivo-arbórea, caatinga gramíneo-arbustiva e caatinga herbáceo-arbustiva (ICMBio
2019).
Durante o estudo, realizamos: capturas utilizando iscas, coleta de dados biométricos e
marcação das gralhas-cancã. Testamos diversas iscas, como frutas variadas e milho
amolecido em água. O milho pareceu ter melhor desempenho, com uma boa
atratividade e sem deixar as aves sujas. Assim, combinamos as iscas a dois diferentes
métodos de captura: a arapuca (Figura 3) com cinco a seis gaiolas, com a qual podemos
selecionar os indivíduos a serem capturados e a rede-de-neblina Ecotone de 18 m x 3
m, malha 19 mm e 5 bolsas. Cinco redes foram instaladas em trilhas próximas a área
da sede da FLONA outras cinco na área da Sede (Figura 4). Uma vez capturadas,
levamos as aves até um ambiente controlado para marcação, com anilhas metálicas
cedidas pelo CEMAVE (Centro de Pesquisas para a Conservação de Aves - ICMBio),
além de anilhas plásticas coloridas que facilitam a identificação visual em campo de
cada indivíduo (Figuras 1 e 5).
Feito o anilhamento, coletamos os dados biométricos: comprimento da cauda e a asa
flat (Figura 6) foram medidos com régua; tarso, cúlmen exposto (Figura 7), altura e
largura do bico foram medidos com paquímetro analógico; e o peso foi medido com
dinamômetro. Posteriormente, verificamos se há presença de mudas de retriz ou rêmige
e de ectoparasitas (Mallophaga, micuim e ácaros de pena). Além disso, coletamos uma
amostra de sangue com o auxílio de seringa hipodérmica (de insulina), um tubo capilar
de vidro com heparina e um microtubo eppendorf de 2ml preenchido com álcool absoluto
92,8° INPM para o armazenamento das amostras.
Durante a seleção dos dados biométricos, foram excluídas as medições de ninhegos e
filhotes a fim de evitar discrepâncias. Para a análise descritiva dos dados, utilizamos o
software R Core Team (2013), com o qual obtivemos as médias, medianas e quartis das
medidas coletadas, além de verificar a correlação entre essas medidas. Nos resultados,
são apresentados médias e desvios padrão dos dados.

Resultados e Discussões

Foram coletadas as medidas de 57 indivíduos no total. As estatísticas descritivas das
medidas revelaram médias próximas para altura (10,8 ± 0,51 mm) e largura do bico
(10,2 ± 0,6 mm); as medidas de tarso (40,2 ± 1,66 mm) e cúlmen (23,25 ± 1,74 mm)
variaram pouco entre os indivíduos. Apresentando um desvio padrão maior tivemos as
medidas asa flat (131,14 ± 3,74 mm), seguida de comprimento da cauda (136,26 ± 5,51
mm) e peso (96,1 ± 7,63 g) (Figuras 8 e 9).
Ao buscarmos referências na literatura sobre medidas biométricas de C. cyanopogon,
constatamos que não há muitos dados a esse respeito. Foi encontrado um artigo de
Anjos & Shibatta (2010) no qual relata-se que foram tiradas medidas de bico, asa flat,
cauda e tarso, porém os autores não disponibilizam esses dados nos resultados.
Atualmente na literatura, há relatos da pesagem de três indivíduos: duas gralhas-cancã
do cerrado do Centro-Oeste brasileiro pesando 132,6 g e 159,5 g (Cavalcanti & Marini
1993) são relatadas como parâmetro para a espécie por Dunning (1992); e um indivíduo
na caatinga do Parque Nacional da Serra da Capivara pesando 110 g (Olmos & Albano
2012). Anjos (2020) estipula um peso para a espécie condizente com as referências
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supracitadas, trazendo um valor de 110 g a 160 g. Já Kuhlmann (2020) determina o
peso para a espécie de 176 g. Considerando essas medidas, temos uma média na
literatura de 144,5 g para a C. cyanopogon. Os dados coletados em campo na Flona Açu renderam resultados que não correspondem à literatura encontrada, com um peso
médio de 96,1 g, variando de 80,0 g (menor peso) a 121,3 g (maior peso), com
aproximadamente 56% das aves se enquadrando entre 90,0 g a 99,0 g (ver Figura 8).
Encontramos algumas dificuldades ao longo desse período de pesquisa. Durante
observações no final de 2019 e início de 2020 vimos que ocorreram alguns problemas
com as anilhas plásticas coloridas das primeiras gralhas-cancã marcadas. Em alguns
indivíduos essas anilhas se soltaram do tarso, assim como houve anilhas plásticas que
desbotaram a cor, o que dificulta a identificação de animais já capturados anteriormente.
O modelo das anilhas plásticas coloridas foi trocado por um que esperamos ter um
desempenho melhor. Alguns desses indivíduos previamente marcados já foram
recapturados e foi feita a substituição das anilhas desbotadas ou que se perderam.

Conclusão

Ainda temos registros de C. cyanopogon não-anilhados, tanto nos bandos que estão
com frequência na sede quanto nos bandos que são mais avistados nas trilhas.
Consequentemente, serão necessárias mais fases de captura, marcação e coleta de
dados para que tenhamos um n amostral que nos permita melhorar as estatísticas.
Não há muitas referências acerca de biometria de gralhas-cancã e, se registradas,
trazem apenas parâmetros para comprimento total e peso. Nossas medidas de peso
para C. cyanopogon mostraram-se menores que as disponíveis na literatura. Isto se dá
provavelmente pelo fato de que a quantidade de indivíduos amostrados nas referências
às quais tivemos acesso foi pequena. Em contraposição, nossos dados trazem uma
amostragem mais robusta para esta espécie.
Desta forma torna-se claro que se pode considerar uma revisão nos dados
disponibilizados em plataformas e livros descritivos da espécie, considerando a
discrepância entre os valores encontrados nesta pesquisa e os valores disponíveis na
literatura. Assim esperamos que esta pesquisa contribua com mais informações nesse
tema carente de dados, de modo a descrever de forma mais precisa a espécie, o que
pode auxiliar futuras pesquisas com C. cyanopogon.
Além disso, a realização de pesquisas é importante para a manutenção da Flona em si.
Esta área sofre com diversas ameaças desde o agronegócio a atividades de caça e
desmatamento ilegais, além de indústrias de cerâmica e salinas próximas
(MMA/ICMBio, 2019). A obtenção de dados relevantes em pesquisas vinculadas à Flona
mostra que há conhecimento científico sendo gerado na área, cumprindo, assim, um de
seus papéis enquanto Unidade de Conservação.
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Anexos

Figura 1: Gralha-cancã (C. cyanopogon) marcada em 2019, fotografada na Sede da
Flona - Açu.

Figura 2: Imagem de satélite da Floresta Nacional de Açu, interior do RN. Fonte:
MMA/ICMBio.

Figura 3: Gralha - cancã (Cyanocorax cyanopogon) explorando isca (milho) em arapuca
com quatro das seis gaiolas armadas na Flona - Açu.

Figura 4: Disposição das redes de captura pela Sede (amarelo) e Trilha (vermelho).
Fonte: Google Earth.

Figura 5: Anilhas metálicas cedidas pelo CEMAVE
https://www.icmbio.gov.br/cemave, acesso em 15/set/2020.

-

ICMBio.

Fonte:

Figura 6: Medida “asa flat”. Fonte: SAFRING Bird Ringing Manual, De Beer et al, 2001.

Figura 6: Medida “asa flat”. Fonte: SAFRING Bird Ringing Manual, De Beer et al, 2001.
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Figura 7: Medidas de cúlmen. Fonte: SAFRING Bird Ringing Manual, De Beer et al, 2001

Figura 8: Estatística descritiva de biometria de gralhas-cancã (C. Cyanopogon) na Flona
- Açu.

Figura 9: Matriz de gráficos de dispersão na biometria de C. cyanopogon na Flona - Açu.
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TÍTULO: Estabelecimento de Procedimentos Operacionais Padrão para exame
polissonográfico: ênfase na coleta e processamento de dados
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 e o cumprimento de regras e diretrizes
para análise dos dados obtidos (seja de forma manual ou por meio de algum software).
Para isso, a formalização de procedimentos operacionais padrão e o cumprimento de
recomendações para análise de dados, 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: PALAVRAS-CHAVE: Polissonografia. Estágios do sono. Análise
espectral
TITLE: Establishment of Standard Operating Procedures for polysomnographic
examination: emphasis on data collection and processing
Abstract

Polysomnography is a technique that graphically records 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, in order to obtain
physiological data in an appropriate manner, it is necessary to make it operational in
order to carry out procedures performed in experiments developed in laboratories and to
comply with rules and guidelines for analyzing the data obtained (either manually or
through some software).For this, the formalization of standard operating procedures and
the fulfillment of recommendations for data analysis, allows a better reproducibility of
collected data and leveling of researchers and students, who may have access to this
standardized manual. Without proper laboratory documentation, training and continuing
education activities for students of different levels and health professionals at the
University are impaired.

Keywords: KEYWORDS: Polysomnography. Sleep stages. Spectral analysis
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Introdução
1. INTRODUÇÃO
1.1. Protocolo Operacional Padrão de Polissonografia
A Polissonografia (PSG) 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 várias características fisiológicas
simultaneamente referentes ao sono e condições associadas tais como distúrbios
respiratórios, narcolepsia, parassonias, dentre outras alterações, sendo considerada
padrão ouro (CHOKROVERTY; BHAT, 2014; KUSHIDA et al., 2017).
Essa técnica permite a avaliação dos estágios de vigília e sono, respiração, função
cardiopulmonar e movimentos corporais. Eletroencefalografia (EEG), eletrooculografia
(EOG), eletromiografia muscular (EMG), fluxo aéreo (nasal e oral), esforço respiratório
(torácico e abdominal), gases sanguíneos (saturação de oxigênio; concentração de
dióxido de carbono) (CHOKROVERTY; BHAT, 2014).
Para realização adequada da PSG existem algumas recomendações internacionais
para colocação dos eletrodos e demais equipamentos a fim de que exista uma captação
de dados mais eficiente. Outrossim, algumas orientações devem ser dadas para os
voluntários, antes e depois da realização do exame polissonográfico, como será descrito
mais adiante nesse material.
1.2. Estágios do sono
Foram separados e definidos dois estados do sono com base em parâmetros
fisiológicos: rapid eye movement – REM (movimento rápido dos olhos) e não-REM
(NREM). O sono REM (R, segundo AASM) é definido pela ativação EEG, atonia
muscular e surtos episódicos de movimentos rápidos dos olhos, sendo não geralmente
não dividido em estágios, embora os tipos: tônico e fásico do sono REM sejam
ocasionalmente diferenciados para certos fins de pesquisa. A distinção de tônico versus
fásico é baseada em eventos de curta duração, como movimentos oculares que tendem
a ocorrer em grupos separados por episódios de quiescência relativa. Os episódios de
sono REM são mais longos no último terço da noite (CARSKADON; DEMENT, 2010).
Já o sono NREM (pronuncia-se “não-REM”) é comumente descrito como síncrono, com
formas de onda características como fusos de sono, complexos K e ondas lentas de alta
voltagem, sendo convencionalmente subdividido em 3 estágios (N1, N2 e N3) definidos
ao longo de um eixo de medição, o eletroencefalograma (EEG)(CARSKADON;
DEMENT, 2010).
O N1 é marcado por um baixo limiar de excitação, podendo o sono ser facilmente
interrompido. Esse estágio tem um papel importante na transição inicial de vigília para
o sono e atua como estágio de transição ao longo da noite. Ele persiste por apenas
alguns minutos (1 a 7) no início do sono (BERRY et al., 2013; CARSKADON; DEMENT,
2010).
O N2 é sinalizado por fusos de sono ou complexos K, possuindo uma duração entre 10
a 20 minutos em cada ciclo de sono. Para promover a excitação que promove a
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interrupção do sono, é necessário um estímulo mais intenso. O mesmo estímulo que
produz a excitação do sono no N1, normalmente, resulta em um complexo K evocado,
mas nenhum despertar no N2. Conforme esse estágio do sono progride, a atividade de
ondas lentas de alta voltagem aparece gradualmente no EEG, entrando no N3 (BERRY
et al., 2013; CARSKADON; DEMENT, 2010).
O N3 que em antiga nomenclatura de Rechtschaffen e Kales (R&K) era subdividido em
estágio 3 e 4, sendo caracterizado por possuir ondas lentas de baixa frequência e de
alta voltagem, sendo denominado de sono profundo ou de ondas lentas (Slow Wave
Sleep – SWS). O padrão SWS reflete o sistema homeostático do sono, mais alto no
início do sono e diminuindo ao longo da noite à medida que a pressão do sono diminui.
Desse modo, esse estágio domina a porção NREM do ciclo do sono no início da noite,
mostrando uma resposta marcante à duração da vigília anterior (BERRY et al., 2013;
CARSKADON; DEMENT, 2010).

Metodologia

2.

Procedimentos

2.1.

para

Coleta

Colocação

da

Polissonografia

de

eletrodos

A posição dos eletrodos no EEG, seguindo recomendações da Sociedade Brasileira de
Neurofisiologia Clínica (SBNC), seguirá o sistema internacional 10-20, o qual baseia-se
na relação entre a localização dos eletrodos e a área subjacente do córtex. A
denominação desse sistema é referente ao fato de eletrodos adjacentes serem
colocados a distâncias de 10 ou 20% do total ântero-posterior ou látero-lateral do crânio
(T. MARINHO, 2017). 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
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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 pré-auriculares 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).
2.2.

2.2.1.

Exames

Exames

para

realizados

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.

2.2.2.

Exames

para

atividade

muscular:

EMG

A eletromiografia submentoniana (EMGSM) é registrada usando eletrodos de EEG
regulares colocados subcutaneamente na pele que recobre o músculo milo-hióideo,
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. Alguns laboratórios
colocam pares de eletrodos na ponta da mandíbula ou no lado da face sobre os
músculos masseteres para registrar o tônus muscular axial (NIEDERMEYER; SILVA,
2012).
O nível EMG tônico nos músculos axiais geralmente diminui da vigília até os estágios
1,2, 3 do sono não-REM e normalmente está ausente no sono REM. Há, no entanto,
uma ampla variabilidade interindividual nos níveis de EMG do queixo em repouso. 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).
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2.2.3.

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
(NIEDERMEYER;
SILVA,
2012).

2.2.4. Exames para atividade respiratória: sensores de fluxo de ar, cintas para esforço
respiratório
e
saturação
de
oxigênio

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 perda súbita na síndrome da morte infantil (SIDS). Além
disso, essas medições são importantes para distinção entre a apneia do sono central,
mista
e
obstrutiva
do
sono
(NIEDERMEYER;
SILVA,
2012).

2.3.

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:

Em

·

posição

Ficar

durante

deitada

30

solicite

segundos

com

ao

os

participante:

olhos
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·
·

Piscar
Permanecer

·
·

com

os

os

olhos

Mover
Falar

o

fechados

os
próprio

olhos
durante

30

segundos

olhos

nome,

para

fechados
testar

a

EMG

Resultados e Discussões
3.

Processamento

3.1.

Estagiamento

de
Manual

dados
-

de
Padrão

Polissonografia
ouro

(AASM)

Um padrão de polissonografia clínica (PSG) é a caracterização do sono e fragmentação
do sono por meio do estagiamento do sono e pontuação dos despertares do EEG
(KUSHIDA et al., 2017). Por várias décadas, o estagiamento do sono foi conduzido de
acordo com o Critérios de Rechtschaffen e Kales (R&K). Em 2007, a Academia
Americana de Medicina do Sono (AASM) publicou o Manual AASM para a Pontuação
do Sono e eventos associados (BERRY et al., 2013), sendo visto como uma atualização,
há muito esperada, dos critérios, incorporando as evidências acumuladas desde a
publicação de R&K e reconhecendo a necessidade de melhoramento (GRIGGDAMBERGER,
2009).
O Manual AASM é projetado para orientar os usuários através dos aspectos técnicos da
realização de testes de polissonografia (PSG) de rotina, bem como a pontuação
analítica e interpretação dos resultados de PSG. Ele demonstra as regras
recomendadas, aceitáveis e opcionais para pontuação de rotina da PSG (BERRY et al.,
2013).
3.1.1.

Pontuação

geral

dos

estágios

do

sono

Para pontuar os estágios do sono é recomendado seguir os seguintes parâmetros
(BERRY
et
al.,
2013):
Pontue os estágios do sono em períodos sequenciais de 30 segundos (chamados de
épocas), começando desde o início do estudo;Atribua um estágio a cada época;Se dois
ou mais estágios coexistirem durante uma única época, atribua o estágio que
compreende a maior parte da época;Quando três ou mais segmentos de uma época
atendem aos critérios de diferentes estágios (estágio W, NI, N2, N3, R): Classifique a
época como sono se a maior parte da época atender aos critérios para estágio NI, N2,
N3 ou R e depois atribua o estágio de sono que ocorre durante a maior parte do sono
durante
a
época.
Em relação as definições para frequência, é recomendado seguir as seguintes
classificações:
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Atividade de onda lenta: frequência de 0,5 entre 2 Hz e amplitude pico a pico menor que
75 µV, medida nas regiões frontais;As ondas delta são entre 0 e 3,99 Hz;As ondas Teta
são entre 4 e 7,99 Hz;As ondas alfa são entre 8 e 13 Hz;As ondas beta são maiores que
13
Hz
Na figura 3 tem-se um exemplo de um sequenciamento de 30 segundos, para definição
dos estágios do sono predominantes nesse período. Desse modo, observa-se que há
um segmento inicial atendendo aos critérios do estágio W (12 segundos), um segundo
segmento atendendo aos critérios do estágio N1 (11 segundos) e um segmento final
atendendo aos critérios do estágio N2 (7 segundos). A sequência é classificada como
sono, pois a maior parte dela é constituída por sono e classificada como estágio N1,
pois é o predominante. Já a época seguinte seria classificada como estágio N2, como é
predominante, a menos que houvesse evidência de mudança para outro estágio do
sono.
3.1.2.

Pontuação

do

estágio

W

(Wakefulness)

Nesse estágio W que representa a vigília, a pontuação ocorre de acordo com as
seguintes
definições
recomendadas
(BERRY
et
al.,
2013):
Ritmo Alfa (ritmo dominante em adultos e crianças mais velhas): Em uma EEG padrão
consiste em sequências de atividade sinusoidal entre 8 e 13 Hz registradas sobre a
região occipital com fechamento dos olhos e tentativa de abertura deles;Piscar de olhos:
Conjuga movimentos oculares verticais a uma frequência de 0,5 a 2 Hz presente em
vigília com os olhos abertos ou fechados.Leitura dos movimentos oculares: trens de
movimentos oculares conjugados que consistem em uma fase lenta seguida por uma
fase de ruptura na direção oposta conforme o indivíduo lê;Movimentos oculares rápidos
(REMS): Movimentos oculares registrados nas derivações EOG consistindo em
movimentos oculares conjugados, irregulares e com pontas agudas, com uma deflexão
inicial geralmente durando menos que 500 milissegundos. Embora os movimentos
oculares rápidos sejam característicos do estágio R do sono, eles também podem ser
vistos em estado de vigília, com os olhos abertos, quando os indivíduos examinam
visualmente o ambiente (veja a figura 4);Movimentos oculares lentos (MEV):
movimentos oculares sinusoidais conjugados, razoavelmente regulares, com uma
deflexão inicial que geralmente dura 500 mseg. Movimentos oculares lentos podem ser
observados durante a vigília com os olhos fechados e no estágio N1.
Além disso, é recomendado classificar as épocas como estágio W quando mais de 50%
da
época
contiver
(veja
a
figura
5):
Ritmo alfa sobre a região occipital (indivíduos gerando ritmo alfa com fechamento dos
olhos);Piscar os olhos (com frequência entre 0,5 e 2 Hz);Movimentos oculares rápidos
associados à tônus normal ou elevado de sua musculatura do queixo;Leitura de
movimentos
oculares;
No estágio de vigília o padrão do EEG com os olhos abertos consiste em atividade de
baixa amplitude (principalmente frequências beta e alfa) sem o ritmo alfa. No entanto,
cerca de 10% dos indivíduos não geram um ritmo alfa ao fechar os olhos, e outros 10%
podem gerar um ritmo alfa limitado. Nesses indivíduos, a atividade EEG occipital é
semelhante durante a abertura e o fechamento dos olhos. Ademais, quando indivíduo
está sonolento pode ocorrer uma ausência de piscar de olhos, à medida que a
sonolência se desenvolve, movimentos oculares lentos podem ocorrer, mesmo na
presença
de
ritmo
dominante
posterior
contínuo.
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Outrossim, o tempo com o paciente desconectado do equipamento de registro deve ser
pontuado como estágio W, caso ocorram episódios breves de sono durante este período
não são considerados significativos para o resumo de pontuação do estágio.
3.1.3.
As

Pontuação
definições

para

do
definir

estágio
a

pontuação

N1

(NREM

desse

estágio

1)
são:

Movimentos Oculares lentos (SEM): conjugado, razoavelmente regular, movimentos
oculares sinusoidais com deflexão inicial com duração aproximada de mais de 500
milissegundos; Atividade EEG de baixa amplitude e frequência mista (LAMF): Baixa
amplitude, atividade predominantemente entre 4 e 7 Hz; Ondas nítidas de vértice (ondas
V): Ondas com contornos nítidos com duração maior que 0,5 segundos (medidas na
base da onda), máximas na região central e distinguíveis da atividade de fundo. Eles
são mais vistas durante a transição para o estágio N1 do sono, mas podem ocorrer tanto
no também no N2;Início do sono: O início da primeira época pontuada como qualquer
estágio diferente do estágio W. (Na maioria dos indivíduos, esta será geralmente a
primeira
época
do
estágio
N1).
Em indivíduos que geram ritmo alfa, o estágio N1 é pontuado se o ritmo alfa é atenuado
e substituído por atividade de baixa amplitude e frequência mista por mais de 50% da
época. Já em indivíduos que não geram ritmo alfa (BERRY et al., 2013), o estágio N1 é
pontuado começando com o mais antigo de qualquer um dos seguintes fenômenos:
uma atividade EEG na faixa de 4 a 7 Hz com desaceleração das frequências para
maiores ou iguais a 1 Hz do que aqueles de estágio W; Ondas agudas de
vértice;Movimentos
oculares
lentos.
Uma época é classificada como estágio N1 se a maior parte da época atender aos
critérios para esse estágio, na ausência de evidência para outro estágio de sono. As
épocas subsequentes com um EEG que mostrem atividade LAMF são pontuadas como
estágio N1 até que haja evidência de outro estágio do sono (geralmente estágio W,
estágio
N2
ou
estágio
R).
(ver
Figura
6)
Quando uma excitação interrompe o sono do estágio N2, os segmentos subsequentes
da gravação passam a ser pontuados como estágio N1. Se o EEG demonstrar baixa
amplitude e frequência mista, sem um ou mais K será evidenciado outro estágio de
sono.
Ademais, quando uma excitação interrompe o sono de estágio R e é seguido por um
EEG de baixa amplitude e frequência mista sem ritmo posterior dominante, além de
apresentar movimentos oculares lentos, pontue os segmentos do registro como estágio
N1, mesmo que a EMG do queixo demonstre um tônus diminuído (no nível de estágio
R), continue a pontuar como estágio N1 até que haja evidência de outro estágio do sono.
3.1.4.
Para

Pontuação
pontuação

desse

do
estágio,

estágio
são

definidos

N2

(NREM

os

seguintes

2)
critérios:

Complexo K: Uma onda bem delineada, negativa e aguda imediatamente seguida por
um componente positivo destacando-se do EEG de fundo, com duração total de maior
ou igual a 0,5 segundos, geralmente máxima em amplitude quando registrada usando
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derivações frontais. Para que uma excitação seja associada a um complexo K, a
excitação deve ser simultânea com o esse complexo ou começar no máximo 1 segundo
após o término dele. Fuso de sono: Um trem de ondas sinusoidais distintas com
frequência entre 11 e 16 Hz (mais comumente 12-14 Hz) com duração de maior ou igual
que 0,5 segundos, geralmente com amplitude máxima nas derivações centrais.
Na ausência de critérios para N3, pontuar o estágio N2 se um ou ambos os seguintes
critérios ocorrerem durante a primeira metade daquela época ou a última metade da
época
anterior:
Um ou mais complexos K não associados a despertaresUm ou mais fusos de sono
Ademais, se a maior parte da época atender aos critérios para estágio N2 e caso as
formas de onda, com presença de fusos e complexos K, forem seguidas por uma
excitação na mesma época ou na época subsequente (consulte a Figura 7), o segmento
da gravação que precede a excitação é considerado estágio N2.
Deve-se continuar a pontuar as épocas com atividade EEG de baixa amplitude e
frequência mista sem complexos K ou fusos do sono como estágio N2 se forem
precedidas por épocas contendo qualquer um dos seguintes critérios (BERRY et al.,
2013)
e
não
houver
despertar
intermediário:
Complexos

K

não

associados

a

despertares;Faixas

de

sono.

Outrossim, as épocas que são subsequentes a uma época do estágio N3 que não
atendem aos critérios para esse estágio são pontuadas como N2, se não houver
excitação interveniente e a época não atender aos critérios para estágio W ou estágio
R.
(ver
Figura
8)
Deve-se também finalizar a pontuação do N2 quando um dos seguintes eventos ocorrer:
Transição para o estágio WUm despertar seguido por EEG de baixa amplitude e
frequência mista (mudar para o estágio N1 até que ocorra um complexo K não associado
a um despertar ou a um fuso de sono) (ver Figura 8).Um movimento corporal principal
seguido por movimentos oculares lentos e EEG de baixa amplitude e frequência mista
sem complexos K associados à não-excitação ou fusos de sono (classifique a época
após o movimento corporal principal como estágio N1; classifique a época como estágio
N2 se não há movimentos oculares lentos, a época que contém o movimento do corpo
é pontuada usando as regras de movimento do corpo (ver Figura 9).Transição para o
estágio
N3;Transição
ao
estágio
R
3.1.5.
Critérios

Pontuação
recomendados

do

estágio
para

N3

pontuação

(NREM
desse

3)
estágio:

Atividade de onda lenta: Ondas de frequência entre 0,5 e 2 Hz e amplitude pico a pico
maior que 75 µV, medido sobre as regiões frontais referenciadas à orelha contralateral
ou
mastoide
(F4-MI,
F3-M2);
Pontue o estágio N3 quando 20% de uma época consiste em atividade de onda lenta,
independentemente
da
idade.
Os fusos do sono podem persistir no estado de sono N3. Os movimentos dos olhos
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normalmente não são vistos durante esse estágio o EMG do queixo é de amplitude
variável, frequentemente menor do que no estágio N2 do sono e às vezes tão baixo
quanto
no
estágio
R
do
sono.
As formas de ondas patológicas que atendem aos critérios de atividade de onda lenta,
como aquelas geradas por encefalopatias metabólicas, atividade epiléptica, não são
contadas como atividade de onda lenta do sono. Da mesma forma, as formas de onda
produzidas por artefato ou de origem não cerebral não devem ser incluídas na
pontuação
das
ondas
lentas.
3.1.6.

Pontuação

do

estágio

R

(REM)

A Pontuação desse estágio é em concordância com as seguintes definições:
Rapid eye movimentos (REMs): movimentos oculares registrados nas derivações EOG
consistindo em conjugado, movimentos oculares irregulares, com picos acentuados,
com uma deflexão inicial geralmente durando mais de 500 milissegundos. Embora os
movimentos rápidos dos olhos sejam característicos do estágio R do sono, eles também
podem ser vistos na vigília, com os olhos abertos, quando os indivíduos examinam
visualmente o ambiente.Tônus muscular do queixo diminuído: atividade EMG basal na
derivação do queixo não mais alta do que em qualquer outro estágio do sono e
geralmente no nível mais baixo de toda a gravação.Ondas dente de serra: um padrão
de EEG que consiste em sequências de contornos bem definidos ou triangulares,
frequentemente serrilhados, possuem entre 2 e 6 Hz, amplitude máxima nas regiões
centrais da cabeça e frequentemente, precedendo uma explosão de movimentos
rápidos dos olhos.Atividade muscular transitória: rajadas curtas e irregulares de
atividade EMG geralmente com duração menor que 0,25 segundos sobrepostos a um
tônus muscular baixo registrado na EMG. A atividade pode ser observada no mento ou
nas derivações EMG da tíbia anterior, bem como nos desvios do EEG ou EOG, este
último indicando a atividade dos músculos inervados dos nervos cranianos (músculos
faciais e do couro cabeludo). A atividade costuma ser máxima quando associada a
movimentos
rápidos
dos
olhos.
Ademais, o sono no estágio R é pontuado em épocas com todos os seguintes
fenômenos
(estágio
R
definido):
Atividade EEG de baixa amplitude e frequência mista (LAMF) sem complexos K ou fusos
de sono;Tônus muscular diminuído por EMG do queixo na maior parte da época e
concomitante com REMs;REMs em qualquer posição dentro da época
Os segmentos de sono precedentes e contíguos são pontuados com uma época de
estágio R definido, na ausência de movimentos oculares rápidos (BERRY et al., 2013),
como estágio R se todos os seguintes estiverem presentes: (veja a Figura 10)
O EEG mostra baixa amplitude, atividade de frequência mista sem complexos K ou
fusos de sono;O tônus muscular registrado pela EMG do queixo é baixo (no nível de
estágio R);Não há excitação intermediária;Movimentos oculares lentos após uma
excitação
ou
estágio
W.
Se a maior parte de uma época contém um segmento da gravação de retorno para o
estágio R, a época é pontuada como estágio R. As regras do estágio R têm precedência
sobre as regras do estágio N2 (ver Figura 10). Para Terminar o sono do estágio R da
pontuação quando um ou mais dos seguintes eventos ocorrerem (BERRY et al., 2013):
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Há uma transição para o estágio W ou N;Um aumento no tônus da EMG do queixo
acima do nível do estágio R é visto na maior parte da época e os critérios para o estágio
N1 são atendidos (ver Figura 11);Um despertar ocorre seguido por EEG de baixa
amplitude e frequência mista e movimentos oculares lentos (pontue a época como
estágio N2; se não houver movimentos oculares lentos e o tônus do queixo permanecer
baixo, continue a pontuar como estágio R;Um movimento corporal importante seguido
por movimentos oculares lentos e EEG de baixa amplitude e frequência mista sem
complexos K associados à não-excitação ou fusos do sono (Pontua-se a época após o
movimento
corporal
principal
como
estágio
N1);
Um ou mais complexos K associados à não-excitação ou fusos do sono estão presentes
na primeira metade da época na ausência de movimentos oculares rápidos, mesmo se
o tom EMG do queixo permanecer baixo (Classifique a época como estágio N2);
Os segmentos do registro com baixa atividade EMG do queixo e uma mistura de REMS
e fusos do sono e / ou complexos K são pontuados como segue (BERRY et al., 2013):
Os segmentos entre dois complexos K, dois fusos do sono ou um complexo K e o fuso
do sono sem REMS interveniente são considerados estágio N2.Os segmentos do
registro contendo REMS sem complexos K ou fusos do sono e tom do queixo no nível
REM são considerados estágio R.Se a maior parte de uma época contiver um segmento
censurado como estágio N2, ele será classificado como estágio N2. Se a maior parte de
uma época contém um segmento considerado de estágio R, ele é classificado como
estágio
R.
(consulte
a
Figura
12)

3.2.

Estagiamento

baseado

em

frequências

(Multitaper

analysis)

O estagiamento do sono baseados em pontuações (pelos critérios de R&K e atualmente
pela AASM), tem servido por muito tempo como uma ferramenta útil e uma base
essencial para vários avanços importantes na pesquisa do sono e na medicina clínica
do sono. No entanto, na prática esse método acaba por ser demorado, exigindo técnicos
do sono altamente treinados para categorizar visualmente horas de dados de forma de
onda em centenas de períodos de 30 segundos não sobrepostos (PRERAU et al., 2017).
Isso torna o processo subjetivo e propenso a falhas. Em casos de sono patológico, a
variabilidade aumenta ainda mais, uma vez que a atividade oscilatória não se enquadra
perfeitamente nas diretrizes para um dos estágios pré-definidos do sono e, portanto,
não pode ser adequadamente caracterizada pelo hipnograma (Disposição dos estágios
do sono em função do tempo). Além disso, esse estagiamento do sono promove uma
“discretização” dele, pois ocorre uma diminuição de informações coletadas e da
dinâmica
da
análise
dos
dados
(PRERAU
et
al.,
2017).
Nesse contexto, um método poderoso para analisar a estrutura oscilatória do EEG do
sono tem sido a análise espectral, uma abordagem quantitativa para descrever um sinal
de forma de onda em termos de sua base oscilações em diferentes frequências
(PRERAU
et
al.,
2017).
A análise espectral também engloba a análise das oscilações variáveis no tempo
usando o espectrograma, que representa a potência do sinal em função do tempo e da
frequência, tornando possível observar como a estrutura de frequência muda ao longo
do tempo e assim caracterizar a evolução temporal das oscilações neurais relacionadas
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ao sono em diferentes frequências ao longo de uma noite de sono (PRERAU et al.,
2017).
Entretanto, existem diferenças entre na qualidade do espectrograma entre os métodos
comuns de estimativa espectral, tendo diferenças significativas entre tradicional e a
multitaper.
3.2.3

Análise

Espectral

Multitaper

Os cones DPSS são especiais porque não são otimizados apenas para reduzir o viés,
mas também têm uma propriedade matemática especial chamada ortogonalidade, que
os permite extrair estimativas espectrais de cone único não correlacionadas dos
mesmos dados (PRERAU et al., 2017).. Dado um único segmento de dados, as etapas
para
calcular
um
espectro
multitaperiférico
são
as
seguintes:
Procedimento
·

1:

Estimativa

Espectral

Multitaper

Gere um conjunto de cones DPSS dadas as suposições de dados;

·
os

Para cada um dos afilamentos DPSS, estime um espectro de afilamento único para
dados;

·
de

Calcule o espectro de afilamento único médio para formar a estimativa espectral
afunilamento
múltiplo.

Procedimento

2:

Selecionando

Parâmetros

Multitaper

·
Defina o tamanho da janela N determinando o período durante o qual o sinal é
considerado
estacionário
·
·

Defina a resolução de frequência desejada f, dado a estrutura oscilatória dos dados
Calcule

·

o

Calcule

produto
o

tempo-meia
número

largura
de

de

banda:

cones:

TW=

NΔ

f/2

L=2TW

-1

Existem diversos benefícios de usar o espectrograma multitaper um deles é a
capacidade de observar a dinâmica do EEG durante uma noite inteira em uma única
visualização. Em particular, olhamos para uma visualização da atividade occipital
mediana, uma vez que todas as principais oscilações relacionadas ao sono são visíveis
nesta região do cérebro. Embora os recursos necessários para marcar visualmente os
traçados de tempo de EEG se tornem efetivamente ilegíveis em uma escala de tempo
de apenas alguns minutos, a dinâmica espectral do EEG do sono pode ser claramente
observada
em
uma
escala
de
tempo
de
muitas
horas.

Conclusão
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4. CONCLUSÃO
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, deve-se escolher a
ferramenta de análise mais adequada a fim de facilitar a dinâmica do laboratório e
minimizar os riscos de viés nas pesquisas realizadas.
Além disso, para o funcionamento de um laboratório de forma eficiente, é necessária a
possibilidade de reprodução de procedimentos e análise de dados de forma
padronizada. Para isso, o acesso ao aprendizado de como utilizar as ferramentas e
recursos do laboratório é essencial, para haver um conhecimento semelhante por todas
as pessoas que o compõe independente dos níveis acadêmicos.
Portanto, esse manual de Procedimentos Padrão de Polissonografia com ênfase na
coleta e processamento de dados, não tem o intuito de impor uma forma única de se
realizar o uso dos referidos equipamentos e ferramentas em experimentos, mas sim
dispor um modo formalizado para utilização deles com base em técnicas consolidadas
e reconhecidas em outras instituições no Brasil e no mundo.
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Anexos

Figura 1 - Regiões cerebrais: Fp para fronto-polar, F para frontal, C para central, P para
parietal, T para temporal e O para occipital.Fonte: Sociedade Brasileira de
Neurofisiologia Clínica

Figura 2 - A localização dos eletrodos no sistema 10-20. Fonte: TRANS CRANIAL
TECHNOLOGIES LTD, 2012

Figura 3 – Registro de períodos sequenciais de 30 segundos com EEG. Fonte:
Academia Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.

Figura 4 – Medição do movimento de deflexão ocular inicial. Fonte: Academia
Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.
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Figura 5 – Época de estágio W com presença de ritmos alfa e REMs. Fonte: Academia
Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.

Figura 6 – Transição do estágio W para o N1 em um paciente que não gera ritmo alfa.
Fonte: Academia Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.

Figura 7 – Início e continuação do estágio N2. Fonte: Academia Americana de Medicina
do Sono (AASM),2018.

Figura 8 – Transição do estágio N3 para N2 Fonte: Academia Americana de Medicina
do Sono (AASM),2018.

Figura 9 – Fim do estágio N2 devido a um grande movimento corporal Fonte: Academia
Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.

Figura 10 – Início do Estágio R. Fonte: Academia Americana de Medicina do Sono
(AASM),2018.

Figura 11 – Continuação e final do estágio R. Fonte: Academia Americana de Medicina
do Sono (AASM),2018.

Figura 12 – Mistura de REMs e complexos K. Fonte: Academia Americana de Medicina
do Sono (AASM),2018.

Figura 13 –A análise espectral Multitaper reduz o viés e a variância na estimativa
espectral Fonte: Academia Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.
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Figura 14 –A análise espectral Multitaper reduz o viés e a variância na estimativa
espectral Fonte: Academia Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.

Figura 15 – A caracterização de multifilamento da dinâmica espectral de EEG associada
ao início do sono quiescente e vigília ativa. Fonte: Academia Americana de Medicina do
Sono (AASM),2018.

Figura 16 – A caracterização de multifilamento da dinâmica espectral de EEG associada
ao início do sono e a progressão contínua NREM para o sono de ondas lentas Fonte:
Academia Americana de Medicina do Sono (AASM),2018.
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TÍTULO: Monitoramento de Moluscos coletados em praias atingidas por petróleo cru no
Rio Grande do Norte em 2019
Resumo
No segundo semestre de 2019, manchas de petróleo cru atingiram o litoral Nordeste do
Brasil se espalhando por mais de 3000 km, caracterizando-se como o maior desastre
ambiental em regiões costeiras na história do país. Provocando diversos danos
ambientais e socioeconômicos, causando a morte de uma miríade de animais marinhos.
A demora e a desorganização governamental frente uma resposta ao desastre
ambiental causou mais tumultos e dano ao meio ambiente. Além dos danos ambientais
imediatos causado pelo petróleo cru, por ter como principal componente
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), composto de alta toxicidade, danos
moleculares causados a exposição crônica podem ocorrer aos diversos grupos afetados
pelas manchas de óleo. Devido ao período de isolamento social instaurado por causa
da pandemia de covid-19, estudos em laboratório e trabalhos em campo se tornaram
inviáveis, então foi proposto pelo grupo de estudos formado pelo Laboratório de
Ictiologia Sistemática e evolutiva (LISE), Laboratório de Biologia, Ecologia e Evolução
de Crustáceos (LABEEC), Laboratório do Oceano (LOC) e o Laboratório de
Morfofisiologia de Vertebrados um protocolo de análise de contaminantes com foco na
biota marinha e em conjunto um trabalho de divulgação científica em redes sociais sobre
o desastre ambiental como forma de manter o diálogo e a relevância do desastre
ambiental.
Palavras-chave: HPAs, petróleo cru, desastre ambiental, óleo nas praias
TITLE: Protocol on oil stains on the coast of Rio Grande do Norte and Scientific
disclosure during quarantine
Abstract
In the second half of 2019, crude oil stains reached the Northeastern coast of Brazil,
spreading for more than 3000 km, characterizing itself as the biggest environmental
disaster in coastal regions in the country's history. Causing several environmental and
socioeconomic damages, causing the death of a myriad of marine animals. Government
delay and disorganization in response to an environmental disaster caused further
turmoil and damage to the environment. In addition to the immediate environmental
damage caused by crude oil, as its main component is Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAHs), a compound of high toxicity, molecular damage caused by chronic exposure can
occur to the various groups affected by oil stains. Due to the period of social isolation
established due to the covid-19 pandemic, laboratory studies and fieldwork became
unviable, so it was proposed by the study group formed by the Laboratory of Systematic
and Evolutionary Ichthyology (LISE), Laboratory of Biology, Crustacean Ecology and
Evolution (LABEEC), Ocean Laboratory (LOC) and the Vertebrate Morphophysiology
Laboratory - a contaminant analysis protocol focusing on marine biota and together a
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work of scientific dissemination on social networks about environmental disaster as a
way to maintain the dialogue and the relevance of the environmental disaster.
Keywords: PAHs, Crude Oil, Environmental Disaster, Oil on beaches
Introdução
Apesar da diminuição da quantidade de petróleo sendo derramada nos mares ser
menor, os acidentes e desastres ambientais ainda acontecem, catástrofes envolvendo
o derramamento de petróleo causam danos drásticos ás regiões envolvidas, com efeitos
imediatos como a morte de grande parte da diversidade faunística pelo local afetado e
efeitos crônicos, como demonstrado em Peterson (2003), um acidente com o navio
petroleiro Exxon Valdez em 1989, fez com que 42 milhões de litros de petróleo cru
atingisse a Enseada do Príncipe William, no Alasca, além dos danos imediatos
causados pelo óleo cru, depois de 14 anos ainda foram detectados impactos na fauna,
como diminuição populacional, aumento da mortalidade dos ovos e dos nascidos após
os derramamento do óleo, principalmente nas populações que necessitam e vivem
próximas do sedimento. Em setembro de 2019, manchas de petróleo cru surgiram no
litoral brasileiro, caracterizando o maior desastre ambiental em regiões costeiras da
história do país, atingindo mais de 40 áreas de proteção que incluem zonas intertidais,
camas de rodolitos, mangues e recifes de corais (Soares, 2020) inclusive no Parque
Nacional Marinho de Abrolhos (PANAMAR Abrolhos) que possui a maior diversidade
marinha do Brasil (Escobar, 2019). Em poucos meses o petróleo cru pôde ser
encontrado por mais de 3000 km, alcançando 980 praias, 11 estados e 124 municípios,
atendo a região nordeste como o principal foco do aparecimento das manchas. As
manchas de petróleo cru nas regiões costeiras do Brasil são contaminantes que causam
danos diretos e indiretos ao meio ambiente e a fauna local, pelo menos 27 espécies
consideradas ameaçadas (ICMBio, 2018) estão em risco devido às manchas de petróleo
cru (Magris & Giarrizzo, 2020). O contato direto com do óleo cru com os animais
marinhos tem efeitos que se perpetuam por todos os níveis tróficos e cadeia alimentar
(Islam & Tanaka, 2004). Em casos de desastres ambientais, o componente do petróleo
que mais se destaca são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs), que em
contato direto com animais marinhos podem gerar consequências diretas e todos os
níveis tróficos (Islam & Tanaka, 2004). Além de danos físicos como sufocamento,
sombreamento, modificação de habitat e diminuir a disponibilidade de alimento
(Hoffman et al, 2005) também causam efeitos tóxicos, podendo causar danos celulares
como mutações, malformações, tumores e câncer (apud Eisler, 2000; Santodonato,
1981; Varanasi, 1989) e a exposição dos HPAs a raios violetas aumentam a toxicidade
do composto (Nordborg et al. 2020). Por meio da bioacumulação dos HPAs os danos
dos contaminantes vão atingir a vida marinha que sobreviver aos danos físicos do
petróleo, acumular nos níveis tróficos (Lopes, C.F. et al, 2007) podendo chegar a
população que consome esses animais. O grupo dos moluscos, em especial os bivalves,
por terem um alto poder absortivo são conhecidos por serem importantes bioindicadores
(Kasiotis & Emmanouil, 2015), além disso, são usados na subsistência humana e de
outros animais. No caso de contaminação com petróleo cru podem ser o grupo mais
afetado ao absorver os contaminantes mais rapidamente podendo causar danos graves
(Cortazar et al. 2008; Pérez-Cadahía et al, 2004; Konstatinos & Emmanouil, 2015). À
essas presentes características os moluscos merecem uma atenção maior. Devido ao
período de contenção instaurado durante a pandemia do covid-19, para proteger todos
que trabalham neste projeto, suas famílias e as comunidade onde os trabalhos em
campo iriam ocorrer, não houve possibilidade da realização destas no presente trabalho.
Por se tratar de um desastre ambiental e do curto espaço de tempo para a realização
da pesquisa, foi decidido pelos laboratórios que fazem parte do grupo de estudos que
realizaram este trabalho, um protocolo de analises dos contaminantes a fim de promover
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a conservação e remediação do meio ambiente marinho e em conjunto, um trabalho de
divulgação cientifica em redes sociais.
Metodologia
Como o desastre ambiental do qual o presente trabalho trata aconteceu antes da
pandemia de covid-19, os esforços para estudar e combater as manchas de petróleo
cru que estavam aparecendo no litoral do Rio Grande Do Norte foram imediatos, sendo
coletados espécimes de animais marinhos como tartarugas, peixes e moluscos.
Posteriormente foram feitas analises macroscópicas preliminares com peixes e
moluscos de importância comercial fornecidos por pescadores em regiões onde as
manchas de petróleo cru aparecerem. Porém, com o começo do período de isolamento
social, as análises, dissecação dos espécimes, coletas e qualquer outro trabalho de
campo e laboratorial não puderam ter continuidade. Para a realização do protocolo de
análise durante o período de quarentena, foram feitas reuniões online semanais, onde
os laboratórios que fazem parte do projeto, Laboratório de Ictiologia Sistemática e
Evolutiva (LISE), Laboratório de Biologia, Ecologia e Evolução de Crustáceos
(LABEEC), Laboratório do Oceano (LOC), Laboratório de Morfofisiologia de
Vertebrados, decidiram como deveria ser realizado o projeto e a divisão das atividades
(tabela 1), como a escrita do protocolo e o trabalho de divulgação científica, que ocorreu
após um período dedicado a revisão bibliográfica de periódicos publicados, protocolos
e manuais de ação e de coleta para casos de desastres ambientais. O trabalho
divulgação científica aconteceu por meio da rede social INSTAGRAM. Esta rede social
tem grande visualização e alcance entre a comunidade científica e a população fora
dela. As pautas das postagens foram decididas em reuniões mensais com os
integrantes que fizeram o protocolo, e as postagem de divulgação foram feitas
semanalmente de acordo com a pauta que foi decidida nas reuniões.
Resultados e Discussões
Contextualização & Apresentação Essa primeira parte do projeto funciona como uma
introdução a todos os tópicos fazem parte do protocolo, os pesquisadores que
realizaram essa parte tiveram que compilar a revisão bibliográfica feita para reunir a
informação precisas e organizá-las de forma abrangente. Metodologia de trabalho em
campo Foi realizada pelo aluno de iniciação científica responsável por esse relatório
(LISE), junto com outra aluna do Laboratório de Biologia, Ecologia, Evolução de
Crustáceos (Labeec). Para as escrever essa parte da metodologia de trabalho em
campo, foi feita uma revisão bibliográfica com ênfase em protocolos e manuais de ação
sobre desastres ambientais que envolveram contaminação por petróleo cru. Essa parte
do protocolo englobou a metodologia da coleta dos organismos em campo de forma
direta, realizada através de campanhas utilizando ferramentas de pesca como redes,
puçás, matapis, etc. E de forma indireta realizada por pescadores, a partir de um acordo
financeiro e após coletados são repassados aos pesquisadores. No caso dos
invertebrados não enquadrados na categoria de pescados, como poríferos e cnidários
como também macroalgas, a coleta deverá ser feita por meio de mergulho autônomo
utilizando-se de técnicas de coleta manual, ou por método de raspagem, com auxílio de
espátulas, tesouras, pegadores, entre outros, como citado no protocolo utilizado pelo
Projeto MAArE (Monitoramento Ambiental da Reserva Biológia Marinha de Arvoredo e
Entorno). O material biológico coletado será acondicionado em recipiente adequados,
devem ser devidamente etiquetados e levadas para o Laboratório de Morfofisiológica de
Vertebrados, onde será confirmada a identificação em nível de espécies dos organismos
e a realização da biometria e análise macroscópica para a averiguação da presença ou
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não de material de origem petrogênica. Consta também na metodologia de trabalho em
campo os equipamentos de proteção individual (EPI), que tem a sua importância
magnificada devido das coletas e os espécimes envolverem contaminantes. As regras
e equipamentos de segurança foram determinadas de acordo com a NBR 9898 (ABNT,
1987) e os equipamentos podem ser vistos na tabela 2. O armazenamento adequado
das amostras é de grande valor para a metodologia devido à importância de conservar
os aspectos externos dos espécimes para que não ocorra contaminação cruzada entre
as amostras biológicas. Deve ser registrado todas as informações das condições do
local de coleta e da amostra biológica em uma ficha de campo. Então a amostra deve
ser armazenada e mantida em gelo em uma caixa térmica, sem a retirada de tecido ou
vísceras e levado para laboratório para posterior avaliação macroscópica (ITOPF,2012).
Todo o material biológico coletado será processado no Laboratório de Morfologia de
Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) como também pelo LISE e LOC Análise
imediata macroscópica A avaliação macroscópica ocorrerá com os espécimes já
coletados, pesados, medidos e identificados até o nível taxonômico mais especifico,
etiquetados e catalogados e para uma análise mais profunda deverá ser usado um
estereomicroscópico e pinças, para a abertura de cavidade, quando necessário. Deverá
ser feita uma análise mais profunda para peixe, moluscos e crustáceos do que para
corais e poríferos devido a maior complexidade desses grupos, onde além de
averiguado a presença de resquícios de óleo na parte externa, também deverá ser
examinado dentro da cavidade oral, cavidade urogenital e/ou nas brânquias dos peixes,
além de possíveis alterações morfológicas causadas pela substância e/ou existência de
patologias. O peso e tamanho dos organismos, taxa de crescimento, e outros aspectos
são fatores que interferem na acumulação de metais pelos organismos (Bendati, 1999),
por isso faz-se necessário a realização da biometria das amostras biológicas para
avaliar essas variáveis, registrando-as na ficha de campo todos esses dados. Avaliação
química de contaminantes Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs)
encontram-se dentre os hidrocarbonetos presentes no petróleo que possuem maior
toxicidade, gerando impactos associados a problemas ontogênicos, danos no DNA e
uma série de irregularidades fisiológicas em organismos marinhos (CETESB, 2006;
Synder, 2015). Além disto, outros metais pesados também podem estar presentes em
concentrações variadas, sendo frequentemente observados em incidentes com
derramamento de petróleo (Dasuki et al, 2015). Por isso, é necessária a análise de
HPAs e de metais pesados como mércurio, Cádmio, cobre, prata, selênio e vanádio.
Tais análises devem ser realizadas a partir das amostras de tecido e conteúdo
estomacal retiradas na etapa de análise macroscópica, sendo feita a partir de amostras
compostas por fragmentos de tecido hepático, renal e muscular (Bashir & Alhemmali,
2015; Kojadinovic & Potier, 2007). Cada amostra deve ser alocada em recipientes de
vidro ou plástico para evitar alteração nos índices de contaminação e devem ser
envoltos com papel alumínio evitando reações desencadeadas pela ação luminosa e
depois congeladas. A metodologia de análise dos HPAs é adaptada e otimizada a partir
de procedimentos descritos pelas Agencia de Proteção Ambiental Norte-Americana
(EPA, Environmental Protection Agency), Yoshimine & Carreira (2012). Analises
Indiretas Nessa parte do protocolo são descritas análises complementares que podem
ser correlacionadas ao acometimento do petróleo. A principal forma de análise que
usaremos no protocolo é de assimetria flutuante, uma forma de examinar a qualidade
ambiental e a instabilidade no desenvolvimento dos indivíduos verificando o nível de
mudanças morfológicas em uma determinada população (Weller & Ganzhorn 2004;
Beasly et al. 2013). A assimetria flutuante mede pequenos desvios aleatórios da simetria
bilateral (Pamer & strobecke, 1986; Palmer, 1994), sendo considerada uma técnica de
detecção de estresse ambiental. Divulgação cientifica As postagens feitas na rede social
INSTAGRAM por meio do perfil criado pelo grupo de estudos (Impactoleorn) onde foram
feitas 11 postagens semanais que ocorreram de 8 de junho à 22 de julho de 2020. Nesse
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período as publicações no perfil foram vistas 1749 vezes, com uma média de 174,9
visualizações por postagem abrangendo diversas faixas etárias, alcançando
principalmente a faixa etária entre 18 a 34 anos de idade.
Conclusão
O presente trabalho descreveu um protocolo de análise de contaminantes com foco na
biota marinha, considerando que, mesmo depois de meses desde o início do evento, o
petróleo ainda se encontra intemperizado e dissolvido na costa do Rio Grande do Norte,
e em conjunto também apresenta um trabalho de divulgação científica, que em meio a
um período de quarentena resultante da pandemia do covid-19, tem como função
manter a relevância do desastre ambiental na mídia e fomentar discussões na
comunidade científica. O protocolo de análises, quando formulado, será distribuído à
grupos de pesquisa, ao poder público e gestores a fim de promover a conservação e
remediação do meio ambiente.
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Anexos

Tabela 1. Divisão das tarefas entre os laboratórios para a realização do protocolo de
análise. *Laboratório de morfofisiologia de Vertebrados

Tabela 2. Equipamento de proteção individual e de uso coletivo. (Metodologia de
trabalho em campo)
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE MÉDICOS SOBRE A SÍNDROME
DE BERARDINELLI-SEIP: ENDOCRINOLOGIA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA E
GASTROENTEROLOGIA
Resumo

A Síndrome Berardinelli-Seip ou Lipodistrofia Congênita Generalizada (LCG), é uma
doença rara e grave que afeta vários sistemas orgânicos cuja prevalência no estado do
Rio Grande do Norte é extremamente elevada. Nesse sentido é essencial conhecer o
nível de conhecimento dos médicos sobre a LCG, independente da especialidade na
assistência aos portadores da síndrome. Assim, o presente estudo objetivou avaliar o
preparo dos médicos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) para acompanhar
pacientes com a LCG, conhecer a influência da formação acadêmica no preparo desses
profissionais e verificar a existência de capacitações e acesso à informação sobre a
LCG. Trata-se de um estudo descritivo e quanti-qualitativo realizado com 50 médicos do
HUOL, das especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, clínica
médica, pediatria, dermatologia e pneumologia. Foi aplicado um questionário com 18
perguntas para avaliar o nível de conhecimento destes profissionais na assistência à
pessoa com a LCG. O estudo revelou que o nível de conhecimento e dos profissionais
médicos do HUOL é deficiente para atender, cuidar, acompanhar ou orientar as pessoas
com a LCG. Assim, melhorias são necessárias no que diz respeito à formação
acadêmica, à disponibilidade de informações acerca da LCG e à oferta de capacitações
que permitam à melhoria da qualidade da assistência às pessoas com essa doença rara
altamente prevalente no RN.

Palavras-chave: Tecido adiposo; Lipodistrofia, Manejo; Medicina clínica; Capacitação
TITLE: STUDY ON THE KNOWLEDGE OF DOCTORS ABOUT BERARDINELLI-SEIP
SYNDROME:

ENDOCRINOLOGY,

PEDIATRICS,

CARDIOLOGY

AND

GASTROENTEROLOGY
Abstract

Berardinelli-Seip Syndrome or Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) is a rare
and serious disease that affects many organ systems which prevalence is extremely high
in Rio Grande do Norte State. In this sense, it is essential to know the level of knowledge
of doctors about CGL, regardless of the specialty in assisting patients with the syndrome.
Thus, the present study aimed to evaluate the preparation of physicians at Onofre Lopes
University Hospital (HUOL) to monitor patients with CGL, to know the influence of
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academic training in the preparation of these professionals and to verify the existence of
training and access to information on CGL. This is a quantitative and qualitative
descriptive study conducted with 50 HUOL physicians, specializing in cardiology,
endocrinology, gastroenterology, medical clinic, pediatrics, dermatology and
pneumology. A questionnaire with 18 questions was applied to evaluate the level of
knowledge of these professionals to assist the carrier of the person with CGL. The study
showed that the level of knowledge of HUOL's medical professionals is deficient in
attending, caring, accompanying or guiding patients with CGL. Thus, improvements are
needed with regard to academic education, the availability of information about CGL and
the provision of training to improve the quality of care for people with this rare disease
highly prevalent in RN.

Keywords: Adipose tissue; Lipodystrophy; Management; Clinical medicine.
Introdução
As lipodistrofias são síndromes graves e raras caracterizadas pela escassez de tecido
adiposo, as quais se dividem em dois grandes grupos: as generalizadas, quando há
perda de gordura em todo o corpo, e as parciais, quando essa carência é localizada em
depósitos adiposos específicos (LIGHTBOURNE; BROWN, 2017). Esse grupo de
doenças também é caracterizado conforme a etiologia, podendo ser congênita ou
adquirida. Dentro do grupo das Lipodistrofias Congênitas Generalizadas (LCG),
encontra-se a Síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) que é foco deste estudo (AKINCI
et
al.,
2019).
Os subtipos mais comuns da Síndrome Berardinelli-Seip são os subtipos 1 e 2 que
derivam de mutações nos genes AGPAT2 e o BSCL2, respectivamente. Este último
codifica a proteína seipina (AGARWAL; BARNES; GARG, 2004). No que tange à
herança genética, a LCG possui um caráter hereditário autossômico recessivo,
cursando com ausência de tecido adiposo na região subcutânea, diabetes mellitus,
assim como baixos níveis dos hormônios leptina e adiponectina. Outras alterações são
distúrbios no metabolismo lipídico e complicações hepáticas, cardiovasculares,
cursando com cardiomegalia, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e fraqueza
da musculatura respiratória (RÊGO, 2010; MEDEIROS et. al., 2018).
Dentre as alterações da LCG, há redução dos níveis séricos de leptina, hormônio
produzido pelo tecido adiposo que age na regulação da saciedade (HAQUE et al., 2002).
Essa substância é de fundamental importância na regulação da homeostasia
energética, estando envolvida no metabolismo lipídico, na ingestão alimentar, saciedade
e termogênese. Nesses pacientes, o tratamento de reposição com metreleptina é uma
opção relevante, estando associada à melhora da resistência à insulina,
hipertrigliceridemia
e
hiperinsulinemia
(LAU
et
al.,
2014).
Estima-se que a prevalência mundial dessa síndrome seja de cerca de 1 em cada 1
milhão de pessoas (CHIQUETTE et al., 2017). Contudo, estudos do nosso grupo de
pesquisa demonstraram uma alta prevalência, em comparação ao padrão mundial, no
estado brasileiro do Rio Grande do Norte (RN), sendo de 3,23 em cada 100.000
habitantes (MEDEIROS et al., 2017). A alta prevalência da Síndrome no RN ocorre
devido aos diversos enlaces consanguíneos que ocorreram desde a colonização
portuguesa na região do Seridó, durante o século XVIII (QUEIROZ, 2012).
Percebe-se um acometimento sistêmico e amplo na LCG, havendo a necessidade de
avaliar o preparo de profissionais médicos para promover o melhor manejo desses
pacientes. Neste sentido, estudo semelhante realizado com a equipe de enfermagem
em dois hospitais referência para o atendimento das pessoas com a LCG do RN
evidenciou que os enfermeiros de ambas as instituições não tinham conhecimento sobre
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a LCG. Foi demonstrado que o atendimento por parte da equipe de enfermagem a
pacientes com a referida síndrome necessita de melhorias para que seja prestado um
cuidado eficaz a esses indivíduos (DANTAS et. al., 2018).
Neste sentido, o presente estudo pode contribuir com a melhoria do atendimento por
parte dos profissionais da medicina que tratam de indivíduos com a LCG, através da
identificação de fragilidades e potencialidades, permitindo a elaboração de estratégias
eficazes para promover a difusão do conhecimento atualizado acerca da LCG. À luz da
importância do tema, o presente estudo objetivou avaliar o conhecimento e o preparo
dos médicos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) no cuidado e
acompanhamento aos pacientes com a LCG, assim como conhecer a influência da
formação acadêmica no preparo desses profissionais e verificar a existência de
capacitações e acesso à informação sobre a LCG.

Metodologia

1.1. Caracterização da pesquisa
Trata-se de um estudo descritivo, observacional e transversal com abordagem qualiquantitativa que avaliou o conhecimento dos médicos acerca da Síndrome de
Berardinelli-Seip no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal – RN, o qual recebe
pacientes com a LCG de todo o RN e estados vizinhos, como Paraíba, Pernambuco e
Salvador.
Este trabalho faz parte de uma grande pesquisa intitulada “Atuação multiprofissional
frente à Síndrome de Berardinelli-Seip”, que visa avaliar o conhecimento e o preparo de
todos os profissionais da saúde no cuidado ao paciente com a LCG. Tal estudo foi
enviado ao CEP e aprovado com CAAE: 75049317.3.0000.5568, número do parecer:
2.357.484.
1.2. População e amostra
A população do presente estudo é composta por médicos que atuam no Hospital Onofre
Lopes (HUOL), da cidade de Natal – RN. A amostra foi composta por médicos e
residentes das áreas de endocrinologia, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia,
pediatria, dermatologia e clínica médica que trabalham no referido hospital.
A amostragem foi não probabilística e realizada por conveniência e não houve
pareamento por faixa etária. A amostra foi retirada do HUOL do período de janeiro de
2019 a setembro de 2019. Os profissionais inclusos na pesquisa são graduados ou pósgraduados nas áreas citadas, maiores de 18 anos e de diferentes faixas etárias,
independentemente do tempo de atuação no serviço.
Este estudo foi realizado apenas com os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas
vias. Foram excluídos os profissionais da saúde que não pertencem à área da medicina,
que não trabalham no HUOL, ou que se recusaram a participar da pesquisa ou não
assinaram o TCLE.
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Participaram desta pesquisa 50 profissionais médicos do HUOL, sendo 15 da
cardiologia, 5 da endocrinologia, 5 da gastroenterologia, 13 da pediatria, 10 da clínica
médica, 1 da pneumologia e 1 da dermatologia.
1.3. Procedimento de coleta de dados
Os dados foram coletados durante nove meses a partir da aplicação de um questionário
de múltipla escolha. O questionário é composto de duas sessões: a primeira contém
todas as informações pessoais e profissionais do participante (nome, data de
nascimento, sexo, qualificação e o tempo de trabalho). A segunda sessão é composta
por perguntas específicas sobre a LCG, visando avaliar o preparo dos profissionais
sobre a referida síndrome.
O questionário foi elaborado pela coordenadora do projeto, o qual foi validado por
endocrinologistas que atuam no cuidado ao paciente com a LCG. As questões são
direcionadas para avaliar o conhecimento e o preparo dos médicos. Antes da coleta de
dados foi esclarecido aos profissionais participantes os detalhes do projeto, incluindo os
objetivos e a importância da realização deste, os direitos que cada sujeito tem durante
a execução da pesquisa e os possíveis riscos e desconfortos gerados durante a
aplicação do questionário.
Como benefício para os médicos participantes, após a aplicação do questionário acima
citado, foram enviados materiais sobre a LCG para o e-mail dos participantes com
informações acerca das características morfológicas das pessoas com a LCG bem
como acerca das complicações metabólicas que estas pessoas podem desenvolver,
visando auxiliar a assistência e promoção da saúde das pessoas com essa doença.
1.4. Análise dos dados
Os dados obtidos foram compilados em uma planilha do software Microsoft Office Excel
2016, formando tabelas com as variáveis das diversas questões do questionário e
separando os participantes da pesquisa a partir de suas especialidades. O número de
participantes foi expresso em número absoluto e em porcentagem.
1.5. Aspectos éticos
No que tange às questões éticas, o presente estudo foi desenvolvido de acordo com a
Resolução nº. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) – Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), que rege as pesquisas envolvendo seres humanos.
Ressalta-se que foram respeitadas as opiniões e ideias de cada um e que a participação
foi espontânea. Além disso, será preservado o anonimato do participante da pesquisa,
não sendo revelada a identidade do mesmo em nenhum momento.

Resultados e Discussões

Os resultados emergiram dos 50 questionários que foram incluídos no estudo, sendo 15
coletados com médicos da área de cardiologia, 13 da pediatria, 10 da clínica médica, 5
da endocrinologia, 5 da gastroenterologia, 1 da pneumologia e 1 da dermatologia, como
ilustrado na Figura 1. O perfil dos participantes da pesquisa está descrito na Tabela 1,
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segregados nas colunas conforme a especialidade. Dos 50 médicos inseridos na
pesquisa, observou-se uma predominância do sexo feminino, com 29 mulheres e 21
homens. A idade variou de 24 a 55 anos e o tempo de trabalho variou de 15 dias a 26
anos, com a média de idades de 36 anos e desvio padrão de 8,61. Além disso, a maior
parte dos participantes é composta por pós-graduados em sua área e, nesse grupo,
cerca de 58% têm título de residente. A tabela 2, na página seguinte, apresenta as
respostas dos 50 participantes médicos e residentes para as questões sobre o
conhecimento e o preparo do profissional para assistência à pessoa com a LCG, e as
respostas foram agrupadas por especialidade. Em seguida, as respostas da tabela
foram dispostas na figura 2, que agrupa as 50 respostas às 18 questões.
Na figura 2, demonstra-se em números absolutos a tendência de conhecimento acerca
da LCG entre todos os participantes. Percebe-se que a grande parte dos participantes
já havia ouvido falar sobre a LCG (Q1). Contudo, um menor número conhece detalhes
acerca das causas genéticas e padrão hereditário da doença. Além disso, a maioria dos
participantes acredita ser capaz de identificar um paciente com a LCG, assim como são
capazes de citar características fenotípicas desses pacientes. Os médicos
demonstraram, também, serem capazes de citar características metabólicas associadas
à síndrome.
As questões 3, 4 e 6 apresentam também um componente subjetivo opcional. Na
questão 3, solicita-se o relato das características físicas conhecidas da LCG e as mais
citadas foram: a ausência/alterações do tecido adiposo (citada por 20 pessoas),
hipertrofia muscular/alterações da musculatura (11 pessoas). Além disso, foram citados
distúrbios cutâneos e distensão abdominal.
Na questão 4, indaga-se o padrão de herança genética. Contudo apenas 12, dos 16
participantes que disseram conhecer o padrão, responderam corretamente. A questão
6, por sua vez, pergunta acerca dos distúrbios metabólicos conhecidos pelos
participantes e os mais apontados foram dislipidemia (por 15 participantes) e resistência
insulínica/diabetes mellitus (por 22 participantes). Além disso, foram citados também
alterações hepáticas e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).
Outro dado importante foi demonstrado pelas questões 7 e 8, já que a maioria dos
participantes afirmou ter tido oportunidade de atender um paciente com a LCG. Porém,
a maioria relatou não ser capaz de repassar às pessoas com LCG as informações
necessárias sobre os cuidados que elas deveriam ter com sua saúde.
Neste sentido, infere-se que o conhecimento das causas genéticas da LCG se mostra
essencial para que os médicos envolvidos no cuidado desses pacientes conheçam o
acometimento específico relacionado às mutações mais comuns, em genes como
AGPAT2 e BSCL2. Isso porque mutações relacionadas ao gene BSCL2, por exemplo,
estão relacionadas ao acometimento cognitivo e maior incidência de morte prematura
(VAN MALDERGEM et al., 2002).
É importante levar em consideração que o HUOL é o principal centro de cuidado aos
pacientes com a Síndrome de Berardinelli-Seip no RN, já que é referência em serviço
terciário via Sistema Único de Saúde (SUS), e contempla em seu serviço profissionais
de referência no estudo da LCG.
Tendo em vista que a Síndrome Berardinelli-Seip é uma doença metabólica
multissistêmica que promove alterações hepáticas, endocrinológicas, cutâneas e
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cardiopulmonares (LIMA et al., 2018), é importante a atuação de uma equipe
multiprofissional, composta por profissionais de diversas especialidades para um
acompanhamento mais adequado e consequente aumento da sobrevida das pessoas
com a LCG, como enfermeiros, nutricionistas, médicos, psicólogos, biólogos e
biomédicos.
A dominante capacidade dos médicos em reconhecer o fenótipo da doença pode ser
considerada como reflexo da alta prevalência da LCG no RN, visto que a maioria dos
profissionais inseridos neste estudo já teve contato com esses pacientes, mesmo que
fora do contexto assistencial. Nota-se que, apesar da grande parte dos profissionais
participantes já terem tido contato com pacientes com a LCG, poucos têm segurança de
repassar os cuidados com a saúde que eles devem possuir. Tais resultados podem
representar um menor aprofundamento no estudo da síndrome dentro do ambiente
acadêmico.
Adicionalmente, ainda segundo a Figura 2, é possível perceber que a única questão na
qual os médicos se sentem preparados é no encaminhamento e referenciamento desses
pacientes para serviços especializados de cuidado. Tal fato é importante, dada a
relevância do referenciamento correto e precoce para o seguimento adequado dos
portadores da LCG.
A Q9 questiona se o profissional se sente preparado para fornecer informações sobre a
LCG para os pacientes e familiares. Neste quesito, percebe-se que a grande maioria
não se sente apto para tal e apenas os médicos endocrinologistas se sentem mais
preparados em relação aos demais profissionais deste estudo.
Os pacientes com LCG apresentam como características marcantes a diabetes,
resistência insulínica e a hipertrigliceridemia. Além disso, é essencial lembrar as
anormalidades orgânicas, hepatoesplenomegalia, esteatose hepática, nefropatia,
anormalidades cardíacas e pancreatite aguda (AKINCI et. al., 2019). Assim, não há
como atribuir a necessidade de manejo dos pacientes com LCG como responsabilidade
apenas da especialidade de endocrinologia, visto que há acometimento orgânico que
afeta diversos sistemas e, consequentemente, várias especialidades que devem estar
preparadas para conduzir os casos dos indivíduos com a LCG adequadamente.
Na Q10 questionamos se o profissional saberia identificar serviços ou especialistas para
dar suporte ao atendimento de pessoas com a LCG. 76% afirmaram que saberiam
identificar; porém, no campo para descrição do local para suporte, alguns sugeriram
serviços como ortopedia, psicologia. De forma geral, a maioria encaminharia o paciente
para o HUOL, para serviços de endocrinologia, pediatria, cardiologia e hepatologia,
mostrando conhecimento sobre as necessidades e possibilidades de suporte para estes
indivíduos. Outros citaram a Associação dos Pais e Pessoas com a Síndrome de
Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte - ASPOSBERN como referência, e
alguns citaram um profissional específico para o cuidado ao paciente com a LCG.
A Q11 indaga se o profissional saberia fazer um aconselhamento genético para
familiares de pacientes com a LCG e foi notado que apenas 18% saberiam fazer esse
aconselhamento: as especialidades de pediatria, endocrinologia e clínica médica.
A LCG é uma doença rara e grave que pode levar ao óbito. Neste sentido, é fundamental
que o profissional de saúde conheça a síndrome e esteja preparado para dar diagnóstico
precoce e, consequentemente, tratamento adequado com a medicação análoga ao
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hormônio leptina, a metreleptina, capaz de modificar a história natural da doença (LIMA;
SANTOS; CAMPOS, 2018).
Quando questionados sobre a formação acadêmica (Q12), 64% afirmaram ter recebido
informação sobre a LCG, e sobre a participação em capacitações (Q13) apenas 6%
afirmaram ter recebido alguma capacitação. Além disso, 98% dos participantes
desconhecem capacitações na área de abrangência do HUOL (Q14) e 68% afirmaram
não ter acesso a materiais informativos sobre a LCG (Q15).
De tal forma, é possível perceber que apesar da maioria dos participantes ter recebido
informações sobre essa síndrome durante a sua formação, a grande maioria não
recebeu nenhum tipo de capacitação específica acerca da LCG. Diante disso, infere-se
que a formação acadêmica é deficiente neste ponto de preparar o profissional médico
para o cuidado ao paciente com LCG, uma vez que as informações passadas parecem
ser insuficientes para embasar a assistência a tais indivíduos.
Nesse sentido, acreditamos que o conhecimento médico deficiente pode decorrer da
inexistência de exercícios de aprofundamento no estudo da LCG e capacitações,
evidenciando a necessidade de educação em saúde acerca da temática no HUOL. Além
disso, profissionais médicos do HUOL que foram formados em outra localidade fora do
RN ou do nordeste necessitam ainda mais dessas capacitações, dada a alta prevalência
em nosso estado e no próprio HUOL.
As presentes informações são importantes, pois o estado do RN tem uma prevalência
muito alta em comparação à mundial. A mesorregião de maior número de casos é a
Central Potiguar e o território de maior acometimento é o Seridó, com relatos de caso
em 12 municípios (MEDEIROS et. al., 2017). Mesmo a alta prevalência sendo no interior
do estado, grande parte desses pacientes é referenciada para seguimento no HUOL,
sendo essencial que os médicos deste hospital conheçam a LCG e estejam preparados
e capacitados para dar seguimento a esses indivíduos.
No que se refere a Q15, os 32% que afirmaram ter acesso a materiais informativos sobre
a LCG relataram que esse acesso se dá através de artigos publicados, de aulas e
palestras, em bases de dados com a Pubmed e a Scielo, além do up to date e da internet
em geral. Pode-se perceber que, apesar de existirem diversos meios de acesso on-line
gratuitos a informações sobre a síndrome, uma minoria entra em contato com eles, o
que pode ser reflexo de um desconhecimento acerca da relevância da síndrome,
especialmente no contexto do RN.
Sobre o preparo para acompanhar e cuidar de pacientes com a LCG (Q16) 86% não se
sente preparado para esse cuidado e os que se sentem preparados são apenas alguns
pediatras, gastroenterologistas e endocrinologistas. No entanto, 32% afirmaram já ter
acompanhado ou cuidado de algum paciente portador da LCG (Q17).
Neste sentido, ressalta-se que a LCG é responsável por complicações como resistência
insulínica, seguida de diabetes e acantose nigricans, além de cardiomiopatias,
dislipidemias, esteatose hepática, nefropatia e retinopatia, dentre outros agravos
(GARG, 2011). Com esse acometimento sistêmico é essencial que as diversas
especialidades se sintam preparadas para atender e seguir esses indivíduos, uma vez
que mais de 30% afirma já ter cuidado de algum portador da síndrome.
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Por fim, quando questionados se já ouviram falar da ASPOSBERN, sediada na cidade
de Currais Novos, 48% dos participantes afirmaram já ter ouvido sobre a associação,
mesmo sendo em outra cidade, evidenciando a importância e o impacto da Síndrome
Berardinelli-Seip no estado do Rio Grande do Norte.
Estudo semelhante a este foi realizado com a equipe de enfermagem em dois hospitais
do RN, incluindo o HUOL, evidenciando que os enfermeiros de ambas as instituições
não tinham conhecimento sobre a LCG. Foi demonstrado que o atendimento por parte
da equipe de enfermagem a pacientes com a síndrome necessita de melhorias para que
seja prestado um cuidado eficaz a esses indivíduos (DANTAS et. al., 2018). Os nossos
resultados se assemelham a estes e implicam necessidade de melhoria do preparo
profissional dos médicos para atender a população com a Síndrome de BerardinelliSeip.
Assim, no presente estudo é possível avaliar o conhecimento técnico dos médicos de
um hospital referência acerca da Síndrome de Berardinelli-Seip. Nesse sentido, foi
inferido que, apesar de o RN possuir a maior prevalência mundial da LCG, ainda há uma
deficiência no conhecimento sobre as causas genéticas e a hereditariedade desse tipo
de lipodistrofia.

Conclusão

O presente estudo evidenciou o preparo deficiente de médicos de hospital referência
para o tratamento da Síndrome de Berardinelli-Seip, que podem estar relacionados a
uma fragilidade na formação acadêmica, principalmente com relação às orientações e
ao cuidado com esse paciente, sendo menos relacionado à identificação fenotípica das
pessoas que convivem com essa doença.
Além disso, a relatada inexistência de capacitações acadêmicas sobre a LCG nas
proximidades do hospital ou disponibilizadas pela própria instituição pode contribuir para
um maior desconhecimento e dificuldade de manejo desses pacientes. Dessa forma,
mostra-se de extrema importância o estímulo à educação em saúde para os
profissionais da instituição, especialmente acerca de Síndrome de Berardinelli-Seip.
Como limitação, o estudo foi realizado com apenas algumas especialidades médicas do
HUOL, sendo necessário que novos estudos sejam realizados na área a fim de abranger
mais especialidades médicas do referido hospital para melhor avaliar o preparo médico
e as fragilidades na formação profissional no tangente à Síndrome Berardinelli- Seip.
Sugerimos a realização de capacitações e atividades educativas voltadas para
aumentar o conhecimento e o preparo dos médicos do HUOL para a assistência ao
paciente com Síndrome de Berardinelli-Seip.
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO AUTOCUIDADO NA ATENÇÃO A SAÚDE
DO ADULTO E DO IDOSO
Resumo
As doenças crônicas não transmissíveis podem gerar limitações e perdas de qualidade
de vida. O cuidado em saúde favorece a aplicação de estratégias para melhoria da
qualidade de vida, e dentre as formas possíveis, encontra-se a utilização das Práticas
integrativas e complementares em saúde, podendo ainda ser vinculados meios de
complementação, como o autocuidado e as representações sociais. Estas, por sua vez,
envolvem conceitos norteadores e facilitadores para o entendimento e aplicabilidade,
sobretudo em unidade básicas de saúde (UBS) que engloba a atenção primária à saúde
(APS), além de seus colaboradores e a população adstrita ao território. Pesquisar sobre
essa temática se configura como necessária forma de contribuição para tomadas de
decisões e ações ajustadas às peculiaridades do processo saúde-doença. Dessa forma,
há colaboração para a apresentação do potencial efeito das estratégias utilizadas para
a promoção da saúde.
Palavras-chave: Autocuidado. Doenças crônicas. Promoção da saúde.
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PRACTICES IN HEALTH RELATED TO THE SOCIAL REPRESENTATIONS OF
ADULT AND ELDERLY SELF-CARE IN A BASIC HEALTH UNIT IN NATAL
Abstract
Chronic non-communicable diseases can lead to limitations and loss of quality of life.
Health care favors the application of strategies to improve quality of life, and among
possible forms, the use of integrative and complementary health practices is found, and
can also be linked means of complementation, such as self-care and social
representations. These, in turn, involve guiding concepts and facilitators for
understanding and applicability, especially in basic health units (UBS) that englobes
primary care Health (APS), in addition to its employees and the population attached to
the territory. Searching on this theme is configured as necessary contribution to decisionmaking and actions adjusted to the peculiarities of the process health-disease. Thus,
there is collaboration to present the potential effect of the strategies used for health
promotion.
Keywords: Self care. Chronic diseases. Health promotion.
Introdução
A dimensão do cuidado em saúde pode ser entendida, como o lugar de produção de
ações, procedimentos e cuidados com os quais pode se chegar à cura ou a um modo
qualificado de se levar a vida, dessa forma, muitas estratégias podem ser aplicadas
objetivando uma melhor qualidade de vida GARIGLIO (2012). A declaração de Alma Ata
(1978), potencializou a corresponsabilização do cuidado sob a ótica individual e coletiva,
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através do estabelecimento de medidas sanitárias aceitáveis e fundamentadas. A partir
dessa declaração houve uma ampliação da Atenção Primária à Saúde, em sistemas de
saúde, prevendo a necessidade de universalização do cuidado para a melhora da
qualidade de vida das populações, sempre buscando a equidade nos processos
(TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018). De acordo com a Carta de Ottawa (1986), a
promoção da saúde é um “processo de capacitação da comunidade para atuar na
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle
desse processo.” Sendo assim, se faz importante o entendimento sobre as
representações sociais na perspectiva do autocuidado em saúde, ou seja, compreender
que elas fazem parte da coletividade, uma vez que “cada sociedade têm seu
temperamento, que não pode mudar de um dia para o outro” (DURKHEIM, 2000, p.
292). Na concepção de outro autor, a representação social pode ser entendida como
“um sistema de interpretação da realidade, organizando as relações do indivíduo com o
mundo e orientando as suas condutas e comportamentos no meio social” (PERRUSI,
1995, p.61). Considerando o até aqui descrito, vale ressaltar o entendimento do
psicólogo social francês, Moscovici (1978), onde o mesmo descreve que as relações
sociais são apresentadas como fruto das representações apreendidas, possuindo dupla
dimensão, sujeito e sociedade. Ou seja, o processo é individual e coletivo na construção
das representações sociais. Com base nesses pressupostos, e levando em
consideração a importância da temática para aplicação de estratégias que visam
contribuir para melhoria da saúde, a pesquisa em torno dessas considerações, objetiva
apresentar o potencial efeito relacionado ao autocuidado a partir das práticas
integrativas e complementares em saúde(PICS) e do conhecimento sobre
representações sociais.
Metodologia
Por meio de abordagem qualitativa e quantitativa, trata-se de um estudo de pesquisa
exploratório e descritivo, por meio da realização de oficinas terapêuticas, em Unidade
Básica de Saúde no bairro de Ponta Negra em Natal-RN, realizadas quinzenalmente,
com duração média de duas horas. As oficinas são compostas por práticas embasadas
nas PICS, como por exemplo: musicoterapia, arteterapia, dança circular, biodança,
vivências lúdicas, práticas corporais oriundas da Medicina Tradicional Chinesa, dentre
outras. Sendo ofertadas para a população adstrita à Unidade de Saúde mencionada,
preferencialmente para adultos e idosos portadores de doenças crônicas não
transmissíveis, uma vez que finalizado o período de oficinas, e após aprovação pelo
Comitê Central de Ética em Pesquisa (CEP Central) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) deve ser aplicado questionário semi-estruturado, e entrevista
oral gravada para verificação do conhecimento sobre as representações sociais dos
participantes relacionadas ao autocuidado, como também a observação do potencial
efeito das oficinas, enquanto estratégia aplicada para melhorias da saúde e qualidade
de vida.
Resultados e Discussões
Em razão da organização de alguns documentos para nova submissão junto ao Comitê
Central de Ética em Pesquisa (CEP Central), e também pela adoção de medidas de
isolamento social para a contenção de disseminação da pandemia pelo Sars-Cov-2
(Covid-19), a aplicação das oficinas não ocorreu. Dessa forma, após retomada das
atividades, seguindo determinações previstas em decreto, as atividades presenciais de
pesquisa devem ser efetivadas e os resultados apresentados.
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Conclusão
Após a retomada das atividades presenciais, espera-se conclusões exitosas das
oficinas terapêuticas a serem vivenciadas, com a apresentação de resultados eficientes
e eficazes promovidos pelo autocuidado a partir das Práticas integrativas e
complementares em saúde.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA DAS PESSOAS ACOMETIDAS POR FERIDA
CRÔNICA
Resumo
Introdução: a autoestima é parte constituinte do bem estar psíquico do paciente. Em
indivíduos com feridas crônicas, a baixa autoestima pode estar presente e associada à
cicatrização da lesão, processo cujo entendimento é imprescindível à uma terapêutica
adequada. Objetivo: avaliar a autoestima das pessoas acometidas por feridas crônicas.
Método: pesquisa exploratória-descritiva, transversal e quantitativa, com dados
prospectivos, desenvolvida em quatro unidades básicas de saúde do município de
Natal/RN, com 34 indivíduos acometidos por ferida crônica. A coleta dos dados foi
realizada entre os meses março e maio de 2019, utilizando um instrumento sobre os
dados sociodemográficos e a Escala de Autoestima de Rosemberg. Os dados foram
analisados pela estatística descritiva e sumarizados através de tabela. Resultados e
discussão: verificou-se predomínio de indivíduos sem ensino superior (97,1%); pardos
(55,9%); com credo (100,0%); aposentados (64,7%) e de renda familiar superior a 1
salário mínimo (88,9% nos pacientes de até 60 anos; e 100,0% naqueles com mais de
60 anos). Em linhas gerais, os níveis de autoestima verificados entre os idosos foram
semelhantes ao dos demais, à exceção das questões relativas à autovalorização e
capacidade para realização de atividades em relação à população geral. Conclusão: as
feridas crônicas apresentam importante relação com a diminuição da autoestima, essa
compreensão contribui para a formulação de uma visão integral desses pacientes.
Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Atenção Primária à Saúde; Cuidado de
enfermagem.
TITLE: Self-esteem assessment of people affected by chronic wounds
Abstract
Introduction: self-esteem is a constituent part of the patient's psychological well-being.
In individuals with chronic wounds, low self-esteem may be present and associated with
wound healing, a process whose understanding is essential to adequate therapy.
Objective: to assess the self-esteem of people affected by chronic wounds. Method:
exploratory-descriptive, cross-sectional and quantitative research, with prospective data,
developed in four basic health units in the city of Natal / RN, with 34 individuals affected
by chronic wounds. Data collection was carried out between March and May 2019, using
an instrument on sociodemographic data and the Rosemberg Self-Esteem Scale. The
data were analyzed using descriptive statistics and summarized using a table. Results
and discussion: there was a predominance of individuals without higher education
(97.1%); brown (55.9%); with creed (100.0%); retirees (64.7%) and family income above
1 minimum wage (88.9% in patients up to 60 years old; and 100.0% in those over 60
years old). In general, the levels of self-esteem observed among the elderly were similar
to those of the others, with the exception of issues related to self-worth and the ability to
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perform activities in relation to the general population. Conclusion: chronic wounds have
an important relationship with decreased self-esteem, this understanding contributes to
the formulation of a comprehensive view of these patients.
Keywords: Wounds and Injuries; Primary Health Care; Nursing Care.
Introdução
A autoestima se refere à capacidade de aceitação e valorização da própria imagem,
sendo edificada de modo dinâmico e estando sujeita à diversas alterações ao longo da
vida. Quando baixa, pode implicar em insatisfação pessoal e fracasso na dinamicidade
das relações sociais, com associação à comorbidades psíquicas, como transtornos de
ansiedade e depressão (SOUZA et al., 2017).
Nos portadores de feridas crônicas, as discussões relacionadas à autoestima mostramse essenciais. São pacientes nos quais as lesões cutâneas levam ao menos três meses
para efetuar o processo de cicatrização, podendo resultar em problemas na qualidade
de vida e circunstâncias negativas nas esferas física, psicológica e social (LENTSCKY
et al., 2018).
Uma outra problemática está centrada no custo que essas feridas representam aos
cofres públicos. A lesão, por si só, pode necessitar de diversos recursos terapêuticos
para cicatrização e alívio da dor, dentre os quais se destacam o uso de coberturas de
elevado valor comercial. Quanto à perspectiva do sistema de previdência social, é
frequente a necessidade de afastamento das atividades laborais, inclusive à longo
prazo, o que pode implicar em custos significativos para os cofres públicos (RIBEIRO;
OLIVEIRA, 2017).
Para o paciente, os prejuízos podem ser ainda maiores. Além da necessidade de
direcionamento de recursos monetários para o tratamento das feridas, o tempo
empreendido ao longo da troca de curativos e a dor associada à deambulação e
realização de atividade física pode ocasionar em importante impacto à autonomia e
autoimagem. À longo prazo, é comum o desenvolvimento de um mal estar constante,
repleto de desânimo, desvalorização pessoal e sentimentos retraídos (BARROS et al.,
2016; CHAVAGLIA et al., 2015; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2017).
Ao nível da atenção básica, os tipos de lesões crônicas mais frequentemente
encontrados são as úlceras venosas, arteriais ou por pressão. Tratam-se de patologias
de evolução duradoura e resposta terapêutica com grande variabilidade, principalmente
pela associação à comorbidades distintas, dentre as quais se destacam a Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Doença Arterial Obstrutiva Periférica
(DAOP) e insuficiência venosa (VIEIRA et al., 2017).
De modo geral, a principal faixa etária acometida é de pacientes com mais de 60 anos
de vida, devido à presença de fatores de risco intrínsecos à terceira idade. No Brasil,
um estudo realizado em estado do Nordeste com pacientes acamados e atendidos na
Estratégia de Saúde da Família (ESF) revelou prevalência de 80% de idosos, com
ocorrência de úlceras por pressão em quase 15% dos casos (VIEIRA et al., 2017).
Diante desses fatores, destaca-se a equipe de enfermagem enquanto essencial para
promoção da autoestima nos portadores de feridas crônicas, por meio do
estabelecimento de visão holística ao indivíduo acometido. Afinal, o fornecimento de
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uma assistência de qualidade requer a compreensão do paciente para além dos
aspectos relacionados à sua ferida, mas também a seu bem estar psíquico e
individualidade. Juntas, essas propostas são determinantes para a abreviação do tempo
de doença e promoção da qualidade de vida da população (PERES, 2018).
O objetivo do presente estudo se refere à avaliação da autoestima das pessoas
acometidas por feridas crônicas.

Metodologia

Trata-se de pesquisa exploratória-descritiva, transversal e quantitativa, com dados
prospectivos, desenvolvida no município de Natal (RN) em quatro unidades básicas de
saúde (UBSs). A coleta ocorreu entre março e maio de 2019.
A amostra foi composta por 34 pacientes atendidos nesses centros, acometidos por
ferida crônica, atendendo aos seguintes critérios de inclusão: pacientes acometidos por
ferida crônica, atendidos nas unidades pesquisadas. Quanto aos critérios de exclusão,
obtivemos os indivíduos impossibilitados de responder ao instrumento de coleta.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi composto por duas partes. A primeira
diz respeito à indagação acerca de dados sociodemográficos da população estudada.
A segunda, por sua vez, se refere à avaliação da autoestima a partir da “Escala de
Autoestima de Rosemberg” (EAR), adaptada e validada para língua portuguesa por Dini,
Ferreira e Quaresma (2004).
A EAR consiste de 10 assertivas graduadas em escala do tipo Likert de 1 a 4 pontos
conforme a gravidade dos sintomas. As assertivas foram divididas em positivas ou
negativas do indivíduo sobre si. Para as positivas, a pontuação foi colocada da seguinte
forma: concordo plenamente – 4 pontos; concordo – 3 pontos; discordo – 2 pontos;
discordo plenamente – 1 ponto. Já para as negativas, o escore foi calculado com
inversão da pontuação por afirmativa. Quanto mais próxima a média for de 1, menor é
a autoestima; enquanto que, quanto mais próxima estiver de 4, maior é esse parâmetro.
O projeto obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN sob o
parecer número 3.176.960 e CAAE 03985918.0.0000.5537. E a coleta dos dados
ocorreu mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A análise dos dados foi realizada, inicialmente, com a leitura atenta dos instrumentos
utilizados na coleta, que foram tabulados e representados quantitativamente pela
frequência absoluta e relativa no Microsoft-Excel e apresentados em tabelas.

Resultados e Discussões

Conforme observado na Tabela 1, a maioria dos pesquisados (73,5%) possuía idade
superior a 60 anos, fato que pode ser explicado pela maior prevalência de comorbidades
associadas ao desenvolvimento das feridas, como DM e DAOP (VIEIRA et al., 2017).
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No caso da insuficiência venosa, é fato que o próprio avançar da idade também pode
ser determinante para o desenvolvimento de lesões. Para indivíduos mais velhos, a
diminuição da atividade de bomba propiciada pela musculatura da panturrilha; a
desregulação no balanço hídrico e retorno venoso no sistema circulatório favorecem a
estase sanguínea, situação a qual contribui para o desenvolvimento de varizes e,
posteriormente, de úlceras (SOUZA; BERTOLINI, 2019).
Quanto ao sexo, houve semelhança entre a porcentagem geral de homens e mulheres
pesquisadas, a despeito da maior proporção dessas últimas nos indivíduos acima de 60
anos (60,0%). Na realidade, a maior expectativa de vida da população feminina é um
fator relevante para a preponderância de mulheres entre idosos. No que tange à relação
do sexo com as feridas crônicas, há certa tendência para estabilização da prevalência
entre os indivíduos, ainda que, devido a fatores hormonais relacionados à influência
estrogênica na fisiologia circulatória, o sexo feminino possa ser maior número em alguns
estudos (VIEIRA et al., 2017).
Sobre à escolaridade, houve predominância do ensino fundamental (53,0%),
destacando-se o percentual de não alfabetizados no grupo com idades acima de 60
anos (14,7%) e do baixo percentual de pessoas com ensino superior (2,9%). Ressaltase a necessidade de compreensão do grau de instrução do indivíduo na adaptação da
linguagem para o repasse de informações relacionadas aos cuidados com a ferida; bem
como na própria promoção do autocuidado. Em indivíduos com menor número de anos
estudados, observa-se que a prevalência de feridas crônicas é ainda maior, o que
reforça o dever de indagação dessas informações ao longo do processo de cuidado,
principalmente em pacientes com idade mais avançada (VIEIRA et al., 2017).
Quanto à raça, verificou-se preponderância de pardos (55,9%) em ambas as faixas
etárias estudadas. Em relação credo, todos os entrevistados possuíam algum tipo de
crença, sendo a religião católica preponderante (64,7%). Enfatiza-se que esse aspecto
influencia o modo como os indivíduos compreendem o mundo e a reflexão do ambiente
externo sobre si. Na realidade, a religiosidade pode ser responsável pela ampliação da
autoconfiança e fortalecimento individual. Durante a troca de curativos dos portadores
de feridas crônicas, isso é verificado por meio da melhora do bem estar proporcionada
pelas mais diversas manifestações de fé, como rogar pela proteção divina, direcionar o
olhar ao céu ou realizar o sinal da cruz (COULIBALY; ALVES, 2016).
No que concerne ao estado civil, a porcentagem de indivíduos sem companheiro
(solteiro, viúvo ou divorciado) foi de 60,0% nos idosos e 44,4% nos não idosos. Acerca
do tema, é válido ressaltar a importância dos familiares no que tange ao fornecimento
de apoio para enfrentamento do processo de doença e melhora da autoestima. São
responsáveis pela formação de uma rede de cuidado ao paciente com ferida crônica,
essencial para a partilha dos medos e inseguranças oriundas do adoecimento
(COULIBALY; ALVES, 2016).
Em relação à ocupação, 64,7% dos entrevistados eram aposentados, sendo que 55,9%
possuía também idade superior a 60 anos. A atividade laboral, nesse contexto, pode ser
abandonada pelas próprias limitações impostas pela ferida, fato que contribui para o
aumento no número de aposentadorias por invalidez e oneração dos órgãos de
previdência social (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2017).
Quanto à situação monetária, houve predomínio de pacientes com renda superior a um
salário-mínimo entre idosos (100,0%) e abaixo de 60 anos (88,9%). O aspecto
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financeiro, nesse contexto, pode contribuir para abreviação do tempo de cicatrização,
da dor e melhora da autoestima do paciente. Sobre isso, a realização de terapia
multidisciplinar, com abordagem da psicologia, nutrição, medicina, enfermagem e
terapia ocupacional, além do uso de coberturas sobre as lesões mais modernas e de
qualidade superior requerem o despendimento de grandes quantias de dinheiro, à
exceção das situações nas quais o indivíduo consegue todos esses serviços por meio
do Sistema Único de Saúde – SUS (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2017).
Na Tabela 2 está disposta a média geral de pontuação de cada assertiva, conforme
faixa etária. Em linhas gerais, os níveis de autoestima verificados entre os indivíduos
idosos foram semelhantes ao da população com até 60 anos (variação de escore médio
por questão de até 0,2 ponto), à exceção das questões de número 4 (variação de 0,5
ponto) e 5 (variação de 0,4 ponto).
A assertiva 4 diz respeito à capacidade do paciente para realização das atividades
diárias em comparação com a população geral. Conforme foi verificado, a média de
pontuação e, consequentemente, de autoestima entre os indivíduos com mais de 60
anos foi superior ao da população não idosa (3,3 e 2,8 pontos, respectivamente). Isso
pode ser reflexo da realização de atividades laborais ainda na terceira idade, que
contribuem para a formação de um sentimento de utilidade e realização pessoal (VIEIRA
et al., 2017).
A questão 5, por sua vez, se refere ao sentimento de autodesvalorização, mais
preponderante entre os idosos (pontuação média de 2,6). Na verdade, o predomínio da
ausência de orgulho entre os mais velhos pode estar relacionado à vários aspectos da
vida do paciente, dentre os quais se destacam à maior fragilidade física e,
principalmente, psíquica desse grupo (PERES, 2018; SOUZA; BERTOLINI, 2019).
Quanto às assertivas que obtiveram menor escore global de autoestima, destacaramse as de número 5, 8 e 9, referentes aos sentimentos de utilidade e respeito por si.
Todas obtiveram média geral de 2,8 pontos, bem como menor pontuação entre
pesquisados com mais de 60 anos. Novamente, o avançar da idade e suas implicações
na saúde física e mental dos pacientes pode ser determinante para uma baixa
autoestima, estando atrelada a fatores como minimização da autonomia e da qualidade
dos relacionamentos interpessoais (TEIXEIRA et al, 2016).

Conclusão

A percepção do paciente enquanto ser humano integral, com aspectos físicos, sociais,
culturais e econômicos é essencial para implementação de um cuidado adequado. Em
pacientes com feridas crônicas, ter uma visão holística sobre o indivíduo é
imprescindível para abreviação do tempo e custos com o tratamento, processo que só
pode ser compreendido a partir de estudos como o atual.
Verificou-se que as dificuldades implementadas pela convivência com as feridas
crônicas desempenham importante papel na diminuição da autoestima desses
pacientes, principalmente nos idosos. Isso pode implicar, inclusive, em aumento do
tempo cicatrização das lesões, o que torna a temática de suma relevância para o
contexto econômico do país e seu sistema de saúde.
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Além disso, a compreensão dos dados sociodemográficos dos indivíduos afetados
mostra-se cada vez mais importante para o estabelecimento de terapêutica efetiva. A
equipe de enfermagem, portanto, deve estar atenta a multiplicidade de fatores
envolvidos no cuidado e necessidade de desenvolvimento de novos trabalhos para sua
melhoria.
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TÍTULO: A vivência de pais na terceira fase do Método Canguru: plano de trabalho do
discente bolsista
Resumo
Devido ao número importante de nascimentos de crianças prematuras e com baixo peso
em nosso país, atualmente tem se trabalhado a atenção humanizada não só para à
criança prematura, mas também à mãe e a família dessa. A humanização deve ser
iniciada no nascimento, mas se tratando de recém-nascidos de baixo peso e/ou
prematuros é preconizado o Método Canguru, como método seguro e eficaz, centrado
na humanização da assistência e no princípio de cidadania da família. O Método
Canguru consiste num tipo de assistência neonatal onde há contato pele-a-pele precoce
do recém-nascido de baixo peso/prematuro com a mãe ou o pai, possibilitando simular
aquele bebê o ambiente uterino o qual ele ainda se encontraria caso a gestação
seguisse o tempo normal. É comprovado que o método reduz o tempo de internação,
aumenta o vínculo entre a mãe e a criança e também a prevalência de aleitamento
materno, além de tudo isso ainda desenvolve o ganho de peso. O método é
desenvolvido em três etapas: a primeira acontece na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN), a segunda ocorre numa unidade onde o bebê após alta da UTIN, com
estado clínico estável, permanece em acompanhamento contínuo com sua mãe para
ganho de peso e realização do método canguru. Por último, a terceira etapa acontece
no domicílio, quando o bebê tem alta hospitalar, com acompanhamento ambulatorial.
Palavras-chave: método canguru; enfermagem; família
TITLE: The experience of parents in the third phase of the Kangaroo Method
Abstract
Due to the important number of births of premature and low birth weight children in our
country, humanized care is currently being worked not only for the premature child, but
also for the mother and her family. Humanization must begin at birth, but in the case of
low birth weight and / or premature newborns, the Kangaroo Method is recommended,
as a safe and effective method, centered on the humanization of care and the principle
of family citizenship. The Kangaroo Method consists of a type of neonatal assistance
where there is early skin-to-skin contact of the low-weight / premature newborn with the
mother or father, making it possible to simulate that baby the uterine environment which
he would still find if the pregnancy follow the normal time. It is proven that the method
reduces the length of hospital stay, increases the bond between the mother and the child
and also the prevalence of breastfeeding, in addition to all this still develops weight gain.
The method is developed in three stages: the first takes place in the Neonatal Intensive
Care Unit (NICU), the second occurs in a unit where the baby after discharge from the
NICU, with a stable clinical status, remains in continuous monitoring with his mother for
weight gain and realization of the kangaroo method. Finally, the third stage takes place
at home, when the baby is discharged from hospital, with outpatient monitoring.
Keywords: kangaroo method, nursing, family
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Introdução
A participação paterna nos cuidados ao filho prematuro primeiras fases do Método
Canguru configura uma etapa importante para a continuidade no período ambulatorial,
após alta hospitalar. O olhar sobre a figura paterna enquanto protagonista dos cuidados
ao bebê prematuro, deve ser iniciado ainda na Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais, onde de acordo com estabilidade clínica do prematuro, ele pode realizar o
contato pele-a-pele de forma gradativa, até que a realização da posição canguru. Na
segunda etapa, na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, o pai pode aproximarse do filho e conhecer sobre suas particularidades, de forma a empoderar-se sobre seus
cuidados. Neste contexto, ocorre o estabelecendo o vínculo afetivo entre ambos por
meio da posição canguru e cuidados diários. O envolvimento paterno é tão importante
quanto o materno no método canguru,pois conforme afirma um estudo realizado na
Suécia (OLSSON, ERIKSSON, ANDERZÉN-CARLSSON, 2017), o contato pele-a-pele
proporcionado pela posição canguru, permite ao pai uma oportunidade única de expor
seus sentimentos e desejo de cuidar do filho. Em consonância, outro estudo realizado
por uma pesquisadora colombiana (CANAS-LOPERA, RODRIGUEZ-HOLGUÍN, 2014),
realizado com pais de prematuros hospitalizados, ressaltaram sobre importância das
visitas paternas ao filho neste período e o aumento de vínculo entre ambos a partir do
envolvimento paterno realizado nas visitas. Para que esse contexto seja modificado, é
importante envolver os profissionais de saúde da unidade canguru de forma a
compreender a singularidade de cada família, bem como as limitações de cada pai para
que possa realizar o método canguru, é adentrar sobre os cuidados relativos ao Recémnascido prematuro. Salienta-se que até a presente data não foi encontrado na literatura
científica nacional e internacional sobre a importância da participação do pai nos
cuidados ao filho prematuro, com ênfase na terceira fase do Método Canguru. A
proposta desse estudo está atrelada nas recomendações ministeriais brasileiras, que
propõem a pesquisas sobre a saúde a assistência ao recém nascido prematuro, de
forma a colaborar com assistência humanizada neonatal, por meio do Método Canguru
e as etapas que o contemplam, fortalecendo evidências sobre importância dos pais para
o crescimento e desenvolvimento infantil da criança que nasce prematura, no âmbito do
SUS (BRASIL, 2017). No contexto da atuação da enfermagem e na inserção de
discentes de graduação enquanto iniciação científica possibilitará compreender o
cuidado realizado pelo pai ao filho prematuro na terceira fase do Método Canguru.
Assim, influenciará nas condutas profissionais. Isto permitirá reflexões e mudanças nas
práticas do cuidado da enfermagem, o papel exercido pelo homem na família, onde a
figura paterna, socioculturamente construída, é considerado coadjuvante nos cuidados
aos filhos. Ademais, sob ponto de vista da produção científica, o estudo poderá
contribuir na reestruturação a atenção à saúde homem em todos níveis de atenção à
saúde, de forma a envolvê-los nos cuidados efetivos na saúde do recém-nascido
prematuro, nas primeiras fases do Método Canguru.
Metodologia
A metodologia proposta incialmente, foi realizada uma das etapas da pesquisa enquanto
iniciação científica, a qual permitiu o aprofundamento sobre a participação paterna no
MC. Assim, a primeira etapa deste plano de trabalho (2020-2021), de forma a dar
continuidade ao plano de trabalho anterior (2019-2020), foi realizada uma revisão
bibliométrica com objetivo de caracterizar a produção brasileira de teses e dissertações
em enfermagem que abordem o pai no contexto do cuidado ao filho prematuro no
Método Canguru. Estudo bibliométrico, usando-se de técnicas quantitativas e
qualitativas com análise de texto, a partir da produção científica de enfermagem, oriunda
das pesquisas da Pós-Graduação em Enfermagem brasileira a vivência dos pais nos

CIÊNCIAS DA VIDA

1279

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

cuidados ao filho no Método Canguru. A bibliometria constitui parte do percurso
metodológico da pesquisa, ao analisar, quantativamente, a produção acadêmica das
pesquisas e caracterizar o estado da arte sobre o tema (QUEVEDO, 2016). A escolha
pelos relatórios das pesquisas da Pós-Graduação em Enfermagem para compor a
presente pesquisa se deu pelo quantitativo da produção científica dentro dos programas
stricto sensu, além de possibilitar as descrições dos estudos, quando comparados com
artigos através do aprofundamento teórico, caminho metodológico, locais e
instrumentos de coleta de dados detalhados. Os relatórios não têm barreiras de
limitação de espaço, palavras e detalhes, julgados importantes para traçar melhor o
panorama do contexto cientifico estudado. O levantamento bibliográfico ocorreu em
fevereiro à março de 2020, realizado por três pesquisadores envolvidos independentes
que validaram a amostra final. Coletaram-se os dados no Catálogo de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, via
Plataforma Sucupira, por meio de duas buscas isoladas, sem cruzamento nem uso de
booleanos, com os descritores indexados na Biblioteca Virtual em Saúde: “pai”; “mãe”
“método canguru”. Utilizaram-se dos filtros “Mestrado”, “Mestrado profissional”,
“Doutorado”, “Doutorado Profissional” e “Área Avaliação - Enfermagem”. Inicialmente, a
avaliação ocorreu por leitura dos títulos e resumos. Elencaram-se os critérios de
elegibilidade: inclusão – (CI1) dissertações e teses de Programas de Pós-graduação em
Enfermagem no Brasil e (CI2) que abordasse a família no cuidado ao filho no Método
Canguru. Excluíram-se: (CE1) dissertações e teses não disponibilizadas na íntegra nos
bancos de dados eletrônicos de origem ou repositórios institucionais ou ausência de
resposta dos autores ao pedido, via correio eletrônico, para acesso em completude ao
relatório de pesquisa não encontrado eletronicamente.
Resultados e Discussões
A estratégia de busca resultou em 4.633 estudos realizados sobre a temática. Na
primeira fase de análise, após leitura do título, resumo e aplicando os critérios de
exclusão, resultaram 13 teses e dissertações realizadas no período de 2009 à 2019.
Ademais, foram coletadas informações referentes ao título, ano de publicação, país,
idioma, objetivo, método, principais resultados e nível de evidência. Após a compilação
dos dados obtidos com os estudos selecionados na revisão bibliográfica, foram
elencados os dados as informações para composição do conteúdo a ser abordado no
guia prático. Será elaborado roteiro com informações, cenários e textos que devem estar
presentes no material, em seguida adequação da linguagem científica, tornando-a mais
apropriada ao público, independente do grau de instrução. Após aplicarmos os critérios
de análise das dissertações e teses encontradas apontou para necessidade da
exequibilidade do papel do enfermeiro no cuidado neonatal, sendo este um dos
profissionais capaz de promover mudanças no cenário e contribuir diretamente o
aprofundamento do cuidado ao bebê que nasce prematuro pelos pais após alta
hospitalar. Evidenciou-se que o tema encontra-se em ascensão no cenário da pesquisa
brasileira. Tal afirmação também é fundamentada pela evidência no crescimento do
interesse da academia nessa área de estudos, a partir dos anos 1990 e 2000.Os dados
qualitativos da pesquisa desvelaram informações importantes dos pais e familiares no
contexto do MC. Os resultados da pesquisa realizada subsidiará a elaboração de um
guia-prático de Orientação ao cuidado do bebê prematuro na terceira fase do Método
Canguru. De forma a consolidar o material elaborado, o mesmo será encaminhado à
diagramação. Tais atividades essas que serão realizadas mediante acompanhamento
do pesquisador e conforme recomendações para textos de tecnologias educativas.
Assim, após a validação do guia prático, o mesmo será apresentado à unidade de
pesquisa da Maternidade Januário Cicco, bem como à responsável equipe de
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enfermagem do ambulatório de seguimento da Unidade Canguru com o propósito de
explanar sobre a importância de um olhar de completude pelos profissionais em todas
as fases do MC, para que a linguagem única direcionam as especificidades do cuidado
neonatal pelos pais na terceira fase do método. Salienta-se que a etapa de validação
do material será realizada em estudo posterior.
Conclusão
Os dados qualitativos da pesquisa desvelaram informações importantes dos pais e
familiares no contexto do MC Observou-se que os pais vivenciam o MC com
sentimentos antagônicos como medo e prazer em cuidar do filho. No entanto, refere a
necessidade de apoio todos envolvidos bem como de profissionais de saúde. A
seguridade dos cuidados ao filho prematuro é de grande valia para que a continuidade
dos cuidados no ambiente familiar. Ademais, os estudos evidenciam a importância de
um olhar de completude pelos profissionais em todas as fases do MC, para que a
linguagem única direcionam as especificidades do cuidado neonatal.
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TÍTULO: ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE: plano de trabalho do discente bolsista.
Resumo
A tuberculose é uma doença curável, entretanto tem levado a óbito milhares de pessoa
no mundo todo. Por isso, é importante que aconteça uma eficiente adesão ao
tratamento, utilizando-se, para tal, de métodos que incentivem essa prática. A partir da
ciência do quão relevante é a atuação do enfermeiro nesse processo, o presente estudo
objetiva identificar, na literatura científica, quais são as contribuições desse profissional
na adesão ao tratamento da tuberculose. O presente relatório é um recorte de pesquisa
de revisão integrativa, a qual integra, avalia e sintetiza, de forma sistemática e ordenada,
resultados e evidências de estudos direcionados a determinado problema de pesquisa
e/ou um tema específico, a partir de estudos independentes. Dos 13 artigos incluídos,
10 tiveram em seus resultados estratégias para favorecer a adesão ao tratamento da
tuberculose, a exemplo visitas domiciliares, uso de aparatos tecnológicos e softwares,
assim como educação em saúde adequada. Por outro lado, 3 apresentaram práticas
realizadas por enfermeiros que impactaram negativamente no processo de adesão,
como comunicação deficiente entre a equipe de saúde assistente, limitações na
comunicação entre o enfermeiro e os pacientes e irregularidade de ações educativas
em saúde. Por fim, conclui-se que o enfermeiro desempenha e tem potencial para
exercer importantes papéis durante o processo de tratamento da tuberculose. Utilizarse de tecnologias leves e duras podem, auxiliar nesse processo.
Palavras-chave: Tuberculose. Adesão ao tratamento. Enfermeiro. Educação em Saúde.
TITLE: ADHERENCE TO THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS: HOW ARE
NURSES CONTRIBUTING TO THIS PROCESS?
Abstract
Despite being a curable disease, tuberculosis has killed thousands of people worldwide.
Therefore, it is important there is an efficient adherence to treatment, using methods that
encourage this practice. Based on the knowledge of how relevant is the role of nurses in
this process, the present study aims to identify, in the scientific literature, what are the
contributions of this professionals in adherence to the treatment of tuberculosis. This
report is an excerpt of an integrative review research, which integrates, evaluates and
synthesizes, in a systematic and orderly manner, results and evidence from studies
directed at a specific research problem and / or a specific topic, based on independent
studies. Of the 13 articles included, 10 had in their results strategies to favor adherence
to tuberculosis treatment, such as home visits, use of technological devices and
software, as well as adequate health education. On the other hand, 3 presented practices
carried out by nurses that negatively impacted the adherence process, as deficient
communication between the health care team, limitations in communication between the
nurse and the patients, and irregularity in health educational actions. Finally, it can be
concluded that nurses play and have the potential to play important roles during the
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tuberculosis treatment process. Using light and hard technologies can assist in this
process.
Keywords: Tuberculosis. Adherence to treatment. Nurse. Health Education.
Introdução
A tuberculose (TB) é considerada uma doença curável, entretanto, no mundo todo,
milhares de pessoas não só adoecem, como também vão à óbito em decorrência da
referida infecção. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), se
encontra entre os países com alta carga de TB. Diante disso, é importante enfatizar que
aderir ao tratamento da tuberculose é imprescindível para se alcançar a cura (BRASIL,
2017; 2018).
A principal importância da adesão concreta do tratamento decorre da perspectiva de
que, a depender da fase/estágio em que se encontra a infecção, a doença pode ser
impedida de se manifestar e/ou de se propagar. Defluente de tal, vários são os métodos
utilizados com vistas a incentivar uma maior adesão ao tratamento da tuberculose, como
por exemplo o uso de incentivos e facilitadores materiais dados aos pacientes como
meio de recompensa pela correta adesão e para auxiliar em dificuldades econômicas
geradas pela doença (LUTGE et al, 2015), ação essa que funciona como um reforço
positivo.
Dentre os fatores que podem estar relacionados tanto à aquisição da doença como à
adesão ao tratamento voltado para a mesma destacam-se as questões
socioeconômicas (BRASIL, 2016). Em estudo feito no Brasil, sobre os fatores
relacionados a baixa adesão em pessoas com doenças crônicas, evidenciou-se que foi
prevalente a baixa adesão em pessoas que possuíam uma renda média bruta familiar
por mês igual ou menor a um salário mínimo (TAVARES et al, 2016). Ademais, cabe
acrescentar que as diferentes culturas, em cada região do país, principalmente no que
diz respeito à concepção de doença e à visão sobre tratamentos, devem ser
consideradas na adesão ao tratamento da tuberculose(BRASIL, 2016)
A importância da adesão ao tratamento e sua conclusão está intimamente relacionada
às consequências que a adesão inadequada geram, como por exemplo a resistência
aos fármacos usados na terapêutica. Em estudo realizado em Mato Grosso do Sul, com
pessoas que tinham tuberculose pulmonar (TBP), destacou-se que ser caso reincidente
de TB aumentou em mais de seis vezes a chance de adquirir resistência aos fármacos
(MARQUES, 2017). Quando se há resistência de um ou mais medicamentos do
tratamento anti-TB há um maior risco de transmissibilidade, o que resulta em
“agravamento dos casos existentes de tuberculose, contribuindo para a epidemia
mundial.” (MICHELETTI et. al., 2014).
Dito isso, é relevante aqui acrescentar que para minimizar/dissipar tais consequências,
cabe aos serviços de saúde a competência de diagnosticar e tratar a tuberculose de
forma adequada e efetiva (BRASIL, 2011). Estratégias como o Tratamento Diretamente
Observado (TDO), o qual consiste na observação diária da ingestão do medicamento
por parte do paciente, pelo profissional de saúde ou pessoa capacitada, é um exemplo
de facilitador a adesão, no qual o enfermeiro pode contribuir significativamente (BRASIL,
2011).
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Isso posto, e a partir da ciência do quão relevante é a atuação do profissional de
Enfermagem no decorrer do processo de adesão ao tratamento da tuberculose, o
presente estudo objetiva identificar, na literatura científica, quais são as contribuições
de enfermeiros na adesão ao tratamento da tuberculose.

Metodologia

O presente relatório é um recorte de pesquisa de revisão integrativa, desenvolvida por
meio da PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) CNPq, a qual
integra, avalia e sintetiza, de forma sistemática e ordenada, resultados e evidências de
estudos direcionados a determinado problema de pesquisa e/ou um tema específico, a
partir de estudos independentes (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SOUZA; SILVA;
CARVALHO, 2010). As etapas percorridas na elaboração do estudo foram: elaboração
da questão de pesquisa; amostragem ou busca de estudos primários na literatura, que
compreendeu a definição dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos; avaliação dos
dados para estabelecer aqueles a serem extraídos dos artigos selecionados; avaliação
dos estudos primários incluídos; interpretação dos resultados; síntese dos dados e
apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; SILVA;
CARVALHO, 2010).
A elaboração da questão de pesquisa resultou em: “Qual o papel do enfermeiro,
encontrado na literatura, no favorecimento do processo de adesão ao tratamento da
tuberculose?”. A busca pelos estudos ocorreu no período de março a maio de 2020, nas
seguintes Bases de Dados: Cumulative Index to Nursisng and Allied Heath Literature
(CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE
Complete EBSCO), National Library of Medicine (PUBMED), Science Direct (Elsevier),
SCOPUS (Elsevier) e Web of Science (Coleção Principal - Thomson Reuters Scientific)
por meio do uso do proxy licenciado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(www.capes.ufrn.br/porta 3128), acessado via portal periódicos capes (http://wwwperiodicos-capes-gov-br.ez18.periodicos.capes.gov.br/).
Foram selecionados os seguintes Descritores Controlados em Ciências da Saúde
(DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Patient Compliance, Medication
adherence, Treatment adherence and compliance, Tuberculosis e Nurse's Role. Todos
os termos foram utilizados em inglês para garantir uma busca mais ampla na literatura.
A estratégia de busca utilizada se deu pelo seguinte cruzamento: “Patient Compliance”
OR “Medication adherence” OR “Treatment adherence and compliance” AND
“Tuberculosis” AND “Nurse's Role”..
Os critérios de inclusão estabelecidos para os estudos foram: artigos completos de
acesso aberto que abordassem estratégias utilizadas por enfermeiros para incentivar a
adesão ao tratamento da tuberculose e, devido à ampla discussão da temática, limitouse o período de 2016 a 2020. Foram excluídos do estudo: revisões tradicionais de
literatura, estudos secundários (p.ex., revisão sistemática), carta-resposta e editoriais,
cartas ao editor, resumos, opinião de especialistas, correspondências, resenhas,
capítulos de livros, anais de congressos, teses e dissertações. Não houve limitação de
idiomas.
A estratégia de busca, com a aplicação dos critérios de inclusão como limitadores,
devido ao elevado número de publicações encontradas, resultou em 11.955
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documentos. Na primeira análise, após a leitura do título e resumo dos estudos, os
artigos que não indicavam o papel ou nenhuma estratégia relacionada à adesão ao
tratamento da tuberculose foram excluídos (n=11.941), restando 14 artigos para
análise.. Na segunda análise, por meio da leitura do artigo na íntegra (n=14), excluiu-se
um artigo excedente que se encontrava duplicado, de modo a restar, portanto, 13 artigos
na amostra final.
Os artigos selecionados foram analisados na íntegra e classificados em dois grupos:
estratégias facilitadoras de adesão ao tratamento da TB e práticas realizadas por
enfermeiros que impactaram negativamente no processo de adesão. Para a análise e
extração dos dados das publicações, elaborou-se um roteiro com os seguintes dados:
identificação da publicação, periódico e o ano, objetivo, método e principais resultados.
Para avaliação crítica dos estudos, identificou-se o nível de evidência.
Destarte, os artigos foram classificados em relação ao nível de evidência, ao considerar
o delineamento de pesquisa de cada estudo: nível 1, metanálise de múltiplos estudos
controlados; nível 2, estudo individual com desenho experimental; nível 3, estudo com
desenho quase-experimental como estudo sem randomização com grupo único pré e
pós-teste, séries temporais ou caso-controle; nível 4, estudo com desenho nãoexperimental como pesquisa descritiva correlacional e qualitativa ou estudos de caso;
nível 5, relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável
ou dados de avaliação de programas; nível 6, opinião de autoridades respeitáveis
baseada na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas, incluindo
interpretações de informações não baseadas em pesquisas; opiniões reguladoras ou
legais (GALVÃO; SAWADA; MENDES, 2003).
As contribuições dos enfermeiros no processo de adesão ao tratamento antituberculose
foram identificadas nos artigos de forma descritiva ou implícita a partir das definições
elencadas. O processo de seleção dos artigos está descrito no diagrama de fluxo em
anexo (figura 1) de seleção e identificação dos estudos de acordo com o Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (GALVÃO;
PANSANI; HARRAD, 2015).
As etapas de seleção dos artigos e análises foram desenvolvidas de forma
independente por duas revisoras, não havendo divergência entre elas.

Resultados e Discussões

Dos 13 artigos incluídos nesta revisão, 10 abordaram estratégias facilitadoras de adesão
ao tratamento da TB e 3 apresentaram práticas realizadas por enfermeiros que
impactaram negativamente nesse processo de adesão.Este estudo objetivou detectar,
as contribuições de enfermeiros na adesão ao tratamento da tuberculose por meio de
uma busca na literatura científica.
Foram encontrados dez artigos que abordaram as estratégias facilitadoras de adesão
ao tratamento da TB, sendo aqueles desenvolvidos e publicados nos Estados Unidos
da América (EUA), Indonésia (dois artigos), Macedônia, Índia, Arábia Saudita, Coréia,
Japão, Ucrânia e Marrocos, entre os anos de 2016 e 2020, e tiveram em seus resultados
estratégias realizadas por enfermeiros para favorecer a adesão ao tratamento da
tuberculose.
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Dois estudos (POPOSKA; ZAKOSKA; MITRESKI, 2018; CHARYEVA et al, 2019)
evidenciaram que as visitas das enfermeiras eram importantes para além da
visualização da ingestão dos medicamentos. No momento da visita, o profissional de
enfermagem pode atentar-se às dificuldades levantadas pelos pacientes para aderir ao
tratamento e fornecer subsídios para diminuí-las, como por exemplo maneiras de reduzir
os efeitos colaterais, como náuseas, causados pelas drogas (CHARYEVA et al, 2019).
Em consonância, a utilização de um serviço móvel de TDO de curta duração, também
realizava visitas diárias ao paciente com TB e fornecia medicamentos e orientações ao
usuário/familiar no momento e local de sua melhor conveniência, ação a qual contribuiu
para uma maior aceitabilidade e redução de inadimplência por parte da clientela com
TB (ALSAHAFI, 2019). Esse programa tem potencial para se caracterizar como um
importante meio de informação sobre os pacientes, uma vez que proporciona contato
contínuo com aqueles acometidos pela TB e então, permite entender melhor as
motivações dessa clientela (SHIRATANI, 2019).
As visitas também se caracterizam como um oportuno momento para a realização da
educação em saúde. Esta se configura como um dos papéis exercidos pela enfermagem
durante o tratamento da pessoa com tuberculose, uma vez que pode contribuir
positivamente no processo de adesão. Apesar de se caracterizar como um
procedimento padrão nas consultas de enfermagem, a educação em saúde deve se
configurar como ferramenta tão importante quanto a tomada de medicamentos. Em um
dos artigos, a baixa adesão foi relacionada a precária educação em saúde fornecida aos
pacientes de TB (RURU et al, 2018), ressaltando a importância dessa etapa do
tratamento.
Como referido anteriormente, a educação em saúde faz parte da rotina do profissional
enfermeiro que acompanha pessoas com TB. Diante do supracitado, um dos estudos
do aspecto facilitador da adesão, demonstrou que a educação em saúde com enfoque
na autogestão melhorou significativamente a autoeficácia no tratamento da TB
(JAUHAR; NURSASI; WIARSIH, 2019). Promover a autonomia em pacientes com TB
pode ajudá-los a lidar com questões psicológicas geradas pela doença, como estresse
e depressão. Nesse sentido, outro estudo evidenciou que a qualidade de vida
relacionada à saúde mental de pacientes com TB, piorou durante o período de
tratamento (PARK; GEORGE; CHOI, 2019).
Em contrapartida as estratégias supramencionadas, o uso de tecnologias duras na
atenção básica para promoção da saúde, quando implementada adequadamente, tende
a facilitar a adesão ao tratamento da TB, uma vez que minimiza dificuldades geradas
pela doença, as quais são consideradas como barreiras à adesão. Três estudos
(DEWORSOP et al, 2016; PRABHU et al, 2020; PARK et al, 2019) demonstraram que
o uso de aparatos tecnológicos e softwares, promoveram comodidade ao paciente,
diminuição do estigma social e do abandono ao tratamento, assim como redução nos
gastos gerados pela doença, como por exemplo os custos com deslocamento até o local
onde se tratavam. Tais estratégias consistiram na confirmação da ingestão dos
medicamentos, por equipe especializada, de forma direta, através de videochamadas
(DEWORSOP et al, 2016) ou indireta, por meio de chamadas perdidas dadas pelas
pacientes e confirmação automática, ambos geradas no momento da ingestão das
drogas (PRABHU et al, 2020; PARK et al, 2019).
Para além da comodidade gerada por esses métodos, um dos estudos, realizado em
um país no norte da África (PARK et al, 2019), obteve resultados positivos no que diz
respeito a perda de acompanhamento sobretudo nas mulheres que foram submetidas à
estratégia. A cultura do país não permite que mulheres saiam desacompanhadas e, por
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isso, as que tinham TB eram maioria nos índices de insucesso na adesão ao tratamento.
A estratégia de acompanhamento a distância permitiu, portanto, demonstrar a eficácia
do uso de tecnologias duras como facilitadora à adesão em uma cultura de desigualdade
entre os sexos.
Em contrapartida, três artigos trouxeram práticas realizadas por enfermeiros que
acabaram por impactar, de forma negativa, no processo de adesão ao tratamento da
TB, ainda que esse não tenha sido o objetivo do profissional, mas que, todavia, carecem
reflexão no sentido de serem reformuladas para que não favoreçam desfechos
negativos nesse tratamento. Tais estudos foram publicados na África do Sul (dois
artigos) e o outro na Eritreia, ambos países africanos nos anos de 2016, 2018 e 2019,
e que descrevem, em seus resultados, barreiras de comunicação e de educação em
saúde ocasionadas por atitudes de profissionais, dentre eles enfermeiros.
Dentre as condutas classificadas como inadequadas efetuadas pelos profissionais
enfermeiros, é possível mencionar a ausência de comunicação efetiva entre a equipe
de saúde assistente. Dois dos artigos (SERAPELWANE; MASELESELE; MASILO,
2016; MARAIS; KALLON; 2019) ressaltaram que, a implementação e/ou existência de
uma hierarquia clínica pouco flexível acaba por ocasionar atuação deficiente da equipe
interdisciplinar, haja vista que o processo comunicativo entre os profissionais torna-se
comprometido e volúvel e, não obstante, também verifica-se a documentação
inadequada da TB nos registros clínicos, fatos esses que interferem, por conseguinte,
nos processos clínicos relativos ao paciente acometido.
Para além do déficit de comunicação entre a equipe prestadora de assistência, foi
perceptível as limitações na comunicação entre o enfermeiro e os pacientes, os quais
são defluentes diretas da alta carga laboral enfrentada por tais profissionais, o que
acaba por restringir o tempo de ocupação dedicado a ações voltadas aos pacientes em
tratamento para a TB e configura más relações enfermeiro-paciente. Estudo
(SERAPELWANE; MASELESELE; MASILO, 2016) ressaltou ainda que é indispensável
que haja uma boa comunicação e relações interpessoais entre os enfermeiros e
médicos das unidades de saúde e os assistidos, haja vista que possibilita uma melhor
adesão ao tratamento, sobretudo em se tratando da estratégia DOTS (directly observed
therapy short course).
Como já aqui referido, a educação em saúde direcionada aos pacientes infectados
mostra-se como uma estratégia efetiva, se bem implementada. Todavia a irregularidade
de ações educativas em saúde fora ressaltada em um dos artigos (GEBREWELD et al,
2018) como sendo uma iniciativa/postura inadequada por parte dos enfermeiros. Os
participantes do referido sublinharam que não recebiam educação regular em saúde
sobre TB e que a enfermeira apenas emitia conselhos para que os mesmos
comparecessem diariamente ao serviço de saúde para evitar atrasos no decorrer do
tratamento.
O nível de evidência dos 13 artigos selecionados demonstrou sua relevância uma vez
que atenderam aos critérios de classificação de evidências categorizadas pela Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) dos Estados Unidos da América
(GALVÃO; SAWADA; MENDES, 2003) ao alcançarem níveis entre 2 e 4. No entanto,
destaca-se a necessidade de avançar em desenhos metodológicos que produzam
níveis de evidências mais sólidos para melhor fundamentar a atuação do profissional
enfermeiro no processo de adesão ao tratamento antituberculose.
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As limitações deste estudo centram-se na possibilidade de alguma pesquisa não ter sido
identificada no período de busca. No entanto, avança no conhecimento ao identificar
lacunas da literatura que precisam ser preenchidas com estudos mais robustos sobre o
desenvolvimento de competências do enfermeiro em adesão ao tratamento da
tuberculose, assim como no delineamento dessas competências considerando que o
enfermeiro desenvolve inúmeras práticas e estratégias nesse sentido, mas que devem
estar melhor fundamentadas em evidências científicas e não apenas serem realizadas
intuitivamente.

Conclusão
Diante dos resultados desse estudo, pode-se concluir que o profissional de enfermagem
desempenha e tem potencial para exercer importantes papéis durante o processo de
tratamento da TB. Utilizar-se de tecnologias leves e duras podem, se bem aplicadas,
auxiliar nesse processo, observando os diferentes contextos em que os pacientes, e até
mesmo o enfermeiro, se encontram. Cabe aqui salientar que a educação em saúde é
indispensável para o paciente com tuberculose, uma vez que este passa por diversas
mudanças, sejam elas físicas, psicológicas ou sociais, durante a terapêutica. Ademais,
estudos futuros nessa linha poderão direcionar o enfermeiro de atenção primária a
aperfeiçoar suas ações na perspectiva do produto do cuidar em enfermagem.
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FIGURA 1 - SÍNTESE DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. NATAL/RN, 2020.
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TÍTULO: Desempenho das Equipes de Atenção Básica do Brasil e atributos essenciais
da Atenção Primária à Saúde : o cenário da Avaliação Externa do PMAQ- AB
Resumo
Este estudo resulta da necessidade de avaliação do desempenho da Atenção Primária
em Saúde (APS) na oferta de cuidados às pessoas em sofrimento psíquico no Brasil,
tendo em vista o aumento expressivo da prevalência de psicopatologias. Trata-se de
um estudo de corte transversal, descritivo de natureza quantitativa que analisou 29.778
equipes da APS a partir de dados coletados no banco de dados do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) - segundo ciclo,
disponibilizados pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde do Brasil.
As variáveis foram categorizadas, a fim de análise, em 1. Atenção ao Usuário em
Sofrimento Psíquico; 2. Estratégias específicas em Saúde Mental e 3. Controle e
Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à Saúde. Da análise das variáveis,
destacam-se: a falta de capacitação prévia de 60,3% das equipes; pouca oferta de
atendimento com profissionais em saúde mental - 62,0% das equipes; além disso,
41,9% sequer possuem registro dos casos mais graves de sofrimento psíquico na
atenção básica. Ressalta-se ainda o atendimento em sofrimento psíquico e
agendamento livre das consultas por 88,2% e 65,0% das equipes, respectivamente,
como pontos positivos; a APS e os cuidados em saúde mental ainda carecem de outros
estudos a fim de aprofundar a discussão e suscitar melhorias efetivas na oferta da
atenção à saúde, mas o PMAQ-AB – 2º ciclo teve papel essencial no presente estudo.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Saúde mental. Avaliação em saúde.
TITLE: PERFORMANCE OF BRAZIL'S BASIC CARE TEAMS AND ESSENTIAL
ATTRIBUTES OF PRIMARY HEALTH CARE: THE EXTERNAL EVALUATION
SCENARIO OF PMAQ-AB
Abstract
This study results from the need to evaluate the performance of Primary Health Care
(PHC) in the provision of care to people in psychological distress in Brazil, in view of the
significant increase in the prevalence of psychopathologies. This is a cross-sectional,
descriptive study of a quantitative nature that analyzed 29.778 teams in PHC from data
collected in the database of the Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ -AB) - second cycle, made available by the Department of
Primary Care of the Brazil’s Ministry of Health. The variables were categorized, in order
to analyze, in 1. Attention to the User in Psychic Suffering; 2. Specific strategies in Mental
Health and 3. User Control and Monitoring in the Health Care Network. From the analysis
of variables, the following stand out: the lack of previous training of 60,3% of the teams;
little offer of care with mental health professionals - 62,0% of the teams; in addition,
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41,9% do not even have a record of the most serious cases of psychological distress in
primary care. In summary, it is also worth mentioning the attendance in psychological
distress and free scheduling appointments by 88,2% and 65,% of the teams,
respectively, as positive points; PHC and mental health care still lack further studies in
order to deepen the discussion and bring about effective improvements in the provision
of care, but the PMAQ-AB - 2nd cycle had an essential role in this study.
Keywords: Primary health care. Mental Health. Health Evaluation.
Introdução
A saúde mental tem adquirido extrema relevância no contexto da saúde pública nos
últimos anos. Em 2015 eram mais de 300 milhões de indivíduos acometidos com algum
nível de depressão no mundo. Além deste, diversos tipos de sofrimentos psíquicos vêm
se destacando no contexto de saúde mundial, como os transtornos de ansiedade, que
afetam pelo menos, 3,6% da população do globo (OMS, 2017).
No Brasil esse contexto não é tão diferente, onde a depressão atinge 5,8% da
população e os transtornos de ansiedade cerca de 9,3% (OMS, 2017). Uma transição
demográfica e epidemiológica vem se instalando, na qual as doenças de cunho mental,
neurológico e de abuso de substâncias estão se tornando algumas das principais
causas de incapacitação em todo o globo, em substituição às doenças
infectocontagiosas (Whiteford, HA; Farrari, AJ; et al, 2015).
Tem sido notado um extenso gap (lacunas) entre a demanda crescente do serviço de
atenção psicossocial e a oferta dessa linha de cuidado. De acordo com o levantamento
de dados do “Atlas de saúde mental 2017”, da Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 2016 apenas 63% (111) dos países que responderam ao questionário possuem
alguma legislação que contemple essa seara (OMS, 2018). Na Atenção Primária em
Saúde (APS), essa temática é ainda menos explorada: apenas 2% de médicos e
enfermeiras da Atenção Básica (AB) nas regiões da OMS receberam algum tipo de
treinamento no último ano voltado para o cuidado de pacientes com distúrbios mentais
severos e comuns (OMS, 2018).
A Atenção à Saúde Mental no Brasil também vem passando por mudanças com a
transição do modelo hospitalocêntrico, da psiquiatria clássica para a abordagem
multidisciplinar da APS. Este é um fenômeno iniciado em meados do século XX e vem
se solidificando desde 2001 com a aprovação da Lei 10.216, que garantiu uma série de
direitos aos pacientes acometidos por desordens mentais (SILVA, B. et al. 2017 & Brasil,
2001).
A APS surge então como uma potencializadora desse cuidado, uma vez que seus
diversos princípios contemplam esse perfil de paciente de uma maneira mais eficiente
que outros níveis de atenção. Desta forma é possível o acesso, a criação de vínculos,
redução de desperdícios de recursos e a promoção de modelos alternativos, centrados
na comunidade e dentro de suas redes sociais (Ministério da Saúde, 1990 &
MEDEIROS, SM, 2002).
Uma vez que a melhoria do acesso e eficácia do tratamento em saúde mental está
intimamente relacionada com a qualificação da Atenção Básica, as iniciativas
institucionais de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ), instituído em 2011 pelo Ministério da Saúde, têm sua
relevância. O programa ocorre a partir de ciclos de indução da qualidade e funciona por
meio da adesão voluntária de gestores municipais, avaliações (avaliação externa e
autoavaliação das equipes), planejamento e alcance de metas de indicadores
contratualizadas e pagamento por desempenho (Ministério da Saúde, 2013). O 2º ciclo
do programa ocorreu em 2013/2014 e seus resultados já são de domínio público no
portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
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Embora hajam alguns estudos (REBOUÇAS, D., 2007 & GONÇALVES, DA, et al, 2014)
que avaliam a atenção à saúde mental na APS no Brasil, ainda são incipientes as
avaliações de abrangência nacional, com grande diversidade regional. Outro fator de
destaque para avaliação promovida pelo PMAQ é sua inserção numa agenda política
de qualificação da Atenção Básica e com coletas de dados de forma homogênea por
diferentes centros de pesquisa, permitindo uma dimensão mais prática de
aproveitamento dos resultados para os gestores e profissionais de saúde. O objetivo
geral do estudo é avaliar o desempenho da Atenção Primária em Saúde na oferta de
cuidados às pessoas em sofrimento psíquico no Brasil. Sob o ponto de vista acadêmico,
esta avaliação possibilita um grau de generalização teórica sobre o modelo de atenção
psicossocial adotado no Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo de coorte transversal, descritivo de natureza quantitativa. Os
dados utilizados foram coletados a partir do banco de dados de domínio público
“Microdados da Avaliação Externa do PMAQ – AB, Módulo I UBS” “Microdados da
Avaliação Externa do PMAQ – AB, Módulo II Equipe”, disponibilizados pelo
Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde do Brasil, no seguinte
endereço eletrônico: , que foi acessado no período de 31 de julho de 2019 a 31 de julho
de 2020 .
A população do estudo foi composta por 29.778 equipes da Atenção Primária em Saúde
(APS) as quais foram submetidas ao questionário da Avaliação Externa do PMAQ-AB
em seu 2º Ciclo no período de 2013 a 2014, distribuídas em 5.072 municípios brasileiros
(91,2% da totalidade de municípios do território nacional) alocadas em 24.038 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) no Brasil. Cada equipe designou um profissional com ensino
superior completo para ser o respondente do questionário aplicado.
As variáveis analisadas neste estudo foram agrupadas em diferentes dimensões. A
primeira refere-se à identificação e qualificação do profissional respondente (Anexos Quadro 01).
O Quadro 02 apresenta variáveis voltadas para a atenção ao indivíduo em sofrimento
psíquico que podem ser divididas nas seguintes dimensões: Oferta e Demanda do
cuidado; Apoio Matricial; Estratégias específicas em saúde Mental; Controle de dados
e oferta de ações (Anexos - Quadro 02).
O Quadro 03 apresenta dados referentes ao módulo 1 - UBS, que trata sobre a
dispensação de medicamentos controlados na unidade básica de saúde (Anexos Quadro 03).
Para facilitar as discussões, as variáveis foram organizadas em categorias, sendo elas:
(1) Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico; (2) Estratégias específicas em Saúde
Mental; e (3) Controle e Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à Saúde.
Os dados nos quais esse estudo tem base foram analisados a partir do software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0, sendo realizada uma análise
descritiva das variáveis, com cálculo das frequências absolutas e relativas.
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL) de acordo com a Resolução de número 466/12 e a
Resolução de número 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo sido
aprovado com CAAE: 03321218.8.0000.5292.
Resultados e Discussões
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Os resultados obtidos partiram dos dados de 29.778 equipes de atenção primária em
saúde (APS) que participaram do Segundo Ciclo do PMAQ AB no ano de 2013, com os
dados disponibilizados, publicamente, em 2014.
A partir das variáveis do Quadro 01, Identificação e qualificação do profissional
respondente, um total de 93,4% dos profissionais eram enfermeiros, 5,7% médicos e
0,9% possuíam outra formação de nível superior. Quando questionados sobre o tempo
de atuação na equipe de AB, 28,3% dos entrevistados atuavam há menos de um ano,
19,2% há um ano, 10,4% há dois anos, 18,8% entre três e cinco anos, 11,8% entre seis
e 10 anos, e apenas 3,7% atuavam na equipe há mais de 11 anos. Sobre o tipo de
vínculo, a maioria dos entrevistados era servidor público estatutário (40,2%). Seguido
de contrato temporário terceirizado (17,7%), contrato temporário pela administração
pública (15,9%), contrato CLT (14,6%), empregado público CLT (7,0%) e cargo
comissionado (2,5%). No que se refere à formação complementar, 83,6% dos
respondentes possuem ou estão adquirindo algum nível desta. Ainda, quando
perguntados se a equipe participa de ações de educação permanente, 88,9% afirmou
que sim, 10,7% negou e 0,4% afirma não saber ou não respondeu (Anexos - Tabela
01).
No tocante à Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico, 88,2% (26.259) das equipes
refere atender essas pessoas. Quando questionadas sobre a preparação para os
atendimentos dessa população, apenas 39,7% (11.814) das equipes afirmam alguma
capacitação prévia, enquanto 60,3% (17.964) negam. Cerca de metade, 49,8% (14.838)
das equipes não possuíam protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para
acolhimento à demanda espontânea para problemas relacionados à saúde
mental/sofrimento psíquico; 47,1% (14.028) das equipes possuem esses protocolos e
as demais responderam que “não se aplica”. A maioria das equipes (65,0%) declara que
o agendamento das consultas ocorre em qualquer dia da semana, em qualquer horário;
nas demais equipes entrevistadas, esse agendamento ocorre com maior limitação de
dias e/ou horários. Paralelo a isso, 62,3% dos entrevistados afirma que, na sua unidade
de saúde, as pessoas em sofrimento psíquico são atendidas no mesmo dia; 25,9%
afirmam que o tempo de espera é de dias (variando de um dia a semanas) e 11,8%
optou por “não se aplica” (Anexos - Tabela 02).
Quando questionados se os profissionais que realizam o apoio matricial são do NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), 57,6% dos respondentes afirmaram que sim,
enquanto 34,6% negaram. Do mesmo modo, para a pergunta “Os profissionais que
realizam o apoio matricial são do CAPS” (Centro de Apoio Psicossocial) 60,3% dos
entrevistados responderam que sim, 31,9% que não (Anexos - Tabela 02).
Nesse sentido, o mental health gap é uma questão importante de ser discutida, que é
quando parte importante das pessoas com problemas mentais não são diagnosticadas
com essas condições, ou se são, não recebem o tratamento adequado. Uma estratégia
que pode reduzir consideravelmente esse gap é a integração da saúde mental na
atenção primária em saúde. Sob um olhar mais amplo para a APS, ela é definida como
um nível do sistema responsável por oferecer os cuidados à população para as suas
demandas mais prevalentes, e deve ser resolutivas para 80% desses casos, incluindo
as demandas de sofrimento psíquico (WENCESLAU, L. D.; ORTEGA, F. 2015).
Uma grande parcela (88,2%), 26.259 equipes atendem pessoas em sofrimento
psíquico, mas isso não minimiza a ocorrência do chamado gap em saúde mental, uma
vez que apenas 39,7% das equipes afirma ter alguma preparação para o atendimento
desses usuários e menos da metade (47,1%) possui protocolos com definição de
diretrizes terapêuticas para acolhimento à demanda espontânea. Isso implica dizer que
não necessariamente os diagnósticos em saúde mental e as condutas tomadas serão
as mais eficazes para esses pacientes, perpetuando uma precariedade na assistência
em saúde mental.
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No que tange às Estratégias Específicas em Saúde Mental, foi questionado se são
realizadas consultas específicas com tempo maior, e 14.080 equipes (47,3%) afirmam
que sim, enquanto 12.179 (40,9%) não. Acerca do registro da história de vida, 45,2%
das equipes alegam realizar, em contraste com 43,0% que negam. Quanto à oferta de
algum tipo de atendimento em grupo, apenas 27,6% dos entrevistados (8.225)
responderam positivamente, 60,6% não realiza. Sobre o atendimento com profissionais
de saúde mental (NASF ou outro apoio matricial), a resposta foi positiva em 62% dos
casos e negativa em 26,2%. Em relação a outras formas de estratégias específicas para
pessoas em sofrimento psíquico, 7.072 equipes (23,7%) afirmaram ofertar e 19.187
(64,4%) negaram. Em contrapartida, 2.331 equipes (7,8%) negaram realizar quaisquer
estratégias específicas para cuidar desses casos, enquanto 23.928 equipes (80,4%)
afirmam ter pelo menos uma estratégia. Para todos esses questionamentos 3.519
(11,8%) respondentes optaram pela alternativa “Não se aplica” (Anexos - Tabela 03).
Dentro desse cenário de aumento significativo de cuidados contínuos em saúde mental,
as equipes de atenção básica são essenciais no planejamento de estratégias
específicas, sendo que 80,4% afirmaram possuir tais métodos. Mas, para começar a
haver um remodelamento da atenção, deve-se haver um investimento tanto na mão de
obra, quanto a forma a capacitar os profissionais, o financiamento e a ampliação da
própria rede de saúde para receber essa demanda (TRAPE, T. L.; CAMPOS, R. O.,
2017).
Dentre as possibilidades de cuidado em saúde mental o grupo terapêutico é uma
intervenção psicossocial que pode contribuir para o enfrentamento do estigma, ao
propor discussões sobre a temática, acolher pessoas com diferentes singularidades
como pertencentes a um território comum e possuir um viés terapêutico e educativo,
contemplando diversos aspectos de trabalho em grupo (Ministério da Saúde, 2013).
Contudo, 60,6% das equipes relatam não ofertarem algum tipo de atendimento em
grupo, marginalizando tal terapêutica que permite o sentimento de pertencimento e
estimula a autonomia dos participantes.
Em relação ao atendimento com profissionais de saúde mental (NASF ou outro apoio
matricial), apenas 62,0% responderam positivamente. Pode-se inferir a falta de uma
melhor assistência no cuidado dos usuários em sofrimento psíquico bem como a
omissão de uma Educação Permanente em Saúde no serviço, que é uma das
atribuições desses profissionais. A educação permanente promove consigo diversas
melhorias, como capacitação dos profissionais, quebra dos estigmas e diagnósticos
baseados em evidências ao invés de senso comum (BARROS, S. 2019). Assim, para
que ocorra a efetiva implementação das práticas de saúde mental no âmbito da ESF
faz-se substancial uma formação com esse enfoque.
Ao se falar sobre o Controle e Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à
Saúde (RAS), 17.292 equipes (58,1%) afirmam possuir registro do número de casos
mais graves de usuários em sofrimento psíquico, diferentemente das outras 12.486
(41,9%). Para o registro de usuários com necessidade decorrente do uso de crack,
álcool e outras drogas, esse número caiu: 12.045 (40,4%) equipes responderam
positivamente e as outras 17.733 (59,6%) negativamente; e sobre as ações que são
realizadas para as pessoas com necessidade decorrente do uso dessas substâncias,
uma parcela de 36,6% das equipes as realizava, enquanto 63,4% não. No que diz
respeito ao registro de usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, antipsicóticos,
anticonvulsivantes, estabilizadores do humor e ansiolíticos, 18.225 equipes (61,3%)
alegam manter esses dados em contraposição a 11.523 (38,7%); quando avaliadas
perante as ações realizadas para as pessoas que fazem uso crônico desses
medicamentos, o número de equipes que responderam positivamente caiu para 14.538
(48,8%) equipes, ao passo que 15.240 equipes (51,2%) não realizam essas ações. A
dispensação de medicamentos controlados é descentralizada em apenas 16,3% das
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equipes entrevistadas; a maioria – 58,1% – nega essa descentralização (Anexos Tabela 04).
Nesse contexto de lacunas da atuação das equipes de atenção primária, 38,7% dessas
relataram não possuir registro de usuários em uso de psicofármacos para o tratamento
de transtornos mentais. Considerando Donabedian, que afirma o quão fundamentais os
registros médicos são para informar acerca do processo de trabalho, deve-se fazer a
equivalência entre qualidade dos registros efetuados como um reflexo da qualidade da
assistência prestada.
Outra perspectiva que também deve ser abordada é a realização de ações para
pessoas com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, que não
ocorre em 63,4% dos casos, além de 59,6% das equipes não possuírem registros sobre
esses usuários. A falta de controle e de ações voltadas para esses pacientes fragiliza o
cuidado, além de contribuir para a estigmatização, perpetuando deméritos como
“incapacidade” e “periculosidade”, títulos tão comumente recaídos sobre usuários de
substâncias psicoativas. Isso, por sua vez, dificulta o estabelecimento de vínculos e viola
o direito ao acesso e cuidado integral e de qualidade preconizado pelo SUS (Ministério
da Saúde, 2013).
Conclusão
A partir das análises dos resultados e das discussões levantadas, é possível concluir
que, em uma escala nacional, o Brasil ainda enfrenta alguns déficits na oferta dos
cuidados primários em saúde mental. Inicialmente, na Atenção ao Usuário em
Sofrimento Psíquico foram discutidas as possíveis lacunas nesse nível de atenção
devido à falta de capacitação prévia das equipes bem como de protocolos com definição
de diretrizes terapêuticas para acolhimento à demanda espontânea.
Na perspectiva das Estratégias Específicas em Saúde Mental, uma das principais
questões é a falta de intervenções em grupos terapêuticos dada a importância dessa
modalidade de cuidado; tal qual a baixa oferta de atendimento com profissionais em
saúde mental.
No que se refere ao Controle e Acompanhamento do Usuário RAS alguns pontos
levantados foram as lacunas de atuação das ESF no que diz respeito aos registros e o
que fazer com tais dados.
Ainda assim, alguns pontos positivos podem ser destacados, uma vez que a maioria
das equipes refere atender pessoas em sofrimento psíquico, além de que na maioria
das equipes o agendamento das consultas ocorre em qualquer dia da semana, em
qualquer horário, o que indica uma oferta sem grandes dificuldades; e as principais
dúvidas ou variáveis remanescentes - brevemente abordadas no presente trabalho - são
voltadas à qualidade dessa oferta.
Portanto, outros estudos e avaliações ainda são necessárias para aprofundar a
discussão e promover uma efetiva melhoria desse quadro, e o PMAQ-AB - 2º ciclo
desenvolveu um papel fundamental na presente pesquisa. Além de avaliações externas,
o programa serve também para uma autoavaliação das equipes, sendo um ponto de
partida para novas práticas de cuidado em saúde mental.
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Quadro 01 - identificação do profissional

Quadro 02 - cuidado em sofrimento psíquico
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Quadro 03 - dispensação de medicamentos controlados

Tabela 01 - identificação do profissional
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Tabela 02 - Atenção ao usuário em sofrimento psíquico

Tabela 03 - Estratégias específicas para atendimento aos casos de saúde mental
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Tabela 04 - Controle e acompanhamento do usuário na rede de atenção à saúde
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TÍTULO: Fatores relacionados à adesão a higienização das mãos pelos profissionais de
enfermagem em serviços de urgência e emergência hospitalares
Resumo
Introdução: A higienização das mãos (HM) constitui a ação mais importante para
prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
Embora a transmissão de IRAS pelo contato das mãos seja admitida mundialmente,
com efetividade comprovada, a adesão à HM ainda segue insatisfatória para prevenir e
controlar as IRAS. Objetivo: Identificar os fatores relacionados à adesão à higienização
das mãos pelos profissionais de enfermagem em serviços de urgência e emergência
nos hospitais de referência no estado do Rio Grande do Norte. Método: Estudo
transversal de abordagem quantitativa. Foram aplicados questionários a 73 profissionais
de enfermagem de dois hospitais gerais públicos localizados em Natal-RN. Resultados
e discussões: Destacaram-se carência de insumos e materiais, como pia, papel toalha,
e álcool em gel; carga horária de trabalho excessiva; falta de capacitação da equipe e a
inexistência de mecanismos de avaliação da prática como fatores que dificultam a
adesão a HM pelos profissionais. O trabalho não colaborativo entre assistência e gestão
reflete diretamente no cuidado prestado. Conclusão: São indispensáveis atividades
educativas permanentes, voltadas para a prevenção das IRAS, com destaque para a
HM; assim como, uma gestão em saúde efetiva, que atue considerando a real
necessidade do serviço de saúde, afim de proporcionar as condições necessárias, em
estrutura e insumos, para que a prática profissional ocorra de forma segura.
Palavras-chave: Higiene das Mãos. Profissionais de Enfermagem. Urgência.
Emergência.
TITLE: Factors related to the health hygiene of hands by nursing professionals in hospital
emergency and emergency services
Abstract
Introduction: Hand hygiene (HH) is the most important action for the prevention and
control of Health Care Related Infections (HAI). Although the transmission of HAI by
hand contact is accepted worldwide, with proven effectiveness, adherence to HH is still
unsatisfactory to prevent and control HAI. Objective: To identify factors related to
adherence to hand hygiene by nursing professionals in urgent and emergency services
in reference hospitals in the state of Rio Grande do Norte. Method: Cross-sectional study
with a quantitative approach. Questionnaires were applied to 73 nursing professionals
from two general public hospitals located in Natal-RN. Results and discussions: There
was a lack of inputs and materials, such as a sink, paper towels, and gel alcohol;
excessive workload; lack of training of the team and the lack of mechanisms for
evaluating the practice as factors that hinder the professionals' adherence to HH. The
non-collaborative work between assistance and management directly reflects the care
provided. Conclusion: Permanent educational activities, aimed at the prevention of
HAIs, are essential, with emphasis on HH; as well as, an effective health management,
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which acts considering the real need of the health service, in order to provide the
necessary conditions, in structure and inputs, so that professional practice occurs safely.
Keywords: Hand Hygiene. Nursing professionals. Urgency. Emergency.
Introdução
No contexto dos profissionais de enfermagem, assim como de outros profissionais da
saúde, as mãos são consideradas como ferramentas principais nos serviços de saúde,
uma vez que são as executoras das atividades realizadas. Ao mesmo tempo, as mãos
são consideradas as principais vias de disseminação de microrganismos (ROCHA et al.,
2007; BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). Segundo a portaria do Ministério da Saúde (MS)
n°. 2616, de 12 de maio de 1998, a higienização das mãos (HM), isoladamente, constitui
a ação mais importante para prevenção e controle das Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (IRAS), anteriormente conhecidas por infecções hospitalares.
A vantagem desta prática é inquestionável, desde a redução de morbidades e
morbimortalidade dos pacientes, até a redução de custos oriundos do tratamento das
infecções e do afastamento dos profissionais adoecidos (BRASIL, 1998). A HM
compreende qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de
microrganismos e consequentemente evitar que pacientes e profissionais de saúde
adquiram IRAS, e engloba as técnicas de higiene simples, higiene antisséptica, fricção
antisséptica das mãos com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica das mãos
(BRASIL,
2013).
Desta forma, a HM constitui um procedimento de comprovada eficácia para a prevenção
e controle das infecções nos serviços de saúde. Visa à remoção da microbiótica
transitória, células descamativas, suor, oleosidade da pele e ainda quando associado a
um antisséptico promove a diminuição da microbiótica residente. O tempo de
higienização é importante, não só pela ação mecânica, mas também para obter o efeito
desejado pela ação do sabão e/ou do antisséptico (BRASIL, 2007). Os programas que
enfocam a segurança no cuidado do paciente nos serviços de saúde destacam a
eficácia
da
HM
na
prevenção
das
IRAS.
A ANVISA, a partir de 2004, inseriu ao seu campo de ação, as medidas propostas na
“Aliança Mundial para Segurança do Paciente”, uma iniciativa da Organização Mundial
da Saúde (OMS) firmada entre vários países na qual o Brasil faz parte (BRASIL, 2013).
Esta aliança ressalta o fato de que a segurança do paciente é reconhecida como uma
questão global (WHO, 2011). Por meio da campanha “Salve Vidas: higienize suas
mãos”, vem incentivando a sensibilização dos profissionais de saúde para à adesão a
prática
de
HM
de
forma
constante
e
rotineira.
É importante destacar que embora a transmissão de IRAS pelo contato das mãos ser
admitida mundialmente, onde a HM tem sua efetividade comprovada, o cumprimento
das normas técnicas para a prevenção de IRAS é insatisfatório. Estudos apontam a
baixa adesão à prática de HM (ROCHA et al, 2007). Embora o número de estudos
publicados sobre HM seja expressivo, ainda existem muitos questionamentos sem
resposta sobre desenvolvimento de estratégias para melhorar a adesão do pessoal às
recomendações. Assim, várias preocupações ainda devem ser investigadas por
pesquisadores
(BOYCE;
PITET,
2002;
BRASIL,
2013).
No contexto dos serviços de urgência e emergência, todo este quadro de baixa adesão
pode ser mais preocupante devido ao tipo de práticas assistenciais desenvolvidas, por
se tratar de uma assistência que necessita de rápida resolutividade, envolvendo a
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necessidade de realizar atividades em um curto espaço de tempo. Esta realidade pode
comprometer a segurança do paciente quando medidas preventivas assistenciais,
educacionais,
de
supervisão
e
de
gestão
não
são
adotadas.
Desta forma, existe uma necessidade de conhecer os fatores relacionados à adesão à
HM pelos profissionais de enfermagem em serviços de urgência e emergência
hospitalares, dada a real necessidade da prevenção das IRAS nestes espaços que
buscam a recuperação da saúde das pessoas adoecidas ou acidentadas.
Este estudo teve como objetivo identificar os fatores relacionados à adesão a
higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem em serviços de urgência e
emergência nos hospitais de referência no estado do Ri
Metodologia

TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal. Os estudos
transversais caracterizam-se pela observação direta de determinada quantidade de
indivíduos em uma única oportunidade. Ou seja, visualizam a situação de uma
população em um determinado momento, como instantâneos da realidade
(ROUQUAYROL; ALMEIDA, 2006). Nesse modelo, todos os fenômenos estudados são
contemplados durante um período de coleta de dados ou vários pontos de um período
de tempo curto (POLIT; BECK, 2011).
Estudos transversais têm seu uso justificado para reconhecimento da distribuição das
características de um fenômeno ou condição de saúde ou doença. Normalmente faz uso
de instrumentos como questionários, cujos dados são tratados por meio da estatística
descritiva e/ou inferencial, a partir de uma amostra previamente definida, e analisados
com base no modelo teórico da pesquisa (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 2006; POLIT;
BECK, 2011). A abordagem quantitativa abrange o preparo e a mensuração acurada de
um construto específico, a capacidade de conduzir comparações entre grupos, além da
análise dos dados por meio de processos estatísticos.
LOCAL DO ESTUDO
Esta pesquisa teve como local de estudo dois hospitais gerais da esfera pública estadual
localizados no município de Natal, que possuem serviço de urgência e emergência com
livre demanda dentro da rede de atenção à saúde do Estado do Rio Grande do Norte
(RN). A saber: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Hospital Geral Dr. José Pedro
Bezerra e Hospital Giselda Trigueiro. Estes espaços possibilitaram uma compreensão
do objeto estudado nesta pesquisa.
Os mesmos foram caracterizados após autorização para coleta de dados de acordo com
a assinatura dos termos de anuência das instituições. A escolha destes cenários deuse com o intuito de possibilitar a compreensão do fenômeno estudado.
POPULAÇÃO/AMOSTRA
A amostra foi composta por 73 profissionais de enfermagem - enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem, que atuavam nos serviços de atendimento às urgências e
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emergências, denominados pronto atendimento ou pronto socorro, dos hospitais que
comporam os locais de estudo desta pesquisa. Durante o período da coleta de dados,
a população total de profissionais de enfermagem dos dois serviços era em média de
367, incluindo os que se encontravam em afastamento do trabalho. Devido à logística
de funcionamento do serviço, a amostragem foi por conveniência, consistindo na
seleção de profissionais que estavam acessíveis e que aceitaram participar do estudo.
Como critério de inclusão, foram considerados os profissionais que têm uma atuação
superior a 30 dias no setor de urgência e emergência estudado; servidores públicos
estaduais e demais profissionais, independente do tipo de contrato empregatício. Os
profissionais que não se enquadrem nestes critérios não participarão do estudo e serão
excluídos da população da pesquisa.
Assim serão excluídos da pesquisa aqueles profissionais que trabalham a menos de 30
dias no setor de urgência e emergência estudado. Definido o número amostral, será
realizada a alocação dos sujeitos, com base em sorteio aleatório sem reposição. Estes
sujeitos serão explicados quanto ao protocolo da pesquisa e deverão assinar o TCLE
para aplicação do instrumento de pesquisa.
COLETA DE DADOS
A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de instrumento do tipo questionário,
com perguntas abertas e fechadas. O Questionário elaborado pelos pesquisadores teve
como base os manuais e resoluções sobre medidas de prevenção de IRAS da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Antes da realização da aplicação do
questionário, o mesmo foi previamente testado em um hospital não participante do
estudo, visando possíveis correções. A aplicação dos questionários executou-se
previamente marcada de acordo com a disponibilidade do profissional. De comum
acordo entre pesquisador e participante, foram agendados data e horário do momento
para coleta de dados.
O local acordado para aplicação do questionário proporcionou privacidade, sendo um
local confortável em questões térmicas e de mobília. De acordo com o modelo utilizado,
o profissional, por ter aceitado participar do estudo, gastou no máximo 15 minutos para
preenchimento do questionário.
ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram organizados e analisados com base na estatística descritiva e
inferencial. As variáveis foram contempladas no instrumento de pesquisa quantitativo e
foram utilizadas para as análises estatísticas no PSPP, software para análises
estatísticas sobre matrizes de dados. Seu uso permite gerar relatórios tabulados,
normalmente utilizados na realização de análises descritivas e inferências a respeito de
correlações entre variáveis.
Foi realizado inicialmente uma análise descritiva de todas as variáveis.
ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa seguiu as diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos
do Conselho Nacional de Saúde, regulamentadas pela Resolução 466, de 12 de
dezembro de 2012 e Resolução 510, de 07 de abril de 2016. O projeto foi submetido à
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apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do rio Grande do
Norte e foi aprovado, CAAE: 08005619.7.0000.5537, Número do Parecer: 3.240.126.
Na oportunidade, todos os participantes da pesquisa foram informados sobre os
objetivos da mesma, como ela se processará e como ocorrerá sua participação no
estudo. Na identificação dos questionários, os participantes da pesquisa foram
identificados por pseudônimos, a fim de garantir sigilo e anonimato dos mesmos.

Resultados e Discussões

Neste estudo, obteve-se uma amostra de 73 profissionais de enfermagem nas duas
instituições hospitalares estudadas, em que 39 (53,4%) eram do sexo feminino, 33
(45,2%) do sexo masculino e um não respondeu (1,4%), e tinham idade variando entre
22 e 67 anos, apresentando média de 38,63. 15 profissionais (20%) desempenhavam
função de enfermeiro, 56 (77%) função de técnico de enfermagem e dois (3%) não
especificaram. Dentre eles, 33 (45,2%) possuíam ensino médio, 33 (45,2%) haviam
cursado ensino superior e 7 (9,6%) não responderam.
Abordando o tempo de trabalho, 62% trabalham há 10 ou menos anos na instituição e
destes, 72% no atendimento às urgências e emergências. O período mínimo de trabalho
nesse atendimento foi de 30 dias e o máximo de 29 anos. Evidenciando o turno de
trabalho dos entrevistados, 1,4% estão no turno da manhã, 6,9% à tarde, 55,6% diurno
e 36,1% a noite.
Os participantes do estudo trabalhavam em sua maior parte no regime de plantão de
trabalho diurno ou noturno, assim poucos trabalhavam em apenas um único período.
Sabe-se que cargas exaustivas e prolongadas interferem diretamente na perfomace dos
profissionais, na segurança e no desempenho de suas práticas (FREIRE; COSTA,
2016). Com a realização deficiente de práticas relacionadas à assistência em saúde,
este fator pode se comportar como pontencialmente agravante quanto ao
descumprimento de atividades que deveriam ser realizadas constantemente para
segurança de todos que estão no ambiente hospitalar.
A caracterização do trabalho foi considerada com ritmo intenso. A combinação entre
responsabilidade e redução de intervalos do período de trabalho pode ocasionar riscos
ocupacionais, podendo gerar danos à saúde dos profissionais, que podem afetar a
criticidade e a desvalorização de atividades caracterizadas como vitais no ambiente
hospitalar (SOUZA; et al, 2015).
Sobre o vínculo empregatício, 52,0% (n=38) possuem um único emprego, enquanto que
46,6% (n=4) possuem dois empregos ou mais. Dentro dos serviços estudados, o tipo de
vínculo da equipe de enfermagem, em predominância, foi o de servidor público, cuja
entrada foi por meio de concurso público (n= 69/91,8%), e apenas 4,1% (n=3) eram
empregados regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT); 4,1% (n=3) não
informaram o vínculo.
Percebe-se a existência de outros elementos que dificultam a adoção da HM pelos
profissionais, principalmente perante os cinco momentos preconizado pela ANVISA antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após
risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após contato
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com áreas e objetos próximos ao paciente (BRASIL, 2018) -, destacando-se a falta de
insumos e materiais.
Ao serem questionados sobre a disponibilidade de insumos e materiais necessários
para a HM, a maioria dos entrevistados (64,4%) afirmou que a instituição disponibiliza
insumos, enquanto que 31,5% informaram que a disponibilização desses só acontecem
de forma parcial, 2,7% responderam que a instituição não fornecia material necessário
e 1,4% não respondeu. E, sobre esta falta, 26% afirmam ocorrer frequentemente.
Evidenciando a realidade que faltam insumos e materiais, obteve-se algumas respostas
sobre quais produtos tendem a apresentar status de ausência, destacando-se a pia, o
papel toalha, sabonete líquido, lixeiras com tampas acionadas sem contato com as
mãos e álcool em gel, tendo grande destaque a solução alcóolica e o papel toalha,
ambos com 62,9% (ANEXO 1).
Dentre as carências supracitadas, destaca-se a indisponibilidade de sabão líquido. Esta
constatação reforça a necessidade do trabalho em equipe entre todos profissionais, quer
da assistência quer da direção, premissas que promovem benefícios e resolutividade de
problemas e/ou dificuldades vivenciadas. Assim, cabe a esses profissionais a busca por
soluções coerentes com a realidade do trabalho e pautadas em evidências científicas.
Uma possível alternativa para anteparar a indisponibilidade de sabão líquido é o uso do
sabão em barra, o qual apresenta preço relativamente mais baixo, sendo facilmente
encontrado no mercado. Como vantagem esse sabão apresenta um pH mais elevado,
facilitando de maneira mais profunda e intensa a retirada mecânica de resíduos (LIMA
et al, 2014). Além disso, a formação da espuma propriamente dita extrai e facilita a
eliminação de sujidades, assim como atua favorecendo a aceitação do material pelos
profissionais. Contudo, é válido destacar que cientificamente é comprovado que o uso
de sabão líquido no hospital é o mais apropriado. (MORIYA; MÓDENA, 2008).
Quanto à perspectiva da técnica, 84,9% afirmaram sentir-se confiante e seguro para
realizarem a HM adequadamente e no momento certo, e apenas uma pequena parcela,
4,1% disseram que não apresentavam confiança (ANEXO 2). Esse achado leva ao
pensamento de que a equipe, em sua maioria, sente-se capacitada para o desempenho
da prática de higiene das mãos, valorizando este ato como eficaz para a prevenção das
IRAS, aspecto que reflete diretamente na segurança do paciente.
Entretanto, quando se trata da execução da prática, o número de profissionais confiante
quanto a realização da HM correta decresce, antes 84,9%, agora 79,5% (ANEXO 3).
Na avaliação da realidade clínica adequada, esse percentual de seguimento da técnica
correta de higienização das mãos pelos profissionais equivalente a 79,5% pode vir a
sofrer novas alterações e reduzir, já que, o setor não conta com mecanismos nem
equipe de fiscalização da prática clínica exercida pelos trabalhadores.
Quanto aos momentos mais essenciais à higienização, 94,52% afirmou realizar a HM
nos momentos necessários, no entanto, evidenciaram dificuldades da realização desta
em alguns dos cinco momentos necessários, como após contato com o paciente e após
contato com superfícies próximas ao paciente (ANEXO 4).
Na caracterização da prática de HM observada no setor de urgência e emergência nos
hospitais pesquisados, os entrevistados evidenciaram dificuldades da realização desta
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em momentos necessários, como após contato com o paciente (62,5%) e seguido de
após contato com superfícies próximas ao paciente (50%). Porém, antes do contato com
o paciente (37,5%), antes de procedimentos assépticos (12,5%) e após contato com
fluidos e secreções do paciente (25%) são os momentos tratados com maior facilidade.
Essas evidências sinalizam que a equipe pode estar preocupada e ciente da capacidade
que tem em si de transportar e transmitir microrganismos ao paciente, ocasionando
infecções cruzadas e aquisição de doenças após a realização de procedimentos, pela
proximidade e/ou exposição de conteúdo orgânico, assim como regiões contaminadas.
Ao serem questionados qual medida de precauções padrões que não conseguiam
realizar efetivamente, 13,8% (n=11) dos participantes apontaram a HM.
Neste cenário, evidencia-se alto potencial de propagação de infecções, uma vez que a
HM ocorre de forma precária e os profissionais apresentam ampla capacidade de
transporte e transmissão de microrganismos para pacientes, acompanhantes e
trabalhadores do ambiente hospitalar, oferecendo, assim, riscos alarmantes à saúde,
principalmente ao cliente que encontra-se com sua imunidade precária, implicando em
um aumento no período de internação na unidade de saúde, o que reflete em mais
gastos ao sistema financeiro público, aumento do número de casos de infecções por
microrganismos multirresistentes, e em alguns casos, até mesmo de morte (BRASIL,
2017).
Em relação aos mecanismos de avaliação de prática e correção de erros para
diagnosticar problemas e promover uma assistência com redução de danos aos
pacientes e profissionais, 71,2% afirmaram não existir qualquer componente similar a
este no setor de trabalho em questão (ANEXO 5).
Assente da situação informada, parece existir uma banalização quanto à importância de
ofertar cuidados eficazes centrados na segurança do paciente, qualificando a
assistência, uma vez que a realização da HM não ocorre por completo nos momentos
essenciais e necessários preconizados pela OMS. Eventualidades que tem total
potencial de resolução, através de mecanismos de avaliação da prática e correção de
erros para diagnosticar problemas, propondo como exemplo inicial, o uso da simulação
clínica.
A simulação clínica é nada mais que um instrumento metodológico, o qual, proporciona
a reprodução de situações de realidade nos mais variados cenários, dinamizando o
processo ensino e aprendizagem (NEGRI EC et al., 2017). Essa aproximação com a
prática assistencial, é responsável pelo desenvolvimento e fortalecimento do raciocínio
clínico, o que permite a associação e compreensão entre ação e resultado.
Sob uma visão construída a partir da busca por saberes, esta ferramenta incentiva o
trabalho em equipe e o fortalecimento da autoconfiança, sendo fundamental para uma
aprendizagem ativa, crítica e reflexiva, que corrigem erros, desenvolvem e fortalecem
de habilidades da prática hospitalar (TOPPING A et al., 2015; TEIXEIRA CRS et al.,
2015). É através dessa educação permanente, que ocorre a reflexão dos profissionais
perante aos impactos de suas ações, havendo a transformação de situações para que
ocorra a melhoria do processo assistencial em enfermagem.

Conclusão
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Atendendo ao objetivo proposto neste estudo, foi possível a conclusão que diversos são
os fatores a afetarem a adesão à higienização das mãos pelos profissionais de
enfermagem em serviços de urgência e emergência hospitalares. Dentre eles,
evidencia-se a falta de insumos essenciais para a realização da HM, como pia, sabão
líquido, papel toalha, álcool em gel, lixeiras apropriadas. Além destes, a carga horária
prolongada interfere diretamente no desgaste físico e emocional do profissional,
fazendo com que ele não realize as atividades de higiene intensa como recomendado.
Por último, mas não menos importante, a falta de educação permanente para os
profissionais, ausência de mecanismos e de uma equipe de supervisão da prática
clínica, atuam intensificando a não adesão ou a execução incorreta da HM. Uma vez
que os erros cometidos durante a assistência não são identificados, reprendidos,
estudados e aprimorados, assim, eles voltam a ocorrer frequentemente.
Objetivando uma assistência segura, são indispensáveis atividades educativas,
voltadas para a vigilância e na prevenção das IRAS, ocasionando a reflexão dos
profissionais e enfim, a adesão dos mesmos à prática. Observa-se também, a
necessidade de capacitar os profissionais, ocasionando a mudança comportamental
destes, aumentando a taxa de adesão e, consequentemente a redução da ocorrência
de IRAS, através da simulação, instrumento corretor de erros e logo, redutor de danos.
Assim como, uma gestão em saúde ativa, que trabalhe com base na real necessidade
da unidade de saúde, afim de proporcionar as condições necessárias, em estrutura e
insumos, para que a prática profissional ocorra de forma adequada.
Como limitação do estudo, aponta-se o número de profissionais que aceitaram participar
do estudo. Embora os pesquisadores tenham vivenciado os turnos de trabalhos nos
cenários da pesquisa e permanecido nestes espaços, os profissionais se encontravam
muito resistentes para participar da pesquisa, alegando não terem interesse e nem
tempo.
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ÓBITOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS EM UM
ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO
Resumo
Objetiva-se descrever a prevalência de óbitos por acidentes de trânsitos em um estado
do nordeste brasileiro. Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, com dados
secundários advindos de registros regulares. A população constou de pessoas
atendidas por acidentes de trânsito nos serviços próprios e conveniados ao Sistema
Único de Saúde, entre 2014 e 2018, no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva, utilizando o software livre R, versão 3.2.0.
Para a construção dos mapas temáticos da distribuição espacial, utilizou-se o software
Terra View 4.2.2, com os respectivos valores de Moran. A maioria das vítimas era do
sexo masculino (85,6%), na faixa etária de 21 a 30 anos (22,1%), pardos (77,8%),
solteiros (56,2%), sem escolaridade (39,4%) e motociclista (42,7%). Torna-se
imprescindível o fortalecimento de políticas públicas que favoreçam a cultura no trânsito
mais solidária e menos violenta, minimizando a letalidade dos acidentes de trânsito.
Palavras-chave: Acidente de trânsito; Mortalidade; Transportes; Leis de trânsito.
TITLE: PREVALENCE OF DEATHS BY TRAFFIC ACCIDENTS IN A NORTHEAST
BRAZILIAN STATE
Abstract
The objective is to describe the prevalence of deaths from traffic accidents in a state in
northeastern Brazil. This is an epidemiological, descriptive study, with secondary data
from regular records. The population consisted of people assisted by traffic accidents in
their own services and under the Unified Health System, between 2014 and 2018, in the
state of Rio Grande do Norte. The data were analyzed using descriptive statistics, using
the free software R, version 3.2.0. For the construction of thematic maps of the spatial
distribution, the software Terra View 4.2.2 was used, with the respective Moran values.
Most of the victims were male (85.6%), aged 21 to 30 years (22.1%), brown (77.8%),
single (56.2%), with no education (39 , 4%) and motorcyclist (42.7%). It is essential to
strengthen public policies that favor a more solidary and less violent traffic culture,
minimizing the lethality of traffic accidents.
Keywords: Accidents, Traffic; Mortality; Transportation; Transit laws.
Introdução
Os acidentes de trânsito ou acidentes de transporte terrestre (ATT) representam grave
problema de saúde pública mundial. Esse evento ocorre quando o dano envolve o
veículo, a via, o homem e/ou animais, caracterizando-se, necessariamente, com a
presença de dois desses fatores. O aumento da frota de veículos tem sido mundial, no
entanto, o sistema viário e o planejamento urbano não acompanham este crescimento.
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Além da poluição sonora e atmosférica, o aumento do tempo de percurso e os
engarrafamentos são responsáveis pela crescente agressividade dos motoristas e
decrescente qualidade de vida em meio urbano e consequente aumento dos acidentes
de trânsito (TAVARES FILHO; SOUSA; ESPINDOLA, 2012).
Este problema tem merecido destaque no cenário mundial por atingir, principalmente,
homens e mulheres jovens, em idade ativa, gerando enormes custos sociais para esses
indivíduos, suas famílias e comunidades das quais participam. O Brasil aparece em
quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia,
China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas,
essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2012).
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012) estima que 90% das mortes acontecem
em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao mesmo tempo, esse
grupo possui menos da metade dos veículos do planeta (48%), o que demonstra que é
muito mais arriscado dirigir um veículo, especialmente uma motocicleta, nesses lugares.
Ressalta-se que os acidentes de trânsito são considerados prioritários pelo Ministério
da Saúde (MS), que estruturou políticas e ações voltadas para a vigilância, prevenção
e promoção da saúde, com o objetivo maior de reduzir o número de mortes, bem como
a gravidade das lesões provocadas nas vítimas sobreviventes (MALTA; SILVA
JUNIOR., 2013).
A magnitude desse problema fez com que os organismos internacionais, como a OMS
e Organização Panamericana de Saúde (OPAS), promovessem iniciativas para alertar
e apoiar os países para a urgência da implementação de políticas públicas que
promovessem medidas preventivas de acidente de trânsito, e dentre elas, destacam-se
a utilização de cintos de segurança nos carros, melhor sinalização das vias e
campanhas educativas sobre a associação de consumo de álcool e risco aumentado de
acidentes de trânsito incentivo, bem com a direção responsável (SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2006).
Nesse contexto, o MS priorizou o tema e, nos últimos anos, vem implementando
políticas e programas, como o Projeto Vida no Trânsito, que é uma resposta brasileira
aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela
Segurança no Trânsito 2011 – 2020. O objetivo do Programa é subsidiar gestores (as)
públicos (as) no fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito
por meio da qualificação, planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação
das ações (BRASIL, 2014).
Adicionalmente, outro grande eixo é a melhoria da qualidade das informações sobre os
eventos relacionados aos acidentes de trânsito, no âmbito dos vários órgãos e
instituições que atuam na área. Essas informações não apenas auxiliarão o
planejamento e a execução de políticas públicas no setor, como também permitirão
acompanhar resultados e avaliar projetos de prevenção de acidentes de trânsito
(MINISTERIO DA SAÚDE, 2002).
Analisando esse contexto percebe-se que a importância da enfermagem enquanto
profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e
coletividade, assegura assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência
ou imprudência, atua na promoção, prevenção e reabilitação da saúde, com autonomia
e em consonância com os preceitos éticos e legais.
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Metodologia

Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, realizado com dados secundários
advindos de registros regulares sobre óbitos por acidentes de trânsito, ocorridos no
Estado do Rio Grande do Norte no período de 2014 a 2018.
A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de setembro a novembro de 2019, na
Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN, após a anuência do
Secretário Estadual de Saúde, de acordo com a Resolução nº 541/2016 do Conselho
Nacional de Saúde que possibilita a realização de pesquisas com bancos de dados,
cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual (CNS,
2016).
Os dados foram obtidos por meio do sistema Vigilância de Violências e Acidentes em
unidades de urgência e emergência (VIVA Inquérito); e fichas de violências e acidentes
em serviços sentinelas de mesmo âmbito. Outras informações foram disponibilizadas
pelo portal eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS).
A população do estudo foi constituída por todos os casos de óbitos por acidentes de
trânsito registrados no período de 2014 a 2018. Apesar de haver incompletude de
dados, todos os casos registrados nos sistemas mencionados foram incluídos.
As variáveis estudadas foram: ano da ocorrência, sexo, idade, cor/raça, estado civil,
escolaridade, regiões do RN onde ocorreu o óbito, tipo de ocorrência (pedestre, ciclista,
motociclista, automóvel e veículo não informado).
Para a análise dos dados, com posterior construção de mapas temáticos de distribuição
espacial e seus respectivos valores de Moran, utilizou-se o software Terra View 4.2.2.
Na estatística descritiva, diferentemente, utilizou-se o software livre R, versão 3.2.0.

Resultados e Discussões
RESULTADOS
No RN, entre os anos de 2014 a 2018, ocorreram 2.941 óbitos relacionados a acidentes
de trânsito, com maiores números nos anos de 2015 e 2016. Quanto ao ano de 2018,
foi verificada redução de 8% no número total de mortes quando comparado à 2016.
Com relação às características das vítimas, observa-se na Tabela 1 que os óbitos por
acidentes de trânsito atingiram mais o sexo masculino (85,6%), na faixa etária de 21 a
31 anos (21,7%); enquanto o sexo feminino foi mais atingido na faixa etária acima de 60
anos (22,6%). A cor/raça parda foi a mais atingida em ambos os sexos (77,8%), bem
como os indivíduos solteiros (56,2%) e sem escolaridade (39,4%).
Observa-se, na Tabela 2, que os homens possuíam de 1 a 92 anos, com média das
idades de 39,5 anos (≠16,7). As mulheres, por sua vez, tinham de 1 a 101 anos, com
média das idades de 41,3 (≠21,2) anos.

CIÊNCIAS DA VIDA

1317

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Com os valores obtidos, foi produzido inicialmente o cartograma da taxa de óbitos por
acidentes de trânsito, onde a divisão das classes ocorreu em quartis. A partir disso, na
figura 1, observa-se que as menores taxas de óbitos por acidente de trânsito ocorreram
na mesorregião leste potiguar, enquanto na mesorregião oeste potiguar obteve-se
maiores taxas de ocorrências de óbitos por causas de acidentes de trânsito.
Aplicando o índice de Moran para um nível de significância de 5%, não se obtém
evidências estatísticas de padrão espacial no período analisado.
Com relação aos óbitos por tipo de ocorrência, observa-se na Tabela 2 que em todos
os anos pesquisados os acidentes de motocicleta foram prevalentes, com maiores
índices em 2016 (47,1%) e 2014 (45,8%).

DISCUSSÃO
Os óbitos por acidente de trânsito atingiram proporções exorbitantes no RN, ainda que
com significativa diminuição de incidência nos dois últimos anos analisados. Muitos são
os fatores relacionados à essas ocorrências, havendo participação direta do motociclista
em cerca de metade de todas as situações. Para esses indivíduos, a baixa adesão
quanto ao uso completo de equipamentos de segurança pode justificar o elevado
número de desfechos negativos nos acidentes. Ressalta-se, nesse contexto, que não
somente o uso do capacete faz-se essencial, mas também de ferramentas como a
viseira e coletes refletores para uso noturno (ALMEIDA et al, 2016; MEDEIROS et al,
2017).
Em conjunto com o uso regular dos equipamentos de proteção, muitas têm sido às
iniciativas tomadas pelo poder público para minimização do número de óbitos no
trânsito, dentre as quais se destacam o Projeto de Vigilância de Violência e Acidentes
(VIVA). Trata-se de um programa criado com o intuito de monitorar de modo mais
minucioso as informações de morbimortalidade atribuídas a esses eventos, no sentido
de possibilitar o enfoque prioritário de políticas públicas a locais com maior número de
acidentes (MEDEIROS et al, 2017).
Mediante esse conjunto de atitudes e preocupações é possível, mesmo que em passos
lentos, visualizar uma diminuição no número de mortes nas vias públicas do Rio Grande
do Norte. Como mostra os resultados do presente estudo, houve redução de 8% nesse
quantitativo em 2018, quando comparado ao ano de 2016. Isso também pode estar
atrelado às ações de fiscalização implementadas com a Lei Seca, que propiciou
minimização do binômio álcool-direção e aumenta das penalidades monetárias e
administrativas aos indivíduos infratores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Quanto à prevalência de óbitos em adultos jovens do sexo masculino, os resultados
obtidos apoiam-se na literatura científica, evidenciando perda importante da população
economicamente ativa. Para alguns estudiosos, esse perfil clássico de acometimento é
consequente de uma busca constante por adrenalina, de modo muitas vezes
irresponsável e imprevisível. Há também de se considerar a maior procura por álcool e
abuso de drogas nessa faixa etária; como também o machismo o qual ainda é imperante
na sociedade atual e relaciona-se diretamente à colocação imprecisa do homem
enquanto indivíduo mais bem relacionado e apto à realização de atividades de
locomoção e transporte (ALMEIDA et al, 2015; MEDEIROS et al, 2017).
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No que se refere às relações entre cor da pele e escolaridade, o maior grupo de
indivíduos era pertencente à pardos e não alfabetizados. Essa realidade é
repetidamente verificada na sociedade brasileira, na qual a herança cultural histórica e
desigualdade nas relações de poder impõe aos indivíduos financeiramente
desfavorecidos a necessidade de um mercado de trabalho difícil e de alto risco, que se
refere ao setor de entregas sob duas rodas (MOREIRA et al, 2018; DAMACENA et al,
2013; MEDEIROS et al, 2017).
A motocicleta, por se tratar de um veículo de menor custo e com capacidade para
contornar o trânsito das grandes cidades, finda por se transformar no meio de vida de
milhões de indivíduos para os quais a oportunidade de estudo foram escassas,
principalmente para àqueles da raça parda ou negra. Esse transporte, que muitas vezes
é o único meio de sustento encontrado, é também frequentemente o leito de morte da
referida população, como foi evidenciado neste estudo (MOREIRA et al, 2018;
DAMACENA et al, 2013; VASCONCELOS et al, 2019).
Acerca do estado civil das vítimas estudadas, observou-se o predomínio de solteiros,
característica que está diretamente relacionado à faixa etária da população,
preponderante entre os 21 e 30 anos. Sobre essas informações, muitos são os trabalhos
os quais refletem características semelhantes, o que reforça a necessidade de políticas
públicas voltadas para prevenção de acidentes e focadas nesses indivíduos
(WINGERTER, 2017; DIAS et al, 2017; ALMEIDA et al, 2015).
Outro ponto importante está na distribuição da taxa de óbitos entre as cidades norte
riograndenses. Observou-se predomínio desses índices na mesorregião oeste potiguar,
constituída por 62 municípios agrupados em sete microrregiões, quais sejam: Mossoró,
Chapada do Apodi, Vale do açu, Médio Oeste, Umarizal, Pau dos Ferros e Serra de São
Miguel (SESAP, 2018). Esse resultado pode ser reflexo de uma infraestrutura
inadequada nas rodovias do interior do estado, deficiência na fiscalização de trânsito
nesta mesorregião, como também o aumento do número de motocicletas adquirido pela
população, por se tratar de um meio de transporte de baixo custo (WINGERTER, 2017;
CRUZ JUNIOR, 2019; CORGOZINHO, MONTAGNER, RODRIGUES, 2018).
É importante destacar que as menores taxas de ocorrências se deram na mesorregião
leste potiguar, composta por 25 municípios agrupados em quatro microrregiões: litoral
nordeste, Macaíba, Natal, litoral sul (SESAP, 2018). Acredita- se que a menor ocorrência
nesta localidade esteve relacionada à maior proximidade com a capital do estado, onde
se verifica atuação mais eficaz e contínua da fiscalização no trânsito, bem como maior
adequação na infraestrutura das rodovias e qualificação da rede de saúde para
atendimento ao paciente politraumatizado (WINGERTER, 2017; CRUZ JUNIOR, 2019).
Por fim, ressaltam-se aspectos inerentes às vias urbanas como possíveis contribuintes
para minimização da severidade dos acidentes, à exemplo dos faróis de trânsito e
lombadas. No campo, por outro ângulo, é frequente a visualização de uma fiscalização
mais branda, com significativa diminuição e diversificação de recursos tecnológicos.
Somados ao reduzido fluxo de veículos diários, esses fatores podem ser determinantes
para que o motorista de qualquer que seja o veículo motorizado assuma velocidades
maiores e tome condutas mais imprudentes, com consequente aumento no risco à sua
segurança e de terceiros (CRUZ JUNIOR, 2019).

Conclusão
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A despeito da significativa redução no número de óbitos por acidentes de trânsito
observada, entre os anos de 2016 e 2018, no estado do Rio Grande do Norte, ainda é
alta a ocorrência desses eventos no espaço potiguar. Acredita-se, nesse contexto, que
déficits infraestruturas relacionados às más condições da estrada; falta de sinalização;
e não aplicação da legislação vigente sejam importantes fatores para o estabelecimento
dessa realidade.
Quanto à prevalência de óbitos entre motociclistas, têm-se em mente que ações
pontuais dirigidas à mudança de comportamento dos motociclistas terão pouco
resultado, uma vez que o acidente de trânsito não se relaciona somente ao
comportamento do condutor. Na verdade, há uma relação direta com as relações
sociais, de poder e regras do mercado de trabalho na área de entrega, diariamente
vivenciada pelos motoboys.
Em face do exposto, concluiu-se que tanto as características de contexto dos acidentes
de trânsito quanto àquelas inerentes às vítimas possuem grande influência sobre as
taxas de mortalidade nesses eventos. Desse modo, reforça-se a necessidade de busca
por estratégias voltadas para minimização desses índices, tantas vezes marcados por
exclusiva culpabilização das vítimas e baixa consideração das condições exógenas aos
usuários das rodovias.
Uma vez que o Ministério da saúde desenvolve várias ações para redução da
morbimortalidade por acidente de trânsito, é imprescindível maiores articulações das
três esferas de governo nas campanhas e ações de políticas. Desse modo, seria
favorecida a criação de uma cultura no trânsito mais solidária e menos violenta,
minimizando de modo importante a letalidade nesses acidentes.
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Anexos

Gráfico 1. Número de óbitos em acidentes de trânsito entre os anos de 2014 a 2018.
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Tabela 1. Caracterização das vítimas de acidentes de trânsito no Estado do Rio Grande
do Norte entre 2014 e 2018 de acordo com o sexo. Natal_RN, Brasil, 2020.

Tabela 2: Estatística descritiva da idade das vítimas. Natal/RN, Brasil, 2020.
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Figura 1 - Distribuição espacial dos óbitos por acidentes de trânsito (por 10.000
habitantes) nas mesorregiões do Rio Grande do Norte entre 2014 a 2018. Natal/RN,
Brasil, 2020.

Óbitos por acidente de trânsito no Estado do Rio Grande do Norte entre 2014 e 2018 de
acordo com o tipo de ocorrência. Natal/RN, Brasil, 2020.
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TÍTULO: Prática profissional da enfermagem na segurança do paciente com cateter
venoso central e a prevenção da infecção primária da corrente sanguínea
Resumo

As Infecções Primárias da Corrente sanguínea (IPCS) são aquelas laboratorialmente
confirmadas por meio de resultados positivos de hemocultura em pacientes em uso de
Cateter Venoso Central (CVC). O presente trabalho teve como objetivo identificar na
prática profissional da enfermagem os desafios para a segurança do paciente com
cateter venoso central na prevenção da infecção primária da corrente sanguínea. Tratase de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal, desenvolvido na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Onofre Lopes. Participaram
da pesquisa 108 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem
que manuseavam CVC, desde a sua inserção até a manutenção. A coleta de dados
ocorreu com aplicação de questionário, e sua análise teve como base a estatística
descritiva. Foram caracterizados os profissionais envolvidos no cuidado aos pacientes
com CVC, identificadas as práticas assistenciais relacionadas à ocorrência dessas
infeções e os principais desafios a serem enfrentados para um cuidado seguro. Foi
possível elencar cinco problemas apontados como potenciais desafios para a prevenção
da IPCS: trabalhar em turno de trabalho noturno ou muito intenso; falta de capacitação;
alto fluxo de profissionais na UTI; falta de insumos e de acesso aos protocolos
assistenciais ou institucionais. Evidenciou-se a necessidade de mudanças nos
processos de trabalho, que podem ser resolvidas com uma efetiva atuação da gestão
hospitalar.

Palavras-chave: Infecções relacionadas a cateter. Segurança do paciente.
TITLE: Professional nursing practice in the safety of the patient with central venous
catheter and the prevention of primary infection of the blood stream
Abstract

Primary Bloodstream Infections (RBCI) are those that are laboratory confirmed through
positive blood culture results in patients using Central Venous Catheter (CVC). The
present work had as objective to identify in the professional nursing practice the
challenges for the safety of the patient with catheter central venous in preventing primary
infection of the bloodstream. It is a quantitative approach study, of the transversal type,
developed at the Intensive Care (ICU) at Hospital Universitário Onofre Lopes. They
participated in the research 108 professionals, among doctors, nurses and technicians
in nursing that handled CVC, from its insertion to maintenance. The data collection took
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place with the application of a questionnaire, and its analysis was based on descriptive
statistics. The professionals involved in the care of patients with CVC were
characterized, identified the assistance practices related to the occurrence of these
infections and the main challenges to be faced for safe care. It was possible to list five
problems identified as potential challenges for IPCS prevention: work at night shift or
very intense; lack of training; high flow of professionals in the ICU; lack of inputs and
access to assistance protocols or institutional. The need for changes in the work
processes was highlighted, which can be resolved with effective hospital management.

Keywords: Catheter-related infections. Patient safety.
Introdução
As Infecções Primárias da Corrente sanguínea (IPCS) são aquelas laboratorialmente
confirmadas por meio de resultados positivos de hemocultura em pacientes em uso de
Cateter Venoso Central (CVC). Reservada sua importância para os indicadores
nacionais de saúde, desde 2010 a ANVISA tornou obrigatória a notificação dessas
infecções em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (BRASIL, 2017).
A partir da compreensão da prevalência predominante por contaminação extraluminal
na fisiopatogenia das IPCS, pode-se inferir que o evento ocorre, oportunamente, por
falhas nas práticas e de medidas básicas de controle de infecções, uma que vez é
perpetuada pelos profissionais, a partir da manipulação inadequada, ressaltando a
importância de se investir no fortalecimento de estratégias relacionadas à adesão de
condutas de caráter preventiva pela equipe. (BRASIL, 2017)
Tal constatação é corroborada a partir do estudo fenotípico dos principais
microrganismos isolados por semeio de culturas que apontou preponderância nas
notificações das IPCS relacionada a CVC na região nordeste de Klebsiella pneumoniae,
seguida da P. aeruginosa e Acinetobacter ssp, realidade preocupante, se tomar como
base a virulência dessas bactérias na realidade hospitalar, em geral, relacionadas a
taxas de morbidade por infecções graves, com capacidade de desenvolver complexos
mecanismos de resistência a antibióticos de amplo espectro. (BRASIL, 2016).
Este contexto demonstra que as IPCS podem ser prevenidas. Desta forma, parte-se do
pressuposto que o cuidar precisa transcender a necessidade, puramente, de realizar
práticas baseadas em protocolos assistenciais. É necessário pensar em cuidado como
defesa da vida e não, puramente, no combate à doença; com solidariedade e segurança.
Em muitas situações, nota-se que falta às equipes sensibilização, a partir do
reconhecimento do real impacto que suas ações refletem na assistência aos pacientes
que recebem o cuidado, assim como, padronização das práticas e rotinas nos cuidados
com os dispositivos vasculares, como a implantação de checklist para inserção segura
de cateter e medidas preventivas básicas.
Assim, com base nessa problemática, originaram-se as seguintes questões de
pesquisa: os profissionais têm conseguido garantir um cuidado que possibilite a
prevenção das IPCS? Como têm sido a prática profissional da enfermagem para a
garantia da segurança do paciente na prevenção da infecção de corrente sanguínea?
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Metodologia

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal.
O cenário de estudo foi o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que é um hospital
de ensino da autarquia federal de natureza pública dos serviços de saúde que faz parte
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atualmente é administrado
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) (CNES, 2017).
A UTI estudada dispõe de 19 leitos, dividida em uma estrutura física composta por três
ambientes com disposição de quatro leitos destinados às cirurgias cardiovasculares e
emergências cardiológicas derivadas de intervenções endovasculares da Unidade de
Hemodinâmica; 10 leitos para suprir as demandas cirúrgicas e clínicas das diversas
especialidades e, por fim, cinco leitos reservados para os pacientes que se encontram
em condição de precaução de contato ou respiratória, derivada de sua condição clínica.
No setor a ser estudado a estimativa de CVC inseridos é de 16 cateteres por mês,
constituindo cerca de 4 por semana. A dinâmica para inserção dos mesmos ocorre na
UTI à beira do leito, sendo geralmente realizado por residentes de diversas
especialidades clínicas ou cirúrgica, sob supervisão do médico plantonista ou diarista
responsável, com o auxílio ou não do ultrassom.
O estudo contou com a participação dos profissionais que executam atividades
assistenciais diretas aos pacientes em uso de dispositivos vasculares centrais como os
profissionais de enfermagem, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Além disso, serão convidados a participar da pesquisa os profissionais da categoria
médica, uma vez que são responsáveis pela inserção dos cateteres, constituindo elo
importante para compreensão dos fatores que podem estar relacionados à ocorrência
de IPCS no setor.
Portanto, a população dos participantes foi constituída por todos os profissionais
envolvidos no manuseio dos cateteres, desde a inserção até a manutenção, que estejam
escalados para os turnos de trabalho diurno ou noturno e que aceitem participar da
pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Assim, foram incluídos os profissionais das áreas médicas e de enfermagem (nível
técnico e superior) atuantes nos diversos turnos. Foram excluídos os acadêmicos da
graduação, seja médica ou de enfermagem, os funcionários afastados por atestado
médico ou licenças no período da coleta ou aqueles que não aceitarem participar da
pesquisa por meio da assinatura do TCLE.
O perfil dos participantes selecionados emergiu de uma seleção intencional a partir do
objetivo da pesquisa, levando em consideração sujeitos capazes de demonstrar
posicionamento crítico e domínio técnico e cientifico sobre a temática exposta.
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A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário estruturado. Para
embasamento teórico foram utilizadas, para elaboração do questionário, as
recomendações da ANVISA, OMS e as diretrizes internacionais propostas pelo Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) e o Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC), bem como as determinações do Institute for Healthcare
Improvement (IHI), Joint Commission International, European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) e da European Society of Intensive
Care Medicine (ESICM).
O questionário direcionado aos profissionais incluía a caracterização da equipe, além
de obter informações acerca de como essas práticas são realizadas e como elas são
percebidas e relatadas pelos profissionais, analisando o conhecimento dos mesmos
acerca do tema e dificuldades encontradas no estabelecimento das medidas de
prevenção para essas infecções.
A aplicação do questionário foi baseada no levantamento de dados padronizados,
autoadministrado e individual, uma vez que será oferecido de maneira presencial e
preenchido pelos participantes de forma escrita e individualmente. O objetivo é coletar
tanto informações objetivas quanto subjetivas pela disposição de questões fechadas e
abertas para que se possa realizar a devida codificação das situações postas pelos
participantes. (FLICK, 2013; SAMPIERI, CALLADO, LÚCIO, 2013).
O instrumento estruturado possibilitou a obtenção de dados para caracterização da
amostra, como: demográficos como idade e sexo; funcional, como categoria profissional
pertencente, turno de trabalho e carga horária; e de formação, a qual incluirá tempo de
formação, tempo de atuação em UTI, cursos de especializações e pós-graduação lato
sensu e stricto senso.
Foram realizados questionamentos fechados acerca da realização e seguimento das
etapas propostas para garantia das práticas seguras instituídas desde a inserção do
CVC à manutenção. As questões abertas foram intercaladas, para que os mesmos
discorressem sobre as dificuldades encontradas diante do não cumprimento das
medidas, mesmo quando eles reconhecerem a importância dessas práticas.
Anteriormente à aplicação, foi realizado o pré-teste do questionário com profissionais
atuantes em UTI de outro hospital com características semelhantes na mesma capital.
Após isso, será avaliada a necessidade de ajuste do mesmo para adequação após
identificação de prováveis falhas exequíveis durante a elaboração.
Os dados provenientes dos questionários foram organizados e analisados com base na
estatística descritiva. As variáveis contempladas no instrumento de pesquisa
quantitativo foram utilizadas para as análises estatísticas no PSPP, software para
análises estatísticas sobre matrizes de dados. A utilização deste software possibilitou
gerar relatórios tabulados, utilizados nas análises descritivas e inferências, no que se
refere às correlações entre variáveis.
Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UFRN e do HUOL,
com número CAAE 80013817.8.0000.5537 e 80013817.8.3001.5292, respectivamente.

Resultados e Discussões
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Participaram da pesquisa 108 profissionais da saúde que trabalham na UTI e que
manuseavam o cateter venoso central, desde a sua inserção até a manutenção, tais
como: médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
Dos participantes da pesquisa, a maioria era do sexo feminino (59,26%), na faixa etária
de até 40 anos (70,37%). Quanto ao cargo exercido, 59,26% eram técnico em
enfermagem, 23,15% médicos e 17,59% enfermeiros. A maioria possui especialização
(55,56%), sendo a terapia intensiva predominante (55%). A atuação no turno noturno foi
a mais prevalente (56,48%). A idade dos participantes variou de 27 a 60 anos, média
das idades de 38,04 (±7,03), possuía tempo de formação de 3 a 32 anos, média de
14,11 (±5,923) e com tempo de atuação de no mínimo 8 meses e máximo de 25 anos,
média de 9,23 (±6,15). A carga horária variava de 20 a 40 horas semanais, média de
33,92 (±5,22). O sexo feminino foi predominante entre as categorias de enfermagem,
assim como a faixa etária até 40 anos e os homens foram mais prevalentes entre os
médicos que apresentaram faixas etárias acima de 40anos. O tempo de atuação em
UTI para os técnicos de enfermagem foi de 8,52 (±5,48) anos; para enfermeiros, 6,61
(±4,79) e de 13,04 (±7,13) para os médicos.
A caracterização dos profissionais possibilitou observar que na UTI trabalham uma
população com predomínio do sexo feminino com média de idade de 40 anos. Os
profissionais médicos entraram neste estudo, pois no procedimento de inserção de CVC
e de decisão de retirada deste cateter, eles atuam junto com os profissionais de
enfermagem, num trabalho colaborativo.
Considerando o gênero, houve divergência entre as categorias, uma vez que o sexo
masculino sobressaiu entre os médicos, divergindo ao encontrado nas categorias
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tal achado é consoante com a literatura que já
aponta essa discordância entre o sexo e as categorias citadas. A categoria de
enfermagem da UTI é composta por uma população predominantemente feminina,
enquanto que entre os médicos destaca-se o sexo masculino, remetendo a uma
característica histórica da enfermagem que se restringia a uma profissão composta por
mulheres (ABREU, GONÇALVES, SIMÕES, 2014; CAMELO, 2013; SOBRINHO et al,
2010; BARROS et al 2008; ANDRADE, 2007; SCHEIN et al 2008; EMBRIACO et al,
2007).
Observou-se que a média de idade por categoria profissional apresentou uma oscilação,
sendo para médicos 42 anos; técnicos de enfermagem, 37 anos e os enfermeiros, 34
anos, constituindo a população mais jovem do estudo. Comparativamente, essa média,
apesar de variar um pouco no presente estudo encontrou relação com os demais,
principalmente para a categoria médica (SANTOS, CAMELO, 2015; CAMELO et al,
2013; SCHEIN et al 2008).
A categoria médica possuíam maior tempo de atuação em UTI e os enfermeiros, o
menor entre as categorias. Esses dados vão ao encontro dos achados de outros estudos
que apresentaram resultados semelhantes, apontando cerca de dez anos para os
médicos e de uma média de mais de quatro anos para enfermeiras. A especialização
foi unânime entre os médicos e apareceu com menor frequência entre os técnicos de
enfermagem. (SCHEIN et al 2008; CAMELO et al, 2013; SANTOS, CAMELO, 2015).
Em contrapartida, os enfermeiros tiveram maior percentual de pós-graduação stricto
senso quando comparado às demais categorias, consolidando a percepção do
crescimento do segmento dessa modalidade na formação dos enfermeiros como forma
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de demonstrar a necessidade de consolidar a cientificidade à prática da categoria
(CAMELO et al, 2013; PADILHA, BORENSTEIN, 2006; ANDRADE, 2007).
A partir dos questionários foi possível elencar cinco principais problemas apontados
pelos profissionais como potenciais desafios para a prevenção das IPCS na UTI que
foram: trabalhar em turno de trabalho noturno ou muito intenso de atividades a serem
desenvolvidas; falta de capacitação frequente, alto fluxo de profissionais na UTI; falta
de insumos e falta de acesso aos protocolos assistenciais ou institucionais.
Os enfermeiros e técnicos de enfermagem quanto à inserção do CVC apontaram que
realizam em maior percentual de frequência todos os itens destacados para a prevenção
das IPCS, destacando-se a higienização das mãos (83,13%), o uso de paramentação
completa (60,24%) e preparo adequado da pele (55,42%). Embora em outra etapa da
pesquisa, durante a observação não-participante estas informações não foram
convergentes.
Aos serem questionados sobre manutenção do CVC e as principais práticas realizadas
para prevenção de infecção, os enfermeiros e técnicos de enfermagem apontaram que
o maior percentual de frequência estão nos itens de higienização das mãos antes e após
a manipulação dos dispositivos (87,9% sempre); e troca do curativo e escolha da
cobertura adequada (81,0% sempre). As demais medidas seguiram com a seguinte
frequência: realizar a retirada do cateter quanto este não for necessário (65% sempre);
limpeza dos conectores mediante fricção com álcool a 70% a 15 segundos antes de
manipular o cateter (49,4% sempre); Documentação em prontuário da avaliação diária
do sítio de inserção (56,6% sempre).
Sobre a higienização das mãos, na instituição em estudo houve domínio da técnica de
escovação para antissepsia cirúrgica como prática de escolha para as punções de CVC,
de forma semelhante ao descrito na literatura. Em virtude disso, o hospital necessitaria
padronizar e implementar um antisséptico cirúrgico alcoólico para o preparo das mãos
da equipe próprio para a o fim. (OLIVEIRA, GAMA, 2016; PRATES, 2016)
Os enfermeiros e técnicos de enfermagem, todavia, demonstraram uma autoavaliação
de aproximadamente 88% para a frequência de sempre higienizar as mãos durante a
manutenção dos dispositivos. Entretanto, quando comparado à etapa observacional,
observou-se que para preparo e administração de medicação esses valores chegaram
a 36% e 10%, respectivamente.
Durante a troca de curativos de CVC os resultados foram melhores, ainda que
insuficientes, tendo em vista a importância dessa prática nas estratégias de prevenção,
chegando a uma frequência de cerca de 52%. Para todos os procedimentos de
manutenção de CVC avaliados, os enfermeiros obtiveram índices mais satisfatórios
quando relacionado aos técnicos de enfermagem.
O cenário de adesão à higienização das mãos demonstra que os achados ainda estão
muito abaixo do esperado para uma prática segura na assistência ao paciente crítico,
especialmente entre os técnicos de enfermagem que tiveram menor percentual de HM
antes do preparo de medicação e da troca de curativos (OMS, 2008; SOUZA et al, 2015;
PAULA et al, 2017).
Tal fato é preocupante, considerando ser essa categoria a que está em maior contato
com os pacientes, despertando para a necessidade de implementar - se estratégias
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multimodais de intervenção, aperfeiçoamento dos mecanismos de vigilância,
intervenções multidisciplinares e de treinamento e capacitações frequentes para
promover uma mudança de atitude e real incorporação dessas medidas na prática dos
profissionais (SOUZA et al, 2015; MOTA et al, 2014).
Apesar da baixa adesão a esta prática, outros estudos também corroboram com os
achados na pesquisa, demonstrando que essa preocupação é compartilhada em outras
realidades. Em alguns casos, prevaleceu a realização da técnica antes e após o contato
com os pacientes. Além disso, a utilização da água e sabão também foi soberana em
relação às preparações alcóolicas (SILVA, OLIVEIRA, 2017; SOUZA et al, 2015; MOTA
et al, 2014; PRADO et al, 2012; PRIMO et al, 2010).
A OMS considera a prática da HM como a principal medida para reduzir IRAS. Apesar
de constituir medida simples, ainda apresenta uma adesão baixa por parte dos
profissionais em todo o mundo e um desafio global para às instituições que precisam
fornecer condições ideais para estímulo e manutenção a longo prazo (OMS, 2008)
A taxa de adesão, de uma forma geral, varia bastante, constituindo uma média de 40%.
A intenção da OMS é garantir o crescimento desses valores progressivamente até 2020,
quando seria alcançado níveis ótimos a partir do estabelecimento de uma cultura de
segurança. Sendo assim, novas medidas precisam ser constantemente implementas
para melhoria dessa realidade nos serviços de saúde (OMS, 2008; SOUZA et al, 2015)
Destaca-se que a valorização da utilização das soluções alcoólicas para técnica de
fricção antisséptica deve ser enfatizada, considerando seus melhores resultados para
redução da carga microbiana e efeito residual na pele, menor ocorrência de reações
cutâneas e maior facilidade de uso, demandando menor tempo para realização da
técnica (WHO, 2009).
Além disso, é factível pensar na necessidade de se investigar os motivos que levam a
não adesão à prática. Alguns estudos já despertam para os obstáculos enfrentados
diariamente pelos profissionais que podem estar relacionados a esses números, dentre
eles a falta de insumos ou materiais inadequados, falta de uma estrutura física
adequada e infraestrutura que possibilite acesso fácil às pia, papel toalha e
dispensadores de álcool gel, esquecimento, sobrecarga de trabalho, falta de
conhecimento que podem levar a realização de uma prática de forma inadequada e as
lesões cutâneas, mais frequentemente relacionadas a utilização das luvas e do sabão
(GUEDES et al, 2012; OLIVEIRA, CARDOSO, MASCARENHAS, 2010; MOTA, 2014)
A fricção do hub no momento da administração esteve presente em 65% das
observações e apresentou uma frequência expressiva de 100% nos procedimentos
realizados pelos enfermeiros. Porém a prática de desinfecção dos frascos/ampolas com
álcool antes da quebra das mesmas para preparo das medicações foi lembrada em
apenas 20 observações o que demonstra uma imprevisão por parte dos profissionais na
manutenção de técnicas elementares da formação, tanto para enfermeiros, quanto para
os técnicos de enfermagem.
Há forte recomendação proposta pelas diretrizes do CDC (2011) e EPIC3 (2014) para
fricção da porção terminal do cateter com solução alcóolica 70% para minimizar o risco
de contaminação antes de manipular o dispositivo. Apesar de observarmos que essa
prática não está incorporada por completo entre os técnicos de enfermagem nessa
realidade, nossos achados foram superiores ao encontrado por outros estudos que ao
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analisarem a adesão ao bundle de manutenção de cateter e sugeriram maior dificuldade
para manutenção de bons indicadores relacionados a esta prática para todas as
categorias observadas, com taxas que chegaram a 10% (LUCAS et al, 2018; SILVA,
OLIVEIRA, 2017; O'GRADY et al, 2011; LOVEDAY, et al, 2014).
Merece destaque ainda os cuidados com os curativos de CVC, marcada pelo
predomínio das coberturas convencionais com gaze e micropore em detrimento da
utilização do filme transparente. De uma maneira geral, prezou-se pela proteção dos
curativos durante os banhos nos leitos e os mesmos estavam íntegros e limpos nos
momentos que antecederam as trocas.
O cuidado com o cateter durante o banho é relatado como cuidado importante da
equipe. A intenção é evitar a contaminação do dispositivo com sujidade proveniente da
água ou umidade ocasionada durante o procedimento. A recomendação sugere a
utilização de mecanismos de barreiras com proteção do cateter durante a realização da
higiene corporal (O'GRADY et al, 2011).
A utilização de tecnologias para os dispositivos médicos desponta como uma
perspectiva promissora para as estratégias de prevenção das infecções associadas aos
dispositivos vasculares decorrentes de colonização ou formação de biofilmes nos
cateteres (ZHANG, KEOGH, RICKARD, 2013).
No que diz respeito às variações de coberturas, existe hoje a possibilidade de utilização
desde coberturas convencionais com gaze e fita, a utilização de filme transparente ou
curativos impregnados com clorexidina.
Algumas coberturas devem ser vistas como alternativas aditivas às demais medidas de
precaução durante e após a inserção, a partir do princípio da prevenção fundamentada
na falibilidade humana, lançando mão da padronização de novos dispositivos que
minimizem os riscos e danos durante a prestação da assistência à saúde (ZHANG,
KEOGH, RICKARD, 2013).
As recomendações do CDC e EPIC 3 sugerem a utilização do filme transparente e da
gaze com fita estéril, sendo o primeiro indicado troca a cada sete dias ou até antes na
presença de umidade ou integridade comprometida. Além disso, não existe
recomendação para a utilização considerando o uso como uma estratégia para reduzir
as taxas sustentadas de infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter em
pacientes adultos, como estratégia adicional, quando as medidas iniciais de prevenção
não surtiram efeito (O'GRADY et al, 2011; LOVEDAY, et al, 2014).
Consoante aos expostos nos guidelines, outros estudos, demonstraram não haver
variações significativas na ocorrência de IPCS quando comparado a utilização do
curativo com clorexidina e a cobertura com gaze e fita em unidades que realizam os
cuidados baseados nos princípios dos bundle de cateter (PEDROLO, DANSKI,
VAYEGO, 2014).
Quando comparado à cobertura com filme transparente de poliuretano e a gaze e fita
adesiva, observou-se benefícios do primeiro em detrimento ao segundo com relação ao
tempo de permanência. Além disso, sugere-se uma superioridade entre a cobertura com
clorexidina e o filme transparente sobre o mesmo aspecto, já que o último pode implicar
troca antes do período previsto por má fixação e possibilidade de acúmulo de umidade
(SILVEIRA et al, 2010; PEDROLO et al, 2014).
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Comparativamente à utilização das coberturas convencionais com gaze, o filme
transparente com clorexidina demonstrou supremacia, com efeito benéfico significativo
na redução das taxas de infecções relacionadas a cateter, sugerindo maior rentabilidade
para os custos hospitalares (SAFDAR et al, 2014; PEDROLO, DANSKI, VAYEGO, 2014;
JENKS, 2016)
Assim, aos poucos a eficácia de coberturas à base de clorexidina, vem sendo
comprovada a partir de meta- análise com ensaio clínico randomizado, sugerindo que a
utilização em pacientes críticos e em alto risco para infecções da corrente sanguínea,
demonstrando superioridade em comparação às coberturas convencionais (SAFDAR et
al, 2014).
Quanto à percepção sobre as medidas de prevenção para IPCS, os profissionais
conhecem os princípios propostos pelos bundles (pacote de medidas de prevenção) e
já tiveram a oportunidade de trabalhar com essa metodologia. Apesar disso,
considerando as categorias separadamente, a maior parte não recebeu capacitação
para prevenção dessas infecções, sendo mais evidente entre os médicos.
É importante destacar que mesmo em se tratando de um tema de relevância para a
prática de UTI, poucos receberam treinamentos e atualizações sobre o assunto. Tal
achado corrobora com as lacunas relacionadas à falta de treinamentos relatada pelos
profissionais nos questionários e reiterada no grupo focal pelos gestores.
Os desafios elencados pelos profissionais relacionados: ao turno de trabalho, falta de
capacitação frequente e falta de acesso e divulgação dos protocolos. Ênfase à
dificuldade que os profissionais do turno noturno possuem de participar dos
treinamentos, bem como pela pouca atuação dos profissionais na tomada de decisão,
atualização e elaboração dos protocolos institucionais.
Vale salientar ainda que por vezes, esses protocolos sofrem mudanças num curto
intervalo de tempo, antes mesmo que se consiga capacitar toda a equipe, causando um
desconforto por parte dos mesmos.
Essas variações, eventualmente enxergadas de uma forma negativa, denotam a
dinamicidade do conhecimento, das descobertas e práticas a partir da vasta quantidade
de novos estudos, ensaios clínicos e recomendações publicadas que sugerem
mudanças, impulsionadas pelo avanço das tecnologias e chamam a atenção para a
capacidade de resiliência e adaptação desses profissionais.
Dessa forma, nem sempre é possível acompanhar ou estar à frente da ciência nas
descobertas, mas é fundamental entender que essas variações estão embasadas em
práticas baseadas em evidência; as quais visam melhorar a assistência, findam por
exigir mais do profissional para acompanhar a evolução nos processos de trabalho e
assistência à saúde.
O desabastecimento também foi uma dificuldade bastante pontuada pela gestão, porém
foi tratada sob uma perspectiva e contextualizações sobre os entraves na
disponibilização e utilização de insumos. Relacionadas desde problemas com a
legislação de compra de insumos até embates com fornecedores e falta de um software
adequado para controle de estoque.
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A questão do fluxo e profissionais foi tratada como um problema de grande amplitude,
nos dois momentos da pesquisa. As queixas apresentadas pelos profissionais foram
consentidas pela gestão, marcado pela relação direta à indisposição física da unidade
e dificuldade de manutenção dos protocolos organizacionais e as práticas de prevenção
frente a uma quantidade de circulantes no ambiente.
Outra questão relevante, diz respeito ao fato de se está diante de um Hospital vinculado
a uma instituição de ensino superior responsável pela formação de alunos dos mais
diversos cursos de graduação e pós-graduação, que exige do mesmo espaço para
campo de estágio para suprir a necessidade formadora. Além disso, existe uma
crescente oferta de vagas periodicamente o que reflete no aumento de alunos
circulantes, além do quadro de funcionários que atuam no setor.
Os desafios enfrentados pelos profissionais foram discutidos com os gestores em outra
etapa da pesquisa.

Conclusão

As informações analisadas permitiram caracterizar os profissionais envolvidos no
cuidado ao paciente com CVC e traçar um perfil de atuação dos mesmos, elencando as
práticas assistenciais relacionadas à ocorrência dessas infecções e os principais
desafios a serem enfrentados para um cuidado seguro.
As dificuldades elencadas pelos profissionais para seguimento das práticas seguras
estiveram relacionadas à falta de capacitação frequente e divulgação dos protocolos, ao
turno de trabalho, a falta de insumos e alto fluxo de profissionais circulantes na unidade.
Desta forma, evidenciou-se a necessidade de mudanças nos processos organizacionais
quanto ao fluxo de profissionais, aos investimentos na capacitação dos profissionais de
forma que alcance todos os profissionais envolvidos, independente do turno de trabalho
dos mesmos, à pronta disponibilização de insumos e a implementação de protocolos
eficazes quanto ao acesso e adesão.
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TÍTULO: CENÁRIO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA EM UM ESTADO DO
NORDESTE BRASILEIRO
Resumo
Trata-se de estudo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e dados
retrospectivos. presentar o cenário da violência autoprovocada no Estado do Rio Grande
do Norte.Os dados foram obtidos entre os meses de maio a junho de 2019, do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) - Fichas de Notificação de Violência
Interpessoal/Autoprovocada disponibilizadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde da
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde por meio do portal eletrônico do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população
compreende todas as pessoas que foram atendidas e notificadas nos serviços próprios
e conveniados ao SUS, por causa de violência autoprovocada entre 2015 e 2018 no
RN.A violência autoprovocada representa um sério problema na saúde pública. Esse
evento ocorre quando a própria pessoa provoca lesões em si mesma, como nos casos
de suicídio, tentativa de suicídio e autoflagelação. Portanto, é o ato humano de tentar
ou de causar a cessação da própria vida (BRASIL, 2015).
Palavras-chave: Violência autoprovocada, jovens, suicídio
TITLE: SCENARIO OF SELF-ADVOCATED VIOLENCE IN A NORTHEAST BRAZILIAN
STATE
Abstract
This is an exploratory and descriptive study, with a quantitative approach and
retrospective data. present the scenario of self-inflicted violence in the State of Rio
Grande do Norte. The data were obtained between the months of May and June 2019,
from the Information System for Notifiable Diseases (SINAN) - Interpersonal / SelfProvoked Violence Notification Sheets provided by Health Surveillance Secretariat of the
State and Municipal Health Secretariat through the electronic portal of the Informatics
Department of the Unified Health System (DATASUS). The population comprises all the
people who were served and notified at the SUS own services and services, due to selfprovoked violence between 2015 and 2018 in Rio Grande do NorteSelf-inflicted violence
represents a serious public health problem. This event occurs when the person himself
causes injuries in himself, as in cases of suicide, attempted suicide and self-harm.
Therefore, it is the human act of trying or causing the cessation of life itself.
Keywords: Self-inflicted violence, youth, suicide
Introdução
1 INTRODUÇÃO A violência autoprovocada representa um sério problema na saúde
pública pela intensidade em que afetam as vítimas e seu familiares, independente da
condição social, raça ou credo. Esse evento ocorre quando a própria pessoa provoca
lesões em si mesma, como nos casos de suicídio, tentativa de suicídio e autoflagelação.
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Portanto, é o ato humano de tentar ou de causar a cessação da própria vida (BRASIL,
2015). Salienta-se que esse fenômeno ocorre em todas as regiões do mundo. Estimase que, anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio e, a cada adulto que
se suicida, pelo menos outros 20 atentam contra a própria vida. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio representa 1,4% de todas as mortes
em todo o mundo, tornando-se, em 2012, a 15ª causa de mortalidade na população
geral, representando entre os jovens de 15 a 29 anos a segunda principal causa de
morte (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). Com relação aos fatores de risco,
a violência autoprovocada é multifatorial, ou seja, não decorre de uma única razão. A
maioria dos casos estão relacionados aos fatores precipitantes, tais como a perda do
emprego ou um rompimento amoroso, no entanto, os fatores predisponentes são mais
complexos, correspondendo a 50% do risco, ou seja, aqueles que se suicidam ou tentar
se suicidar já vem com uma carga genética e imutável, uma predisposição que, no
entanto, pode ser potencializada ou amenizada pelos fatores ambientais, como história
familiar, gênero, situação econômica, inclinação ao pessimismo e desesperança, uso
abusivo de drogas e álcool, doenças graves ou incapacitantes (BOTEGA, 2014).
Acrescenta-se que vários transtornos mentais estão relacionados a este tipo de
violência e se encontram presentes na maioria dos casos, destacando-se a depressão,
o transtorno bipolar, a esquizofrenia, certas características de personalidade, a
dependência de álcool e o uso de outras drogas psicoativas. Ressalta-se que a situação
de risco se agrava ainda mais quando há combinação de uma dessas condições, como,
por exemplo, depressão e alcoolismo ou ainda, a coexistência de depressão, ansiedade
e agitação (MOREIRA; BASTOS, 2015). Geralmente, as pessoas que pretendem
cometer suicídio demonstram sinais de alerta, no entanto, as vezes não estão claros
além de variar de pessoa para pessoa, ou seja, são apenas sinalizadores, podendo não
estar presentes ou não indicarem, necessariamente, risco de suicídio. Algumas pessoas
deixam suas intenções claras, enquanto outras mantêm os pensamentos suicidas e
sentimentos em silêncio (MOREIRA; BASTOS, 2015). Desse modo, na tentativa de
diminuir os índices das lesões autoprovocadas, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em
2006, as diretrizes nacionais para prevenção do suicídio, a ser implantadas em todas
as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Entre
as medidas estavam previstas campanhas para informar e sensibilizar a sociedade de
que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido (BRASIL, 2006).
O MS lançou também, em 2017, a agenda de ações estratégicas para a vigilância e
prevenção do suicídio e promoção da saúde no Brasil com o propósito de atingir a meta
da Organização Mundial da Saúde (OMS) de redução de 10% dos óbitos por suicídio
até 2020. Entre as ações, destacam-se a capacitação de profissionais, orientação para
a população e jornalistas, a expansão da rede de assistência em saúde mental nas
áreas de maior risco e o monitoramento anual dos casos no país e a criação de um
Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Ressalta-se que a partir de 2011, tornou-se
obrigatória a notificação de violência autoprovocada é obrigatória no país em até 24h.
Nessa perspectiva, este estudo justifica-se diante da necessidade de ampliar a
produção de pesquisas sobre o a violência autoprovocada e de gerar conhecimento que
auxilie no aperfeiçoamento das políticas públicas sobre essa temática. Acreditan
Metodologia
2 OBJETIVO • Apresentar o cenário da violência autoprovocada no Estado do Rio
Grande do Norte. 3 MÉTODO 3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA Trata-se de
estudo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e dados retrospectivos.
3.2 LOCAL DO ESTUDO Os dados foram obtidos entre os meses de maio a junho de
2019, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) - Fichas de
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Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada disponibilizadas pela Secretaria de
Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde por meio do portal
eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 3.3
POPULAÇÃO E AMOSTRA A população compreende todas as pessoas que foram
atendidas e notificadas nos serviços próprios e conveniados ao SUS, por causa de
violência autoprovocada entre 2015 e 2018 no Rio Grande do Norte. 3.4
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS De acordo com ficha de notificação a
definição de Violência Interpessoal/Autoprovocada diz respeito a um “caso suspeito ou
confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de
pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências
homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades”. 3.5 PROCEDIMENTOS
PARA COLETA DE DADOS Para que a pesquisa ocorresse foram adotados os
seguintes procedimentos: encaminhamento de ofício ao Secretário de Estado da Saúde
Pública do Rio grande do Norte, no qual informou sobre a pesquisa e solicitou a
autorização para a sua realização, além da utilização formal do nome da instituição no
relatório final da investigação. Os pesquisadores se comprometeram, nesse ofício, a
honrar os princípios científicos, éticos e legais que regem a pesquisa com bancos de
dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual,
preconizados na Resolução nº 541/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Após a
aprovação do Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte deu início a coleta
dos dados. 3.6 ANÁLISE DOS DADOS O tratamento dos dados foi realizado por meio
do programa Microsoft Office Excel® e submetido ao programa SPSS 25.0 para
realização de limpeza e verificação de consistência dos dados notificados, bem como a
análise descritiva. Após o tratamento do banco de dados, foi realizada uma análise
descritiva através das medidas do centro de distribuição da variabilidade ou
variabilidade e dispersão para variável quantitativa e a utilização de valores absolutos e
porcentagens das variáveis qualitativas. A construção de tabelas ou gráficos foi
realizada utilizando Microsoft Office Excel® 365.
Resultados e Discussões
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO No período de 2015 a 2018 foram notificados 12.665
casos de violência no Estado do Rio Grande do Norte, sendo 2.595 (20,5%) de violência
autoprovocada. O número de notificações desse fenômeno vem se apresentando de
forma crescente, passando de 336 (12,9%) casos em 2015 para 1.096 (42,2%) em 2018,
como mostra o Gráfico 1. Esse é o espelho do que acontece no mundo, segundo a
Organização Mundial (OMS), todos os anos no mundo, mais de 800 mil pessoas tiram
a própria vida (5). E no Brasil registram-se cerca de 12 mil casos por ano. Campanhas
de prevenção como o Setembro Amarelo, organizada nacionalmente pela Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina
(CFM). Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do
suicídio e tem o objetivo de prevenir e reduzir esses números (ABP,2017).O mês de
setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Gráfico1. Violência autoprovocada entre os anos
de 2015 a 2018 no Estado do Rio Grande do Norte. Natal/RN, Brasil, 2019. Fonte:
SVS/MS A Figura 1 mostra que das oito regiões de saúde do Estado do Rio Grande do
Norte (RN), ocorreu predominância de casos de violência autoprovocada na IV (Caicó),
II (Mossoró), VII (metropolitana) e I (São José de Mipibu). Figura 1. Distribuição das
taxas corrigidas bayesianas local por 100000 habitantes das lesões autoprovocadas no
período de 2016-2018. Natal/RN, Brasil, 2019 Fonte: SVS/MS Ainda que a volência
autoprovocada possa ser analisada como consequência da combinação de uma série
de fatores como psicológicos, biológicos, culturais, para a possibilidade de compreendê-
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lo melhor é necessária observação estatística da relação entre as suas taxas e certas
variáveis demográficas, tais como sexo, faixa etária, estado civil e religião. Estudos
buscam relacionar essas variáveis ao grau de interação social do indivíduo à sociedade
como elemento central na explicação sociológica do fenômeno. Demonstrando que a
autoviolência é vista como evento social que obedece a padrões, o que permite
estabelecer os fatores determinantes (SILVA, 2018). Como mostra caracterização
sociodemográfica das pessoas que foram notificadas com violência autoprovocada,
observa-se na Tabela 1, que a maioria era do sexo feminino (65,47%), na faixa etária
de 25 a 59 anos (48,4%), heterossexuais (43,8%), não estavam grávidas (41,19%),
pardas (51,37%), ensino fundamental incompleto/completo (18,46%), residiam na zona
urbana (90,33%) e eram solteiros (43,62%). Segundo a Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS) a violência autoprovocada é a segunda principal causa de morte entre
jovens com idade entre 15 e 19 anos. Tabela 1. Caracterização sociodemográfica das
pessoas que foram notificadas vítimas de violência autoprovocada. Natal/RN, Brasil,
2019. Variável Categoria n Porcentagem Sexo Feminino 1699 65,47 Masculino 895
34,49 Ignorado 1 0,04 Faixa etária Criança (0 a 9 anos) 13 0,5 Adolescente (10 a 19
anos) 561 21,6 Jovem (20 a 24 anos) 439 16,9 Pessoa adulta (25 a 59 anos) 1255 48,4
Pessoa idosa (60 anos ou mais) 88 3,4 Ignorado 239 9,2 Orientação sexual
Heterossexual 1137 43,8 Homossexual (gay/lésbica) 88 3,4 Bissexual 24 0,9 Não se
aplica 125 4,8 Ignorado 1221 47,1 Identidade de gênero Travesti 7 0,3 Transexual 6 0,2
Não se aplica 1141 44,0 Ignorado 1408 54,3 Gestante Não 863 33,26 Sim 44 1,70 Não
se aplica 1069 41,19 Ignorado 619 23,85 Raça/Cor Parda 1333 51,37 Branca 550 21,19
Preta 76 2,93 Amarela 4 0,15 Indígena 6 0,23 Ignorado 590 22,74 Ausente 36 1,39
Escolaridade Analfabeto 40 1,54 Ensino fundamental incompleto/completo 479 18,46
Ensino médio incompleto/completo 402 15,50 Ensino superior incompleto/completo 121
4,66 Ignorado 1299 50,06 Não se aplica 24 0,92 Ausente 230 8,86 Zona Urbana 2344
90,33 Rural 198 7,63 Periurbana 4 0,15 Ignorado 5 0,19 Ausente 44 1,70 Situação
conjugal / Estado civil Solteiro 1132 43,62 Casado/união consensual 588 22,66 Viúvo
34 1,31 Separado 93 3,58 Não se aplica 51 1,97 Ignorado 653 25,16 Ausente 44 1,70
Fonte: SVS/MS Dos 2.595 casos de violência autoprovocada, 969 (37,3%) foram de
pessoas que possuíam algum tipo de deficiência/ transtorno, com 35% ignorados ou
ausentes. Dos que possuíam algum transtorno, a maioria foi notificada como deficiência
física, como mostra o Gráfico 2. Com esse resultado percebe-se que apesar existirem
fatores sociodemográficos e uma serie de gatilhos, as deficiências/transtornos mentais
tem grande expressividade para influenciar no resultado desse fenômeno. Gráfico 2.
Tipo de transtorno notificado nas pessoas vítimas de violência autoprovoca. Natal/RN,
Brasil. Fonte: SVS/MS No tocante a ocorrência da violência autoprovocada, a Tabela 2
apresenta que foi mais frequente na zona urbana (79,11%), em residência (69,44%),
ocorreu mais de uma vez (37,92%), não havia suspeita de uso de álcool (41,7%). Das
causas identificadas, o conflito geracional (5,7%) foi predominante. Esses dados
mostram que o cenário da vida na “cidade grande” (zona urbana) tem potencial
relevância para contribuir com essa violência, com grande representatividade quase
80% dos casos ocorreram em zona urbana. Os motivos para essas ocorrências de
casos de violência autoprovocada a maior parte das vezes é ignorado ou não se sabe
o motivo real que o ocasionou. Tabela 2. Pessoas que foram notificadas vítima de
violência autoprovocada de acordo com a ocorrência. Natal/RN, Brasil, 2019. Variável
Categoria n Porcentagem Zona de Ocorrência Urbana 2053 79,11 Rural 195 7,51
Periurbana 5 0,19 Ignorado 108 4,16 Ausente 234 9,02 Local de ocorrência Residência
1802 69,44 Habitação coletiva 17 0,66 Escola 23 0,89 Local de prática esportiva 3 0,12
Bar ou similar 13 0,50 Via pública 180 6,94 Comércio/serviços 20 0,77
Indústrias/construção 2 0,08 Outros 75 2,89 Ignorado 458 17,65 Ausente 2 0,08 Ocorreu
outras vezes? Sim 984 37,92 Não 637 24,55 Ignorado 948 36,53 Ausente 26 1,00
Suspeita de uso de álcool Sim 275 10,6 Não 1081 41,7 Ignorado/ausente 1239 47,7
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Violência motivada por: Sexismo 29 1,1 Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 12
0,5 Intolerância religiosa 3 0,1 Xenofobia 1 0,0 Conflito geracional 147 5,7 Situação de
rua 15 0,6 Deficiência 95 3,7 Outros 753 29,0 Não se aplica 326 12,6 Ignorado 1214
46,8 Fonte: SVS/MS Observa-se no Gráfico 3, que o meio mais frequente utilizado para
cometer a violência autoprovocada foi o envenenamento/intoxicação (44,47%). Gráfico
3. Pessoas que foram notificadas vítima de violência autoprovocada de acordo com os
meios de agressão utilizado. Natal/RN, Brasil, 2019. Fonte: SVS/MS Das pessoas que
foram notificadas vítimas de violência autoprovocada, 24 (0,93%) relataram violência
sexual. Destas notificações, a predominância foi para o estupro (43,00%). Dessas, seis
(25,00%) realizaram profilaxia de infecção sexualmente transmissível (IST) e Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV). Os meios mais comuns são o envenenamento e o
enforcamento. A intervenção com o mais iminente potencial de reduzir o número de
suicídios é restringuindo o acesso a pesticidas usados para o auto-envenenamento. A
alta toxicidade de muitos pesticidas significa que essas violências autoprovocadas a
maioria das vezes levam à morte. A regulação para proibir o uso de pesticidas altamente
perigosos pode levar a reduções nas taxas de suicídio (ONU, 2019).
Conclusão
6 CONCLUSÃO Os resultados deste estudo mostram que no Rio Grande do Norte
houve um aumento considerável na ocorrência de violência autoprovocada
acompanhando o reflexo do cenário nacional e mundial. Mostrando uma maior
tendência para jovens e adultos com taxas mais altas do sexo feminino. A presença de
deficiências/ transtornos mentais mostrou-se como grande fator de risco. A violência
autoprovocada representa um importante indicativo de predisposição ao suicídio. Sendo
considerado um importante problema para a saúde pública que pode ser prevenido.
Através de políticas públicas de ações de promoção da saúde e prevenção, capacitação
de profissionais para attender essa demanda da saúde mental.
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multiprofissionais em saúde: scoping review
Resumo

Objetivo: Identificar e mapear o uso de metodologias ativas pelos preceptores nas
Residências Multiprofissionais em Saúde, bem como avaliar os resultados obtidos a
partir delas.

Métodos: Trata-se de scoping review guiada pelas recomendações do JBI Institute
Reviewer’s Manual. Seu protocolo foi registrado no Open Science Framework. Foram
analisados artigos, teses e dissertações, identificados a partir de 12 bases de dados. A
análise se deu por estatística descritiva simples

Resultado: A amostra final constituiu-se de 10 pesquisas, com predominância de
dissertações (50%). Observou-se que as publicações possuíram uma maior ascensão
nos anos de 2016 e 2018, ambos apresentaram 30%, com predominância de estudos
no Brasil (90%). Em relação a área de atuação do preceptor, houve maior destaque em
enfermagem (30%). Foram identificadas 14 metodologias ativas: Tenda invertida (3),
Projeto Terapêutico Singular (3), Roda de núcleo (2), Roda de campo (2), Educação
interprofissional (2),Módulos transversais (1), Módulos específicos (1), Aprendizagem
prática colaborativa (1), Rede de Saberes (1), Metodologia de aprendizagem baseada
em problemas (1), Roda de equipe (1),Atendimento em conjunto (1), Atividades
compartilhadas (1) e Relações horizontais (1).

Conclusão: Compreendeu-se quais metodologias ativas foram utilizadas no processo
de formação dos residentes, suas potencialidades e desafios.
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Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde. Preceptor. Metodologias
ativas.
TITLE: Active methodologies used by preceptors in multiprofessional residences:
scoping review
Abstract
Objective: To identify and map the use of active methodologies by preceptors in
multiprofessional health residences, as well as to evaluate the results obtained from
them.
Methods: This is a scoping review guided by the recommendations of the JBI Institute
Reviewer's Manual. Its protocol was registered in the Open Science Framework. Articles,
theses and dissertations were analyzed, identified from 12 databases. The analysis was
performed by simple descriptive statistics

Result: The final sample consisted of 10 studies, with predominance of dissertations
(50%). It was observed that the publications had a higher increase in the years 2016 and
2018, both presented 30%, with predominance of studies in Brazil (90%). Regarding the
area of performance of the preceptor, there was greater prominence in nursing (30%).
14 active methodologies were identified: Inverted Tent (3), Singular Therapeutic Project
(3), Core Wheel (2), Field Wheel (2), Interprofessional Education (2), Cross-Sectional
Modules (1), Specific Modules (1), Collaborative Practical Learning (1), Knowledge
Network (1), Problem-Based Learning Methodology (1), Team Wheel (1), Joint Care (1),
Shared Activities (1) and Horizontal Relationships (1).

Conclusion: It was understood which active methodologies were used in the training
process of residents, their potentialities and challenges.

Keywords: Multiprofessional Residency in Health. Tutor. Active methodologies.
Introdução
De acordo com o Ministério da Educação brasileiro, as Residências Multiprofissionais
em Saúde (RMS) surgiram no Brasil em 1978 por intermédio da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio Grande do Sul (BRASIL, 2018). No decorrer do tempo ocorreram muitas
mudanças no contexto da saúde brasileira, como a Reforma Sanitária, a Constituição
Brasileira com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei nº 8.080/90, que o
regulamentou. Somente em 2005 foi promulgada a Lei nº 11.219 que instituiu a
Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) (BRASIL,
2006).
No contexto brasileiro, as RMS ganharam nosso significado a partir da criação do SUS,
quando se vislumbrou a necessidade de formar profissionais para uma atuação
diferenciada, uma vez que o SUS pressupõe a construção interdisciplinar dos
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profissionais em saúde, trabalho em equipe, dispositivo de educação permanente e
reorientação das lógicas técnicas e assistenciais (SILVA et al., 2016).
Dessa forma, a RMS se configura como um espaço para o desenvolvimento das ações
de Educação Permanente em Saúde (EPS), sendo um dispositivo potencial para a
promoção das mudanças pretendidas pelos profissionais de saúde, a fim de consolidar
os princípios do SUS (SILVA et al., 2016).
Esse modelo, de nível de formação pós-graduada lato sensu, conta com o
acompanhamento pedagógico de um preceptor, o qual atua como educador e mediador,
fortalecendo o trabalho interdisciplinar, interprofissional, fomentando a transversalidade
e a grupalidade (LORENZ, 2010).
Além disso, na RMS os preceptores são desafiados a conduzirem uma prática
profissional que ultrapasse um fazer repetitivo e valorize um saber compartilhado,
consciente, reflexivo, problematizador e transformador, bem como a desenvolver
estratégias de ensino e aprendizagem que promovam um processo educacional capaz
de reconstruir novos saberes e gerar corresponsabilização, como é o caso das
metodologias ativas, com o intuito de deixar o processo de ensino aprendizagem mais
didático e se distanciar da perspectiva tradicional (MATTOS, 2016).
Desse modo, o plano pedagógico da RMS deve prever a utilização de metodologias
ativas de ensino, as quais buscam valorizar o vínculo entre o preceptor e aluno,
permitindo que ambos participem do processo de ensino-aprendizagem. Esses métodos
estimulam a criticidade e reflexão dos profissionais, permitindo que estejam capacitados
para todos desafios que enfrentam nas suas atividades laborais, desse modo, facilitam
o processo de formação (GUIA ACADÊMICO REMULTISF, 2017; BERBEL, 2011).
Em contraponto, entende-se que o uso de metodologias ativas pelo preceptor é um
desafio, uma vez que na grande maioria das vezes ele não dispõe de formação na área
pedagógica, contando apenas com seus conhecimentos teóricos a respeito da sua
formação na área da saúde. Por consequência, tal fato pode vir a ser uma objeção no
processo de ensino-aprendizagem e, nesse contexto, o uso das metodologias ativas de
ensino pode constituir uma alternativa positiva e propícia.
Diante disso, compreende-se que essa pesquisa é de suma importância para identificar
como as metodologias ativas vêm sendo incorporadas nas RMS, se são eficazes e
eficientes para o aprendizado satisfatório dos profissionais, permitindo um entendimento
amplo dos processos de trabalho que perpassam esse nível educacional. Acredita-se
que é fundamental pensar em metodologias ativas nas RMS, uma vez que, de acordo
com Salvador et al.(2011), os educandos estão inseridos em uma formação que agrega
saberes de todos os núcleos profissionais.
Dessa forma, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: como as
metodologias ativas de ensino têm sido utilizadas pelos preceptores nas Residências
Multiprofissionais de Saúde? Objetiva-se, portanto, identificar e mapear o uso de
metodologias ativas pelos preceptores nas Residências Multiprofissionais em Saúde,
bem como avaliar os resultados obtidos a partir delas.

Metodologia
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Trata-se de scoping review guiada pelas recomendações do JBI Institute Reviewer’s
Manual (JBI, 2015), segundo quadro teórico proposto por Arksey e O’Malley (2005), e
apresentada segundo as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-Analyses estension for Scoping Reviews (PRISMA-SrR): Checklist
and Explanation. Seu protocolo foi registrado no Open Science Framework
Adotou-se um protocolo de pesquisa constituído pelos itens: tipo de estudo, objetivo,
composição da amostra, formulação de pergunta, critérios de inclusão, critérios de
exclusão, coleta de dados, extração dos dados e síntese de dados.
A população de estudo constitui-se de pesquisas produzidas no âmbito de residências
multiprofissionais em saúde que tenham utilizado metodologias ativas de ensino pelos
preceptores.
Em detrimento disso, para a formulação da pergunta de pesquisa utilizou-se a estratégia
PCC (P- Population; C- Concept; C- Context), na qual foi estabelecida como P:
Preceptores; C: Metodologias ativas de ensino; C: Residência Multiprofissional em
Saúde. Portanto, a seguinte pergunta orientou a scoping review: Como as metodologias
ativas de ensino têm sido utilizadas pelos preceptores nas Residências
Multiprofissionais de Saúde?
A princípio, realizou-se uma busca preliminar nas bases de dados JBI COnNECT+,
DARE, The Cochrane Library e PROSPERO e não foram identificados protocolos e
revisões com temática semelhante.
Dando prosseguimento à pesquisa, foi realizada uma busca no portal Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) e U.S. National Library of Medicine (PubMed) para identificar os
principais descritores e palavras-chave utilizados nos estudos que abordassem a
temática de interesse a partir da combinação dos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH) identificados para o mneumônico da
pesquisa: (Preceptorship) AND (Problem-Based Learning) AND (Internship,
Nonmedical). Dessa forma, foram identificadas as palavras chaves para cada tópico da
estratégia PCC.
Logo, a estratégia de busca final para o DeCS e MESH foi definida:
DeCS: (Preceptoria OR Preceptor OR preceptores OR tutores OR tutor OR tutoria OR
preceptoras OR preceptora) AND (Aprendizagem Baseada em Problemas OR
Aprendizado ativo OR Aprendizado Baseado em Problemas OR Aprendizagem Ativa
OR Estratégias de Aprendizagem Ativas OR Metodologia ativa OR Metodologias ativas
OR Metodologia centrada no aluno OR Método ativo OR Métodos ativos.) AND
(Internato não médico OR Residência não Médica não Odontológica OR Residência
Multiprofissional OR Residência em Saúde OR Formação multiprofissional em saúde
OR Formação de residentes multiprofissionais em saúde OR Residência Integrada em
Saúde OR Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde OR
Residências Multiprofissionais).
MESH: (Preceptorship OR preceptors OR preceptor OR precepting) AND (“ProblemBased Learning” OR “deep learning” OR “teaching methods” OR “case based learning”
OR “methods learner centered” OR “interactive teaching methods” OR “learning-based
methods”) AND (“Internship, Nonmedical” OR “residency program” OR “postgraduate
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hospital-based residencyprogram” OR “postgraduate in-hospital residency program” OR
“Nonmedical Residency” OR “residency programs”).
Em setembro de 2019, prosseguiu-se com a coleta de dados nas bases PubMed,
Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), Web of science,
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Educational
Resources Information Center (ERIC). Além disso, foi inserida a literatura cinzenta, a
partir do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), Academic Archive Online (DIVA), Europe E-theses
Portal (DART), Eletronic Theses Online Service (EThOS), Repositório Científico de
Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), South African National Theses and Dissertations
(ETD Portal) e Theses Canada.
Foram incluídas pesquisas de abordagem quantitativa e qualitativa; publicadas na
íntegra na língua portuguesa, espanhola, inglesa ou francesa. Foram excluídos
editoriais, ensaios teóricos e revisões integrativas; e pesquisas que utilizassem outros
mecanismos de metodologias de ensino. Não foi delimitado limite temporal, no entanto,
na base de dados da CAPES identificou-se limitações temporais, pois as publicações
estavam disponíveis na íntegra a partir de 2013.
Durante a busca nas bases de dados, foi realizada a análise do título e do resumo de
todos os estudos identificados, com base nos critérios de inclusão e exclusão
estabelecidos. Logo após, realizou-se o download das publicações pré-selecionadas,
identificou-se duplicação de estudos selecionados entre as bases e iniciou-se a extração
de dados a partir de planilha construída no Microsoft Excel 2010 das publicações
componentes da amostra final.
Procedeu-se à etapa da leitura na íntegra, na qual 34 estudos foram excluídos por não
abordar a temática sobre aplicação das metodologias ativas por preceptores, 8 por não
se aplicar em Residências Multiprofissionais em Saúde, e 5 por não detalhar o processo
de uso das metodologias ativas.
Dez pesquisas compuseram a amostra final e a planilha de avaliação foi composta pelas
variáveis: tipo de estudo (se artigo, dissertação ou tese); ano de publicação; país de
origem; formação do autor; objetivo; área dos preceptores; área da residência
multiprofissional; tipo de metodologia utilizada; detalhamento do uso da metodologia;
potencialidade e desafios do uso das metodologias ativas.A análise foi realizada por
quatro pesquisadoras de forma independente.Os dados foram sintetizados de forma
descritiva simples.
Não foi necessária apreciação ética da pesquisa por se tratarem de dados de domínio
público.

Resultados e Discussões

A amostra final foi constituída por 10 estudos, o que representa 0,2% do número inicial
de estudos encontrados e 17,5% das pesquisas pré-selecionadas para leitura na íntegra
(Figura 1).
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Figura 1- Fluxograma PRISMA Scr (adaptado) do processo de seleção do estudo. Fonte:
Dados da pesquisa, 2019.
( figura 1 aqui)

É perceptível que há uma incipiência de artigos que abordam a temática investigada,
em decorrência disso identificaram-se poucos estudos para o desenvolvimento dessa
pesquisa. Isso ocorre pelo fato de a RMS ser um programa relativamente recente, no
qual ainda se tem uma preocupação embrionária acerca dos métodos de ensino
utilizados nesse espaço de formação.
Com isso, foi possível averiguar que são poucas as capacitações que preceptores
recebem, ocasionando uma divergência a respeito de quem deveria assumir esse papel,
levando em conta que docentes estariam mais preparados didaticamente para
desempenhá-lo.
Nesse contexto, observa-se a importância do preparo pedagógico para os preceptores,
devido alguns não receberem durante a sua formação inicial um preparo para
desempenhar a função de docência, ou seja, eles executam atividades para as quais
não foram capacitados.
Em detrimento disso, a falta de embasamento pedagógico é uma das dificuldades
enfrentadas pelos preceptores, pois eles não possuem a certeza de como agir em
algumas situações e não sabem se estão desenvolvendo métodos corretos. Dessa
forma, não possuem entendimento necessário para aplicar as metodologias de forma
eficiente e eficaz, influenciando diretamente na compreensão dos discentes. Portanto,
compreende-se que a capacitação pedagógica permanente com um ensino críticoreflexivo é primordial para garantir a união entre o mundo da educação e do trabalho
para o preceptor, além de melhorar a qualidade de formação dos residentes
(STEINBACH, 2015).
A amostra foi composta em sua maioria por dissertações (5; 50%), seguido por artigos
(4; 40%) e tese (1; 10%). Além disso, foi possível observar que o país de origem dos
estudos foi predominantemente o Brasil (9; 90%); com uma pesquisa proveniente do
Chile (10%) (Tabela 1).
Em relação à formação dos autores, idenfica-se que a maior quantidade de profissionais
foram da área de enfermagem (Tabela 1), aspecto que pode estar associado ao fato de
essa classe de trabalhadores constituir maior número nos serviços de saúde, estar mais
vinculada à prestação de assistência e desenvolver cada vez mais a atividade de
preceptoria.
Tabela 1- Caracterização das pesquisas analisadas. Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.
( tabela 1 aqui)
Não obstante, ocorreu uma dificuldade na identificação da formação de alguns autores,
devido não serem apresentados durante a pesquisa ou não possuírem curriculo lattes.
Dessa forma, estes casos foram idenficados como não encontrados (Tabela 1).
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Observa-se que a dimensão temporal variou de 2009 a 2018, ocorrendo uma produção
ascendente ao longo dos anos de pesquisas sobre esse contexto na área da educação
na saúde, com destaque dos anos de 2016 e 2018, ambos apresentando três
publicações (30%) (Figura 2).
Figura 2- Identificação dos anos de publicação dos artigos analisados (em número
absoluto). Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.
(figura 2 aqui)
Essa ascensão observada na Figura 2 pode ser explicada pela preocupação recente
sobre o uso de metodologias ativas pelos preceptores, assim como necessária reflexão
atual sobre suas contribuições e obstáculos.
Com relação ao país de origem dos estudos, identificou-se que 90% das pesquisas são
oriundas do Brasil, o pode estar associado ao fato das RMS no contexto brasileiro terem
sido fortalecidas pelo SUS, pois no mesmo existe o princípio da integralidade que visa
garantir a qualidade do atendimento por meio da integração das ações e áreas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Dessa forma, há uma predominância das RMS no
âmbito dos hospitais públicos, sobretudo hospitais de ensino que recebem alunos para
realizar as atividades práticas e estágios, com ênfase no desenvolvimento da
interprofissionalidade.
A interprofissionalidade se dá pelo fato de os profissionais organizarem de forma
conjunta o objeto ou a problemática de forma integralizada com métodos
compartilhados, mantendo um nível de interdependência entre a equipe (SILVA, 2014).
No que diz respeito aos anos das publicações sobre essa temática, identifica-se que as
pesquisas analisadas são recentes e de desenvolvimento ascendente ao longo do
tempo, sendo perceptível que existe uma necessidade de que haja discussões acerca
das metodologias ativas usadas pelos preceptores no contexto das RMS, pois é notório
que as metodologias são fundamentais para um aprendizado eficaz.
À vista disso, as metodologias ativas são essenciais quando os profissionais utilizam a
Educação Interprofissional (EIP) como eixo fundamental, a qual ocorre “quando dois ou
mais profissionais aprendem um com o outro, a partir do outro e sobre o outro para
melhorar a colaboração e a qualidade do cuidado”. Além disso, proporcionam um
aprendizado de forma conjunta com todos os profissionais da saúde, fomentando
habilidades e atributos para um trabalho em conjunto, com interação, melhorando a
colaboração e qualidade (REEVES S., 2016).
Quanto ao uso de metodologias ativas, foram citadas 13 diferentes metodologias,
destacando-se suas potencialidades e desafios, conforme elucidado no Quadro 1.
Quadro I- Metodologias identificadas nos estudos analisados e suas respectivas
potencialidades e desafios.
(quadro 1 aqui)
É possível identificar a existência de um número superior de metodologias ativas
elencadas no quadro 1 em relação à quantidade de estudos analisados. Isso ocorreu
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em detrimento de algumas pesquisas utilizarem mais de método durante o seu processo
diagnóstico.
Evidenciou-se o uso da Tenda Invertida e do PTS, além da roda de núcleo, roda de
campo e educação interprofissional. De maneira geral, destacam-se enquanto
potencialidades no uso de metodologias ativas de ensino nas RMS: o estímulo à troca
de experiências; o favorecimento do cuidado interprofissional; a aprendizagem
significativa a partir da reflexão-ação; e a melhoria no próprio processo de cuidar em
saúde.
Por sua vez, denotou-se enquanto desafios: o escasso tempo destinado ao processo
pedagógico pelo preceptor devido à demanda de atividades enquanto profissionais de
saúde em atuação; a dificuldade de superar a lógica tradicional de ensino e do serviço;
e o despreparo pedagógico do preceptor.
No tocante às metodologias ativas identificadas nos estudos analisados, se
sobressaíram dois métodos: Tenda Invertida e Projeto Terapêutico Singular (PTS).
Respectivamente, na tenda invertida “o educador vai ao cotidiano de atuação do
educando, conhece os desafios ali existentes e torna-os matéria-prima do processo de
ensino, aprendizagem e reflexão" (ANDRADE et al., 2004, p. 200), também
compreendido como “um momento de acompanhamento de um preceptor de campo,
que se desloca até outro campo de estágio, para monitorar um residente de sua mesma
categoria”(AGUIAR, 2018, p.28). Já o PTS “consiste num conjunto de propostas de
condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da
discussão de uma equipe interdisciplinar”(BRASIL, 2009, p. 40).
Além disso, foram citadas outras metodologias como: EIP, Roda de Campo e Roda de
Núcleo, as quais foram abordadas duas vezes. Sobre a Roda de Campo, tem-se que
são realizadas uma vez por semana, onde é lançada uma temática que, posteriormente,
será discutida com no máximo nove residentes das várias áreas. Por sua vez, a Roda
de Núcleo são momentos de discussão e atuação de situações, que acontecem dentro
do campo de estágio, com a participação de todos os residentes daquele setor, tento
com facilitador um preceptor de referência. Dessa forma, observa-se que o método da
Roda pode ser conceituado como uma ferramenta que auxilia na construção da
cogestão de coletivos(CAMPOS, 2000; AGUIAR, 2018).
Não obstante, foi citada outra metodologia, a Rede de Saberes, a qual é um espaço
quinzenal de produção coletiva e interdisciplinar de conhecimento, que acontece
durante os dois anos da Residência e busca integrar todos os residentes, docentes,
tutores, preceptores, representantes da gestão dos serviços de saúde e convidados.
Apesar de ter sido citada apenas uma vez, essa metodologia apresenta potencialidades
que garantam uma formação de qualidade (NASCIMENTO, 2016).
Considerando as metodologias ativas citadas pelas pesquisas analisadas, pode-se
identificar como potencialidades: as maiores possibilidades de troca de experiências;
melhoria do cuidado interprofissional; aprendizagem por intermédio do questionamento;
e melhoria do processo de trabalho, favorecendo a interdisciplinaridade e
multiprofissionalidade.
Os métodos ativos utilizados foram eficientes e eficazes na promoção de aprendizagem
ativa e interprofissional no âmbito das RMS. Um estudo realizado no Hospital Geral de
Fortaleza (HGF), com os preceptores da residência multiprofissional em Neurologia e
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Neurocirurgia, com objetivo de analisar a percepção dos preceptores acerca do
processo de interdisciplinaridade e prática colaborativa, verificou a interdisciplinaridade
como uma potencialidade proporcionada pelas metodologias ativas, sendo elucidado
que esta é essencial porque vai capacitar o futuro profissional com uma visão ampla
dentro de uma equipe multiprofissional (AGUIAR, 2018).
Já com relação à troca de experiências e à aprendizagem por intermédio do
questionamento, pesquisadores relataram que os momentos da roda são muito
importantes no contexto das RMS. Como é observada na Pesquisa realizada no
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade
(PRMSFC) da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), com residentes,
preceptores e coordenadores, objetivando analisar a sua proposta pedagógica. O
estudo apontou como falas dos entrevistados relatando estas potencialidades: “a gente
problematizava mesmo sobre o que a gente enfrentava em nosso cotidiano de trabalho
e qual a melhor forma de a gente enfrentar isso”; “é uma atividade que eu percebo que
facilita a colaboração”; “na roda de campo a gente consegue ver diferentes visões de
uma mesmo situação e a gente consegue entender que eu posso somar com a visão do
outro” (ARRUDA et al., 2016).
Ademais, as potencialidades do PTS também foram enfatizadas por diferentes
entrevistados: “a partir do momento também que você estimula atividades como, por
exemplo, a roda de equipe, o PTS [Projeto Terapêutico Singular], o apoio matricial,
essas atividades você também consegue tá dando um incentivo pra colaboração
interprofissional”;“eu acho que precisava ter espaços mais de roda mesmo, em campo,
que proporcionasse construção de PTS. Para mim, esse é um espaço muito forte de
troca” (ARRUDA et al., 2016).
Com relação aos desafios, pode-se identificar: as dificuldades dos preceptores em
destinar um tempo adequado para o ensino; bem como o desafio de modificar o ensino
tradicional e a falta de capacitações para o preceptor.
Apesar de apresentar muitos resultados benéficos, ainda é possível identificar
dificuldades para aplicação de todos os métodos ativos abordados, pois a carga horária
dos preceptores é dedicada às atividades práticas, o que foi elencado como um dos
principais desafios, abordando ainda a dimensão atitudinal, pois mesmo que essa
formação garanta a interprofissionalidade, depende do preceptor e residente dar
continuidade a esses métodos. Nesse viés, é perceptível a necessidade de tempo para
os mesmos compreenderem as possibilidades de práticas colaborativas (ARRUDA et.
al, 2016; NASCIMENTO, 2016).
Outrossim, a atividade de preceptoria é adicionada a outras atividades das suas rotinas
laborais, mas os seus atendimentos não são modificados, ou seja, é mais uma tarefa
para ser realizada, a qual se torna difícil devido a sua demanda de trabalho. Como
também identifica-se que os profissionais trabalham com uma agenda inflexível e sem
planejamento. (NASCIMENTO, 2016). Pode-se verificar, assim, que a falta de tempo
devido à demanda é um fator negativo na maioria das metodologias abordadas.
Além disso, outra dificuldade enfrentada é a superação da lógica tradicional dos serviços
e da obrigatoriedade de tarefas no PTS, pois se trata de uma ferramenta de trabalho
própria do serviço de saúde, ou seja, deve ser vista como uma atividade cotidiana e não
apenas como uma tarefa extraordinária (ARRUDA et. al, 2016).
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Outro fator identificado como dificultoso para aplicação das metodologias foi a falta de
embasamento pedagógico durante a preceptoria, uma vez que os preceptores possuem
dificuldade de agir em determinada situação e/ou sentem dúvida se estão agindo de
forma correta. Sobre isso, em pesquisa realizada na UBS do município de Florianópolis
(SC), promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com profissionais da saúde que atuam como
preceptores, objetivou-se compreender de que forma os preceptores desenvolvem sua
função na REMULTISF - UFSC, à luz do referencial de Donald Schön. A partir disso,
um dos preceptores relatou: “Não me senti (professora), mas em algum momento tu
tens que ser, e é isso que mais pega. Em que momentos? Como fazer isso? A nossa
relação é muito horizontal, apesar que tem momentos que eu vou ter que ter outra
postura. E que momento que vai ser esse? Como que vai ser isso? Então com o tempo
a gente vai pegando essas manhas” (STEINBACH, 2015)
Na mesma investigação, outro preceptor acrescentou: “eu dava conta, mas eu acho que
tinha que avançar muito ainda. Porque era uma coisa muito empírica, sem
embasamento, sem a parte pedagógica, formal, por isso a questão da capacitação”
(STEINBACH, 2015).
Tendo em vista as informações identificadas nos estudos, foi possível compreender que
as potencialidades das metodologias ativas são inquestionáveis, a partir dos pontos
positivos observados e os benefícios garantidos. Apesar disso, ainda se nota uma falta
de capacitação pedagógica por parte dos preceptores que é imprescindível serem
superada para dessa forma, melhorar a qualidade de ensino da RMS.

Conclusão

As metodologias ativas de ensino têm sido utilizadas pelos preceptores nas Residências
Multiprofissionais de Saúde como método de ensino para garantir um melhor processo
de ensino-aprendizagem dos profissionais em saúde, no qual tanto preceptores quanto
docentes possam ser protagonistas, garantindo a interprofissionalidade, pois o
conhecimento é adquirido por meio da troca entre os profissionais de forma participativa.
No tocante às limitações, verificou-se a escassez de estudos que abordam a temática
em questão. Além disso, houve uma limitação identificada no Portal CAPES, pois este
disponibilizava estudos na íntegra somente a partir do ano de 2013. Não obstante,
muitas pesquisas questionavam apenas o conhecimento dos preceptores sobre as
metodologias ativas, mas não realizavam a sua aplicação e, deste modo, não foram
incluídas na amostra analisada. Os resultados apontados, portanto, devem ser
interpretados a partir de tais limitações.
Por intermédio desta pesquisa, podem-se compreender quais metodologias ativas
foram utilizadas no processo de formação dos residentes, podendo, dessa forma,
verificar as suas potencialidades e desafios, ou seja, identificar quais são os melhores
métodos para serem aplicados e quais melhorias podem ser realizadas. Espera-se
contribuir para a maior discussão da temática, incentivando a relação de pesquisas
científicas que verifiquem o impacto do uso de metodologias ativas nas RMS.
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Figura 1 fluxograma
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Figura 2
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TÍTULO:

Preceptoria

no

acompanhamento

dos

residentes

multiprofissionais:

caracterização das ações desenvolvidas
Resumo

Objetivo: Descrever a abordagem pedagógica de preceptores da Residência
Multiprofissional de um hospital de ensino do Nordeste do Brasil.

Método: Estudo descritivo de abordagem mista, com os preceptores de um Programa
de Residência Multiprofissional vinculado a um hospital de ensino no município de Natal,
no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Entre abril e maio de 2019, foi aplicado um
questionário com perguntas fechadas e abertas, de forma eletrônica, através de
Ferramentas do Google (Formulários Google). Os dados quantitativos foram analisados
através da estatística descritiva simples. Os dados coletados a partir das perguntas
abertas foram analisados a partir da análise de conteúdo e análise lexicográfica com
suporte de software.

Resultados: Participaram 22 sujeitos, todos do sexo feminino, entre 27 e 49 anos de
idade. Os participantes são formados em enfermagem (45,5%), fisioterapia (27,3%),
fonoaudiologia (9,1%), farmácia (4,5%), nutrição (4,5%), psicologia (4,5%) e serviço
social (4,5%), todos possuindo pelo menos uma pós-graduação. Com relação às
metodologias utilizadas, foram destacadas como citadas e utilizadas: Problem Based
Learning (PBL), Sala de aula invertida, Team-Based Learning (TBL), Leitura
Comentada, Roda de conversa e Debates.

Considerações finais: Verificou-se que as metodologias ativas são fundamentais para
uma educação de qualidade que forme profissionais capacitados para uma atuação
ativa e colaborativa.

Palavras-chave: Preceptores. Residência Multiprofissional. Metodologias ativas.
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TITLE: Preceptorship in the monitoring of multiprofessional residents: characterization
of the actions developed
Abstract

Objective: To describe the pedagogical approach of preceptors of the Multiprofessional
Residency of a teaching hospital in northeastern Brazil.

Method: Descriptive study of mixed approach, with the preceptors of a Multiprofessional
Residency Program linked to a teaching hospital in the municipality of Natal, in the State
of Rio Grande do Norte (RN). Between April and May 2019, a questionnaire was applied
with closed and open questions, electronically, through Google Tools (Google Forms).
Quantitative data were analyzed using simple descriptive statistics. The data collected
from the open questions were analyzed from content analysis and lexicographic analysis
with software support.

Results: Twenty-two preceptors, all female, between 27 and 49 years of age
participated. Participants were nursing (45.5%), physiotherapy (27.3%), speech therapy
(9.1%), pharmacy (4.5%), nutrition (4.5%), psychology (4.5%) and social work (4.5%),
all having at least one graduate degree. Regarding the methodologies used, the following
were highlighted and used: Problem Based Learning (PBL), Inverted Classroom, TeamBased Learning (TBL), Commented Reading, Conversation Wheel and Debates.

Final considerations: It was found that active methodologies are fundamental for a
quality education that forms professionals trained for an active and collaborative
performance.

Keywords: Preceptors. Multiprofessional Residency. Active methodologies.
Introdução
De acordo com o Ministério da Educação brasileiro, as Residências Multiprofissionais
em Saúde (RMS) surgiram no Brasil em 1978 por intermédio da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio Grande do Sul (BRASIL, 2018). Somente em 2005 foi promulgada a Lei
nº 11.219 que instituiu a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
(CNRMS) (BRASIL, 2006), de modo que os programas foram se adaptando aos novos
cenários, no decorrer do tempo, a partir de muitas mudanças no contexto da saúde
brasileira – como a Reforma Sanitária, Lei 8.080/90 e a Constituição Brasileira.
Diante disso, atualmente os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde
(PRMS) são reconhecidos pelo Ministério da Educação e da Saúde como uma pósgraduação em que os processos de ensino aprendizagem acontecem nos serviços de
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saúde e o preceptor, profissional do próprio serviço de saúde, exerce função
fundamental no acompanhamento, supervisão e orientação dos residentes, ou seja, na
formação profissional (ANTUNES; DAHER; FERRARI, 2017; PEREIRA; TAVARES,
2016; SANT’ANA; PEREIRA, 2016).
Nesses processos, as estratégias de ensino aprendizagem devem ser efetivas e
configurar a aprendizagem significativa, em que o residente acrescente novos
conhecimentos aos já vivenciados em outros momentos da formação profissional
(ANTUNES; DAHER; FERRARI, 2017). Nesse contexto, a formação desses
profissionais tem sofrido reestruturações para que esses sejam capazes de
estabelecerem estratégias reais para atender e resolver as demandas de necessidades
de saúde da população (PEREIRA; TAVARES, 2016; SANT’ANA; PEREIRA, 2016).
Destaca-se, nesse modelo de nível de formação pós-graduada lato sensu, o
acompanhamento pedagógico de um preceptor, o qual atua como educador e mediador,
fortalecendo o trabalho interdisciplinar, interprofissional, fomentando a transversalidade
e a grupalidade (LORENZ, 2010). Ele deve trazer contribuições para o aprendizado,
estimular a atualização contínua e beneficiar a troca de conhecimentos, o que leva ao
desenvolvimento profissional (SANT’ANA; PEREIRA, 2016).
Além disso, com o objetivo de fortalecer e inovar esta nova modalidade, o plano
pedagógico da RMS necessita prever a utilização de metodologias ativas de ensino, as
quais buscam valorizar o vínculo entre o preceptor e aluno, permitindo que ambos
participem do processo de ensino-aprendizagem. Esses métodos estimulam a
criticidade e a reflexão dos profissionais, permitindo que estejam capacitados para todos
desafios que enfrentam nas suas atividades laborais, desse modo, facilitam o processo
de formação (GUIA ACADÊMICO REMULTISF, 2014; BERBEL, 2011).
Em contraponto, entende-se que o uso de metodologias ativas pelo preceptor é um
desafio, uma vez que, na grande maioria das vezes, ele não dispõe de formação na
área pedagógica, contando apenas com seus conhecimentos teóricos a respeito da sua
formação na área da saúde (STEINBACH, 2015; SILVA, 2018; CHEMELLO; MANFRÓI;
MACHADO, 2009).Por consequência, tal fato pode vir a ser uma fragilidade no processo
de ensino aprendizagem e, nesse contexto, o uso das metodologias ativas de ensino
pode constituir uma alternativa positiva e propícia.
Assim, buscando compreender como tem sido a abordagem pedagógica dos
preceptores em um PRMS de um hospital de ensino do Nordeste do Brasil, estabeleceuse como questão de pesquisa: como os preceptores da Residência Multiprofissional têm
atuado em suas ações pedagógicas juntos aos residentes?
Assim, objetiva-se descrever a abordagem pedagógica de preceptores da Residência
Multiprofissional de um hospital de ensino do Nordeste do Brasil.

Metodologia

Foi realizado estudo descritivo de abordagem mista, em um PRMS vinculado a um
hospital de ensino no município de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (RN).
Foram convidados a participar da pesquisa os preceptores que faziam parte desse
PRMS: 11 enfermeiras, uma farmacêutica, oito fisioterapeutas, duas fonoaudiólogas,
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uma nutricionista, uma psicóloga e uma assistente social; totalizando 25 sujeitos,
portanto, uma amostra por conveniência.
Foi estabelecido como critério de inclusão: atuar como profissional assistencial e como
preceptor dos residentes multiprofissionais no cenário investigado. E, como de
exclusão, os preceptores que não responderam ao formulário eletrônico no tempo
disponibilizado. Dessa forma, no total participaram da pesquisa 22 profissionais.
Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, de forma eletrônica,
através de Ferramentas do Google (Formulários Google). Esse questionário continha
questões sobre: dados sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, filhos); dados
profissionais (graduação, tempo de conclusão da graduação, escolaridade, tempo de
experiência, vínculos, horas semanais de trabalho); processo de atuação do preceptor
(atividades realizadas, inserção na residência, treinamento para preceptoria,
potencialidades e fragilidades); experiência pedagógica do preceptor; conhecimento e
utilização das metodologias ativas de ensino pelos preceptores na Residência. Os
dados foram coletados entre os dias 12 de abril e 28 de maio de 2019.
Os dados quantitativos foram analisados através da estatística descritiva simples. Os
dados coletados a partir das perguntas abertas foram analisados a partir da análise de
conteúdo (BARDIN, 2011). Para as perguntas abertas sobre as potencialidades e as
fragilidades identificadas pelo participante na sua atuação enquanto preceptor, utilizouse como apoio a análise de similitude com suporte do programa de software Interface
de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires
(IRAMUTEQ), que é gratuito e faz análises estatísticas sobre corpus textuais e tabelas
indivíduos/palavras. Utilizou-se como método a análise de similitude, que identifica
coocorrências entre palavras e indica a conexidade entre as palavras (CAMARGO;
JUSTO, 2013).
Para apresentação das falas dos participantes no estudo, foi utilizado código seguido
de numeração (preceptor 1 a preceptor 22) para manter o anonimato dos sujeitos.
O estudo respeitou os princípios éticos preconizados para as pesquisas realizadas com
seres humanos pela Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de
Saúde. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com número de CAAE:
06019319.5.0000.5292 e Número do Parecer: 3.180.283/2019.

Resultados e Discussões

Todos os preceptores eram do sexo feminino, com idade entre 27 e 49 anos, com média
de 35,68 ± 5,33 anos; 13 eram casadas (59,1%) e nove eram solteiras ou divorciadas
(40,9%). Metade dos participantes não possuía filhos (11; 50%), a outra metade que
possuía, tinha entre um e três filhos (11; 50%).
Os dados registrados demonstram uma estatística evidenciada historicamente nos
cursos da área da saúde, nos quais há uma prevalência de mulheres. De acordo com
Machado (1986) e Wermelinger et al. (2010), as mulheres tendem a desempenhar
atividades laborais que apresentam uma menor resistência funcional, denominada
“atividades femininas”, como também, cargos que não necessitam de qualificação e
apresentam uma extensão da sua imagem familiar, ou seja, desempenham funções que
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propendem a cuidar mais, reafirmando assim, que ainda há uma predominância de
estereótipos.
Nesse aspecto, por meio dessa pesquisa, é perceptível identificar que mesmo com
passar do tempo e muitas mudanças na concepção da sociedade, além da inserção no
mercado de trabalho em várias áreas de atuação o número de mulheres na saúde ainda
é predominante.
Em relação à graduação dos participantes, 10 são formados em enfermagem (45,5%),
seis em fisioterapia (27,3%), dois em fonoaudiologia (9,1%), um em farmácia (4,5%),
um em nutrição (4,5%), um em psicologia (4,5%) e um em serviço social (4,5%). Estão
formados há pelo menos seis anos e, no máximo, há 22 anos, com média de 11,63 ±
4,92 anos.
Na RMS é possível identificar a Educação Interprofissional como um dos pilares da
educação, a qual ocorre quando os profissionais da equipe aprendem entre si sob a
perspectiva do outro, dessa forma, melhorando todo o processo de cuidado. Ademais,
os profissionais trabalham em equipe, permitindo interação e melhorando a qualidade
do cuidado a partir da troca de experiências (REEVES, 2016).
Os preceptores apresentam experiência profissional na área de formação de pelo
menos cinco anos e, no máximo, 21 anos, com média de 10,81 ± 5,22 anos, sendo que
13 participantes (59,1%) são formados ou trabalham na área de formação há no máximo
10 anos.
Quinze profissionais (68%) trabalham há quatro anos na instituição pesquisada, os
outros estiveram entre dois e sete anos. Doze pessoas (54,5%) não possuem outro
vínculo de trabalho, tendo carga horária semanal de 30 a 40 horas; e 10 (45,5%)
possuem carga horária de 42 até 70 horas semanais.
Nenhum preceptor possui doutorado, mas todos os preceptores possuem pelo menos
um curso de pós-graduação, assim distribuídos: 11 fizeram especialização (50%), seis
mestrado (27,3%) e cinco concluíram residência (22,7%).
No que diz respeito à experiência e formação pedagógica do preceptor, identificou-se
que 17 dos pesquisados (77,3%) já tinham ministrado aula teórica e/ou prática em
instituição de ensino ou em estágios/cenários práticos; e cinco (22,7%) nunca tinham
ministrado aula teórica nem prática, nem acompanhado aluno em estágios/cenários
práticos. Quatorze (63,6%) nunca fizeram curso ou tiveram formação na área de ensino;
e oito (36,4%) já fizeram mestrado ou licenciatura.
Desse modo, pode-se perceber que 63,6% nunca fizeram curso ou formação na área
de ensino, logo a maioria não tem preparo pedagógico e o papel de preceptor veio junto
com a função assistencial no âmbito de um hospital de ensino.
Trata-se de problemática já evidenciada pela literatura, que demonstra que alguns
profissionais que atuam em programas de preceptoria nunca tiveram contato com a
docência durante a formação, em decorrência disso, os profissionais não sentem
segurança em como agir em determinadas situações e não possuem certeza se os
métodos utilizados estão corretos (STEINBACH, 2015). Dessa forma, a falta de
capacitação influencia diretamente na aprendizagem dos discentes e também tem
relação intrínseca na articulação da teoria com a prática.
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Quando solicitado aos participantes para descrever as principais atividades que
realizam enquanto preceptor, as respostas puderam ser categorizadas em três temas
principais: orientação apenas de atividades práticas; orientação de atividade prática
separada de orientação teórica, como atividades independentes; e orientação de prática
e teoria de forma interligada.
Seis respostas (27,3%) foram categorizadas em “Orientação apenas de atividades
práticas”. Nessa categoria, o preceptor foca em relatar os procedimentos técnicos que
realiza e acompanha os residentes durante a realização, sem envolver o embasamento
teórico, como mostrado nos depoimentos a seguir:
Acompanho os alunos durante a prática na rotina do serviço como fazer exame físico;
coleta de exames; fazer medicação; procedimentos invasivos como passagem de
sonda; recepcionar o bebê e família na admissão; abrir prescrição médica; solucionar
problemas na tomada de decisões etc. (Preceptor-01)
Percebe-se nesta categoria que o preceptor, além de realizar as demandas assistenciais
da sua atividade laboral, atua como docente, porém não busca a articulação teoriaprática como elemento fundamental. Trata-se de aspecto preocupante, pois se
compreende como função essencial do preceptor estreitar a distância entre a teoria e
prática, realizando uma integração entre ambas, garantindo um cuidado qualificado,
pois os discentes conseguem aplicar no seu cotidiano os conteúdos ministrados em
aula, sendo também protagonistas desse cenário (WANDERLEY et al., 2015; PEREIRA;
TAVARES, 2016). Observa-se, então, que a presença primordial do preceptor deve ir
além de repassar os seus conhecimentos teóricos ou práticos, pois necessita ensinar
como aplicá-los e integrá-los na assistência de forma correta.
Duas descrições (9,1%) se encaixaram em “Orientação de atividade prática separada
de orientação teórica”. É citado pelos preceptores nessa categoria como dois momentos
diferentes: o momento da atividade prática e o momento da atividade teórica, não
estando essas orientações intrinsecamente ligadas.
Nesse contexto, mais uma vez se denota a importância de se compreender as relações
que existem entre conhecimentos teóricos e práticos, pois por meio da sua aplicação
pode-se envolver as singularidades durante a execução da teoria apreendida na prática,
ainda permitindo a autonomia, criticidade e formando um profissional de excelência,
possibilitando ainda atender as necessidades reais da população, qualificando, assim,
suas ações. (WANDERLEY et al., 2015; SILVIA; NATAL, 2019; PEREIRA; TAVARES,
2016).
Dessa forma, é possível identificar a utilização dessas duas metodologias para garantir
um ensino de eficiência e eficácia, todavia elas precisam ser integradas para formação
de um profissional qualificado que saberá como se portar em todas as situações que irá
encontrar durante a assistência.
Por fim, 14 (63,6%) depoimentos integraram a categoria “Orientação de prática e teoria
de forma interligada”, em que descrevem suas atividades envolvendo a orientação da
prática clínica, porém vai além da demonstração de técnicas, o preceptor realiza
discussões teóricas de forma integrada, como pode ser observado na fala a seguir:
Discussão do caso clínico beira leito, acompanhamento do residente durante os
atendimentos, discussão de artigos científicos, feedback das ações e da postura do
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residente perante sua atuação como profissional, ministrar aulas, levar questionamentos
aos residentes fazendo com que os mesmos busquem as respostas e se tornem mais
reflexivos e proativos. (Preceptor-05)
Verifica-se, nesta categoria, uma abordagem pedagógica ideal, uma vez que,
considerando que os preceptores estão presentes na maior parte do processo ensinoaprendizagem que ocorre de forma prática, este é essencial para o desenvolvimento e
a construção do perfil profissional do residente (STEINBACH, 2015; BRASIL, 2006,
2012).
Assim, por meio da utilização de metodologias ativas de integração entre teoria e
prática, os preceptores podem fomentar pensamentos e reflexões críticos, tornando a
aprendizagem mais significativa e potencializando o conhecimento dos residentes, os
capacitando para encarar e superar os desafios em suas atividades e, portanto,
contribuindo positivamente para o processo de formação (GUIA ACADÊMICO
REMULTISF, 2017; BERBEL, 2011; ANTUNES; DAHER; FERRARI, 2017).
Todos os participantes (100%) iniciaram suas atividades de preceptoria de forma
repentina, a partir do seu ingresso no serviço no local e no horário que o residente faz
rodízio de estágio. Quando questionados acerca desse ingresso na preceptoria, as
respostas envolveram justificativa como: ao mudar de setor; por ser de escala diurna;
ao assinar o contrato com a empresa; por ser um hospital de ensino; e automaticamente
quando começou a residência, demonstrados nas falas:
A inserção como preceptor se deu na forma de sabermos que é um hospital escola, e
assim teríamos alunos. (Preceptor-22)
Iniciei na preceptoria ao ser escalada na UTI neonatal. (Preceptor-09)
Apenas um preceptor (4,5%) disse que recebeu treinamento para sua inserção na
Residência, já 21 (95,5%) não receberam. Dos que não receberam, dois (9,1%)
comentaram que foi ofertado curso, porém não teve condições de fazer e outros dois
(9,1%) estavam recebendo treinamento no período em que os dados foram coletados.
Essas situações podem ser demonstradas pelos seguintes relatos:
Comecei atuando como preceptor sem nenhum tipo de treinamento ou orientação.
(Preceptor-17)
Não tive nenhum treinamento específico para a preceptoria, apesar de a Mejc e HUOL
terem oferecido cursos nessa área. Eu é que não tive condições de realizar esses
cursos. (Preceptor-15)
Apesar de uma inserção repentina e por vezes sem o adequado preparo, os preceptores
lidam com o desafio de ensinar os seus com lacunas de embasamento pedagógico, uma
vez que a grande maioria desses profissionais só possui formação na área da saúde
(STEINBACH, 2015; SILVA, 2018; PEREIRA;TAVARES; ROSAS, 2016).).
Dessa forma, sem o preparo teórico da pedagogia para assumir esse cargo, o preceptor
encontra dificuldades para utilizar metodologias ativas na residência multiprofissional,
resultando em um ensino tradicional que acaba limitando o discente. À vista disso,
percebe-se a importância que a capacitação pedagógica possui, tanto para o preceptor
como também para o residente, uma vez que ambos se beneficiariam, pois o processo
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de ensino-aprendizagem se tornaria mais dinâmico, criativo, crítico e reflexivo
(STEINBACH, 2015).
Sobre o conhecimento das metodologias ativas de ensino na saúde pelos preceptores,
apenas um (4,5%) relatou conhecer os mais variados tipos, 14 (63,6%) relataram
conhecer alguns tipos e sete (31,8%) não conhecer. Porém, quando solicitados para
citar os tipos de metodologias ativas que conhecem, dos que relataram conhecer, alguns
apresentam um entendimento equivocado, colocando métodos de avaliação como se
fossem métodos de ensino ou citando características da metodologia e não cita o tipo,
como se pode perceber na Tabela 1.
TABELA 1. Especificação dos tipos de metodologias ativas de ensino conhecidas e/ou
utilizadas pelos preceptores. Natal/RN, 2020*.
TABELA 1 AQUI
Ainda sobre perspectiva da Tabela 1, com relação à utilização de metodologias ativas
pelos preceptores durante a orientação dos residentes na prática, 12 (54,6%) relataram
que não utilizam porque não conhecem ou porque não sabem utilizar; quatro (18,2%)
utilizam, mas tem dificuldades na execução; e apenas seis (27,2%) utilizam, pelo menos
um tipo, sem dificuldades. Dos que citaram utilizar algum tipo de metodologia, metade
deles citaram apenas um tipo e a outra metade citaram dois tipos, demonstrando que a
quantidade utilizada é bem menor que a conhecida.
As metodologias ativas garantem um melhor processo de ensino- aprendizagem,
estimulando a troca de experiências, interação e autonomia; o favorecimento do cuidado
interprofissional; a aprendizagem significativa a partir da reflexão-ação; e a melhoria no
próprio processo de cuidar em saúde, adquirido por meio da troca entre os profissionais
de forma participativa, além de um olhar multiprofissional. (AGUIAR, 2018; REEVES S.,
2016; ANDRADE et al., 2004).
No entanto, quando os preceptores não possuem conhecimento dessa ferramenta de
docência, são perceptíveis as limitações, pois o docente não saberá repassar o seu
conhecimento de uma forma eficaz ou saber se os métodos utilizados estão corretos ou
adequados, dessa forma podendo influenciar na compreensão dos discentes
(STEINBACH, 2015).
A fim de potencialização a descrição da ação pedagógica dos preceptores, foi utilizada
a análise de similitude para a análise das fragilidades e das potencialidades identificadas
pelo preceptor na sua atuação, como mostrado nas Figuras 2 e 3.
FIGURA 1. Análise de similitude das fragilidades identificadas pelos preceptores na sua
atuação. Natal/RN, 2020.
FIGURA 1 AQUI
FIGURA 2. Análise de similitude das potencialidades identificadas pelos preceptores na
sua atuação. Natal/RN, 2020.
FIGURA 2 AQUI
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De acordo com a análise de similitude mostrada na Figura 1 e as respostas dos
preceptores, pode-se perceber que foram citadas como as principais fragilidades da
preceptoria: a demanda de atividades e a atuação na assistência, além da falta de
tempo, formação e curso específico para o preceptor; conciliar a preceptoria e o serviço;
e o preceptor avaliar o residente, as quais estão representadas nas falas a seguir:
Falta de tempo dedicado exclusivamente para realização de atividades de preceptoria.
É difícil conciliar as demandas da assistência com as da preceptoria. Falta de
treinamento/orientação. (Preceptor-11)
Falta de cursos específicos na área de preceptoria. (Preceptor-02)
É perceptível nas falas dos preceptores e nas leituras realizadas a relação da alta
demanda com a falta de tempo, muitas vezes em uma instituição de saúde acontece a
indefinição ou ambiguidade relativa ao papel do profissional, então o mesmo se sente
sobrecarregado e não consegue acompanhar o residente, pois eles precisam de
supervisão e orientação, e, devido a alta demanda, a falta de tempo entra como
fragilidade (ARRUDA et. al, 2016; NASCIMENTO, 2016; SILVA,2018).
Outro fator que pode ser observado como dificultoso para aplicação das metodologias
ativas é a falta de embasamento pedagógico durante a preceptoria, uma vez que os
preceptores possuem dificuldade de agir em determinada situação e/ou sentem dúvida
se estão agindo de forma correta, pois ainda se nota uma falta de capacitação
pedagógica, que precisa ser mudada para que, desta forma, venha melhorar cada vez
mais a qualidade de ensino da RMS (SILVA, 2018; STEINBACH, 2015;
PEREIRA;TAVARES; ROSAS, 2016).
Como mostrado na Figura 2 e nas respostas dos preceptores, uma das principais
potencialidades colocada pelos preceptores foi a contribuição na formação dos
residentes. Outra foi a atuação do preceptor nas discussões com o residente. Além
disso, foram citadas também a experiência do preceptor, compartilhar conhecimento,
atualização profissional, gostar de atuar na área e ensinar na prática, conforme
elucidado no seu depoimento:
A oportunidade de atualização profissional e de contribuir para uma formação
qualificada na minha área de atuação. (Preceptor-19).
Por intermédio dos dados coletados e ideias em discursão realizadas nessa pesquisa,
percebe-se que o uso das metodologias ativas pode trazer benefícios relevantes para
uma instituição de saúde e para seus profissionais, uma vez que a troca de experiências
melhora o processo de trabalho em saúde, desenvolve um olhar multiprofissional e os
conceitos de equipe ficam mais visíveis, gerando uma boa convivência, o que
potencializa melhores resultados.
Destarte, verifica-se que as potencialidades das metodologias ativas são
inquestionáveis, a partir dos pontos positivos observados e dos benefícios garantidos,
o que elucida ser fundamental o investimento na capacitação pedagógica dos
preceptores.

Conclusão
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Constatou-se que o Programa de Residência Multiprofissional estudado é composto por
um uma equipe multidisciplinar, sendo esta uma característica predominante dessa
modalidade de ensino, além de possuir um maior número de profissionais do sexo
feminino, assim como grande tempo de experiência na área de atuação.
Refletiu-se que, nessa área de ensino, é imprescindível a educação interprofissional, na
qual cada um dos componentes dessa esfera aprende com os demais, permitindo uma
maior troca de experiências e conhecimentos.
Em contrapartida, a maioria dos preceptores não possui formação na área de ensino,
acarretando limitações acerca do processo ensino-aprendizagem, uma vez que os
docentes não encontram segurança para aplicar as metodologias adequadas em um
ensino eficaz, além de possuir dificuldade devida alta demanda.
Em contrapartida, pode-se observar que, no geral, há conhecimento sobre as
metodologias ativas, as quais garantem autonomia, conhecimento acerca das
especificidades das práticas e pensamento crítico reflexivo.
Baseado na pesquisa realizada, verificou-se que as metodologias são fundamentais
para uma educação de qualidade que formem profissionais capacitados para o
enfrentamento da assistência. Nesse contexto, o estudo demonstra que as
metodologias apresentaram resultados satisfatórios quando aplicadas, tanto para os
docentes como para os discentes.
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TABELA 1. Especificação dos tipos de metodologias ativas de ensino conhecidas e/ou
utilizadas pelos preceptores. Natal/RN, 2020*.
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FIGURA 1. Análise de similitude das fragilidades identificadas pelos preceptores na sua
atuação. Natal/RN, 2020.
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FIGURA 2. Análise de similitude das potencialidades identificadas pelos preceptores na
sua atuação. Natal/RN, 2020.
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TÍTULO: Perfil dos profissionais que exercem a gestão nos estabelecimentos
assistenciais de saúde, acerca das competências para gestão em saúde.
Resumo
Objetivo: este estudo busca compreender e analisar o perfil sociodemográfico,
acadêmico e profissional dos gestores dos estabelecimentos assistenciais de saúde
públicos do município de Natal/RN. Método: pesquisa descritiva, transversal, de
abordagem qualitativa, realizada com 30 gestores dos distritos Sul e Oeste. A coleta foi
realizada por meio de entrevista individual marcada e dois instrumentos para a coleta.
Resultados: predominância de profissionais do gênero feminino com 53,3%, enquanto
o masculino apresenta 46,7%. O grau de escolaridade dos profissionais entrevistados,
86,7% de nível superior e 13,3% de nível médio. Conclusão: o estudo trouxe
informações que possibilitam conhecer melhor o perfil e as características
sociodemográficas, de formação acadêmica e profissional dos gestores. Foi possível
concluir que não são só os gestores dos distritos de Natal que não possuem um perfil
adequado para exercer o cargo de gestão corretamente.

Palavras-chave: Perfil-profissional, Gestão em Saúde, Competências Gerenciais.
TITLE: Profile of professionals who exercise management in health care establishments,
on the skills for health management.
Abstract
Objective: This study seeks to comprehend and analyse the sociodemographic,
academic and professional profile of the managers of public health care establishments
from Natal/RN. Method: descriptive, cross-sectional, and qualitative approach research,
accomplished with 30 managers from the south and southeast districts. The data
collection was carried out through scheduled individual interviews and two instruments
for the collection. Results: predominance of female professionals with 53.3%, while male
constitutes 46.7% of the total. As for the interviewees' level of education, 86.7% had a
complete college education and 13.3% had complete high school education. Conclusion:
the study gathered information that enabled a better understanding of the profile and
sociodemographic features of the managers' professional and academic training. It was
possible to conclude that it is not only the managers from the districts of Natal that do
not have the proper profile to practice the management position correctly.
Keywords: Professional Profile, Health Management, Managerial Competences.
Introdução
Cada vez mais se verifica nos serviços de saúde discussões referentes à qualidade do
atendimento prestado a população. Porém, a reorganização do sistema de saúde vem
ocorrendo desde 1970, com o movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Além desse
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movimento é importante destacar a criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária
e a VIII Conferência Nacional de Saúde que possibilitaram conquistas importantes para
o Brasil, que foram consolidadas na Constituição Federal Brasileira de 1988, entre elas
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Art.196, que assegura saúde para todos
os
cidadãos
e
dever
do
Estado
(Brasil,
1986).
O SUS assume Princípios e Diretrizes reguladas pela aprovação da Lei Orgânica da
Saúde em 1990 (Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90) que regem o sistema para um
funcionamento universal, igualitário e integral, que possua uma descentralização e
regionalização para distribuir as responsabilidades governamentais e delimitação
territorial, junto com a hierarquização e participação social (Brasil, 1990).
Mesmo com essas conquistas e um modelo de saúde consolidado, ainda ocorre certa
distância entre uma parte da população. Para Batista e Gonçalves (2011), há a
diminuição do acesso de usuários no sistema devido à diferença de pensamentos entre
profissionais, gestores e usuários. Dessa forma, entende-se por que é importante a
formação adequada de todos os profissionais que atuam na área, para gerir e
operacionalizar
o
sistema.
A atenção básica é a principal porta de entrada no SUS, pois é por meio dela que se
ordena um cuidado integral e interligado com todas as complexidades do sistema.
Ocorreu em 1978 a Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde (APS),
com a meta de atingir um alto nível de saúde em toda a comunidade no ano de 2020,
declarando que a chave para essa meta são os cuidados primários em saúde, baseados
em
tecnologias
práticas
e
métodos
(Brasil,
1978).
Segundo Fernandes, Machado e Anschau (2009) é necessário um profissional
preparado, que consiga transpor o serviço e prestar assistência fundamentada nos
princípios do SUS para gerenciar uma equipe de saúde e suprir as expectações do
usuário. Desse modo, a formação do gestor é essencial para executar as políticas de
saúde e as habilidades técnicas, não só para favorecer o usuário, mas para o grupo de
profissionais também, o qual ele é responsável pela liderança, sabendo mediar
possíveis
conflitos
entre
a
equipe
multiprofissional.
Para Romagnolli, Carvalho e Nunes (2014) são instrumentos do trabalho gerencial: “o
planejamento, o dimensionamento, o recrutamento e seleção de pessoas, a avaliação
de desempenho e de serviço, a educação permanente em saúde, a supervisão, os
materiais, equipamentos e a instalação física”. Por essa descrição, compreende-se
melhor o fluxo de trabalho do gestor que requer habilidades e conhecimentos para
conduzir a equipe durante todo processo de trabalho, ou seja, desde o recrutamento e
seleção até a educação permanente desse profissional durante sua permanência na
organização.
Fernandes, Machado e Anschau (2009) afirmam que “A gerência possui um caráter
articulador e integrativo, sendo a ação gerencial determinada e determinante no
processo de organização de serviços de saúde e um instrumento para e efetivação das
políticas”. Com isso, e todos os pontos discutidos até aqui, constata-se a importância da
formação do gestor em saúde para um desempenho eficaz das atividades, revelando
que um gestor despreparado pode ser um obstáculo para se alcançar o modelo de
saúde almejado. Assim surgindo o seguinte questionamento: Por quem está sendo
realizada a gestão dos estabelecimentos públicos de saúde do município de Natal/RN?
Qual
é
o
perfil
desses
profissionais?
Este trabalho tem grande relevância, pois, busca responder as questões levantas e tem
o objetivo de compreender e analisar o perfil sociodemográfico, acadêmico e profissional
dos gestores dos estabelecimentos assistenciais de saúde públicos do município de
Natal/RN.
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Metodologia
TIPO
DE
ESTUDO
Essa pesquisa tem característica descritiva, transversal, de abordagem qualitativa, uma
vez que, possui questões fechadas e abertas para serem respondidas. Dessa forma, o
estudo irá definir as características de determinada população utilizando técnicas de
coleta
de
dados
padronizadas
(GIL,
2002).
LOCAL
DO
ESTUDO
A pesquisa será realizada nos estabelecimentos assistenciais de saúde publica
(atenção básica), do município de Natal-RN, analisando toda a rede de Estabelecimento
Assistencial de Saúde (EAS), listados pela Secretaria Municipal de Saúde do município.
Atualmente são 81 estabelecimentos assistenciais no município de Natal, agrupados em
cinco Distritos Sanitários (DS), denominados de Distrito Norte I, Distrito Norte II, Distrito
Sul, Distrito Leste e Distrito Oeste, totalizando atualmente 81 estabelecimentos
assistenciais
de
saúde.
(NATAL,
2020).
POPULAÇÃO
E
AMOSTRA
DO
ESTUDO
A população do estudo será composta pelos 81 gestores responsáveis pelos
estabelecimentos assistenciais de saúde públicos do município de Natal/RN. A definição
da amostra acontecerá por meio do processo aleatório simples, respeitando o intervalo
de confiança de 95%, e 5% de erro, contendo assim, 60 indivíduos na amostra.
COLETA
E
ANÁLISE
DOS
DADOS
Inicialmente a coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas individuais marcadas
com horário e local escolhidos pelos sujeitos, utilizando dois instrumentos: questionário
de caracterização do gestor; e um questionário com perguntas abertas, para coletar
dados sociedêmográficos (sexo, idade), profissionais (tempo de trabalho como gestor e
experiências anteriores) e de formação (formação inicial, cursos de pós-graduação e
qualificação profissional), que ocorreu somente após a anuência e assinatura dos
sujeitos
do
Termo
de
Consentimento
Livre.
Devido o encerramento do período para coleta de dados e à impossibilidade de
continuidade de uma das integrantes anteriores em realizar a coleta em tempo hábil
para continuidade da pesquisa, juntamente com o cenário de Pandemia mundial que
estamos vivendo, sendo impossível nesse momento realizarmos a retomada de coleta
de dados como realizada anteriormente (face a face) como forma de manter as
orientações de segurança para discentes da UFRN, recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde, uma vez que tal coleta precederá contato não só com os profissionais
da área da saúde, mas o seu deslocamento também configurado como espaço de risco.
Assim, para a coleta de dados nos distritos restantes, foi solicitado em outro plano à
coleta dos dados por meio de formulário eletrônico. Inicialmente o contato será feito por
telefone (fornecido pela secretária de saúde), para adquirir o endereço eletrônico do
participante. Dessa forma, serão enviados dois instrumentos: questionário de
caracterização do gestor; e um questionário com perguntas abertas, por meio de um link
gerado pela ferramenta do Google Forms, que só serão iniciadas após a anuência e
assinatura dos sujeitos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Devido todos os contratempos que impossibilitaram a coleta de dados nos distritos Norte
I, Norte II e Leste (que estão tendo continuidade em outro plano), foram coletados e
analisados os dados dos DS Sul e Oeste do município de Natal/RN no ano de 2019, por
meio da aplicação do instrumento de caracterização dos profissionais.
ASPECTOS
ÉTICOS
Esta pesquisa será submetida para aprovação pelo Comitê de Ética da UFRN, após
receber a anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN. Irá preservar o
caráter voluntario, anonimato e garantir a devida proteção aos participantes das
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pesquisas científicas de acordo com a Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional
de
Saúde.
Os participantes serão informados sobre as especificidades da sua participação no
estudo e o objetivo antes da aplicação do instrumento de pesquisa. Com isso, seguindo
os preceitos éticos, os participantes serão convidados a assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, para continuar com a pesquisa.
ORGANIZAÇÃO
E
ANÁLISE
DOS
DADOS
A análise dos dados dos Distritos sanitários Sul (13 unidades) e Oeste (20 unidades) do
município de Natal/RN ocorreram a partir de estatística descritiva, com o suporte do
pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), que é uma ferramenta
para análise de dados utilizando técnicas estatísticas básicas e avançadas.

Resultados e Discussões
Para apresentar de uma forma mais clara e objetiva, subdividiram-se as informações
coletadas em quatro tópicos, são eles: Caracterização do Perfil Sociodemográfico,
Caracterização do Perfil de Formação Acadêmica, Caracterização do Perfil de
Formação Acadêmica para Gestão em Saúde, e Caracterização de Experiências
Profissionais
como
Gestor
em
Saúde.
Caracterização
do
Perfil
Sociodemográfico
Na tabela 1 (Apêndice A) observa-se uma amostra composta por 30 profissionais e uma
distribuição por sexo, idade e grau de escolaridade dos participantes da pesquisa. O
primeiro ponto analisado é a predominância de profissionais do gênero feminino com
53,3%, enquanto o masculino apresenta apenas 46,7%, esse ponto confirma o
crescimento da mulher em cargos de gestão que é necessário o processo de tomada
de decisão, assim como visto no estudo de Melo, e também, se assemelha com o
estudo: Perfil dos gerentes de Atenção Primária à Saúde de municípios de pequeno
porte do norte do Paraná, realizado anteriormente, que apresentou após a análise da
coleta de dados que dos 90 profissionais entrevistados, 82 eram do sexo feminino
(91,1%).
Para Brito, Alves, Montenegro, Caram e Rezende (2015), a determinação e as
características femininas, juntamente com uma liderança que busca valorização do
individuo, flexibilidade, medidas e ações voltadas para a humanização, seguindo os
princípios preconizados pelo SUS para as organizações, tendem a crescer ainda mais
as
mulheres
nesses
cargos.
Além disso, destacou-se a faixa etária preponderante acima de 50 anos (40%), o que
revela um grupo de profissionais experientes, com maior maturidade profissional em
relação ao tempo no mercado de trabalho, entretanto, apresenta também a falta de
oportunidade em assumir cargos de gestão para os profissionais mais jovens que estão
em inicio de carreira. Devemos analisar também o grau de escolaridade dos
profissionais entrevistados, sendo 86,7% com nível superior, o que é um dado positivo,
já que para se gerir uma unidade de saúde de uma forma integral é necessário ser
dotado de técnicas e conhecimentos específicos, porém, ainda permanecem
profissionais
ativos
com
nível
médio
(13,3%).
Caracterização
do
Perfil
de
Formação
Acadêmica
Na tabela 2 (Apêndice A), observam-se resultados bem variados referentes ao ensino
superior dos participantes envolvidos na pesquisa, e um fator destaque é que apenas 1
profissional (3,8%) possui formação superior em gestão em saúde.
Também é importante destacar que mais da metade (56,0%) dos entrevistados não
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possuem formação na área da saúde e apenas 29,7% possuem uma Pós-graduação,
sendo
em
nível
de
especialização.
Segundo Bazzo, Gimenez e Polo, os gerentes das unidades de saúde devem possuir
conhecimento, habilidade, técnicas e ações de planejamento com princípios e diretrizes
da PNAB, para gerir de forma mais eficiente e eficaz e evitar insatisfação e conflitos com
usuários. Para que ocorra essa atuação, os gestores precisam buscar qualificação
superior e conhecimentos específicos da área, e também, buscar treinamento para toda
a equipe de trabalho. Além disso, é por meio da educação superior que são
desenvolvidas competências, habilidades e qualidades de âmbito geral e profissional
específicas de uma carreira ou profissão e se torna cada vez mais necessário atualizar
os
seus
conhecimentos
(NACIF;
CAMARGO;
2009).
Caracterização do Perfil de Formação Acadêmica para Gestão em Saúde
No que se refere à formação acadêmica específica (Tabela 3), apenas 10% dos
profissionais possui pós-graduação na área de gestão em saúde. Porém, 60% dispõem
de cursos referentes à área da gestão, com predominância de até 6 meses de duração.
Ao analisar esses dados observa-se que 70% dos participantes tem uma formação
especifica, o que é um ponto muito positivo, entretanto, ainda existe uma minoria,
aproximadamente 30% dos profissionais entrevistados, que não frequentaram pósgraduação ou cursos da área de gestão em saúde, o que interfere na formação dos
perfis
de
gestão.
Um estudo feito por Melo, Alchier e Neto, com o objetivo de avaliar o perfil técnicoprofissional de gestores do SUS, também apresentou dados semelhantes, quase um
terço dos entrevistados (33,3%) não eram nem da área da saúde, nem da área
administrativa, evidenciando que na pratica isso ocorre bastante nas unidades
assistenciais. O que nós leva a concluir que os entraves na operacionalização do SUS
podem
estar
localizadas
nas
gestões
dessas
unidades.
Caracterização de Experiências Profissionais como Gestor em Saúde.
Sobre a experiência profissional, 53,3% dos servidores já exerceram a gestão em outras
unidades de assistência a saúde, e também, a maior parte dos profissionais já possui
entre um ou mais de cinco anos atuante no cargo de gestão na unidade que foi realizada
a entrevista, e apenas 13,3% dos funcionários estão entre 6 meses e 1 ano gerindo a
unidade. As experiências no mercado de trabalho são essenciais para desenvolver
conhecimentos práticos e aprimorar os assuntos teóricos ensinados em sala de aula.
Quanto ao estudo realizado por Ohira, os resultados não apresentaram semelhanças
no que se referem a experiências passadas, pouquíssimos gerentes exerceram cargos
de gestão em outras unidades (37,7%), porém, a maior parte dos profissionais tem entre
um ou mais de cinco anos de atuação na unidade atual. Entretanto, essa pesquisa
mostra resultados similares aos que foram encontrados por Melo e Alchieri, ao analisar
os dados coletados concluíram que nenhum gestor possuía experiência anterior no atual
cargo.
Assim, podemos perceber que grande parte dos gestores do município de Natal/RN que
estão exercendo o cargo de gestão nos (DS) Sul e Oeste, contam com umas formações
especificas na área da gestão e certa bagagem para auxiliar no desempenho das
atividades exigidas. Esses resultados revelam que a Educação Permanente em Saúde
(EPS)
está
presente
no
município.
Educação Permanente em Saúde segundo a definição assumida pelo Ministério da
Saúde (MS) configura-se como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar
se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos
trabalhadores da saúde” (BRASIL, 2014).
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Conclusão
O estudo trouxe informações que possibilitam conhecer melhor o perfil e as
características sociodemográficas, de formação acadêmica e profissional dos gestores
em saúde das unidades pesquisadas dos municípios de Natal, contribuído para o
crescimento
do
conhecimento
nessa
área.
Consequentemente, após a discussão dos dados coletados com outros estudos, foi
possível concluir que não são só os gestores dos distritos de Natal que não possuem
um perfil adequado, porém, observamos que foi praticamente nulo o número de
profissionais formados inicialmente em gestão. Esse dado é preocupante e mostra que
na prática, independente da sua formação, qualquer profissional “poderá” assumir um
cargo de gestão e aprender como gerir com o passar d tempo, deixando de lado
atividades que possibilitem os profissionais de adquirirem conhecimentos e habilidades
próprias
da
gestão.
Desta forma, julga-se que as formações adequadas devem trazer conhecimentos
regidos pelos princípios e diretrizes do SUS, juntamente com as legislações especificas
programas de saúde, ferramentas de planejamento e avaliação e também uma melhor
compreensão das dificuldades enfrentadas pela saúde, destacando assim, que o gestor
deve possui um perfil com conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver os
impasses
adequadamente.
Sugere-se uma inserção mais fiscalizada e organizada dos gestores nas unidades do
município, com o foco no perfil de formação acadêmica e qualificação profissional
específica
voltada
para
a
área
da
saúde
e
gestão.
A pesquisa alcançou os objetivos e abre novas questões para futuras investigações. A
barreira do estudo ocorreu devido a não contemplação de todos os distritos sanitários
do município de Natal/RN. Entretanto, os resultados transmitiram transparência e
conseguiram abordar a importância de conhecer o perfil dos gestores que estão gerindo
as unidades de saúde e a importância de exercer uma gestão baseada em técnicas e
conceitos.
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TÍTULO: MORTALIDADE POR HOMICÍDIO EM MULHERES SEGUNDO MEIO DE
PERPETRAÇÃO NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE
Resumo

A violência contra as mulheres é um importante problema de Saúde Pública e de
desrespeito aos Direitos Humanos, pois em sua face mais cruel retira das mulheres o
direito à vida. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar a tendência temporal da
mortalidade por homicídios em mulheres nos estados da região Nordeste segundo meio
de perpetração, no período de 2000 a 2018. Os registros de óbitos por homicídios
femininos na faixa etária de 0 a 80 e mais anos, foram extraídos do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). As análises de tendência foram
estimadas por meio da regressão binomial negativa, utilizando a library MASS,
considerando-se estatisticamente significativos valores de p≤0,05. As maiores taxas de
mortalidade por 100 mil mulheres foram observadas nos estados de Alagoas (6,03
óbitos) e Pernambuco (5,99 óbitos) e as menores Piauí (2,54 óbitos) e Maranhão (3,42
óbitos). Em todos os estados as maiores taxas de mortalidade foram homicídios
perpetrados por arma de fogo, com exceção dos estados do Maranhão e Piauí em que
foram ocasionadas por objetos cortantes e penetrantes. Todos os estados
apresentaram tendência ascendente de mortalidade, com exceção da Pernambuco em
que foi descendente. Perfil semelhante foi verificado em óbitos perpetrados por arma de
fogo. Os homicídios femininos representam importante problema de saúde pública nos
estados da região Nordeste, sendo a arma de fogo o principal meio de perpetração
destas mortes.

Palavras-chave:

Homicídio.Mulheres.Violência

de

Gênero.Mortalidade.Estudos

Ecológicos.
TITLE: HOMICIDE MORTALITY IN WOMEN ACCORDING TO MEANS OF
PERPETRATION IN THE STATES OF THE NORTHEAST REGION
Abstract

Violence against women is an important public health problem and disrespect for human
rights, because in its most cruel face it removes the right to life from women. In this
sense, the present work aims to analyze a temporal trend of mortality by homicides in
women in the states of the Northeast region according to the means of perpetration, in
the period from 2000 to 2018. The records of deaths by female homicides in the age
group from 0 to 80 and over years, were extracted from the Mortality Information System
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(SIM / DATASUS). The trend analyzes were estimated by negative binomial regression,
using a MASS library, considering statistically values of p≤0.05. The highest mortality
rates per 100 thousand women were observed in the states of Alagoas (6.03 deaths)
and Pernambuco (5.99 deaths) and the lowest Piauí (2.54 deaths) and Maranhão (3.42
deaths). In all states, the highest mortality rates were homicides perpetrated by firearms,
with the exception of the states of Maranhão and Piauí, where were caused by sharp
and penetrating objects. All states had an upward trend in mortality, with the exception
of Pernambuco, where it was downward. A similar profile was verified in deaths
perpetrated by a firearm. Female homicides represent an important public health
problem in the states of the Northeast region, with firearms being the main means of
perpetrating these deaths.

Keywords: Homicide.Women.Gender Violence.Mortality.Ecological studies.
Introdução
A violência contra a mulher não é de hoje um fato novo, é tão antigo quanto os primeiros
sinais de humanidade (WAISELFISZ, 2015). O que pode parecer novo é a exposição na
mídia que vem ganhando força nos últimos anos, o debate sobre e a preocupação em
realizar
mudanças
nesse
cenário.
O conceito feminicídio que foi formulado por Diana Russell e citado pela primeira vez
em 1976 durante o Tribunal Internacional de Crimes Contra as mulheres, definiu como
homicídio de mulheres por homens por simplesmente serem mulheres (MENEGHEL et
a.,2017), ou seja, feminicídio nada mais é do que o crime de ódio baseado no gênero.
Freud em ‘’Reflexões para os tempos de guerra e morte’’ esclarece que a existência da
violência não se deu do nada, mas que sua origem vem acompanhando os passos da
civilização. Ele escreve:
A própria ênfase dada ao mandamento "Não matarás" nos assegura que brotamos de
uma série interminável de gerações de assassinos, que tinham a sede de matar em seu
sangue, como, talvez, nós próprios tenhamos hoje. Os esforços éticos da humanidade,
cuja força e significância não precisamos absolutamente depreciar, foram adquiridos no
curso da história do homem; desde então se tornaram, embora infelizmente apenas em
grau variável, o patrimônio herdado pelos homens contemporâneos (FREUD,
1974[1915], p. 335).
Quatorze anos após a Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha e cinco da Lei 13.104/2015
Lei do Feminicídio, no Brasil segundo o último Atlas da Violência 2020, em 2018 mais
de 4.519 mulheres foram assassinadas, com isso, evidenciando a posição ocupada no
último ranking da Organização Mundial da saúde (OMS) dos países mais violentos do
mundo contra a mulher que é a 5º entre 83 nações, apenas ficando atrás de El salvador
e
Colômbia
(FERRAZ,
2017).
Definir o feminicídio como “o assassinato de mulheres realizado por homens motivado
por ódio, desprezo, prazer ou um sentido de propriedade sobre as mulheres” (CAPUTI;
RUSSEL, 1992, p. 34) nos leva a um possível entendimento em relação aos motivos
para as práticas de violência pelos perpetradores. Em uma sociedade regida pelo
patriarcado Meneghel et al (2017) descreve que, devido a injunção do controle do
homem em relação a mulher, acaba se perpetuando a desigualdade de gênero
tornando-a vulnerável a um leque de agressões que percorrem da física a psicológica
até
chegar
em
seu
ápice,
em
sua
morte.
No Brasil, o cenário predominante de agressão e morte das mulheres é o doméstico, e
são de autoria de pessoas conhecidas ou íntimas das vítimas (Cerqueira, 2014), como
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de
maridos,namorados
ou
ex-parceiros.
Roichman (2020) cita alguns meios pelos quais os homicídios são perpetrados que vão
de força física, estrangulamento e espancamento, a arma de fogo e armas brancas
como
objetos
cortantes.
Entre as regiões do Brasil em quesito a destaque em níveis de violência se evidencia o
Nordeste, com crescente expressivo nas taxas de mortalidade por homicídios
masculinos e femininos dos anos 2000 (REICHENHEIM, 2011; WAISELFISZ, 2016).
Esse fato ficou mais explícito no estudo sobre a Tendência temporal da mortalidade por
homicídio de mulheres em regiões brasileiras, que analisou os dados coletados
referente ao número de feminicídio e apresentou as proporções preocupantes dos
estados do Nordeste, evidenciando as taxas nos estados de Pernambuco (8,25) e
Alagoas
(6,32).
O Atlas da violência (2020) relata que entre os anos de 2013 a 2018, as mortes de
mulheres dentro de casa aumentaram 8,3% e nesse mesmo período, houve um
aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro de casa.
Com a regulamentação da Lei nº 10.826/2003 que disponha sobre aquisição, porte e
uso de arma de fogo entramos em estado de alerta, e por considerar as preocupantes
evidências dos níveis de feminicídio na região Nordeste que o presente estudo objetivou
analisar a tendência temporal da mortalidade por homicídios em mulheres nos estados
da região nordeste segundo meio de perpetração, no período de 2000 a 2018.

Metodologia

Tratou-se de um estudo ecológico de tendência temporal, cuja população de estudo foi
composta por óbitos de mulheres por homicídio, nos estados da região Nordeste no
período de 2000 a 2018. As faixas etárias utilizadas foram agrupadas no intervalo de
cinco anos iniciando na faixa etária de 0-4 anos e terminando na faixa etária de 80 e
mais anos e segundo meio de perpetração. Os dados foram obtidos junto ao Sistema
de Informações sobre Mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde.
Os dados populacionais foram obtidos no site do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde, baseados no censo populacional dos anos de 1980, 1991,
2000 e 2010. As projeções intercensitárias para as populações para primeiro de julho
dos anos intercensitários foram as estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Calcularam-se calculadas taxas específicas segundo meio de perpetração,
taxas brutas e padronizadas pela população feminina do Censo de 2010.
A análise de tendência temporal foi realizada em duas etapas: inicialmente, realizou-se
a análise exploratória, por meio da função de autocorrelação e do teste de DurbinWatson para avaliar a autocorrelação da série histórica 24. Após a confirmação da
dependência temporal dos dados, analisou-se a tendência temporal, por meio da
regressão binomial negativa, pois os dados apresentaram superdispersão (variância
maior que a média) e, assim, a regressão de Poisson não é o método mais adequado,
mesmo a variável resposta representando dados provenientes de contagem
(ANTUNES, et al.,2015).
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O número de óbitos esperados para cada ano representou a variável dependente; e o
ano calendário centralizado, a variável independente. Decidiu-se por estimar modelos
de regressão ponderados, proporcionais ao tamanho populacional, adicionando
parâmetro conhecido como offset que corresponde no logaritmo da população de cada
localidade em estudo (ANTUNES, et al.,2015). As análises foram realizadas pelo
programa estatístico R versão 3.1.0, utilizando a library MASS, considerando-se
estatisticamente significativos valores de p≤0,05. O mesmo procedimento foi realizado
para o número de óbitos de acordo com o meio de perpetração arma de fogo e objeto
penetrante ou contundente, por serem os meios de perpetração que foram utilizados em
maior proporção nos homicídios femininos.
A tendência foi classificada em estacionária, decrescente ou ascendente, de acordo com
o valor do Risco Relativo (RR), por meio da exponenciação do coeficiente da regressão
e respectivo Intervalo de Confiança de 95% (IC95%). As séries são classificados
estacionárias, descendentes e ascendentes pela avaliação do Risco Relativo e
respectivo IC95%, a saber: estacionária, quando o IC95% contiver o valor 1;
descendentes, quando o Risco Relativo e IC95% contiverem valores menores que 1; e
ascendentes, quando o Risco Relativo e o IC95% apresentarem valores acima de 1
(ANTUNES et al.,2015).
Os dados que foram utilizados no referido projeto são todos de acesso livre no Sistema
de Informação da Mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde do Brasil, no qual não há a identificação dos sujeitos e nem envolveu o ser
humano em sua totalidade. Desta maneira, não se fez necessário submissão ao Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

Resultados e Discussões
No período em estudo foram registrados 22957 homicídios femininos nos estados da
região Nordeste, destaca-se que 57,88% destes foram perpetrados por arma de fogo e
30,30% por objeto penetrante/contundente ou cortante. Perfil semelhante foi verificado
em todos os estados com exceção do Maranhão e Piauí em que a maior proporção dos
óbitos utilizou objeto penetrante/contundente ou cortante (Figura 1). Ainda é importante
destacar que nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte, mais de 60% dos óbitos foram perpetrados por arma de fogo (Figura 1).
As maiores taxas de mortalidade por 100 mil mulheres foram observadas nos estados
de Alagoas (6,03 óbitos) e Pernambuco (5,99 óbitos) e as menores Piauí (2,54 óbitos)
e Maranhão (3,42 óbitos). Em todos os estados as maiores taxas de mortalidade foram
homicídios perpetrados por arma de fogo, com exceção dos estados do Maranhão e
Piauí em que as maiores taxas foram ocasionadas por objetos cortantes e penetrantes.
A avaliação exploratória das taxas de mortalidade suavizadas por médias móveis
trienais, destaca os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba como os estados que
apresentaram as maiores taxas no período de 2000 a 2018. Além disso, o estado de
Pernambuco destaca-se por apresentar redução nos coeficientes de mortalidade a partir
de 2011, e o Ceará apresenta evolução temporal contrária com aumento da mortalidade
(Figura 2).
No que diz respeito à tendência temporal de mortalidade por homicídio verificou-se
tendência ascendente em todos os estados exceto em Pernambuco em que houve
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descendência nas taxas de mortalidade, conforme sinaliza a análise exploratória
(Tabela1). Perfil semelhante foi verificado ao discriminar as taxas de mortalidade por
meio de perpetração por arma de fogo. Os óbitos perpetrados por objeto
cortante/penetrante ou contundente apresentaram tendência ascendente nos estados
da Bahia, Maranhão, Paraíba e Piauí, nas demais localidades foi estacionária (Tabela
1).
Neste presente estudo, pode se observar que essa problemática da violência de gênero
em destaque para os meios de perpetração a arma de fogo com 57,88% tem sido um
dos principais instrumentos, entende-se que a flexibilização da política de acesso a
armas de fogo e munição como vem sendo almejada, pode refletir e ser força de
influência para o aumento das taxas de crimes violentos. Ademais, além da arma de
fogo ser um dos principais meios de perpetração do homicídio, também é um dos
destaques no que se refere a taxa de mortalidade por homicídio feminino como foram
analisados nos estados do Alagoas e Pernambuco. Além da alta proporção dos óbitos
sendo cometidos por esse meio de perpetração, o mesmo apresenta tendência de
mortalidade ascendente, ou seja, ao longo dos últimos 19 anos, mesmo em face das
políticas de controle das armas de fogo, nos estados da região Nordeste, não foi
possível controlar as mortes cometidas por esse instrumento. É importante destacar os
estados do Maranhão e do Piauí em que as maiores proporções dos óbitos tiveram
como instrumento os objetos cortantes/penetrantes e contundentes, representando
mortes que são perpetradas com alto grau de violência e misoginia.
Nessa realidade cruel de desigualdade e violência, o feminicídio é estampado em
números cada vez maiores como podemos constatar nos dados apresentados nas
tendência da taxa de mortalidade por homicídios em todas os estados do nordeste,
exceto no Pernambuco, e com isso Saffioti (1999) ao explicar que a violência de gênero,
inclusive em todas as suas modalidades familiar e doméstica, não ocorre
aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero que privilegia o
masculino ou seja, uma sociedade emergida pelo heteropatriarcado, ele descreve o
local social de vulnerabilidade que as mulheres nascem e vivem.
E no que tange ao feminicídio segundo o recorte racial podemos destacar que a
proporção de óbitos da raça/cor preta e parda é muito maior se observarmos o Atlas da
violência 2020, no qual 68% das mulheres assassinadas nas regiões do Brasil eram
negras com uma taxa de mortalidade por homicídio de 5,2 contrastando com 2,8 por
100 mil entre as mulheres não negras. Podemos ainda observar que nos anos de 2017
e 2018 os números de homicídios femininos tinham apresentado redução de 8,4%,
porém visualizando que essa situação melhorou apenas para as mulheres não negras,
chegamos a mais uma problemática: a desigualdade racial (CERQUEIRA; BUENO;
ALVES; LIMA; SILVA; FERREIRA; PIMENTEL; BARROS; MARQUES; PACHECO,
2020).
Talvez essa realidade possa ser explicada pelo fato das mulheres pretas e pardas
residirem em maior proporção em localidades com grande vulnerabilidade
socioeconômica como favelas e comunidades (VARGAS, 2005), e que em sua maioria
a forte presença do tráfico e crime organizado em junção com a ausência do Estado
salienta o ambiente de violência estrutural, que acaba gerando a violência de gênero e
feminicídio (MENEGHEL et a.,2017).
O ministério da Saúde na Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PNAISM) em sua primeira edição em 2004, considerou como prioridade do governo em
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parceria com os setores da sociedade o compromisso com a saúde e os direitos das
mulheres, assim tendo em enfoque a proteção e combate à violência doméstica e
sexual. Sendo assim é necessário compreender a importância de políticas que
englobam o ambiente geral das mulheres no estrutural, social e cultural para uma maior
efetividade das leis e estratégias já vigentes.
Assim a capacitação dos profissionais da saúde e estrutura para ofertar o cuidado não
só físico como psicológico da vítima, pode ser considerada ferramenta fundamental de
estratégia (BERGERI, 2011), além de alicerces para o poder judiciário e policial que
nesse setor de segurança em específico assim como na saúde, necessita de preparo
para o melhor acolhimento das vítimas (SAFFIOTI 1999) e sobretudo levar a discussão
sobre as desigualdades de gênero em nossa sociedade no ambiente escolar desde a
pré-escola até o ambiente universitário (SOUZA; MEIRA; RIBEIRO; SANTOS;
GUIMARÃES; BORGES; OLIVEIRA; SIMÕES, 2017) são estratégias importantes para
a transformação desse cenário em que vivemos não só hoje mas a longo prazo.
Apesar dos coeficientes de violência contra a mulher a cada ano apresentarem
tendência ascendente de forma assustadora, a luta contra essa realidade e as
manifestações estão presentes e ganhando mais força. Em agosto intitulado de mês
lilás, mês dedicado a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que é o
mesmo mês que a Lei Maria da Penha faz aniversário, as campanhas de
conscientização sobre a violência envolvendo secretarias, meios de comunicação,
universidades e escolas ganham notoriedade e espaço.
Vale ressaltar que não se busca só espaço e notoriedade em apenas um mês do ano,
já que sabemos que é os crimes e as lutas não se prendem a um único espaço de
tempo, mas essa visibilidade deve ser entendida e discutida cotidianamente. E
lembrando que os passos realizados até agora foram graças a resistência de mulheres
como cita Pinto (2010) que ao longo da história ocidental se rebelaram e ainda se
rebelam contra suas condições, lutam por liberdade e que pagam todo esse preço até
mesmo com suas próprias vidas.
Devemos considerar também que os movimentos feministas frente às luta pelos direitos
das mulheres possibilitaram grandes conquistas (MENDES; VAZ; CARVALHO, 2015) e
contém parcelas consideráveis nos avanços realizados hoje. Os movimentos e
manifestações políticas como as Sufragistas, Primavera Feminista, Nós, Mulheres da
Periferia, Marcha das Vadias, Nenhuma a Menos e entre outras espalhadas não só pelo
Brasil como do mundo afora, serviram e servem como instrumento de enfrentamento,
força, impulsão e mudança sobre a violência e desigualdade de gênero

Conclusão

O presente estudo buscou analisar a tendência temporal da mortalidade por homicídios
em mulheres nos estados da região Nordeste segundo meio de perpetração.
Seguidamente a obtenção dos dados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e análise, pode-se constatar
a alta tendência ascendente da mortalidade por armas de fogo e objeto
cortante/penetrante nos estados da região Nordeste. O cenário exposto contribui não
só para conhecimento de estatísticas mas, reforça a importância de implantar políticas
públicas que sejam vigentes no enfrentamento à violência, além de demonstrando a

CIÊNCIAS DA VIDA

1392

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

necessidade do fortalecimento de ações do poder público no tocante à educação,
acolhimento e proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência e, com
isso, realizando possivelmente a redução das estatísticas de violência e mortes.
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Tabela 1- Tendência da taxa de mortalidade (por 100 mil mulheres) por homicídios
femininos segundo meio pelo qual a agressão foi perpetrada, nos estados da região
Nordeste, no período de 2000 a 2018
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Figura 1: Proporção de homícidios femininos segundo meio de perpetração nos estados
da região Nordeste
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Figura 2: Taxa de mortalidade por homicídios femininos nos estados da região Nordeste
suavizadas por médias móveis trienais
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TÍTULO: Fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com cateter venoso
central na percepção da gestão hospitalar
Resumo

Atualmente, estima-se que cerca de 60% das Infecções Relacionadas à Assistência à
Saúde sejam associadas a algum dispositivo intravascular. O presente trabalho teve
como objetivo descrever os fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com
cateter venoso central (CVC), apontados pela gestão hospitalar em uma unidade de
terapia intensiva (UTI). Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo
exploratório descritivo, desenvolvido na UTI do Hospital universitário Onofre Lopes. Foi
realizado grupo focal com seis profissionais gestores representantes da UTI, do controle
de infecção hospitalar e da segurança do paciente. Foi possível identificar e discutir
fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão,
como a baixa adesão aos protocolos institucionais pelos profissionais assistenciais; a
falta ou desabastecimento de insumos; o fluxo desordenado de profissionais na UTI e a
carência de práticas educativas efetivas. Observou-se a necessidade de investir
continuamente nas estratégias de prevenção, promovendo capacitações e atualizações
frequentes aos profissionais. As dificuldades desvendadas pelos profissionais e
discutidas entre os representantes institucionais são pertinentes e devem ser
consideradas e valorizadas para que a assistência ao paciente ocorra de forma segura
no tocante à prevenção das infecções primárias de corrente sanguínea.

Palavras-chave: Infecções relacionadas a cateter. Segurança do paciente
TITLE: Factors that hinder safe care for patients with central venous catheters in the
perception of hospital management
Abstract

Currently, it is estimated that about 60% of HAIs are associated with an intravascular
device. The present study aimed to describe the factors that hinder safe care for patients
with CVC appointed by hospital management in an intensive care unit. A qualitative
approach was used. The study was developed at the Onofre Lopes University Hospital
(HUOL) with a focus on the ICU. The study excluded those who did not accept signing
the informed consent form or the Term of Authorization for voice recording, as well as
those who were absent on the day selected for the meeting. The study was approved by
the UFRN and HUOL ethics committees. Among the difficulties presented by
management, we have the fulfillment of demands and those related to difficulties in
preventive measures, in addition to the low access and adherence to institutional
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protocols by care professionals. The lack of inputs and shortages were cited by the
professionals as relevant difficulties. From the exposed, it is possible to observe the need
to continuously invest in prevention strategies, promoting training and frequent updates
of the team. Situations that tend to expose to a condition of greater overload and work,
are related to a lower adherence to safety measures. The difficulties unveiled by the
professionals and discussed among the institutional representatives are pertinent and
must be considered, whether direct or supporting, by the leaders and managers.

Keywords: Catheter-related infections. Patient safety
Introdução
Atualmente, as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) constituem grande
desafio nas práticas assistenciais no âmbito hospitalar. Historicamente, o contexto das
infecções data de muito tempo e vem se atualizando, principalmente, com a
necessidade de adequação de práticas assistenciais, capacitação de recursos humanos
e racionalização do uso de antimicrobianos. (PADOVEZE, FORTALEZA, 2014)
O ambiente hospitalar, dentro de sua complexidade na rede de atenção à saúde do
SUS, precisa estar inserido na construção de linhas de cuidados e de projetos
terapêuticos que não falhem pela integralidade, prestando uma assistência
multidisciplinar, com efetividade dos serviços, livre de riscos e danos, centrada na
humanização e responsabilização, conforme disposto na PNHOSP e, devidamente,
desfragmentado do conceito biomédico flexneriano, padrão curativista tão consolidado
na prática institucional. (PAIM, 2012; TEIXEIRA, VILASBÔAS, 2014)
No Brasil, dos óbitos registrados de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva, cerca
de 48% apresentou infecções relacionadas à sua internação, sendo as chances de
evoluir a óbito 2,6 vezes maiores em pacientes que desenvolvem o evento. Além disso,
a taxa de mortalidade pode chegar a 70% (OLIVEITA et al, 2012).
Estima-se que cerca de 60% das IRAS sejam associadas a algum dispositivo
intravascular, levando a períodos prolongados de internação e elevado custo destinado
à assistência, podendo atingir uma taxa de mortalidade de 69% (BRASIL, 2017;
SANTOS et al., 2014; SILVA, OLIVEIRA, 2016).
Dentre as IRAS, destacam-se as Infecções Primárias da Corrente sanguínea (IPCS),
classificadas como aquelas laboratorialmente confirmadas por meio de resultados
positivos de hemocultura em pacientes em uso de Cateter Venoso Central (CVC).
Reservada sua importância para os indicadores nacionais de saúde, desde 2010 a
ANVISA tornou obrigatória a notificação dessas infecções em UTI. (BRASIL, 2017).
Diante do exposto e reconhecendo a necessidade de se intervir de forma emergente em
medidas de prevenção, o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções
Relacionadas à Assistência a Saúde traçou metas para o quinquênio 2016 a 2020 as
quais incluem a redução de 15% da densidade de incidência de IPCS associada ao uso
de CVC e a instituição de check-list de verificação de inserção segura de CVC em cerca
de 50% dos hospitais com leitos de UTI adulto, pediátrica e neonatal. (BRASIL, 2016)
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Neste contexto, o presente plano de trabalho apresentou, no cenário em estudo, o
seguinte questionamento: como ocorrem as demandas e os enfrentamentos
institucionais na garantia de um cuidado seguro diante da prevenção das infecções
primárias da corrente sanguínea associada ao cateter central em uma unidade de
terapia intensiva? e desta forma, quais seriam então os fatores que dificultam o cuidado
seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão?
Desta forma este trabalho teve com objetivo: descrever os fatores que dificultam o
cuidado seguro aos pacientes com cateter venoso central apontados pela gestão
hospitalar em uma unidade de terapia intensiva.

Metodologia

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório descritivo.
O cenário de estudo foi o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que é um Hospital
de Ensino da autarquia federal de natureza pública dos serviços de saúde que faz parte
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atualmente administrado
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) (CNES, 2017).
É uma instituição responsável por ações de ensino e pesquisa, atenção à saúde e
gestão, contribuindo para auxílio à formação acadêmica e pós-graduação com nível de
especialização em diversas áreas médicas, Buco-Maxilo Facial e multiprofissional em
saúde. No contexto da prevenção e controle das IRAS, dentre elas a IPCS, a estrutura
administrativa de Gerência de Atenção à Saúde do hospital dispõe de um setor de
vigilância em saúde e segurança do paciente, composto pelas ações do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) que em parceria com a CCIH desenvolvem e
dão seguimento as ações de controle de infecções na instituição, além de um Núcleo
Vigilância epidemiológica (NUVE) e de Segurança do Paciente (NSP) atuantes, sendo
esse último responsável por promover e apoiar as medidas essenciais para a garantia
de uma atenção segura.
A UTI estudada possuía 19 leitos, dividida em uma estrutura física composta por três
ambientes com disposição de quatro leitos destinados às cirurgias cardiovasculares e
emergências cardiológicas derivadas de intervenções endovasculares da Unidade de
Hemodinâmica; 10 leitos para suprir as demandas cirúrgicas e clínicas das diversas
especialidades e, por fim, cinco leitos reservados para os pacientes que se encontram
em condição de precaução de contato ou respiratória, derivada de sua condição clínica.
Foram convidados a participar de grupo focal a representante médica e responsável
técnica pela UTI, os representantes da coordenação de enfermagem da UTI, da
gerência de enfermagem institucional e da CCIH. Além disso, foram incluído o
representante pela Gestão Hospitalar, bem como o membro da CCIH representante na
gestão hospitalar e a microbiologista integrante da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar.
Foi então realizado grupo focal, orientado por questionamentos oriundos das
dificuldades encontradas pelos profissionais, bem como referente à necessidade de um
enfretamento atitudinal positiva frente à prevenção de IPCS no contexto da segurança
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do paciente internado na UTI por parte dos atores responsáveis pela gestão
institucional.
Pela dimensão multiprofissional do cuidado em UTI e a partir da compreensão
multicausal do processo, entende-se necessário a participação, nessa etapa, dos
representantes responsáveis por profissionais atuantes no setor, como farmacêutico e
fisioterapeuta.
O perfil dos participantes selecionados emergiu de uma seleção intencional a partir do
objetivo da pesquisa, levando em consideração sujeitos capazes de demonstrar
posicionamento crítico e domínio técnico e cientifico sobre a temática exposta de forma
a contribuir com os resultados da pesquisa e que possam levantar discussões e propor
soluções para os problemas diagnosticados.
Foram excluídos da pesquisa aqueles que não aceitaram participar do grupo focal por
meio da assinatura do TCLE ou do Termo de autorização para gravação de voz, bem
como os faltosos no dia selecionado para o encontro.
Os dados da pesquisa foram coletados a partir da técnica de grupo focal. O intuito foi
identificar como ocorre o enfrentamento por parte dos gestores e seus representantes
diante das dificuldades para manutenção do cuidado seguro na instituição, no que tange
as IPCS.
Dentro dessa perspectiva, o grupo focal surge como possibilidade metodológica de
coleta de dados centrada na entrevista em grupo utilizada nas pesquisas qualitativas.
Sua proposta é permitir a interação entre os participantes e compartilhamento de
concepções e problematizações acerca de um tema. (BACKES et al, 2011; FLICK,
2013).
A coleta de dados foi realizada em um encontro, com duração de cerca de uma hora,
realizado em uma sala de reunião climatizada do próprio hospital que dispõe de uma
mesa ao centro com cadeiras dispostas ao redor, de forma que permita a coesão e
interação entre o grupo participante.
A reunião foi conduzida por um roteiro previamente elaborado a partir dos dados
coletados das etapas anteriores, porém de característica flexível que possibilite emergir
questões pertinentes ao tema e reflexões não previstas. A condução desse grupo foi
realizada por um moderador com o auxílio de dois relatores que auxiliaram na captação
de linguagens não verbais e expressões dos participantes no momento das discussões.
Além disso, foi utilizado recurso de gravação de áudio que possibilitará a transcrição
das falas para o processamento de análise dos dados. Para tanto, a utilização desse
instrumento está disposto no TCLE que foi assinado por todos que aceitarem participar
do encontro, bem como o Termo de autorização para gravação de voz, respeitando
todos os requisitos éticos dessa etapa.
Na medida em que ocorreu o grupo focal, as falas e diários foram transcritos, realizadas
leituras, e se processou a análise. Para sistematização de análise, utilizamos o software
Atlas Ti, permitindo a organização e o tratamento dos dados.
Essa fase da análise qualitativa levou em consideração as etapas de análise a partir do
método dialético proposto por Minayo (1994). Para alcançar os dados, Minayo (1994)
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propõe alguns passos que incluem desde a releitura e transcrição das falas,
categorização dos achados, nesse ponto deve-se considerar o princípio da exaustão
para que se possa atribuir qualquer resposta a uma classificação. Por fim, a análise final
permitiu a aproximação dos achados com os objetivos e as questões de pesquisa.
Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UFRN e do HUOL,
com número CAAE 80013817.8.0000.5537 e 80013817.8.3001.5292, respectivamente.

Resultados e Discussões

Participaram do estudo um profissional de cada representação a seguir: responsável
técnica da UTI; coordenadora de enfermagem da UTI; gerente institucional de
Enfermagem (Representante da divisão de enfermagem do Hospital); membro executor
da SCIH; representante da gerência de atenção à saúde e representantes do NSP.
Para a realização do grupo focal, os pontos levantados na discussão partiram da análise
qualitativa dos questionários aplicados junto aos profissionais, na primeira etapa da
pesquisa maior que originou este plano de trabalho, e estabelecimentos das
informações de maior peso que, oportunamente, foram levadas para a discussão em
grupo.
A partir das categorias mais relevantes apresentadas pelos profissionais, na primeira
etapa, foi possível organizar as dimensões analíticas apresentadas aos gestores para
discussão no grupo focal. As dificuldades apresentadas pelos profissionais foram
discutidas pelos gestores. As falas dos gestores foram analisadas e chegaram-se as
seguintes categorizações: dificuldades apontadas pela gestão; ações que a instituição
tem realizado; fatores relacionados à ocorrência de IPCS e sugestões para alcançar
melhores resultados.
Dentre as dificuldades apresentadas, temos aquelas apontadas pela gestão para
cumprir suas demandas e as relacionadas às dificuldades para as medidas de
prevenção. As mesmas foram categorizadas em: fatores que dificultam o cuidado
seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão e fatores organizacionais e
educacionais relacionados à ocorrência de IPCS.
Para a gestão os empecilhos foram voltados para questões como baixo acesso e
adesão aos protocolos institucionais pelos profissionais assistenciais; entraves na
disponibilização e utilização de insumos necessários ao cuidado do paciente com CVC;
fatores organizacionais e físicos que prejudicam o fluxo dos profissionais; dificuldades
e fragilidades organizacionais que ocasionam baixa adesão aos treinamentos noturnos
por parte dos profissionais assistenciais.
Nas questões relacionadas ao acesso e adesão aos protocolos, destaca-se a dificuldade
de padronização das práticas por falta de insumos:
Os entraves na disponibilização e utilização dos insumos foi utilizado para agrupar os
problemas provenientes do descompasso entre padronização e utilização,
planejamento, dificuldade com a legislação, gestão de estoque, entraves com
fornecedores e estudo de mercado para acompanhar tendências e preços.
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O desabastecimento foi citado pelos profissionais como relevante dificuldade para
seguimento de práticas seguras e por várias vezes foi confirmado nos discursos dos
gestores que associaram tal fato a questões que transpassam seus limites de gestores
como problemas como o fornecimento e legislação:
As questões de cunho institucional que precisam ser aprimoradas como os relativos ao
planejamento e dificuldades com um software mais adequado para gestão do estoque
que permita o acompanhamento do quantitativo dos insumos para suprir as demandas
estipuladas no planejamento:
Quanto aos fatores relacionados à ocorrência de IPCS, os fatores organizacionais e
educacionais estiveram relacionados à falta de insumos e fragilidades nos treinamentos
e capacitações.
Além dos problemas com os treinamentos para o turno noturno, destaca-se a
necessidade de incorporação do conhecimento à prática e das estratégias de
monitoramento das ações como as principais fragilidades elencadas.
A falta de insumos relatada sob essa perspectiva esteve atrelada para os obstáculos da
instituição que culminam com esse problema como adequação conforme mudança nos
protocolos assistenciais, tendo em vista ser esses dinâmicos; bem como, desperdício e
baixa adesão às práticas por produtos de baixa qualidade. Os problemas com os
pareceres dos especialistas e problemas na comunicação, principalmente entre a UTI e
os setores de distribuição dos insumos também foram destacados.
Prosseguindo na análise, as práticas que despontaram como medidas já realizadas pela
gestão para prevenção das IPCS permearam na apresentação de práticas resolutivas
para enfrentamento de algumas dificuldades para o cuidado seguro.
Essas práticas estavam relacionadas a disponibilização dos protocolos institucionais;
organização do fluxo de circulantes na UTI a partir do dimensionamento de alunos e
preceptores diariamente e planejamento de algumas atividades com fins a atender
demandas e suprir dificuldades e lacunas assistenciais do serviço noturno,
principalmente relacionados aos treinamentos e capacitações da equipe.
Atualmente, os protocolos estão organizados e disponibilizados por ferramenta de
intranet mediante um repositório online dos documentos que permite acesso nas
dependências da instituição, porém necessita e maior divulgação para os diversos
setores:
As propostas para atingir o horário noturno, principalmente estender os treinamentos e
capacitações e contemplar todos os horários foi idealizado e sugerido uma alternância
entre alguns profissionais para estender ao turno as eventuais mudanças nas rotinas e
fortalecimento das práticas consagradas no setor:
Além disso, propõe-se um planejamento para adequação dos treinamentos na UTI com
a realização dos mesmos em horários estendidos e em vários horários e turnos, de
forma a contemplar o maior número de profissionais lançando mão de ferramentas de
ensino inovadoras a partir das metodologias ativas com simulação realística:
Por fim, vieram as sugestões dos gestores para alcançar melhores resultados. As
questões permearam por: envolvimento dos profissionais assistenciais na elaboração e
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disponibilização dos protocolos; organização tecnológica interna e uso racional dos
insumos para o enfrentamento da falta de material; organização e padronização do
acesso das categorias profissionais à UTI para solução do fluxo desordenado de
profissionais e estabelecimento de representantes setoriais, certificações,
periodicidades e oferecimento do ensino à distância para adesão e organização dos
treinamentos e capacitações noturnas.
Para as demandas relativas organização e padronização do acesso das categorias
profissionais à UTI, foram sugeridas propostas de treinamentos com preceptores e
alunos egressos em estágios curriculares na UTI e uma efetiva padronização de acesso
à unidade, bem como uma maior periodicidade na realização dos treinamentos na
equipe. As discussões são evidenciadas pelas falas a seguir:
As propostas alavancadas para o ordenamento dos treinamentos e capacitações, bem
como a necessidade de se incentivar o processo de certificação dos profissionais estão
retratadas nas falas a seguir:
Os resultados foram apresentados de acordo com o método proposto e serão discutidos
a seguir.
Diante do que já foi exposto e em meio às colocações dos gestores foi possível
reconhecer, ainda que de forma incipiente, algumas propostas e sugestões frente às
demandas apresentadas.
Essas foram divididas em quatro grandes eixos que contemplaram assuntos sobre
envolvimento dos profissionais assistenciais na elaboração e disponibilização dos
protocolos; organização tecnológica interna e uso racional dos insumos para o
enfrentamento da falta de material; organização e padronização do acesso das
categorias profissionais à UTI para solução do fluxo desordenado de profissionais e
estabelecimento de representantes setoriais, certificações, periodicidades e
oferecimento do ensino à distância para adesão e organização dos treinamentos e
capacitações noturnas.
Dentro desse contexto, é fundamental envolver a equipe na construção dos protocolos
como estratégia de estimular a realização de melhores práticas, bem como aproximar e
estimular a participação dos profissionais no desempenho das atividades de
planejamento e construção dos protocolos que serão por eles executados.
O que se considera atualmente é que uma atuação mais efetiva da gestão está
relacionada a redução de eventos adversos na assistência hospitalar. Assim, mesmo
diante de seus maiores entraves, é ela quem precisa apontar soluções e mostrar-se
mais próxima e envolvida com as equipes para construção de uma assistência segura
e promoção de uma cultura de segurança enquanto política institucional e melhoria dos
processos (BATISTA, 2018; SERRA, BARBIERI, CHEADE, 2016).
A organização tecnológica vem responder uma dificuldade institucional já sinalizada
anteriormente que finda por repercutir diretamente na aquisição, disponibilização e
utilização de insumos necessários ao cuidado do paciente com CVC pela utilização de
um software inapropriado para controle de estoque.
Essa questão recai novamente nos impasses com planejamento, aquisição e
gerenciamento dos insumos que são fundamentais para manutenção da cadeia
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preventiva dentro do controle de infecção, uma vez que permite o abastecimento de
materiais e utensílios que concorrem na realização segura dos procedimentos de
inserção de cateter e troca de curativos, por exemplo.
Assim, compreendendo a magnitude da instituição e sua governabilidade na esfera de
atuação do estado, admite-se a necessidade emergencial para uma organização
tecnológica compatível com a sua representação para a assistência a saúde prestada à
população.
As dificuldades com treinamentos e capacitações da equipe, especialmente para o
horário noturno, foram retratadas com propostas variadas, enfatizando a necessidade
de se elencar lideres nos horários de atuação para incentivar a capacitação aos pares
e melhor disseminação das informações.
Esse modelo estrutural funciona a partir do reconhecimento dos líderes dentro do setor
que possam servir como disseminadores contagiantes dentro da equipe, atuando nos
respectivos turnos de trabalho para incentivar os demais trabalhadores no cumprimento
das melhores práticas.
Além disso, foi sugerido o incentivo à certificação desses profissionais como forma de
estimular a busca pelo conhecimento, bem como à busca pela melhoria, valorização
profissional e retorno salarial a partir da progressão profissional, política já difundida
dentro da instituição.
A necessidade de tornar os treinamentos mais frequentes vislumbra promover uma
incorporação efetivas das boas práticas na rotina assistencial a partir do uso de
metodologias ativas para elaboração de uma aprendizagem significativa. Além disso, a
proposta de utilização de ferramentas de Ensino à Distância (EAD) surge como uma
alternativa à problemática levantada pelos próprios gestores sobre o impasse da
participação dos profissionais do turno da noite para se inserirem em capacitações que
ocorrem pós jornada de trabalho.
A partir dos expostos é possível observar a necessidade de se investir continuamente
nas estratégias de prevenção, promovendo capacitações e atualizações frequentes da
equipe, seja pelo estímulo e valorização profissional como forma de manter a motivação
desses profissionais para estimular as mudanças comportamentais, bem como
valorização da padronização de técnicas e empoderamento profissional enquanto
controladores de infecção na mudança de um cenário, sem necessariamente incluir a
utilização de dispositivos especiais e tecnologias inovadoras para obtenção de
resultados exitosos (ZINGG et al, 2014).
Percebeu-se que falta às equipes sensibilização, a partir do reconhecimento do real
impacto que suas ações refletem na assistência aos pacientes que recebem o cuidado,
assim como, padronização de medidas preventivas básicas, que evitem a perpetuação
microrganismos resistente aos antimicrobianos.
Além disso, as ações vigentes pela gestão ainda parecem estar aquém ao necessário
para mudança no cenário. A sustentação dos protocolos necessita de ferramentas de
divulgação mais efetiva dentro da instituição que permita a unissonância das práticas
entre os profissionais.
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Tal fato é verossímil, tanto que consistiu em uma das dificuldades mais relevantes
apontada pelos profissionais da UTI evidenciada a partir dos questionários e
reconhecidamente pela própria gestão no grupo focal, observada pela categoria do
estudo: fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com CVC apontados pela
gestão.
Assim, concomitantemente, que os profissionais preferem, majoritariamente, trabalhar
seguindo protocolos, os mesmos referem possuir dificuldade de acesso aos mesmos,
provavelmente pela falta de divulgação da ferramenta, principalmente em se tratando
de uma expectativa de se trabalhar utilizando bundles que exige uma concreta
padronização das práticas.
O alto fluxo de profissionais circulantes na UTI também surge como um empecilho para
manutenção das práticas seguras. Tal fato pode ser relacionado ao aumento dos fatores
estressores dos profissionais que ali atuam.
Alguns estudos apontaram que o barulho intenso ocasiona grande desconforto aos
membros da equipe, seja pelos alarmes dos aparelhos, bombas de infusão e
ventiladores ou pelas conversas e tumulto gerado pela presença desnecessária de
circulantes no ambiente, principalmente em setores fechados como a UTI (MACHADO
et al, 2012; GUIDO et al, 2009).
Associado a isso, o setor é responsável por uma assistência que requer certa
especificidade das tarefas, assistência ininterrupta a pacientes críticos com práticas
complexa e disponibilidade tecnológica que requer alto grau de responsabilidade,
podendo induzir o profissional ao erro e influenciando negativamente nas ações dos
mesmos (RODRIGUES, 2012).
Esses ruídos sonoros, conturbação gerados pela restrição física da ambiente e grande
quantidade de solicitações externas tendem a prejudicar a comunicação entre os
profissionais; além de prejudicar na organização interna do trabalho, controle das
medidas preventivas e supervisão das práticas assistenciais, principalmente pelos
enfermeiros (MACHADO et al, 2012; RODRIGUES, 2012)
Medidas para resolução dessa demanda em especial está atrelada à ações concretas
por parte da gestão para desenvolvimento e incentivo a uma política com restrições no
acesso à unidade para prevalecer sua organização, ordem e controle dos processos,
principalmente por se tratar de hospital de ensino em que as boas práticas devem ser
valorizadas entre os formadores para que soem como ensinamentos significativos aos
que estão sendo formados.
Outra preocupação importante diz respeito às lacunas na oferta de treinamentos aos
profissionais que atuam no turno noturno referida na etapa do questionário, discutido no
grupo focal e demonstrada pelas categorias de análises: fatores que dificultam o cuidado
seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão e fatores organizacionais e
educacionais relacionados à ocorrência de IPCS. Essas dificuldades permeiam por
várias nuances que incluem desde a responsabilização profissional até a atuação
proativa pela gestão.
Assim, conforme discutido no grupo focal, a participação do profissional no seu processo
de formação e aperfeiçoamento deve partir de uma motivação própria e empenho em
se atualizar frente às mudanças frequentes nas práticas de saúde, pela necessidade do
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mercado e pela possibilidade de melhoria que o aperfeiçoamento proporciona ao
cuidado do paciente.
A realização de treinamentos em horários variados com o intuito de contemplar a maior
quantidade possível de funcionários e a utilização de metodologias ativas como
propostas de capacitações contemplam algumas atuações dos gestores. As
metodologias ativas revelam-se como modelos educacionais inovadores sobretudo no
processo de formação e ensino em saúde, estimulando a reflexão e problematização da
realidade (MAYUMI et al, 2015)
Em contrapartida, os profissionais que trabalham no período noturno são submetidos a
um trabalho extenuante, principalmente pela restrição do sono, além de uma sobrecarga
de trabalho evidenciado muitas vezes pelo quantitativo reduzido de funcionários, bem
como pelo acúmulo de funções pela ausência de uma chefia imediata no horário,
quando podem necessitar gerenciar a tomada de decisões frente algumas situações
(SILVA, CARVALHO, CARDIM, 2017; SANTANA et al, 2015;VERSA et al, 2012)
Assim, situações que tendem a expor a uma condição de maior sobrecarga e trabalho,
estão relacionadas a uma menor adesão às medidas de segurança como adesão à HM,
por exemplo, restringindo ainda o processo de educação continuada dos profissionais,
seja pela dificuldade de associação e incorporação das práticas apreendidas à realidade
dos mesmos, bem como pela impossibilidade de participação nos treinamentos
(NOVARETT et al, 2014).

Conclusão
Diante do que já foi exposto e em meio às colocações dos gestores foi possível
reconhecer, ainda que de forma incipiente, algumas propostas e sugestões frente às
demandas
apresentadas.
Essas foram divididas em quatro grandes eixos que contemplaram assuntos sobre
envolvimento dos profissionais assistenciais na elaboração e disponibilização dos
protocolos; organização tecnológica interna e uso racional dos insumos para o
enfrentamento da falta de material; organização e padronização do acesso das
categorias profissionais à UTI para solução do fluxo desordenado de profissionais e
estabelecimento de representantes setoriais, certificações, periodicidades e
oferecimento do ensino à distância para adesão e organização dos treinamentos e
capacitações
noturnas.
Dentro desse contexto, é fundamental envolver a equipe na construção dos protocolos
como estratégia de estimular a realização de melhores práticas, bem como aproximar e
estimular a participação dos profissionais no desempenho das atividades de
planejamento e construção dos protocolos que serão por eles executados.
O que se considera atualmente é que uma atuação mais efetiva da gestão está
relacionada a redução de eventos adversos na assistência hospitalar. Assim, mesmo
diante de seus maiores entraves, é ela quem precisa apontar soluções e mostrar-se
mais próxima e envolvida com as equipes para construção de uma assistência segura
e promoção de uma cultura de segurança enquanto política institucional e melhoria dos
processos
(BATISTA,
2018;
SERRA,
BARBIERI,
CHEADE,
2016).
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A organização tecnológica vem responder uma dificuldade institucional já sinalizada
anteriormente que finda por repercutir diretamente na aquisição, disponibilização e
utilização de insumos necessários ao cuidado do paciente com CVC pela utilização de
um
software
inapropriado
para
controle
de
estoque.
Essa questão recai novamente nos impasses com planejamento, aquisição e
gerenciamento dos insumos que são fundamentais para manutenção da cadeia
preventiva dentro do controle de infecção, uma vez que permite o abastecimento de
materiais e utensílios que concorrem na realização segura dos procedimentos de
inserção
de
cateter
e
troca
de
curativos,
por
exemplo.
Assim, compreendendo a magnitude da instituição e sua governabilidade na esfera de
atuação do estado, admite-se a necessidade emergencial para uma organização
tecnológica compatível com a sua representação para a assistência a saúde prestada à
população.
As dificuldades com treinamentos e capacitações da equipe, especialmente para o
horário noturno, foram retratadas com propostas variadas, enfatizando a necessidade
de se elencar lideres nos horários de atuação para incentivar a capacitação aos pares
e
melhor
disseminação
das
informações.
Esse modelo estrutural funciona a partir do reconhecimento dos líderes dentro do setor
que possam servir como disseminadores contagiantes dentro da equipe, atuando nos
respectivos turnos de trabalho para incentivar os demais trabalhadores
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TÍTULO: Analisando os impactos das PICS no processo saúde-doença em usuários do
Centro de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN
Resumo

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho intitulado
“Mapeando as PICS e seus Impactos no Processo Saúde-Doença em usuários do
Centro de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN”. Trata-se de uma
pesquisa que pretende analisar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde (PICS) no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares
(CERPIC) da Secretaria Municipal de Saúde Natal, no Rio Grande do Norte, como um
novo modelo de atenção e cuidado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O CERPIC visa ampliar a oferta e o acesso de ações e serviços de saúde, bem como
fortalecer as experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede, de acordo com os
princípios fundamentais do SUS, atuando nos campos de prevenção de agravos e da
promoção, manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção
humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. Identificaremos as PICS
oferecidas, e qual o impacto das mesmas no processo saúde-doença dos usuários que
apresentam doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculoesquelético, depressão dentre outras. Pretendemos com esta pesquisa reafirmar a
posição das PICS como inovação tecnológica aplicada nos serviços de saúde no
cuidado aos usuários do SUS, apresentando o custo-efetividade destas práticas.

Palavras-chave: PICS, inovação tecnológica, SUS.
TITLE: MAPPING THE PICS AND THEIR IMPACTS ON THE HEALTH-DISEASE
PROCESS IN USERS OF THE REFERENCE CENTER IN INTEGRATIVE PRACTICES
OF SMS/NATAL/RN.
Abstract

This research project intends to analyze the offer of integrative and complementary
health practices (PICS) in the Center of reference in Integrative and complementary
Practices (CERPIC) of the Municipal Health Secretariat Natal, in Rio Grande do Norte,
as a new model of attention and care to users of the unified health system (SUS). The
CERPIC aims to expand the supply of and access to health actions and services, as well
as strengthen the experiences that have already being developed in the network,
according to the fundamental principles of the SUS, acting in the fields of prevention of
diseases and the promotion, maintenance and Health recovery based on humanized
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care model and centered on the integrality of the individual. We will identify the PICS
offered, and what are their impact of on the health-disease process of users which have
chronic diseases such as: diabetes, hypertension, osteo-musculo-skeletal disorders
among others that can be found during the search. We intend with this research to
reaffirm the position of the PICS as technological innovation applied in health care
services in the careers of SUS users, presenting the cost-effectiveness of these
practices.

Keywords: PICS,technological innovation,SUS.PICS, technological innovation,
Introdução
A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
(PNPIC) teve início a partir do atendimento às diretrizes e recomendações de várias
Conferências Nacionais de Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em
junho de 2003, representantes das Associações Nacionais de Fitoterapia, Homeopatia,
Acupuntura e Medicina Antroposófica, reuniram-se com o então Ministro da Saúde,
ocasião em que, por solicitação do próprio Ministro, foi instituído um grupo de trabalho,
coordenado pelo Departamento de Atenção Básica/SAS e pela Secretaria Executiva,
com a participação de representantes das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/MS; Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa); e Associações Brasileiras de Fitoterapia, Homeopatia,
Acupuntura e Medicina Antroposófica, para discussão e implementação das ações no
sentido de se elaborar a Política Nacional. (BRASIL, 2006).
As práticas e seus métodos foram implementados à saúde para o bem-estar do usuário
fazendo com que a medicina tradicional fosse renovada com outras técnicas
melhorando os resultados, e diminuindo o uso de medicamentos. Em 1986 a 8ª
Conferência Nacional de Saúde (CNS), constituiu um marco para a oferta das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no sistema de saúde do Brasil visto
que, impulsionada pela Reforma Sanitária, deliberou em seu relatório final pela
"introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de
saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica
preferida". (BRASIL, 2006).
Como resultado final desse processo de tornar as PICS um meio eficaz e natural de
cuidar da saúde da população. Em fevereiro de 2006, o documento final da política, com
as respectivas alterações, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de
Saúde e consolidou-se, assim, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03
de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006. (BRASIL, 2006).
Algumas das PICS disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são oferecidas à
população do Rio Grande do Norte, as práticas da medicina tradicional chinesa, terapia
comunitária, dança circular/biodança, yoga, massagem, auriculoterapia, massoterapia,
musicoterapia, acupuntura e tratamento quiroprático são oferecidas na Atenção Básica
para o tratamento de usuários do SUS, em 92 municípios. Essas práticas são alguns
dos tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para tratar e prevenir diversas doenças, como depressão,
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hipertensão, doenças crônicas. Em 2017, foram registrados mais de seis mil
atendimentos individuais no Estado. (BRASIL, 2018).
Assim, o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de um novo modelo de atenção e
cuidado e seu impacto no processo saúde-doença na Região Metropolitana de Natal”,
da qual este plano de trabalho faz parte, tem como objetivos: 1) analisar as ofertas dos
serviços do Centro de Referência de Práticas Integrativas e Complementares de
Natal/RN (CERPIC); 2) mapear as informações sobre os usuários que apresentam
doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculo-esquelético,
depressão dentre outras e, 3) analisar o custo efetividade destas práticas no processo
saúde-doença dos usuários que as utilizam.

Metodologia

A metodologia da pesquisa configura-se como abordagem qualitativa e quantitativa,
descritivo-exploratória, desenvolvida por discentes e docentes do curso de Graduação
Tecnológica em Gestão Hospitalar da Escola de Saúde da UFRN (ESUFRN).
O campo de pesquisa será o Centro de Referência de Práticas Integrativas e
Complementares (CERPIC) em Natal, no Rio Grande do Norte. A primeira etapa da
pesquisa será o mapeamento, levantando informações sobre os usuários que
apresentam doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculoesquelético, depressão dentre outras, essa ação permitirá definir o tamanho da amostra
da pesquisa.
Realizaremos o levantamento das PICS oferecidas aos usuários, do CERPIC para em
seguida, debater junto aos usuários sobre a possível eficácia das PICS no processo
saúde-doença do grupo. Será usado um questionário semi-estruturado com questões
sobre a utilização das PICS no tratamento das doenças e os prováveis efeitos oriundos
delas.
Desta forma, a pesquisa também envolverá os profissionais que oferecem as práticas
aos usuários, buscando identificar como eles percebem o custo-efetividade das mesmas
na manutenção da saúde dos usuários. Como forma de integrar usuários e profissionais
que utilizam e/ou aplicam as PICS, será utilizada a técnica de pesquisa qualitativa dos
grupos focais (GF), que torna possível a coleta de dados de natureza qualitativa, por
meio de informações oriundas de sessões com grupos reduzidos e homogêneos, com
características comuns (como idade, ocupação, nível de escolaridade) (LARA,
ACEVEDO e BERENZON, 2004).

Resultados e Discussões

No campo de pesquisa, o CERPIC em Natal/RN, aplicamos um questionário
semiestruturado baseado no acompanhamento de 52 usuários atendidos com algumas
das terapias. Com isso, conseguimos identificar qual o custo benefício das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no cotidiano das pessoas que
experimentaram um novo modelo de cuidado, ofertado pelo CERPIC.
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As respostas dos questionários sinalizam que as pessoas que fazem uso das práticas
ofertadas, relatam resultados positivos em relação as atividades vivenciadas
semanalmente ou mensalmente. Os profissionais que realizam as práticas com os
usuários desenvolvem seus cuidados de forma humanizado, buscando acolher de forma
integral a todos os pacientes.
No gráfico de reconhecimento das práticas (gráfico 01) os usuários identificam as
práticas como uma nova possibilidade de modelo de cuidado, representado por 94,2%
de resposta positiva, diferenciando assim do modelo biomédico. A procura pelas PICS
se dá na maioria das vezes por se acreditar no efeito destas práticas, e para
complementação do tratamento de sua patologia. O acolhimento, a escuta qualificada
durante as consultas, fazem com que o usuário se sinta assistido pelos profissionais e
isso se reflete no seu tratamento.
O uso de medicamentos está representado no gráfico 02, sinalizam a diminuição de uso
de medicamentos após a inserção das PICS, onde temos 51% de respostas positivas
para redução de remédios, mostrando assim o efeito positivo das PICS na vida destes
usuários, auxiliando no bem estar de quem faz uso destas práticas. É importante
ressaltar que os motivos que levam os usuários a buscar tais tratamentos, podem estar
associados aos fatores socioeconômicos. A inserção das PICS no SUS, possibilita ao
usuário um atendimento com baixo custo o que permite que a população possa ter
acesso a um novo modelo de cuidado que pode ser associado à medicina tradicional,
trazendo benefícios aos seus praticantes.

Conclusão

Sendo assim, o Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CERPIC) Natal/RN,
tem um papel fundamental para os usuários que buscam um novo modelo de cuidado,
diferente dos padrões convencionais, procurando uma abordagem de cuidar de forma
integral (corpo, mente e espirito). No CERPIC eles encontram acolhimento em cada
prática individual ou coletiva realizadas pelos profissionais. Nota-se que muitos dos
profissionais da saúde, como os próprios médicos, já enxergam as práticas com um
olhar diferente, pois já fazem indicações para que o paciente procure as PICS como
uma ajuda alternativa para o tratamento da sua patologia, sendo doenças crônicas ou
não.
O CERPIC investe na ampliação do reconhecimento das PICS, como um novo modelo
de cuidado disponível para os usuários do SUS, assegurando atendimento,
acompanhamento e reavaliação dos mesmos. As PICS convidam os usuários a
praticarem o autocuidado, e consequentemente isso gera promoção de saúde e
qualidade de vida aos mesmos despertando o interesse e a confiança nesse novo
modelo de cuidado.
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Anexos

Gráfico 01: Reconhecimento das práticas.
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Gráfico 02: Diminuição da utilização de medicamentos.

Gráfico 03: Melhora no processo saúde doença.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico de crianças e
adolescentes portadores de Hemofilia cadastradas e assistidas pelo Hemonorte,
Natal/RN. Foi feita abordagem quantitativa do perfil de crianças e adolescentes
hemofílicos atendidos ambulatorialmente. A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário para obter variáveis sociodemográficas e clínico-epidemiológicas. Para
análise dos dados utilizaram-se o Epi-info 6.04d e o SPSS, cujos resultados foram
expressos através de distribuição simples, medidas de tendência central e dispersão,
proporções e correlação de Pearson entre facetas e domínios. Foram entrevistados 46
pacientes, com média de idade de 11 anos; todos moravam com familiares, 9,52% eram
residentes na cidade sede do hemocentro. Do total, 67,27% estudavam, sendo que
36,89% possuíam o ensino fundamental completo e 13,2% não estudavam. A maioria
(82%) possuía hemofilia A. Quanto aos aspectos socioeconômicos e ambientais relatam
recursos financeiros, transporte, poluição e ambiente no lar afetados. Os resultados
observados podem subsidiar novos estudos e desenvolvimento de planejamento
estratégicos institucionais para a criação de coparticipações que atendam
especificamente esses pacientes mais vulneráveis, visando à melhoria da qualidade de
vida desses, com repercussão em todo o sistema de atenção à saúde local e nacional
podendo contribuir para implementação de ações na gestão em saúde e prática em prol
dos pacientes hemofílicos.
Palavras-chave: Qualidade de vida; criança; adolescentes; hemofilia; atenção em saúde
TITLE: PROFILE OF CHILDREN AND HEMOPHYLIC ADOLESCENTS SERVED IN
HEMONORTE DE NATAL / RN
Abstract
The objective of this work was to describe the epidemiological profile of children and
adolescents with Hemophilia registered and assisted by Hemonorte, Natal / RN. A
quantitative approach was made to the profile of children and adolescents with
hemophilia who were seen on an outpatient basis. Data collection was performed using
a questionnaire to obtain sociodemographic and clinical-epidemiological variables. For
data analysis, Epi-info 6.04d and SPSS were used, whose results were expressed
through simple distribution, measures of central tendency and dispersion, proportions
and Pearson correlation between facets and domains. 46 patients were interviewed, with
a mean age of 11 years; all lived with family members, 9.52% were resident in the city
where the blood center is located. Of the total, 67.27% were studying, with 36.89%
having completed elementary school and 13.2% not studying. The majority (82%) had
hemophilia A. Regarding socioeconomic and environmental aspects, they reported
financial resources, transportation, pollution and the affected home environment. The
observed results can support new studies and the development of institutional strategic
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planning for the creation of co-participations that specifically attend these most
vulnerable patients, aiming at improving their quality of life, with repercussions
throughout the local and national health care system and can contribute to implement
actions in health management and practice for the benefit of hemophiliac
Keywords: Quality of life; child; adolescents; hemophilia; health care
Introdução
A prevalência das hemofilias A e B nos diversos grupos étnicos é de aproximadamente
1:10.000 e 1:30.000 a 50.000 nascimentos masculinos, respectivamente, e afeta mais
de 400.000 indivíduos no mundo. De acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia,
no ano de 2013, estavam cadastrados, no Brasil cerca de 11.000 hemofílicos (WFH,
2014). A gravidade das manifestações hemorrágicas se correlaciona com o grau de
deficiência de atividade do fator de coagulação, sendo classificada como leve,
moderada ou severa. Assim, a hemofilia é dita severa quando estes níveis são inferiores
a 1%. Nestes casos os sangramentos costumam ocorrer de forma espontânea em
músculos e articulações. Na hemofilia moderada, os fatores de coagulação têm níveis
entre 1 e 5%, e os sangramentos 27 espontâneos podem ocorrer de forma eventual
sendo a apresentação mais comum, sangramentos prolongados após pequenos
procedimentos cirúrgicos ou trauma. Na hemofilia leve a atividade do fator situa-se entre
5 e 40%. (BLANCHETTE, et al, 2014). Considerando a gravidade das manifestações
hemorrágicas e riscos correlacionados da hemofilia, o Hemonorte de Natal/RN realiza
consultas de rotina, tratamento dentário, sessões de fisioterapia, fornecimento dos
fatores de coagulação, além de prestar orientações e treinamento aos pacientes e seus
familiares quanto à técnica correta de diluição e administração do fator de coagulação.
Os pacientes são assistidos por uma equipe multiprofissional composta por:
enfermeiros, médicos, assistente social, psicólogo, fisioterapeutas, ortopedista e
cirurgião dentista. Com base no exposto, e considerando a grande relevância do estudo
para planejamento de medidas de prevenção de sequelas e melhorias e controle da
doença e adaptação ao tratamento. Nesse contexto, o profissional de enfermagem tem
importância fundamental para que esse indivíduo tenha uma assistência adequada. E
para que essa assistência seja realizada com segurança é necessário que os esses
profissionais tenham conhecimento sobre as especificidades do cuidado com
adolescentes hemofílicos. Desse modo, a fim de proporcionar subsídios para a reflexão
sobre as questões relativas ao perfil epidemiológico desses pacientes, assim como,
identificar adesão ao tratamento, manutenção das atividades diárias e prevenção de
complicações que se interrelacionam com a prática de enfermagem, justifica-se a
realização desta pesquisa que objetivou descrever o perfil epidemiológico de crianças e
adolescentes portadores de Hemofilia cadastrados e assistidos pelo Hemonorte,
Natal/RN. Esse estudo foi de suma importância, no sentido de permitir identificar o que
se tem estudado sobre o assunto, elencando as fragilidades e os principais desafios
para o fornecimento de uma assistência integral ao adolescente hemofílico.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, realizado com adolescentes hemofílicos em
acompanhamento no Ambulatório de um Hemocentro Regional (HR) de Natal/RN
durante o ano de 2019. Atendendo aos critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão.
Dos 74 pacientes cadastrados, fizeram parte da pesquisa 46 pacientes em
acompanhamento no HR, que atenderam os critérios de inclusão. Os demais
participantes não foram incluídos na pesquisa por não estarem em acompanhamento
regular. Foram critérios de inclusão não apresentar comprometimento cognitivo severo,
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e como critério de exclusão apresentar idade inferior a 6 anos, criança e adolescente
não diagnosticada com coagulopatia congênita específica (hemofilia) e não concordar
em participar da pesquisa. Para a coleta de dados, empregou-se um instrumento
(questionário) que constou de duas partes: a primeira destinada à caracterização dos
dados sociodemográficos, clínico e segundo de dados epidemiológicos (tipo de
hemofilia, prática de atividade física, uso de fator liofilizado, comorbidades). Para
armazenamento e análise dos dados empregou-se o programa SPSS, sendo este
utilizado para avaliação das correlações a partir do coeficiente de Pearson. O nível de
significância para todas as análises foi de 5% (p<0,05). A pesquisa obteve aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, de acordo com parecer de número 3.325.751 e pela direção do hemocentro
cumprindo o que determina a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados e Discussões
A média de idade dos pacientes foi de 11 anos, variando entre 1 e 18 anos, com média
de tempo de tratamento de 7,5 anos, todos do sexo masculino. Dos participantes que
compuseram a pesquisa, 67,27% estudavam, sendo que o nível educacional
predominante foi o ensino fundamental completo com 36,89%. Dos entrevistados, 58%
informara não realizar atividade física. Segundo Andrade et al. (2014), a incidência maior
da hemofilia ocorre no sexo masculino, e as mulheres portadoras geralmente não
apresentam sintomas; as mulheres que possuem os genes para hemofilia, dificilmente
sobrevivem, pois estas morrem ainda no útero; raramente são observados
sangramentos em recém nascidos, dificultando assim o diagnóstico precoce para o
distúrbio e a manifestação clínica mais frequente é a hemorragia para dentro das
articulações, denominada hemartrose. A síntese das características dos participantes
de acordo com a média da idade, tempo de diagnóstico, início de tratamento, tipo de
hemofilia, uso de fator liofilizado e complicações são apresentadas nas tabelas 1e 2 a
seguir: Tabela 1. Características das crianças e adolescentes hemofilicos quanto a
média da idade, tempo de diagnóstico, início de tratamento. Natal/RN, Brasil, 2019.
Variáveis Média (anos) Idade 11 anos Tempo de diagnóstico 6 anos Início de tratamento
7,5 anos Ao se perguntar sobre a utilização de fator liofilizado nos últimos trinta dias,
75,95 informa ter utilizado e 2,17% relataram não ter utilizado. Dos que fizeram o uso,
30,8% referiram não considerar alto seu consumo. Quanto às comorbidades 34,72%
referiram apresentar. As principais comorbidades foram: hemartrose (5%) Síndrome
comportamental (5%), Hipertensão Arterial Sistêmica (5%), anemia (5%) e
artralgia(5%). Quanto ao tipo de hemofilia, a maioria dos entrevistados, 82% são
portadores de hemofilia do tipo A e 9% hemofilia do tipo B. Ao se perguntar sobre
"energia para realizar as atividades diárias", 39,1% responderam apresentar energia
suficiente para executar suas atividades diárias. Quanto as complicações apresentadas
50% dos participantes do estudo relataram ter apresentado hemorragias, dentre essas
sangramento gengival (15%) e outros sangramento (35%). Esses episódios
hemorrágicos afetam de forma significativa variados aspectos da qualidade de vida dos
pacientes atendidos no Hemonorte em estudo. De acordo com o Ministério da Saúde
(2014), após extração de dados, ocorrida em junho de 2013, referente ao ano de 2011,
terceiro ano de utilização do Sistema, o número de pacientes com coagulopatia
hereditárias no Brasil era de 17.370, dos quais 8.848 (50,94%) correspondem à
hemofilia A; 1.723 (9,92%), à hemofilia B; 4.934 (28,41%). Aproximadamente 50% dos
pacientes têm a forma severa da doença, com atividade do FVIII menor que 1% do
normal; esses pacientes apresentam frequentes hemorragias espontâneas nas
articulações, nos músculos e órgãos internos (SILVA, 2015). Há relatos de que
hemorragias intracranianas causam cerca de 1/3 das mortes hemorrágicas nesses
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pacientes (AGALIOTIS et al., 2006). A forma moderada da hemofilia A, caracterizada
por atividade de FVIII de 2-5% do normal, ocorre em cerca de 10% dos pacientes. Estes
apresentam quadros hemorrágicos após pequenos traumas. A forma branda, que ocorre
em 30-40% dos pacientes, está associada com atividade do FVIII de 5-30% e
hemorragias acontecem somente após trauma significativo ou cirurgia. Há ainda uma
categoria de pacientes (cerca de 5%) que tem ao menos 30% da quantidade normal da
proteína do FVIII, mas esta não apresenta atividade funcional, ou seja, a atividade do
FVIII é muito menor que o nível plasmático de proteína do FVIII (ANTONARAKIS et al.,
1995). O tratamento adequado desta doença requer infusões de concentrados do FVIII
purificado de plasma humano ou FVIII recombinante (SILVA, 2015). Tabela 2.
Características das crianças e adolescentes hemofílicos quanto ao tipo de hemofilia,
uso de fator liofilizado e complicações. Natal/RN, Brasil, 2019 Variáveis Tipo de
hemofilia Hemofilia tipo A n=38 (82%) Hemofilia tipo B Sem resposta n=4 (9%) Uso de
fator liofilizado Sim n=35 (75,95%) Sem resposta n=10 (21,70%) Não n=1 (2,17%)
Complicações Sim n=16 (34,72%) Sem resposta n=16 (34,72%) Não n=14 (30,20%) No
que diz respeito ao tratamento, 89,1% se enquadram na modalidade de profilaxia
secundária de longa duração, resultado semelhante dos achados de Sartorelo (2016)
que demonstrou que 65,4% de sua amostra se enquadravam em regime de profilaxia
secundária. Vale lembrar que o Brasil implantou o protocolo de profilaxia em novembro
de 2011 (BRASIL, 2015a).
Conclusão
Através da análise dos estudos, foi possível observar que apesar das complicações
hemorrágicas que afetam a maioria dos participantes, esses se descrevem satisfeitos
com a saúde e felizes. Entretanto é notória a necessidade de políticas públicas a fim de
melhorar as condições de meio ambiente relacionado a poluição, transporte e financeiro.
Desse modo, sugerem-se investigações com estudos que bordem essa temática, tendo
como objetos a avaliação da evolução clínica de crianças e adolescentes portadores de
hemofilia com vistas a analisar avanços e estratégias de enfrentamento, estimulo a
adesão ao tratamento por meio da eficácia dos quatro domínios que aferem a qualidade
de vida. Por fim, como contribuições à área da saúde e à enfermagem, ressaltam-se as
informações levantadas que, certamente, poderão subsidiar novos estudos e
discussões na busca por resultados que evidenciem estratégias de enfrentamento,
estímulo a adesão ao tratamento com foco na melhoria da qualidade de vida desses
pacientes.
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TÍTULO: Analisando fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes dos
cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN)
Resumo

Neste texto apresentamos as justificativas preliminares do plano de trabalho intitulado
“Analisando fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes dos cursos
técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (ESUFRN)". O estudo tem caráter exploratório-descritivo com
abordagem qualitativa, divido em quatro etapas e objetivou realizar levantamento de
dados através dos documentos da Secretaria Escolar da Escola de Saúde/UFRN como
fonte para obtenção de informações sobre acesso, evasão e conclusão dos estudantes
no período de 2015 a 2017, a fim de subsidiar a realização do projeto de pesquisa
intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de
Saúde/UFRN”. Busca construir política de permanência e êxito dos estudantes dos
cursos técnicos e da graduação tecnológica da ESUFRN. A etapa inicial e a segunda
etapa foram apresentadas em relatórios anteriores. A terceira etapa correspondente à
utilização de técnica do grupo focal como forma de integrar todos os participantes da
pesquisa e coletar informações através das interações grupais presenciais. A quarta
etapa consiste na análise dos dados obtidos ao longo do estudo e na elaboração de
instrumentos contendo estratégias e ações que favoreçam a permanência do estudante
com êxito na Instituição. Ambas foram interrompidas pela crise Sanitária provocada pela
Pandemia de COVID-19 no mês de março de 2020. Desse modo, não obtendo os
resultados desejados.

Palavras-chave: Educação. Educação Profissionalizante. Permanência. Êxito. Evasão.
TITLE: Analysing factors that interfere in the permanence and success of students of the
technical courses and the technological graduation of the School of Health of the Federal
University of RN (ESUFRN)
Abstract

In this text we present the preliminary justifications of the work plan entitled “Analysing
factors that interfere with the permanence and success of students of technical courses
and technological graduation of the School of Health of Federal University of Rio Grande
do Norte (ESUFRN)”. The study has an exploratory-descriptive character with a
qualitative approach, divides into four stages and aimed to survey data through the
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documents of the School Secretariat of the School of Health / UFRN as a source for
obtaining information on access, dropout and completion of students in the period of
2015 to 2017, in order to subsidize the accomplishment of the research project entitled
“Study on permanence and the students of the School of Health / UFRN”, which seeks
to build a permanence and success policy for the students of the technical and
technological undergraduate courses of the EFUFRN. The inicial stage and de second
stage were presented in previous reports. The third stage corresponding to the use of
focus group technique as a way to integrate all reaserch participants and collect
informations through face-to-face group interactions. The fourth stage consists of
analyzing the data obtained throughout the study and elaborating instruments containing
strategies and actions that favor student’s successful stay in the Insitution. Both were
interrupted by the Sanitary crisis caused by the COVID-19 Pandemic in March 2020.
Thus, not obtaining the desired results.

Keywords: Education. Vocational Education. Permanence. Success. Evasion.
Introdução
A Escola de Saúde da UFRN atua há quase 65 anos na oferta de cursos de educação
profissional desde o nível básico – compreendendo a formação inicial e continuada –
graduação tecnológica, até à pós-graduação. Assumindo o compromisso com o
desenvolvimento pleno do aluno, nas dimensões humana, cognitiva, política, filosófica
e ética, em busca de sua emancipação. Com a finalidade de orientar, transformar e
aprimorar competências em todos os níveis de formação. Contudo, a necessidade de
se instituir uma política de permanência e êxito dos cursos da Instituição vem sendo
percebida ao longo dos anos por seu corpo docente e técnico-administrativo, com o
intuito de assegurar a elevação destes dois índices e a continuidade da contribuição
institucional para a formação profissional em saúde no estado do Rio Grande do Norte.
Nesse sentido, o projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos
estudantes da Escola de Saúde/UFRN”, do qual este plano de trabalho faz parte,
pretende propor estratégias que favoreçam a permanência do estudante com êxito na
instituição, e consequentemente, possibilitem a construção de política de permanência
e êxito dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN.
Através da realização de diagnóstico da permanência e êxito dos estudantes dos cursos
técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN, da identificação dos
fatores que interferem nessa problemática e da análise da percepção dos estudantes,
professores e servidores técnico-administrativos sobre o êxito do estudante no processo
ensino-aprendizagem.
A busca por estratégias de enfrentamento às dificuldades dos estudantes quanto ao
acesso, permanência e êxito nos cursos ofertados objetiva diminuir a retenção e a
desistência escolar, em consonância com a política de permanência e êxito dos
estudantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação (SETEC/MEC). Desse modo, a formulação de estratégias e ações para o
enfrentamento do problema, com o intuito de reduzi-lo ou minimizá-lo, envolve a
elaboração de uma política de permanência e êxito, com a participação ativa de toda a
comunidade escolar, a partir da percepção de todos os sujeitos anteriormente
explicitados, referente ao êxito do estudante no processo ensino-aprendizagem.
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Para tanto, o presente estudo encontra-se pautado nas discussões e análises de
diversos estudiosos que apontam para a necessidade de se compreender e minimizar
os fatores considerados determinantes da evasão escolar, como Medeiros (2010),
Machado e Moreira (2010), Heijmans (2010).
Nesse sentido, o presente plano de trabalho consiste em um estudo exploratório,
descritivo com abordagem qualitativa que teve por objetivos:
Analisar fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes dos cursos
técnicos e da graduação tecnológica da ESUFRN;Propor estratégias e ações que
favoreçam a permanência dos estudantes com êxito na instituição.

Metodologia

A metodologia aqui apresentada está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado
“Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da área da saúde: estudo
bibliométrico” que foi renovado para o período 2019-2020.
O campo da pesquisa foi a Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte junto ao universo dos alunos que se matricularam nos Cursos Técnicos em:
Enfermagem, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Massoterapia,
Registros e Informações em Saúde, Agente Comunitário em Saúde e Vigilância em
Saúde, e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar nos períodos letivos
compreendidos entre os anos de 2015 e 2017, assim como aos professores, servidores
técnico-administrativos e gestores.
Trata-se, portanto, de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa, a
ser desenvolvido em quatro etapas com o intuito de construir política de permanência e
êxito dos estudantes dos cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de
Saúde da UFRN, vislumbrando acompanhar permanentemente a trajetória do aluno na
Escola.
Devido a pesquisa exploratória proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade
com o problema em estudo, e a possibilidade dos dados serem obtidos de diversas
formas, tais como levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado (GIL, 2010), optou-se por este
método, aliado a uma abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2002, 2010)
caracteriza-se pela capacidade de incorporar os atos, as relações, as estruturas e as
representações sociais construídas coletivamente ao longo da vivência entre diversos
atores que compõem um determinado segmento da sociedade.
Este plano de trabalho é a quarta etapa do projeto, sendo continuidade dos planos
anteriores onde a etapa inicial, realizada com êxito, consistiu no levantamento de dados
através dos documentos da Secretaria escolar da ESUFRN como fonte para obtenção
de informações relacionadas à acesso, evasão, retenção e conclusão dos estudantes
no período de 2015 a 2017. A segunda etapa que teve como finalidade a obtenção de
informações sobre os fatores que interferem no acesso, permanência e êxito dos
estudantes e compreendia a elaboração de relatório contendo os dados obtidos através
dos documentos da Secretaria escolar da ESUFRN como forma de sistematização do
estudo ainda está em andamento, em virtude da incompletude dos dados obtidos. A
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terceira etapa correspondente à utilização de técnica do grupo focal como forma de
integrar todos os participantes da pesquisa e coletar informações através das interações
grupais presenciais. A quarta etapa consiste na análise dos dados obtidos ao longo do
estudo e na elaboração de instrumento contendo estratégias e ações que favoreçam a
permanência do estudante com êxito na Instituição. Essas duas últimas foram
interrompidas pela crise Sanitária provocada pela Pandemia de COVID-19 no mês de
março de 2020. Desse modo, não obtendo resultados desejados.
Este projeto de pesquisa foi renovado para o período de 2020-2021 com as devidas
atualizações e ajustes diante do cenário Pandêmico causado pela COVID-19. Sendo
assim, pretende-se dar continuidade à realização das etapas que não foram concluídas,
a fim de cumprir com o propósito maior do estudo que é a construção da política de
permanência e êxito na Instituição.

Resultados e Discussões

Diante da crise sanitária mundial causada pala Pandemia do COVID-19 não foi possível
realizar as atividades previstas. No dia 17 de março de 2020 aconteceu a reunião do
Comitê Covid-19 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), organizado
pelo reitor José Daniel Diniz Melo, onde optaram por interromper as atividades seguindo
a avaliação constante da situação nacional e internacional dos casos do novo
coronavírus. Baseando esta decisão em respaldos científicos e considerando a
necessidade de maximizar as medidas preventivas, para reduzir a contaminação, sendo
esta a grande preocupação que assola a comunidade universitária. Desse modo todas
as atividades se tornaram inviáveis. Logo, a parte da pesquisa presencial com grupo
focal foi interrompida e por conseguinte a coleta e análise dos fatores que dela seriam
extraídos para fomentar esse relatório. Neste momento, ainda não possuímos dados
para apresentar e discutir.

Conclusão

Conclui-se, portanto, que com a renovação do projeto para o período 2020-2021, tendo
suas devidas atualizações de execução feitas de acordo com as diretrizes necessárias
à atual situação sanitária da pandemia do COVID-19, será possível dar continuidade à
pesquisa e à discussão acerca da problemática da permanência e êxito dos estudantes.
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TÍTULO: Perfil de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis no contexto da
Atenção Primária à Saúde.
Resumo

O acelerado envelhecimento vivenciado pelo Brasil proporciona mudanças no perfil
epidemiológico e de morbimortalidade da população, evidenciado pelo aumento
considerável das doenças crônicas não transmissíveis, apresentando-se como
destaque no contexto da assistência à saúde. Objetivou-se caracterizar os usuários
acometidos por doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores
socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com
abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade de Saúde da Família em Natal/RN.
A pesquisa está em fase de conclusão e, com base no total da amostra, identificou-se
que a maioria dos usuários se autodenominam pardos, do sexo feminino, possuem
ensino fundamental incompleto e renda superior a um salário mínimo; quanto às
doenças referidas, a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus, aparecem entre as de
maior prevalência, sendo que, a maior parte desses usuários recebem os medicamentos
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, percebe-se a importância
de um estudo sobre o perfil epidemiológico dessa população, de maneira que possibilite
o acompanhamento dos usuários e seus comportamentos de risco. Ressalta-se, que a
realização de estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças na atenção
primária à saúde, possam contribuir para o monitoramento dessas doenças e de suas
implicações, e de alguma forma, subsidiar estratégias que minimizem barreiras e/ou
dificuldades que impactem essa realidade.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Perfil de
Saúde.
TITLE: PROFILE OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE DISEASES IN THE
CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE
Abstract

The accelerated aging experienced by Brazil provides changes in the epidemiological
and morbidity and mortality profile of the population, evidenced by the considerable
increase in Noncommunicable Diseases, presenting itself as a highlight in the context of
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health care. The objective was to characterize users affected by Noncommunicable
Diseases regarding socioeconomic and health factors. This is a descriptive and
exploratory study, with a quantitative approach, carried out in one Family Health Unit in
Natal/RN. The research is nearing completion and, based on the total sample, it was
identified that most users call themselves brown, female, have incomplete elementary
education and income above one minimum wage; as for the aforementioned diseases,
Hypertension and Diabetes Mellitus, appear among the most prevalent, and most of
these users receive their medication free of charge through the Unified Health System.
In this context, the importance of a study on the epidemiological profile of this population
is perceived, in a way that allows the monitoring of users and their risk behaviors. It is
emphasized that the implementation of health promotion and disease prevention
strategies in primary health care, can contribute to the monitoring of these diseases and
their implications, and in some way, subsidize strategies that minimize barriers and/or
difficulties that impact this reality.

Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile.
Introdução
O Brasil passa por um processo de transformação de sua população, decorrente de uma
transição demográfica e epidemiológica causadas pela diminuição das taxas de
fecundidade e aumento da expectativa de vida (SIMÃO, et al., 2019). Ou seja, a
população brasileira vivencia um acelerado processo de envelhecimento. Para grande
parte dos países desenvolvidos, considera-se idoso aquele indivíduo a partir de 65 anos
de idade, enquanto que, para alguns países em desenvolvimento como o Brasil, se
reduz esse limite de idade para 60 anos (RIGO; GARBIN; RODRIGUES; MENEZESJÚNIOR;
PARANHOS;
BARELLI,
2017).
No ano de 2002 o país apresentava 14 milhões de idosos com projeções de 32 milhões
de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos para o ano de 2020 (VERAS;
OLIVEIRA, 2018). De tal modo que em um curto intervalo de tempo, o Brasil passou de
um perfil de mortalidade típico de uma população jovem para uma população
caracterizada por doenças complicadas que exigem maior demanda do sistema de
saúde. Ou seja, o novo cenário populacional acarretou alterações significativas no
quadro de morbimortalidade, com o predomínio das doenças crônicas em detrimento
das
doenças
infectocontagiosas
(SCHENKER;
COSTA,
2019).
Nesse âmbito, observa-se a prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT). As DCNT são definidas como sendo aquelas que não tem origem infeciosa,
possuem curso longo e associam-se as limitações e incapacidades. Figuram como
exemplos, as doenças do sistema cardiovascular, respiratórias, Diabetes Mellitus e
neoplasias. Tais doenças, correspondem a maioria das causas de morte que acontecem
anualmente, sobretudo, em países de baixa renda (MALTA, et al., 2015).
Consequentemente representam grande parte dos custos relacionados a assistência no
Sistema
Único
de
Saúde
(SUS)
Destaca-se que, no âmbito da prevenção e cuidados de condições crônicas, a Atenção
Primária à Saúde (APS) atua como porta de entrada dos serviços de atenção à saúde,
com a garantia de uma assistência integral e continuada a todos os seus usuários
(SCHENKER; COSTA, 2019). Porém, percebe-se a necessidade de readequação do
sistema de saúde de modo a garantir a manutenção e qualidade do estado de saúde da
população frente à essas alterações do perfil de morbimortalidade.
Daí, a importância de estudos sobre DCNT como instrumento de avaliação das
necessidades de saúde da população, além de servir de subsídio para mudanças e
readequações de políticas públicas. A caracterização da população é dada entre a
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prevalência de fatores de risco e acometimento de agravos crônicos. Para tanto, é
fundamental correlacionar se os fatores socioeconômicos e de saúde, estão associados
ao acometimento de morbidades crônicas na população (CRUZ et al., 2017). Dessa
forma, intervindo nos fatores de risco, haverá redução no número de agravos e mortes.
Diante do exposto, o objetivo desse estudo é caracterizar os usuários acometidos por
doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde.

Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abordagem quantitativa.
O local do estudo foi a área adscrita da Unidade Básica de Saúde da Família-II de Felipe
Camarão (UBSF-II). A unidade de saúde referida, localiza-se na região do Distrito
Sanitário Oeste, escolhida pelo fato de ser uma região periurbana em franco processo
de urbanização, povoada nos idos de 1970, por emigrantes de regiões rurais de todo o
Estado,
do
Rio
Grande
do
Norte.
A escolha da área deveu-se, ao fato de ser um bairro grande, com uma população em
torno de 110 mil habitantes, localizado em uma região periurbana de Natal, e 44 anos
de existência. Parte dessa população, já apresenta indicativos altos para idades acima
de 60 anos e uma população adulta em fase reprodutiva de trabalho, com altos índices
de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de escolaridade e renda.
A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT,
vinculados a UBSF-II, residentes em área adscrita, com idade maior de 18 anos e que
ele ou o responsável, tivessem condições cognitivas para manter diálogo e articular
ideias. Para definição da amostra, utilizou-se a fórmula do dimensionamento
populacional de Barbetta (2003), com um intervalo de confiança de 95%; para uma
população de 1158 usuários cadastrados na UBS, acometidos com doenças crônicas
não transmissíveis, chegou-se a uma mostra total de 289 pessoas.
Esse estudo, atendeu as exigências da Portaria GM/MS, de nº. 466/2012, que
regulamenta as normas para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos, e
teve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, tendo feito o uso do
Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com todos os participantes do
estudo.
O contato inicial com os participantes, foi feito com o apoio das enfermeiras da Unidade;
a priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, sendo a coleta dos dados
realizada na sala de espera da UBS, enquanto aguardava algum atendimento de saúde,
e algumas vezes no próprio domicílio do usuário, nesse caso, com planejamento prévio
da
Unidade
e
apoio
de
familiares.
Foi aplicado um questionário, já testado e elaborado por Santos (2016), baseado na
proposta de Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção
primária
de
saúde.
Os dados coletados para identificar o perfil dos usuários com DCNT foram compilados,
tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for
Social Science (SPSS) versão 20.0. As variáveis pesquisadas referem-se as
socioeconômicas (raça/cor, estado civil, gênero, religião, profissão, escolaridade, renda
e condições de moradia) e variáveis clínicas e de atendimento dos serviços de saúde
(doença crônica, doenças associadas, acompanhamento pela UBS, cadastramento em
farmácia popular/farmácia da UBS, plano de saúde e internações.)
Após o tratamento dos dados, realizou-se uma avaliação a partir de uma estatística
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descritiva, com cálculo das frequências relativas e absolutas, apresentadas através de
tabelas.
A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
94030518.5.0000.5
Resultados e Discussões

A pesquisa encontra-se em seu desenvolvimento final, atingindo um total em torno de
80 pessoas com DCNT, já entrevistadas; destas, a maioria são pardas (53,8%), casados
(35,8%), do gênero feminino (87,5%), com religião católica (62,5%), tendo como
profissão empregada doméstica ou diarista (25,0%), escolaridade ensino fundamental
incompleto (62,6%) e renda maior a um salário mínimo (51,3%). Com relação as
características de moradia, a maior parte referiu morar em casa própria (86,3%), com
saneamento básico (65%), energia elétrica (100%) e água encanada (100%), como
apresentado na tabela 1 (em anexo).
Sobre a caracterização das doenças referidas pelos adultos entrevistados, os resultados
parciais desse estudo já indicam a alta prevalência da hipertensão arterial sistêmica
(73,8%) e do diabetes mellitus (16,2%), conforme demonstra a tabela 02 (em anexo).
Sabe-se que, as DCNT são doenças que interferem fortemente na qualidade de vida
dos indivíduos e no sistema de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS),
constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. De acordo com a
Gouveia et al., as DCNT foram responsáveis por mais da metade das mortes ocorridas
no Brasil no ano de 2017.
Nessa perspectiva, em 2011, o Brasil lançou mão do Plano de Ações Estratégicas para
o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (2011-2022),
onde por meio de ações de promoção, estratégias para redução de fatores de risco e
suporte para tratamento de doenças, se objetiva reduzir a taxa de mortalidade
prematura (CONFORTIN, 2019).
Tal dificuldade pode ser observada quando analisado o perfil dos indivíduos acometidos
por esse conjunto de doenças. Porque, embora englobem todas as camadas
socioeconômicas, atingem mais fortemente a grupos populacionais mais vulneráveis,
como pessoas de baixa renda, baixo grau de escolaridade e idosos (MALTA et al.,
2014). Segundo Malta et al. (2017, p. 9s), “no Brasil, muitas doenças crônicas
apresentam gradiente social que cresce na direção dos segmentos socialmente mais
vulneráveis, como observado neste estudo”.
Assim, no tocante a variável escolaridade, percebe-se que a maioria dos usuários
entrevistados possuíam ensino fundamental incompleto. Resultados semelhantes foram
encontrados por Silva et al., (2020), no qual maioria dos indivíduos pesquisados
possuíam ensino médio (30,3%), seguido de ensino fundamental (25,6%). Esses
achados podem estar relacionados ao fato de que baixos níveis de escolaridade
prejudicam a prevenção de DCNT e seus fatores de risco. Para Sato et al., (2017), o
alto nível de escolaridade é um fator importante para prevenção de DCNT, uma vez que
as pessoas tendem a seguir uma dieta mais saudável, diminuir o uso do tabaco, realizar
mais atividades físicas.
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O estudo apontou que o gênero feminino, correspondente a 87,5% dos entrevistados,
possui diagnóstico de alguma DCNT. Tal prevalência é corroborada pela literatura, que
também aponta que as doenças crônicas foram encontradas principalmente nas
mulheres. Segundo estudos, esse fato pode estar relacionado ao fato de uma maior
utilização dos serviços de saúde por elas., assim como pelo fato de a mulher ter uma
maior percepção em relação aos sinais e sintomas das doenças e, por consequência,
maior procura por serviços de saúde, médicos, exames, entre outros (MALTA et al.,
2017; BARROS et al., 2011; MALTA et al., 2020).
Referente a cor, estudo realizado por Melo et al., (2019) observou uma maior
prevalência de DCNT entre indivíduos da raça parda (57,4%). A prevalência é
semelhante a apontada por este estudo quando comparadas as características
socioeconômicas. Tal fato pode ter associação as semelhanças das características
populacionais onde foram realizadas as coletas de dados.
Em um estudo transversal nacional publicado com a finalidade de observar as
características dos usuários da Atenção Primária no Brasil, foi observado que a maioria
dos usuários em do sexo feminino, de etnia parda, casada ou em união estável, sem
plano de saúde, com classificação social C e somente com ensino fundamental (GUIBU
et al., 2017). Quando comparado, percebem-se semelhanças no perfil socioeconômico
evidenciado na pesquisa com usuários acometidos por DCNT de que trata esse estudo.
No que se refere a caracterização das doenças referidas e do atendimento dos serviços
de saúde, as informações são apresentadas na tabela 2 (em anexo). A DCNT mais
citada foi a hipertensão (73,8%), associada a Diabetes (37,5%). A maioria dos indivíduos
pesquisados, afirmou ser acompanhado pela UBS (91,2), ter cadastro em farmácia
popular/farmácia da UBS (85,1%), não possuir plano de saúde (93,8%) e nunca ter
internado pela DCNT (68,8%).
Configuram como as DCNT mais prevalentes: doenças cardiovasculares, câncer,
Diabetes Mellitus e doenças respiratórias crônicas. Sendo elas responsáveis por mais
da metade de todas as mortes no mundo. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
como aponta MALTA, revelam que quase metade da população declara estar acometido
por, pelo menos, uma DNCT (Malta et al., 2020). Sendo a Hipertensão Arterial a
condição mais citada. Essa doença é caracterizada pelos níveis pressóricos
sustentados acima do padrão de normalidade da pressão arterial e geralmente está
associada a alterações funcionais de órgãos e/ou alterações metabólicas (FRANCISCO
et al., 2018).
O Diabetes Mellitus, por sua vez, corresponde a um conjunto de alterações metabólicas
decorrentes de problemas na ação e/ou secreção de insulina. Em consequência há uma
hiperglicemia sérica que, quando não tratada, pode provocar complicações agudas ou
crônicas no sistema cardiovascular, renal e neurológico. Quando associadas, essas
duas condições apresentam maiores riscos para o desenvolvimento de doença renal,
doença cardíaca coronariana, insuficiência cardíaca e acidente vascular encefálico
(FRANCISCO et al., 2018).
A dificuldade de acesso aos serviços de saúde para a população pesquisada não se
configura como um fator de risco importante, uma vez que 91,2% da amostra faz
acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, bem como 85,1% tem acesso aos
medicamentos por meio da própria unidade de atendimento ou por intermédio de
Farmácias Populares. Oliveira et al., (2016), ao analisar o acesso ao medicamento para
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tratamento de doenças crônicas, constata que 94,3% da amostra também possuem
acesso a medicamentos de maneira gratuita.
No entanto, a OMS destaca a dificuldade de acesso e utilização dos serviços de saúde
como sendo a principal barreira para o enfrentamento das DNCT. Aponta ainda outros
fatores como tabagismo, alimentação, consumo demasiado de álcool e falta de prática
de exercícios físicos.
Diante do exposto, então, torna-se evidente a necessidade de atuação sobre os
condicionantes e determinantes sociais em saúde com a finalidade de dirimir as
desigualdades e possibilitar uma abordagem integral e longitudinal dos fatores de risco
e DCNT (MALTA et., 2014).

Conclusão

Os resultados desse estudo permitem-nos traçar um perfil epidemiológico e
sociodemográfico de adultos e idosos, acometidos por DCNT, atendidos em Unidade de
Saúde da Família.
O estudo aponta a necessidade urgente, de uma melhoria no monitoramento das
condições e doenças crônicas, afim de possibilitar um melhor acompanhamento no
tratamento desses usuários, seja através das ações de promoção à saúde, seja na
prevenção de riscos e agravos, como forma panorama epidemiológico e consequente
planejamento de ações e de melhor controlar essas doenças. Nesse sentido, se faz
necessário, se estabelecer estratégias que priorizem as características sociais e
econômicas, bem como, o perfil de morbimortalidade dessa população. Uma vez que
conhecer como os serviços de saúde são utilizados pelo doentes é indispensável para
minimizar barreiras e orientar políticas de saúde. Dito isso, os resultados podem
contribuir para um maior conhecimento das características dos usuários da Atenção
Primária em Saúde e, assim, poderá ser referência para futuro estudos.
Dessa maneira, o estudo torna evidente a importância e o impacto da Atenção Primária
em Saúde no usuário com DCNT, destacando práticas de prevenção e promoção da
saúde.
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES DA
ESCOLA DE SAÚDE/UFRN
Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo construir políticas de êxito para os estudantes dos
cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde da UFRN. A evasão
na Escola da Saúde da UFRN tem chamado atenção da comunidade acadêmica e esta,
por sua vez, tem tentado criar estratégias para aumentar o engajamento dos alunos.
Ciente de que os motivos derivam de razões por aspectos pessoais e contextuais, como
questões institucionais, educacionais e sociais, a necessidade de entendê-las para
desenvolver soluções que sejam mais assertivas. No tocante à metodologia, foi
empregada a qualitativa. Por trabalhar essencialmente com descrições e interpretações,
foi necessário fazer uso de instrumentais como a análise do discurso, para apreender,
tanto quanto possível, o que estava realmente por trás das palavras desse grupo. Em
se tratando dos estudos de referência indiretos fora trabalhado os textos do grupo de
pesquisa, Saúde e Sociedade dos anos anteriores e de forma direta os grupos focais.
As fontes secundárias foram livros, publicações, teses e dissertações pertinentes ao
tema, entre outros. A parte da pesquisa presencial foi interrompida pela crise Sanitária
provocada pela Pandemia da COVID-19 no mês de março de 2020, comprometendo os
resultados esperados.

Palavras-chave: Evasão Escolar. Estratégias. Comunidade Acadêmica.
TITLE: STUDY ON STAY AND SUCCESS OF STUDENTS AT THE HEALTH
SCHOOL/UFRN
Abstract

This research aims to build successful policies for students in technical and technological
undergraduate courses at the UFRN School of Health. The evasion of these students
from UFRN School of Health has attracted the attention of the academic community,
which in return it has tried to create strategies to increase the student engagement. The
researchers are aware that the reasons are derive from reasons of personal and
contextual aspects, such as institutional, educational and social issues, thus the need to
understand them in order to develop solutions that are more assertive. Regarding the
methodology, the qualitative one was used. As it essentially works with descriptions and
interpretations, it was necessary to use instruments such as discourse analysis, to
perceive, as much as possible, what was really behind the words of this group. In the
case of indirect reference studies, the texts of the research group, Health and Society
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from previous years had been worked on, and the focus groups had been directly
addressed. Secondary sources were books, publications, theses, and dissertations
relevant to the theme, among others. The part of the face-to-face research was
interrupted by the Health crisis caused by the Pandemic of COVID-19 in March 2020,
compromising the expected results.

Keywords: School dropout; Academic community; Strategies for student engagement.
Introdução
A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem usado táticas
de enfrentamento às dificuldades dos estudantes quanto ao acesso, permanência e
êxito nos cursos ofertados, com a finalidade de diminuir a desistência nas turmas.
O objetivo da pesquisa “Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de
Saúde/UFRN” é coletar dados e analisar a fim de construir estratégias para o
enfrentamento dos problemas, com o intuito de minimizar impactos do trancamento de
matrícula e a evasão dos cursos.
O estudo vem sendo realizado desde o ano de 2016, e as atividades foram divididas em
04 (quatro) etapas, que consistem em:
A primeira etapa é a revisão bibliográfica, na qual é necessária a realização da leitura,
análise e levantamento do conteúdo dos trabalhos anteriores. Nesta etapa foram
realizadas leituras de estudos sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de
Saúde/UFRN e o projeto encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN.
Backes et al (2011), afirma que a utilização do “grupo focal como técnica de coleta e
análise de dados em pesquisas qualitativas”. (BACKES et al, 2011)
Para Gondim (2003), apresenta uma reflexão acerca da realização dos grupos focais
em pesquisas, observações pertinentes são utilizadas para explorar o assunto abordado
e coletar de forma clara os dados sem que saia fora do contexto do grupo pesquisado.
A segunda etapa seria a realização do grupo focal, técnica que consiste na coleta de
dados de natureza qualitativa realizando uma entrevista voluntária com os professores,
servidores técnico-administrativos, gestores e grupos de alunos matriculados nos
Cursos Técnicos e Cursos Superior Tecnólogo da Escola de Saúde, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, nos períodos letivos compreendidos entre os anos de
2019 e 2020.
A terceira etapa consiste na apresentação dos resultados obtidos na realização do grupo
focal, descrevendo e analisando de forma qualitativa a entrevista abordada. A quarta
etapa é a elaboração do relatório da pesquisa.
Concluímos a primeira etapa da pesquisa entretanto, devido a situação epidemiológica
da COVID-19, as atividades presencias foram suspensas e, os grupos focais serão
realizados de forma online e para isso estamos construindo a metodologia para a técnica
ser aplicada da melhor forma possível.
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Metodologia
A metodologia da pesquisa configura-se como abordagem qualitativa com a técnica do
grupo focal, por meio de informações oriundas de sessões com grupo reduzidos,
realizando entrevista voluntárias com os professores, servidores técnicoadministrativos, gestores e grupos de alunos matriculados nos Cursos Técnicos, e
Curso Superior Tecnológico da Escola de Saúde da UFRN, nos períodos letivos
compreendidos entre anos de 2019 e 2020. Os encontros serão gravados em áudio,
com autorização dos entrevistados, para posterior transcrição, também será realizado
de forma acolhedora e segura de modo a facilitar o debate e aprofundar as discussões.
Cada grupo terá duração média de uma hora e meia a duas horas de reunião.
A análise inicia-se com uma codificação dos dados, realizando o diagnóstico,
identificando os fatores que levam a evasão e propondo estratégias e ações para a
construção de políticas de permanência e êxito dos estudantes, desse modo, verificando
qual é a percepção da comunidade estudantil em relação ao assunto abordado.

Resultados e Discussões

No dia 17 de março de 2020, o Comitê Covid-19 da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, seguindo a avaliação da situação nacional e internacional dos casos do novo
coronavírus, decidiu interromper as atividades presenciais na UFRN. Tal decisão foi
pautada cientificamente e considerando a necessidade de maximizar as medidas
preventivas, para reduzir a contaminação.

Conclusão

Dessa forma, não foi possível realizar a parte da pesquisa presencial, ou seja, o grupo
focal. Assim, ainda não possuímos dados para apresentar e discutir.
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TÍTULO: HOMICÍDIOS FEMININOS NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
Resumo
A violência sempre esteve presente na trajetória da humanidade, no entanto o seu
aumento em grande magnitude nos últimos tempos tem sido observado, caracterizandoa como problema social e de Saúde Pública. Nesse contexto, o presente estudo tem por
objetivo estimar as taxas corrigidas de homicídios femininos e apresentar o perfil desses
óbitos nas regiões de saúde do Rio Grande do Norte no período de 2000 a 2017. Tratase de um estudo ecológico de tendência temporal por agressão em mulheres nas
regiões de saúde do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2017, na
faixa de 10 a 80 e mais anos. A análise de tendência foi realizada por estimativas de
modelos de regressão da série alisada pela média móvel centrada em 3 termos.
Considerou-se tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. Após a correção dos
dados, quatro regiões de saúde destacaram-se com aumento, sendo elas: Santa Cruz
(97,43%), João Câmara (95%), Mossoró (86,96%) e Pau dos Ferros (86,26%). Todas
as regiões de saúde apresentam taxa média superior a 5,0 óbitos por 100.000 mulheres.
A maioria dos eventos ocorreram em mulheres solteiras, casadas, de cor parda, no
ambiente domiciliar e em vias públicas, sendo os principais meios de perpetração a
arma de fogo e os objetos cortantes penetrantes. As estimativas encontradas neste
estudo tendem a ser mais precisas do que as que foram eventualmente encontradas
em outros estudos, em virtude da correção dos dados de Evento Cuja Intenção é
Indeterminada (ECI).
Palavras-chave: Feminicídio. Violência de Gênero. Estudos Ecológicos.
TITLE: FEMALE HOMICIDES IN THE HEALTH REGIONS OF THE STATE OF RIO
GRANDE DO NORTE
Abstract
Violence has always been present in the trajectory of humanity, however its increase in
great magnitude in recent times has been observed, characterizing it as a social and
public health problem. In this context, the present study aims to estimate the corrected
rates of female homicides and to present the profile of these deaths in the health regions
of Rio Grande do Norte in the period from 2000 to 2017. It is an ecological study of
temporal tendency for aggression in women in the health regions of the state of Rio
Grande do Norte, in the period from 2000 to 2017, in the range of 10 to 80 and more
years. The trend analysis was performed by estimates of regression models of the series
smoothed by the moving average centered on 3 terms. A significant trend was
considered when the p-value ≤ 0.05. After correcting the data, four health regions stood
out with an increase, namely: Santa Cruz (97.43%), João Câmara (95%), Mossoró
(86.96%) and Pau dos Ferros (86.26%). All health regions have an average rate greater
than 5.0 deaths per 100,000 women. Most of the events occurred to single, married,
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brown women in the home and public roads, the main means of perpetration being the
firearm and sharp objects. The estimates found in this study tend to be more accurate
than those that were eventually found in other studies due to the correction of data whose
Event Intention is Undetermined (ECI).
Keywords: Feminicide. Gender Violence. Ecological Studies.
Introdução
O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, registra anualmente mais de 1,3 milhões
de mortes, o que corresponde a 2,5% da mortalidade global em consequência da
violência, em todas as suas manifestações (OMS, 2014). Dentre essas manifestações
de violência, encontram-se as violências de gênero direcionadas às mulheres, sendo
um “fato social de elevada frequência, que ocorre em um continuum que tem como
consequência mais grave a morte da mulher (feminicídio)” (MENEGHEL et al., 2017, p.
2964).
Nessa direção a Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que, a maioria dos
feminicídios tem envolvimento de parceiros ou ex-parceiros porque decorre de situações
de abuso no domicílio, ameaças, intimidação ou violência sexual ou de situações nas
quais a mulher tem menos poder ou menos recursos do que o homem (WHO, 2013).
Relacionado a isso, percebe-se que a cultura e as hierarquias de gênero presentes em
sociedades patriarcais, associados à violência estrutural, são fatores determinantes do
feminicídio (PALMA-SOLIS; VIVES-CASES; DARDET, 2008). Além disso, os resultados
dessa pesquisa destacam que “mais atenção deve ser dada às respostas estruturais de
natureza política - como gastos do governo ou participação de mulheres em instituições
políticas - para enfrentar o problema de maneira eficaz” (p. 327).
Consoante ao restante do mundo, o Brasil encontra-se em um processo de transição
epidemiológica, em que há aumento da proporção de agressão e mortes ocasionadas
pelo homem (causas externas), tendo destaque a violência direcionada às mulheres.
Estima-se que, no Brasil, uma em cada cinco mulheres tenha sido vítima de violência
doméstica (MENEGHEL et al., 2017). Acrescente-se que, na última década, foram
assassinadas 43,5 mil mulheres, razão pela qual o país ocupa a quinta posição mundial
em número de homicídios femininos, com taxa de 4,5 para cada 100 mil mulheres
(MOLINATTI; ACOSTA, 2015; COSTA; LOPES, 2015; BORGES; LODETTI; GIRARDI,
2014)
O Atlas da Violência, edição 2019, destaca o aumento considerável de 30,7% no número
de homicídios de mulheres no Brasil durante o período analisado (2007 a 2017), “o Rio
Grande do Norte apresentou o maior crescimento, com variação de 214,4%, seguido
por Ceará (176,9%) e Sergipe (107,0%)” (BRASIL, 2019, p.35). Apesar disso, o Atlas
destaca uma provável inconsistência dos dados, visto que pode haver determinada
discrepância nos registros. A respeito disso destaca-se o seguinte:

O ponto principal é que não se sabe ao certo se o aumento dos registros de feminicídios
pelas polícias reflete efetivamente aumento no número de casos, ou diminuição da
subnotificação, uma vez que a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104, de 09/03/2015) é
relativamente nova, de modo que pode haver processo de aprendizado em curso pelas
autoridades judiciárias. Se os registros de feminicídio das Polícias podem embutir
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alguma subnotificação, em função da não imputação do agravante de feminicídio ao
crime de homicídio, por outro lado, a análise dos dados agregados da saúde não permite
uma elucidação da questão, uma vez que a classificação internacional de doenças
(CID), utilizada pelo Ministério da Saúde, não lida com questões de tipificação legal e
muito menos com a motivação que gerou a agressão. (BRASIL, 2019, p. 39)

Estudos também apontam a presença de problemas quanto ao preenchimento
satisfatório dos registros de óbitos obtidos das bases de dados nacionais de
informações em saúde (CAMPOS-SILVA; OLIVEIRA; ABREU, 2010; JORGE et
al.,2008). Isso pode ser um fator relevante para a falta de políticas mais eficazes, visto
que a falta de dados epidemiológicos para subsidiar as ações por vezes podem estar
subestimados.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo estimar as taxas corrigidas de
homicídios femininos e apresentar o perfil desses óbitos nas regiões de saúde do Rio
Grande do Norte no período de 2000 a 2017.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico de tendência temporal por agressão em mulheres nas
regiões de saúde do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2017, na
faixa de 10 a 80 e mais anos. O Estado do Rio Grande do Norte é dividido em oito
regiões de saúde: Açu, Caicó, João Câmara, Metropolitana, Mossoró, Pau dos Ferros,
Santa Cruz e São José do Mipibu.
As faixas etárias utilizadas foram agrupadas no intervalo de cinco anos iniciando na
faixa etária de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, em seguida foram agrupadas em faixas de
10 anos, e terminando na faixa etária de 80 e mais anos, totalizando nove grupos etários.
Optou-se por esses grupos etários, pois a mortalidade por essa causa é mais incidente
na população adulto jovem, iniciando o aumento das taxas de mortalidade a partir da
faixa etária de 10 a 14 anos, atingindo a maior incidência entre 25 a 29 e 30 a 39 anos.
Considerando a alta proporção de registros no Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM) do DATASUS classificados como evento cuja intenção é indeterminada (ECI),
constituindo-se problema da qualidade da informação (MEIRA et al.,2019; FERREIRA,
2018), no presente estudo optou-se por realizar a correção dos registros de óbitos por
meio da técnica de correção indireta proposta por (GARCIA et al., 2015).
Realizou-se a correção dos óbitos devido a homicídios, por meio da redistribuição
proporcional, segundo ano, faixa etária e região de saúde, em três etapas : (1) calculouse a proporção dos óbitos por homicídio em relação ao total de óbitos por causas
externas acidentais e intencionais (auto infligida, agressão, acidentais e intervenção
legal); (2) o valor obtido na etapa anterior foi multiplicado pelo total de óbitos
classificados como eventos cuja intenção é indeterminada (ECI); (3) o resultado da
segunda etapa foi adicionado ao total de óbitos por homicídios, conforme registrado pelo
SIM/DATASUS, representando o registro de óbito por agressão corrigido (GARCIA et
al., 2015).
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Corrigido os óbitos foram estimadas taxas de mortalidade brutas, específicas por faixa
etária e padronizadas tendo como população padrão a população brasileira feminina do
Censo de 2010. Os dados populacionais utilizados nos cálculos das taxas foram obtidos
no site do DATASUS, baseados no censo populacional de 1980, 1991, 2000 e 2010, e
as projeções intercensitárias para as populações para primeiro de julho dos anos
intercensitários são as estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Ainda, extraíram-se dados da mortalidade por agressão e evento cuja intenção é
indeterminada para cada região de saúde, segundo as seguintes variáveis: raça/cor,
estado civil, local de ocorrência e meio pelo qual o evento foi perpetrado. Com vistas a
obtenção de dados corrigidos para essas variáveis, aplicou-se o fator de correção obtido
na etapa 2 da correção, nos óbitos por evento cuja a intenção é indeterminada segundo
variáveis sociodemográficas e meio de perpetração, somando o valor obtido aos
registros de óbito segundo raça/cor, estado civil, local de ocorrência e meio pelo qual o
evento foi perpetrado.
A análise estatística de tendência foi realizada por estimativas de modelos de regressão
da série alisada pela média móvel centrada em 3 termos. O alisamento objetivou
suavizar a flutuação aleatória das taxas ocasionada pelo número relativamente reduzido
de óbitos em cada ano do período, assim como possibilitar uma melhor apresentação
gráfica. A seguir, foram feitos diagramas de dispersão das taxas de mortalidade
padronizadas pelos anos de estudo, para se visualizar o tipo de relacionamento entre
eles (LATORRE; CARDOSO, 2001; MORETTIN; TOLOI, 2006).
No processo de modelagem da tendência temporal da mortalidade por homicídio
feminino, após correção dos registros de óbito no período de 2000 a 2017, utilizaramse modelos de regressão polinomial. Inicialmente construíram-se diagramas de
dispersão em relação ao tempo, para visualizar qual a função que mais se ajusta à
trajetória do processo: linear, parábola, exponencial, entre outros (LATORRE;
CARDOSO, 2001; MORETTIN; TOLOI, 2006).
As taxas padronizadas de mortalidade foram consideradas como variável dependente
(y) e os anos do período de estudo como variável independente (x), utilizando modelos
de regressão. Para evitar a correlação serial entre os termos da equação de regressão,
recomenda-se fazer a transformação do variável período no variável períodocentralizada (período menos o ponto médio da série histórica), estimando-se, então, o
modelo de regressão correspondente. Os modelos polinomiais a serem testados são:
regressão linear simples e, posteriormente, segundo grau ou parabólico, terceiro grau
+, e o exponencial (LATORRE; CARDOSO, 2001; MORETTIN; TOLOI, 2006).
Como critérios para a escolha do modelo que melhor se ajusta aos dados, foram
considerados o nível de significância e a análise dos resíduos. Quando mais de um
modelo satisfazia os critérios de seleção, então optava-se pelo mais simples.
Considerou-se tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. Todas as análises foram
realizadas no programa estatístico R versão 3.1.0 e na planilha eletrônica Excel.
Com relação aos aspectos éticos, os dados que foram utilizados no referido projeto são
todos de acesso livre no SIM/DATASUS, no qual não há a identificação dos sujeitos.
Desta maneira, o mesmo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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Resultados e Discussões

Após as etapas de correção para qualidade da informação, observou-se aumento
significativo nas taxas de mortalidade por homicídios femininos nas regiões de saúde
do estado do Rio Grande do Norte. O aumento percentual mínimo foi verificado na
região Metropolitana correspondendo a 41,96% (4,84 vs 6,87 óbitos por 100.000
mulheres) e a máxima na região de Santa Cruz 97,43 % (3,65 vs 7,22 óbitos por 100.000
mulheres) (Quadro 1). Isso indica a existência da má qualidade no preenchimento das
informações nestes locais e, com isso, entende-se que é necessária à tomada de
providências visando à melhoria na qualidade dos dados, principalmente em nível local
(município), tais como: treinamento dos digitadores, conscientização dos médicos,
melhoria dos recursos dos Institutos Médicos Legais (IML) (CAMPOS-SILVA;
OLIVEIRA; ABREU, 2010) além das avaliações periódicas e regulares dos bancos de
dados (NJAINE; REIS, 2005).
No período estudado, evidenciou-se maior taxa média de mortalidade por 100.000
mulheres na região de Mossoró (11,90) e a menor na região de Caicó (5,88), destacase que todas as regiões apresentaram taxas superiores a 5,0 óbitos por 100.000
mulheres (Quadro 1). De acordo com os resultados obtidos na presente investigação,
observou-se que todas as regiões de saúde apresentam taxa média superior a 5,0 óbitos
por 100.000 mulheres, o que demonstra crescimento ascendente de todas as regiões
de saúde do RN. Tendo em consideração a pesquisa de Ferreira (2018), isso demonstra
que a má qualidade dos dados ainda consiste num agravante para a formulação de
políticas efetivas visto que as informações epidemiológicas se encontram subestimadas.
Em todas as regiões de saúde do estado do Rio Grande do Norte verificou-se maior
proporção de óbitos em mulheres da raça/cor parda, solteiras, tendo como local de
ocorrência a residência ou via pública, e meio de perpetração de maior prevalência a
arma de fogo, seguida dos objetos cortantes e penetrantes (Figuras 1, 2, 3, e 4).
A tendência temporal das taxas de mortalidade corrigidas evidenciaram perfil
ascendente nas regiões de saúde de Açu, João Câmara, Metropolitana, Santa Cruz e
São José do Mipibu, nas demais localidades a tendência foi estacionaria, sugerindo que
os homicídios femininos são problemas importantes de saúde pública e Direitos
Humanos nesse estado, sendo necessárias políticas públicas de prevenção e controle.
Outro ponto significativo nos dados obtidos por meio desta pesquisa é a grande
incidência de homicídios femininos em mulheres solteiras, seguido de mulheres
casadas. Isso pode ser associado ao efeito da idade, visto que há maior risco de morte
por homicídios em mulheres mais jovens, que em grande proporção são solteiras
(MENEGHEL; HIRAKATA, 2011; MENEGHEL et al., 2017; GARCIA et al., 2015; SOUZA
et al., 2017; MEIRA et al., 2019). Além disso, o estudo realizado por Aldridge & Browne
(2003) revela que, mulheres que estão em relacionamentos não formalizados possuem
um maior risco de óbito por feminicídio do que as que se encontram em uma relação
estável.
Quanto aos elevados números de ocorrência de morte das vítimas no seu domicílio,
sugere-se a relação com situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Relacionando estes dados à investigação realizada por Meneghel; Hirakata (2011),
entre os períodos de 2003 a 2007, o domicílio foi identificado como o local mais
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frequente de ocorrência de homicídio feminino no Brasil, o que demonstra que tais
estatísticas não oscilaram tanto desses anos até os dias atuais. Ademais, isso se deve
também ao fato de que, na maioria dos casos o agressor é parceiro íntimo da vítima.
Isso se confirma quando, de maneira consistente, em 66 países o parceiro íntimo foi o
principal perpetrador da violência nos casos de morte de mulheres por agressões
(STÖCKL et al., 2013). A via pública foi um dos principais locais de homicídio feminino
no RN e isso não descaracteriza de serem ligados aos atos de violência familiar, uma
vez que a vítima faz a denúncia contra o agressor e não encontra casa ou abrigo que
possa acolhê-la.
Em seis das oito regiões de saúde do RN, o principal meio de perpetração dos crimes
de homicídio contra as mulheres foi a arma de fogo. Em segundo lugar, os objetos
cortantes penetrantes. Neste sentido, Campbell et al. (2003) em uma de suas pesquisas,
afirmou que o uso da arma de fogo em eventos anterior à morte está associado a uma
chance 40 vezes maior da ocorrência do feminicídio. Similarmente a esta situação foi
observado que, nos Estados Unidos, esse se configurou um dos meios de perpetração
mais comumente utilizado (Campbell et al., 2003).
Outro fator de bastante relevância são os altos coeficientes de homicídio por objetos
cortantes penetrantes nas regiões de Caicó e Pau dos ferros, pois a utilização destes
objetos requer a utilização de muita força por parte do agressor, o que demonstra um
panorama de extrema misoginia. Em virtude disso, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) indica a necessidade de melhorar tanto a capacidade dos serviços de saúde
como de identificar a violência doméstica contra a mulher e o risco de feminicídio (WHO,
2013), pois o encaminhamento adequado da mulher vítima de violência às instâncias de
acesso a serviços de saúde, segurança e justiça são fatores determinantes para fazer
diferença no caso da vítima, entre vida ou morte.

Conclusão

Os resultados das taxas corrigidas do presente estudo sinalizam altas taxas de
mortalidade por homicídios femininos nas regiões de saúde do Rio Grande do Norte,
destaca-se o fato de nenhuma região apresentar tendência descendente.
Diante deste cenário, além dos dados apresentados nesta pesquisa, existe a
necessidade urgente da revisão das políticas de enfrentamento a violência contra a
mulher e toda a sua rede de apoio no Brasil. Com isso, se faz necessário entender que
é preciso à criação de centros especializados e mais delegacias especializadas no
atendimento às mulheres (DEAM’s), com equipes preparadas para um atendimento
humanizado e qualificado para a escuta inicial destas vítimas, isso se estende a todas
as instâncias que compõem esta rede, incluindo profissionais da saúde, judiciário,
agentes policiais e etc.
É importante, também, realizar uma ampla discussão sobre as desigualdades de gênero
em nossa sociedade, principalmente no meio escolar, desde a Educação Infantil, onde
já se entende que as crianças de ambos os sexos devem aprender a respeitar e viver
em harmonia dentro de uma sociedade; se estendendo até a educação de nível
superior, onde as relações entre indivíduos ocorrem com maior frequência.
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Por fim, conclui-se que apesar dos levantes do pensamento conservador ainda presente
na atualidade, a articulação e movimento dos grupos de luta em favor das causas
feministas resistem. É um caminho árduo e ainda há muitos direitos a serem
conquistados, mas eles devem estar sempre em pauta nos movimentos sociais. A luta
contra o feminicídio nos aponta que sim, é possível vencer o conservadorismo tão
arraigado em nossa sociedade, todavia, é necessário entender que estas ações devem
ser realizadas por todos, construindo assim um poder coletivo para a mudança de nossa
realidade.
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Homicídios femininos nas regiões de saúde do RN - Quadro 1 e Figura 1
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Homicídios femininos nas regiões de saúde do RN - Figura 2 e Figura 3
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Homicídios femininos nas regiões de saúde do RN - Figura 4
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TÍTULO: PICS NA VILA - ATENÇÃO HUMANIZADA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE
E BEM-ESTAR DA PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Resumo
A implementação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como recurso
terapêutico baseado no cuidado integral e humanizado vem sendo gradativamente
inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS). Tais práticas envolvem abordagens que
buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da
saúde por meio de tecnologias de baixo custo, eficazes e seguras, com ênfase na escuta
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano
com o meio ambiente e a sociedade. Este trabalho tem uma finalidade social e
desenvolve uma programação terapêutica para a promoção da saúde e bem–estar da
comunidade da Vila de Ponta Negra. A referida programação é composta de encontros
quinzenais com a realização de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde que
atendem às necessidades da população com faixa etária a partir dos 65 anos, adscrita
à Unidade Básica de Saúde da Vila de Ponta Negra, localizada na cidade de Natal-RN,
possibilitando ao indivíduo a aquisição de autonomia para desenvolver a capacidade de
autocuidado. Para tanto, são realizadas atividades como: exercícios de alongamentos,
automassagem, técnicas de relaxamento, yoga, meditação, cantoterapia,
musicoterapia, danças circulares, palestras educativas e vivências lúdicas. Os
encontros tem ênfase na promoção da saúde, na prevenção dos desequilíbrios
energético-funcionais e/ou redução das limitações existente, viabilizando um estado de
bem-estar integral a pessoa idosa.
Palavras-chave: Práticas Integrativas. Bem-estar. Promoção da Saúde. Saúde do Idoso.
TITLE: PICS NA VILA - HUMANIZED ATTENTION FOR THE PROMOTION OF
HEALTH AND WELL-BEING OF ELDERLY PEOPLE: EXPERIENCE REPORT.
Abstract

The implementation of Integrative and Complementary Health Practices as a therapeutic
resource based on comprehensive and humanized care has been gradually inserted into
the Sistema Único de Saúde (SUS). Such practices involve approaches that seek to
stimulate the natural mechanisms for preventing injuries and recovering health through
low-cost, effective and safe technologies, with an emphasis on welcoming listening, the
development of the therapeutic bond and the integration of the human being with the
environment. environment and society. This work has a social purpose and develops a
therapeutic program to promote the health and well-being of the Vila de Ponta Negra
community. Said schedule consists of biweekly meetings with the completion of
Integrative and Complementary Health Practices that meet the needs of the population
aged over 65, assigned to the basic health unit of the Vila de Ponta Negra, located in the
city of Natal -RN, enabling the individual to acquire autonomy to develop the capacity for
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self-care. To this end, activities are carried out such as: stretching exercises, selfmassage, relaxation techniques, yoga, meditation, singing therapy, music therapy,
circular dances, educational lectures and playful experiences. The meetings have an
emphasis on health promotion, prevention of energy-functional imbalances and/or
reduction of existing limitations, enabling a state of integral well-being for the elderly.

Keywords: Integrative Practices. Well-being. Promotion of Health. Elderly Health
Introdução
A criação da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) propõe um trabalho baseado
em: assegurar direitos sociais, promoção da autonomia, a necessidade de cuidado e
autossatisfação, a capacidade física e mental, além da integração e participação do
idoso na sociedade favorecendo a ressignificação da vida, o autocuidado e a atenção
integral a saúde. O Sistema Único de Saúde – SUS define saúde como um direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).
Dessa forma, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) vêm sendo
inseridas no Sistema Único de Saúde respaldadas pela Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) regulamentada pela Portaria
Ministerial nº 971 em 03 de maio de 2006, e da Portaria nº849/2017 que amplia a PNPIC;
e no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte pela Política Estadual de Práticas
Integrativas e Complementares (PEPIC) de 2011, aprovada pela Portaria nº 274/GS e
pela Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PMPIC)
(Portaria
nº
137/2016-GS/SMS).
Em março de 2017, a PNPIC foi ampliada em 14 outras práticas a partir da publicação
da Portaria GM/MS nº 849/2017, a saber: arteterapia, ayurveda, biodança, dança
circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia,
reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga, nas quais garantem uma maior
integralidade e resolutividade da atenção à saúde e estendendo o cuidado a abordagens
terapêuticas. Já em 2018, com a portaria nº 702, mais uma ampliação na PNPIC
ocorreu, onde foram inseridos mais 10 recursos terapêuticos no rol das PICS do
Ministério
da Saúde,
totalizando 29
possibilidades.
(BRASIL,
2018).
As práticas integrativas e complementares no cuidado a saúde tem se tornado uma
ferramenta essencial para assegurar a melhoria e a manutenção da qualidade de vida
da pessoa idosa, pois ganhando mais espaço, especialmente na promoção do
autocuidado por meio de atividades capazes de intervir sobre os determinantes sociais
da saúde no processo de envelhecimento, com uma proposição de um envelhecimento
saudável, restauração da capacidade funcional do indivíduo, prevenção de doenças e
promoção
da
saúde (ARAÚJO,
2018).
Por isso, o projeto Pics na Vila- Atenção Humanizada para a Promoção da Saúde e
Bem-estar da Pessoa Idosa tem como maior proposta articular o tripé ensino, pesquisa
e extensão, visto que contribui na formação de alunos no nível técnico e superior da
Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN) e
colaboradores externos para o desenvolvimento das PICS, cuja atuação completou
quatro anos neste ano de 2020, buscando, através desta proposta, ampliar o acesso à
comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde da Vila de Ponta Negra com faixa
etária a partir dos 65 anos de idade para a vivência com as PICS, além de viabilizar um
campo de prática para os discentes em formação que desejam conhecer e /ou atuar
com essas estratégias de cuidado integral e humanizado, estabelecendo uma parceria
entre
ensino
e
serviço.
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Sob esta perspectiva, ao inserir as práticas integrativas e complementares na atenção
primária à saúde da pessoa idosa, a partir de atividades que visem a melhoria do seu
bem-estar tendo em vista que os mesmos praticam técnicas de relaxamento
direcionadas por profissionais qualificados para este cuidado, cria-se um fio condutor de
uma prática de cuidado humanizado e voltada as necessidades e anseios frente ao
envelhecimento.
Nesse sentido, apresentar uma experiência exitosa que auxilie na promoção e
humanização do cuidado, a partir do autocuidado com auxílio das PICS e voltado a
pessoa idosa é o objetivo desse trabalho, por meio do qual pôde-se perceber como o
idoso interage e é adepto às atividades dessa natureza.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência baseado no trabalho de
pesquisa universitária do tipo projeto, estruturado sob a forma de vivências, atividades,
dinâmicas e oficinas de autocuidado, desenvolvidas com base numa programação
terapêutica quinzenal envolvendo as seguintes atividades individuais e coletivas:
exercícios de alongamentos, automassagem, yoga, técnicas de relaxamento,
meditação, cantoterapia, musicoterapia, danças circulares, arteterapia, palestras
educativas e vivências lúdicas. A distribuição das práticas realizadas se dá de forma
alternada e mediante a necessidade do grupo participante de cada atividade.
Os encontros aconteceram na Unidade Básica de Saúde, situada na Rua: José
Medeiros, s/n - Vila de Ponta Negra, Natal - RN, numa sala específica para realização
de atividades grupais no período de Agosto a Dezembro de 2019 (contexto prépandemia). A escolha do cenário de pesquisa se deu em virtude da coordenadora e
orientadora deste trabalho buscar, com esta proposta, firmar uma articulação entre
ensino, pesquisa e extensão. Além disso, foi possível identificar a carência de ações
contínuas de promoção da saúde que envolvesse as PICS junto à comunidade.
A população da Vila de Ponta Negra, atualmente, é de 14 mil habitantes. O público alvo
desta pesquisa é composto pelos usuários adscritos à Unidade Básica de Saúde da Vila
de Ponta Negra, a partir dos 65 anos, de acordo com a livre demanda ou mesmo
encaminhamentos da própria Unidade e demais serviços da rede de atenção à saúde
do município. Em geral, as atividades foram desenvolvidas com a finalidade de alcançar
os objetivos propostos para este projeto de pesquisa, sendo eles:
Identificar as mudanças físicas e emocionais adquiridas pelos participantes do projeto
PICS na Vila: promoção da saúde e bem-estar da pessoa idosa.Verificar mudanças
funcionais na realização das atividades da vida diária dos idosos.Identificar melhorias
quanto ao gerenciamento do estresse e capacidade de resiliência diante de situações
adversas da vida;Identificar transformações quanto aos fatores que envolvem a
qualidade de vida.
Dessa forma, o presente projeto de pesquisa, seguiu normalmente com suas atividades
(vide anexos) durante o segundo semestre do ano de 2019, de acordo com o seguinte
cronograma terapêutico:
14/08/19 – Yogaterapia;29/08/19 - Arteterapia;11/09/19 – Musicoterapia;25/09/19 –
Terapia Comunitária Integrativa;09/10/19 – Lian Gong (Prática corporal advinda da
MTC);23/10/19 – Yoga do Riso;06/11/19 – Técnicas de relaxamento e
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automassagem;20/11/20 – Danças Populares;04/12/20 – Tenda do Conto e
confraternização natalina.
Vale salientar que, cada um dos encontros acima seguiu uma sequência didática de
realização. De modo a viabilizar a melhor compreensão, bem como envolver a
participação efetiva dos idosos (as) da comunidade (em sua maioria mulheres a partir
dos 50 anos), convidadas previamente pelos profissionais de saúde nas consultas e
encontros na unidade e pelos agentes comunitários nas visitas domiciliares. Assim, as
etapas de cada prática e/ou vivência do cronograma terapêutico foram desenvolvidas
através dos seguintes passos:
ORGANIZAÇÃO DO LOCAL: O ambiente do encontro é preparado para receber as
participantes de maneira afetuosa e aconchegante. As cadeiras e mesas são
posicionadas em forma de círculo, com o objetivo de proporcionar as idosas uma melhor
visualização entre si e orientação do (a) profissional//terapeuta convidado (a) para
conduzir cada prática, como também, para facilitar a aprendizagem das técnicas,
diálogos e história apresentados, justamente devido aos declínios visuais e auditivos
decorrentes do processo natural de envelhecimento.
ACOLHIMENTO INICIAL: o (a) terapeuta inicia a atividade com as boas-vindas as
participantes do projeto e realiza sua breve apresentação, bem como de todos
presentes, em seguida explica-se sobre os objetivos e história da prática, para uma
melhor integração do grupo.
MOMENTO DE PRÁTICA: Nesta etapa todos os componentes do projeto envolvidos,
assim como colaboradores da UBS e discentes presentes dividem-se junto com as
idosas em cadeiras e/ou mesas espalhadas pelo local e recebem do (a) terapeuta
responsável as instruções e materiais necessários, caso necessário. Desse modo, darse início a execução da prática ou vivência de acordo com o passo a passo explicado e
direcionado pelo (a) proponente.
ACOLHIMENTO FINAL: Todas as pessoas presentes relatam o que acharam da
experiência sob sua perspectiva de vida e experiência prática com a proposta. Ficando
livres para expor seus relatos pessoas, memórias familiares e da infância ou mesmo
dialogar com o (a) facilitador (a) quanto a sugestões ou agradecimentos. Por fim, com a
devida autorização de todos presentes, são realizadas fotos e vídeos para registro de
cada encontro com a finalidade de divulgação em redes sociais, eventos científicos, na
própria unidade, entre os (a) participantes e demais comunidades interessadas.
Assim, a partir da metodologia criada para a execução de cada encontro do presente
projeto para a promoção do bem-estar entre idosos, é perceptível a importância de
trabalhar com a possibilidade de condução de uma experiência que envolve o ato de
aprender e partilhar, de escutar a si e aos outros com empatia, de sentir e se expressar
das mais variadas culturas humanas. Assim, as práticas e vivencias propostas e
executadas durante o segundo semestre de 2019 foram capazes de conceder
autoestima as pessoas idosas participantes e instigá-las a cuidarem de si mesmas
através de sua experiência, sabedoria e histórias de vida, com base em seus relatos ao
final de cada encontro.

Resultados e Discussões
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Por meio deste trabalho, é possivel afirmar o quanto contribui para o desenvolvimento
das habilidades e competências dos discentes da UFRN e voluntários envolvidos, de
modo a articular o ensino com a pesquisa e a extensão, solidificando um dos pilares do
dinâmico processo de construção do conhecimento. Além disso, este trabalho permite
estabelecer uma articulação da UFRN com a comunidade da Vila de Ponta Negra,
considerada carente de ações contínuas que promovam saúde e bem-estar aos
indivíduos que nela residem.
Prova disso são os feedbacks positivos relatados por parte dos (as) participantes e de
todos os envolvidos (colaboradores externos, discentes e docentes) receberam a cada
novo encontro a respeito de como cada prática trás conhecimentos a serem aplicados
durante o cotidiano da comunidade envolvida, promovendo mais qualidade de vida e
bem-estar em suas vidas, como ilustram as imagens em anexo, que contemplam
algumas das muitas práticas, vivências e oficinas realizadas, cujas ações iniciaram
desde 2017 (junto ao projeto de pesquisa chamado “Oficina de Autocuidado: as práticas
integrativas e complementares na atenção humanizada para a promoção da saúde do
adulto e do idoso”, atualmente chamado “PICS na Vila: atenção humanizada para a
promoção da saúde e bem-estar do adulto e do idoso”, que há 1 ano vem sendo
desenvolvido no mesmo local como projeto de extensão). Dessa forma, as atividades
do projeto de extensão e pesquisa seguiram em plena atividade durante todo o ano de
2019, com total apoio da comunidade, voluntários, alunos e demais colaboradores.
Porém, em decorrência do contexto de pandemia iniciado no Brasil no mês de Março de
2020, as programações terapêuticas, bem como a realização das coletas de dados,
foram suspensos. Ainda assim, é possível, através do presente relato de experiência,
esplanar a feliz tendência do presente trabalho de tornar-se cada vez mais continuo,
acolhido e abraçado por todos que o compõem, tendo em vista toda transformação de
cuidado em saúde humanizado que já propôs e vem propondo para cada cidadão da
Vila de Ponta Negra.

Conclusão
Com base nas ações advindas do projeto de pesquisa junto à comunidade, cujas
atividades iniciaram em 2017, foi possível ter uma maior adesão e continuidade das
ações, como trabalho e projeto de extensão de 2018 a 2019, e que posteriormente
originou o presente projeto de pesquisa. Dessa forma, foi possível desenvolver na
população participante dos encontros as habilidades e empoderamento para o
autocuidado, contribuindo para a prevenção dos desequilíbrios energético-funcionais
e/ou redução das limitações existentes da pessoa idosa, viabilizando um estado de bemestar integral e melhoria na qualidade de vida ataravés de todo contexto de socialização
e aprendizados compartilhados mutuamente.
Considerando esses fatos, verifica-se que entre os efeitos benéficos que as práticas
integrativas e complementares em saúde podem oferecer ao indivíduo que vivencia o
processo de envelhecimento, estão: prevenção e tratamento de doenças crônicodegenerativas; manutenção da flexibilidade importante para uma boa postura e
prevenção de afecções da coluna; melhora da mobilidade articular, melhora da
resistência física, aumento da força muscular, aumento da densidade óssea, auxiliando
da prevenção da osteoporose; melhora a capacidade respiratória; manutenção e
melhora da capacidade funcional e da autonomia, melhora do equilíbrio, coordenação;
qualidade no ciclo de sono/vigília e relaxamento; além da melhora da auto-estima,
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aumento da sensação de bem-estar, redução do isolamento social e
consequentemente, melhora significativa da qualidade de vida (SARAIVA et al, 2015).
Ao implantar e/ou implementar as práticas integrativas e complementares na atenção
primária à saúde da pessoa idosa, com atividades que visem a melhoria do seu bemestar por profissionais, voluntários e alunos (as) qualificados para este cuidado, cria-se
um vínculo de cuidado humanizado voltado as necessidades e anseios frente ao
envelhecimento. Sob esta perspectiva, incorporar e/ou implementar a PNPIC no SUS,
na vertente da prevenção de agravos, na promoção e recuperação da saúde com ênfase
na atenção básica voltado para o cuidado continuado e integral é, com certeza,
prioritário para inspirar e estimular as ações e promover o envolvimento responsável e
continuado da comunidade na unidade de saúde.
Logo, a experiência permitiu oferecer uma assistência integral à saúde da pessoa idosa
através de práticas terapêuticas de tecnologia leve direcionadas ao cuidado, levando a
uma melhor qualidade de vida e bem-estar para com a pessoa idosa, respeitando limites
e possibilitando um olhar diferenciado para uma maior percepção de si mesmos (as),
incentivando à independência e a autonomia do indivíduo, além de viabilizar o
autocuidado, a socialização e a ampliação ao acesso às Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS) na comunidade. Tudo isso através de pessoas para
pessoas em prol da humanização e saúde integral.

Referências
ARAUJO, V. S; ROCHA, B. N. G. A. Terapia comunitária integrativa e o envelhecimento:
relato de experiência. III Congresso Nacional de Envelhecimento Humano. Curitiba –
Paraná,
22
a
24
de
novembro
de
2018.
Disponível
em:
http://www.editorarealize.com.br/revistas/cneh/trabalhos/TRABALHO_EV114_MD1_SA
3_ID643_12102018173319.pdf Acesso em: 10.05.2019.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de
Práticas e Complementares. Brasília, 2018.
SARAIVA, Alynne Mendonça et al. Histórias de cuidados entre idosos
institucionalizados: as práticas integrativas como possibilidades terapêuticas. Rev
Enferm UFSM 2015 Jan/Mar;5(1):131-140.

Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

1462

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Figura 1 – Yogaterapia
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Figura 2 – Arteterapia

Figura 3 – Musicoterapia
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Figura 4 – Terapia Comunitária Integrativa

Figura 5 – Lian Gong

CIÊNCIAS DA VIDA

1465

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Figura 6 – Yoga do Riso

Figura 7 – Técnicas de Relaxamento
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Figura 8 – Danças Populares
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Figura 9 – Tenda do Conto e Confraternização Natalina
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TÍTULO: Autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis na
Atenção Primária à Saúde.
Resumo

O perfil epidemiológico da sociedade atual, passa por mudanças relacionadas à
transição demográfica. À medida que os padrões de morbimortalidade se modificam e
ocorre um aumento na expectativa de vida, observa-se um incremento das doenças
crônicas. O autocuidado, por sua vez, é a forma como a população estabelece e mantém
sua própria saúde, e como previne e lida com as doenças. Este estudo objetiva verificar
como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem o autocuidado relacionado
às doenças crônicas não transmissíveis. Estudo descritivo e exploratório com
abordagem quantitativa, realizado com usuários adultos e idosos cadastrados em uma
Unidade de Saúde da Família no município de Natal, Rio Grande do Norte. Utilizou-se
um instrumento validado aplicado por meio de entrevista. A pesquisa encontra-se em
curso, apresenta resultados parciais de um total de 80 usuários entrevistados.
Observou-se que 87,5% dos participantes é do gênero feminino, possui ensino
fundamental incompleto, com renda média de um salário mínimo, independentes para
realizar as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Com relação às ações de
autocuidado, a maioria apresenta um grau de autocuidado classificado como bom.
Conclui-se que as ações de autocuidado em saúde, contribuem para a manutenção da
saúde, e favorece a sua continuidade. Observa-se a necessidade de intervenções
multidisciplinares contínuas para melhoria no processo de autocuidado.

Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica; Saúde
Pública.
TITLE: Self-care of users with chronic diseases not transmissible in primary health care
Abstract

The epidemiological profile of today's society is undergoing changes, related to the
demographic transition. As the patterns of morbidity and mortality change and there is
an increase in life expectancy, an increase in chronic diseases is observed. Self-care, in
turn, is a form of population, and maintains its own health, and how it prevents and deals
with diseases. This study aims to verify how Primary Health Care users perceive selfcare related to chronic non-communicable diseases. Descriptive and exploratory study
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with a quantitative approach, conducted with adult and elderly users registered in a
Family Health Unit in the city of Natal, Rio Grande do Norte. An instrument validated by
means of an interview was used. The survey is ongoing, with partial results from a total
of 80 users interviewed. It was observed that 87.5% of the participants are female, have
incomplete elementary education, with an average income of one minimum wage,
independent to perform basic and instrumental activities of daily living. Regarding selfcare actions, most have a degree of self-care classified as good. Conclude that self-care
actions in health, contribute to the maintenance of health and favor its continuity. There
is a need for continuous multidisciplinary interventions to improve the self-care process.

Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease; Public Health.
Introdução
O final do Século XX, é caracterizado por mudanças que ocasionaram alterações nos
padrões de vida da população, mudanças tais como, as relacionadas aos aspectos
demográficos e epidemiológicos. Nesse contexto, alguns fatores foram determinantes
para as modificações ocorridas na estrutura etária da população, como o
envelhecimento e o aumento da expectativa de vida, acompanhados pelas alterações
mudanças relacionadas ao perfil de morbimortalidade. (IBGE, 2015; BRASIL, 2019).
Assim, o processo de transição demográfica brasileiro acompanha o aumento da
expectativa de vida e da população idosa seja cada vez mais prevalente para os
próximos 50 anos, e paralelamente, um aumento da prevalência das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) (BOCCOLINI; CAMARGO, 2016).
As DCNT são definidas como um conjunto de doenças de causas multifatoriais e
representam 72% das causas de mortes no Brasil. As principais representantes são as
doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes mellitus e neoplasias, e o aumento de
sua incidência e prevalência relacionam-se diretamente com a transição nutricional,
sedentarismo, e com o envelhecimento da população (WHO, 2018; BRASIL, 2019;
MALTA et al., 2019).
Contudo, apesar do aumento desses indicadores, sabe-se que a maioria dessas mortes
são evitáveis, conforme reforça o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS,
2015). Para Malta et al., (2015), a incidência das DCNT têm influência das condições de
vida, das desigualdades sociais, não sendo resultado apenas do estilo de vida.
No âmbito da assistência à saúde, entender essas condições permite-nos conhecê-las
melhor e, prevenir os possíveis agravos através de estratégias de saúde (MENDES,
2018). Nesse sentido, em 2013, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes
para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas
linhas de cuidado prioritárias”, com o intuito de estabelecer diretrizes operacionais
relacionadas à assistência à saúde e o autocuidado das pessoas com DCNT.
De acordo com Ministério da Saúde (2013), o autocuidado é a forma que contribui para
estilos e práticas de vida mais saudáveis, bem como a adesão ao tratamento, não
dependendo somente de uma determinação profissional, mas de uma escolha do
usuário sobre seu estado de saúde e suas práticas.
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Mendes (2012), define o conceito de autocuidado apoiado, como àquele cujo objetivo é
de preparar e empoderar as pessoas para autogerenciar sua saúde. Esse conceito
fundamenta-se na utilização da cooperação entre a equipe de saúde e os usuários para
que, a partir de programas, exerçam o aconselhamento, a educação e outros aspectos
que contribuam para o controle das doenças.
Tendo em vista o aumento das DCNT, no Brasil, foi elaborado um plano de ações
estratégicas, visando promover o desenvolvimento e a implementação de políticas
públicas para prevenção, controle e cuidado dessas doenças e seus fatores de risco
(BRASIL, 2013). Nessa perspectiva, o nível da Atenção Primária à Saúde (APS), tem
funções primordiais para o desenvolvimento dos cuidados primários de saúde, dispondo
de atendimento amplo e baseado na comunidade, visando incluir uma assistência desde
a promoção da saúde e prevenção até o controle das doenças crônicas (BRASIL, 2019).
Soma-se ao que foi exposto que as pessoas com doenças crônicas representam um
grupo com altas taxas de morbimortalidade, além de serem população de risco para
complicações graves de doenças como a atual COVID-19. Portanto, observa-se a
necessidade do controle e estudo dessas doenças, levando-se em consideração seus
impactos na população e nos sistemas de saúde (OPAS, 2020).
Com esse entendimento, objetiva-se verificar como os usuários atendidos na Atenção
Primária à Saúde percebem o autocuidado relacionado às Doenças Crônicas Não
Transmissíveis.

Metodologia

Estudo do tipo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. O local de
realização, foi o bairro de Felipe Camarão, - área adscrita da Unidade Saúde da FamíliaII de Felipe Camarão (USF-II), zona oeste, do município de Natal, Rio Grande do Norte.
A escolha do local da pesquisa justifica-se por ser um bairro de grande índice
populacional, em torno de 110 mil habitantes. e com 44 anos de existência, cuja
população adulta, em sua fase reprodutiva, já apresenta um índice de idade acima de
60 anos, além de fatores como baixa escolaridade e renda.
Para definição da amostra, aplicou-se a fórmula do dimensionamento amostral
(BARBETA, 2003), com um intervalo de confiança de 95% e, de acordo com os cálculos
realizados, para uma população de 1.158 usuários cadastrados na USF com DCNT,
chegou-se a uma amostra total de 289.
A amostra foi do tipo intencional, incluiu todos os indivíduos acometidos por DCNT,
cadastrados na Unidade, maior de 18 anos em que, ele ou o responsável, tivessem
condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja, boas condições
físicas e mentais para participar.
Realizou-se o arrolamento dos sujeitos junto aos usuários que aguardavam atendimento
na sala de espera da Unidade de Saúde, com apoio dos profissionais de saúde do
horário; a priori, todos os usuários com DCNT, foram listados, em seguida, convidados
a participarem, e em alguns momentos, entrevistados durante a visita domiciliar em
companhia de um profissional de saúde.
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Aplicou-se um formulário elaborado e testado anteriormente por Santos (2016), baseado
na proposta de Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção
primária de saúde e, associado à teoria de enfermagem geral do déficit do autocuidado
(OREM, 2001).
As questões versam sobre as ações de autocuidado relacionadas às DCNT, além de
questões sobre os fatores de risco comuns às DCNT – tabagismo, inatividade física,
alimentação não saudável e uso de álcool (BRASIL, 2018). Também incluiu, questões
abertas para identificação da percepção dos indivíduos a respeito do seu autocuidado.
Os dados coletados para identificar o perfil de autocuidado foram compilados tabulados
e organizados no Microsoft Excel. Após o tratamento desses dados, foram analisados
no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 20.0, utilizou-se de
estatística descritiva, com frequências relativas e absolutas, e apresentação em tabelas.
Os resultados referentes às questões abertas sobre o autocuidado, em cada dimensão
(Padrão de sono e repouso; Exercícios físicos; Vícios; Padrões nutricionais; Estilo de
vida; Ansiedade; Depressão; Comportamento emocional; higiene pessoal e
vestimentas; eliminações; deambulação e administração de medicamentos), foram
categorizadas, conforme as respostas dadas para cada pergunta, indicando as duas
categorias indicativas de autocuidado: o autocuidado correto ou incorreto.
Após a categorização dos dados descritivos, calculou-se o índice de autocuidado (em
porcentagem) para cada usuário entrevistado, dividindo-se o número de respostas que
indicam autocuidado correto pelo número total de questões aplicadas (31) e multiplicado
por 100. Esse teste comprobatório, foi baseado em Lima e Araújo (2005), o qual define
o grau de respostas como: péssimo grau de autocuidado, quando ele realiza de 0 a 20%
das ações de autocuidado citadas; como ruim àqueles que realizam acima de 20% até
40%; como, regular àqueles que realizam acima de 40% até 60%; como bom àqueles
que realizam acima de 60% até 80%, e como ótimo, àqueles que realizam acima de
80%.
A pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional
de Saúde e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de
número 3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
94030518.5.0000.5

Resultados e Discussões

Devido ao momento da pandemia de COVID-19, a finalização da pesquisa ainda não
ocorreu, e da amostra (n=289), foram entrevistados um total de 80 usuários com DCNT.
Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, no que se refere às variáveis
sociodemográficas dos usuários, a maioria autodeclaram-se pardos (53,8%), são
casados (38,8%), do gênero feminino (87,5%), com religião católica (62,5%), tendo
como profissão empregada doméstica ou diarista (25,0%), escolaridade ensino
fundamental incompleto (62,6%) e renda igual a um salário mínimo (51,3%).
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Esses resultados identificam, a princípio, a importância que têm as redes de atenção à
saúde, no acompanhamento das DCNT. É necessário analisar-se com cuidado o perfil
sociodemográfico das pessoas mais afetadas por essas doenças, para compreender as
condições de vida desses usuários, com vistas a estratificar e organizar a forma como
a atenção desses usuários será oferecida.
TABELA 1 - ANEXO
Em estudo recente com 100 idosos que possuíam DCNT, (MOTA et al., 2020),
observou-se que 65% eram do sexo feminino, o que estima-se tratar de uma questão
de gênero o fato das mulheres procurarem mais os serviços de saúde. Além disso, 32%
se declararam alfabetizados. Outro estudo, (ULBRICH et al., 2017) aborda que as ações
para o autocuidado apoiado na atenção primária, em relação à hipertensão arterial,
demonstram que o perfil sociodemográfico e econômico dos participantes caracterizouse pelo predomínio de mulheres (76,2%), com média de 53 anos, com menos de oito
anos de escolaridade (65,1%) e renda familiar de até 1 salário mínimo (57,3%).
Resultados semelhantes, foram encontrados no estudo de Sato et al., (2017) e Borges
et al., (2019), os quais demonstraram, existir uma prevalência das DCNT no grupo
feminino e nos grupos com menor escolaridade. Este indicador social pode estar
associado ao fato de que o baixo nível de conhecimento das doenças e de seus fatores
de risco prejudicam a prevenção das DCNT. Além disso a baixa escolaridade pode
representar uma realidade referente ao analfabetismo nos países em desenvolvimento
como o Brasil, principalmente, porque em geral, os idosos de hoje viveram a infância
em uma época em que o ensino não era prioridade.
No que refere-se ao estado civil, Boggio et al., (2015), em seu estudo com 401 idosos e
com o objetivo de verificar o grau de independência funcional de idosos e correlacionálo ao grau de independência funcional com as variáveis socioeconômicas e de saúde,
constatou-se que 38,7% dos sujeitos eram casados. Corroborando com esse estudo em
que, que 38,8% dos participantes são casados.
Na Tabela 2, no que concerne às características de autocuidado desses usuários, a
maioria dos entrevistados referiram que não praticavam esportes (81,3%), não
possuíam nenhum vício (53,8%), conseguem preparar o alimento sozinho (80,6%), não
fazem uso de dieta apropriada (54,2%), não possuem dificuldade na mastigação e
deglutição (90,3%) e são dependentes para o preparo dos alimentos (83,8%). A maior
parte dos entrevistados, ainda, relataram que recebem visita de familiares (72,6%),
recebem visita de amigos (82,5%), não possuem vida sexual ativa (58,7%), sofrem de
ansiedade (61,3%), mas todos os entrevistados não possuíam dependência para
higiene corporal.
Quanto a dependência para higiene oral, a maioria (93,8%) afirmou serem
independentes, não possuírem dependência para vestir-se (98,8%), não possuem
dependência para eliminações vesicais e intestinais (100%) e não possuem
dependência para deambular (96,3%) e para administrar seus medicamentos (97,5%).
TABELA 2 - ANEXO
Sobre o envelhecimento saudável, de acordo com a OMS(2015) , a capacidade
funcional é definida como sendo a combinação de indivíduos e seus ambientes e a
interação entre eles, definidos também como atributos relacionados à saúde, por
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motivarem as pessoas serem e valorizarem o que fazem (OMS, 2015). Nesse mesmo
sentido, um estudo (MOREIRA et al., 2020) abordou a capacidade funcional como o
potencial que os idosos apresentam para decidirem e atuarem em suas vidas de forma
independente, no seu dia a dia. Já a incapacidade funcional está relacionada à
dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas diariamente.
Pode-se avaliar a capacidade funcional por dois aspectos: referente às atividades
básicas da vida diária (ABVD), as quais estão ligadas ao autocuidado, tais como banharse, vestir-se, alimentar-se, ser continente; e às atividades instrumentais da vida diária
(AIVD), que estão relacionadas às ações que exigem mais complexidade, como a
participação social, que engloba o ato de fazer compras, usar o telefone, dirigir e usar
meios de transporte coletivo (PINTO et al., 2016).
Com relação à prática de esporte, o estudo de Boggio et al., (2015) apud Nelson et al.,
(2007), evidenciou que a prática esportiva proporciona um comportamento ativo para os
idosos, resultando em aumento da massa muscular e da capacidade aeróbica,
prevenção de diabetes tipo II, de doença coronariana e de hipertensão arterial. Além
disso, há a diminuição da ansiedade e do estresse, a melhora da autoestima e do humor
e, consequentemente, a qualidade de vida.
Ainda nesse estudo, junto a pessoas com DCNT, os autores afirmaram ter sido possível
identificar o grau de dependência em relação ao seu autocuidado. Em relação às
atividades para o preparo das próprias refeições, 91,1% referiram não necessitar de
ajuda para realizar essa função. Esse resultado, corrobora com os achados da presente
pesquisa, o qual apontou que 83,8% dos entrevistados não são dependentes para a
atividade instrumental de vida diária “preparo das refeições”.
Ainda sobre a capacidade funcional em idosos, PINTO et al., (2016), no que se refere a
dependência para vestir-se, 94% dos entrevistados relataram que não possuíam esse
tipo de dependência para esta atividade básica de vida diária. De forma semelhante, em
outra pesquisa (NICOLATO; COUTO; CASTRO, 2016), com o objetivo de analisar a
capacidade de autocuidado de idosos e levantar as características sociodemográficas
e epidemiológicas do grupo populacional atendido pela consulta de enfermagem no
ambulatório de um hospital, 92,5% dos idosos eram independentes para realizar essa
atividade. Tais resultados reforçam as evidências encontradas no presente estudo, o
qual indica que 98,8% das pessoas entrevistadas são independentes para vestirem-se.
No tocante à variável dependência para deambular, 96,3% mostraram não precisar de
auxílio para deambular. No estudo de Nicolato; Couto; Castro (2016), concluíram que
87,5% dos usuários mantém-se deambulando sem auxílio, isto é, sem a necessidade
de equipamentos ou pessoas. Outros resultados foram observados por Rozendo e
Donadone (2017), ao avaliarem a autonomia dos idosos de instituição de longa
permanência, observou-se que dos 69 idosos entrevistados, 48 (70%) eram
independentes para transferir-se.
No que se refere a dependência para administrar seus medicamentos, em estudo de
Nicolato, Couto, Castro (2016), constatou-se que 85,0% dos sujeitos da pesquisa eram
responsáveis pela administração dos próprios remédios ou seja, têm a capacidade de
tomar os medicamentos sem a necessidade de um cuidador/familiar, corroborando com
o presente estudo, no qual 97,5% dos participantes não necessitam de ajuda para
realizar a administração dos seus medicamentos.
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Orozco e Alves (2017), em estudo realizado com sujeitos que possuíam diabetes tipo 1
e tipo 2, demonstraram que o autocuidado realizado pelas pessoas foi satisfatório, tendo
em vista que essas ações que proporcionam benefícios para a própria saúde, tais como,
o controle alimentar, administração de medicamentos, atividade física entre outros. Já
o estudo de Santos e Griep (2013), concluiu que há déficit no autocuidado de idosos
com DCNT devido o descuido em diversos aspectos relacionados ao autocuidado, tais
quais, as atividades e a promoção da saúde, quando associados às limitações físicas
inerentes ao ciclo vital, ao déficit de conhecimento e ao baixo poder aquisitivo.
Ainda em relação a avaliação do grau de dependência, esse estudo revelou que a
maioria dos usuários são independentes para desempenhar as ABVD. Corroborando
com esses resultados, Silva et al., (2016) destacou em seu estudo que grande parte dos
sujeitos (88,3%), também apresentaram capacidade satisfatória para o autocuidado.
Similar a isso, no estudo de Ikegami et al., (2020), realizado em uma comunidade, com
380 idosos, para verificar a ocorrência de mudanças na capacidade funcional e
desempenho físico, observou-se que houve uma maior diminuição da capacidade
funcional para as AIVD, enquanto que, nas ABVD não ocorreram alterações
significantes.

Conclusão

Conforme os objetivos propostos por esse estudo, e de acordo com seus resultados,
ressalta-se uma prevalência entre os participantes de cor parda, do gênero feminino,
casadas, com renda mínima de um salário, tendo o ensino fundamental incompleto.
Concerne às características de autocuidado, observou-se que a maioria dos usuários
não possuem dependência para realizar as ABVD, apresentando independência para
executar as ações de autocuidado. Nesse sentido, ressalta-se que os participantes
foram classificados como tendo um grau de autocuidado bom, o que contribui para
manutenção e melhoria da qualidade de vida e do processo de cuidado.
Através dos seu principais resultados, identificou-se o quão ser necessária uma
discussão mais ampliada quanto à prevenção e enfrentamento da dependência do
usuário com DCNT, junto aos profissionais de saúde na perspectiva da integralidade,
uma vez que, a rede de atenção e a linha de cuidados, ainda encontram-se em
construção, para o atendimento às DCNT, nesse contexto.
Como limitação do estudo, aponta-se a análise dos dados em uma perspectiva unitária
dos participantes, sem a divisão em subgrupos na perspectiva da comparação entre
adultos e idosos. Assim, sugere-se o desenvolvimento de estudos que comparem o
autocuidado entre essas duas populações a fim de identificar as características
específicas da autogestão das doenças crônicas nestas faixas etárias.
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Tabela 1- Caracterização de variáveis socioeconômicas junto a usuários acometidos por
doenças crônicas não transmissíveis, na Atenção Primária à Saúde. Natal-RN, 2020.
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Tabela 2- Características de autocuidado dos usuários acometidos por doenças
crônicas não transmissíveis. Natal-RN, 2020.
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TÍTULO: Conhecer para prevenir: uso indevido de esteroides anabolizantes
androgênicos (EAA) como problema de saúde pública no município de Caicó-RN.
Resumo
Os esteroides androgênicos anabolizantes (EAA) são derivados sintéticos da
testosterona. São substâncias de melhora do rendimento, fortalecimento muscular e
efeito masculinizante, porém que podem causar muitas complicações. Os dados
brasileiros sobre o uso dos EAAs são escassos, mas é incontestável o aumento
progressivo na prevalência do uso deles. As academias de musculação são vistas como
locais onde podem ocorrer os primeiros contatos com os EAAs, principalmente em
cidades de interior onde a presença de profissionais para realizar orientações é escassa.
O estudo é transversal analítico de caráter exploratório, a ser realizado a partir da
aplicação de questionário com perguntas semiestruturadas em públicos-alvo, sobre o
uso de EAAs, em Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Devido a pandemia por COVID19, foi feita uma etapa inicial que consistiu em uma pesquisa documental. A pesquisa
incluiu a regulamentação e veiculação dos EAAs no país e tentou sumarizar o perfil dos
usuários de EAAs, os motivos e as consequências do uso indevido, o conhecimento
prévio deles e meios pelos quais houve a captação dessas drogas. Como produto,
obtivemos muitas notícias veiculadas em jornais, os posicionamentos de sociedades
brasileiras da saúde e uma caracterização dos usuários de EAAs a partir da literatura
científica nacional. Todos os dados servirão para confrontarmos com os resultados da
coleta através dos questionários que serão aplicados online em usuários de academia
de Caicó.
Palavras-chave: Anabolizantes.Pesquisa sobre Serviços de Saúde.
TITLE: Knowing to prevent: misuse of anabolic androgenic steroids (AAS) as a public
health problem in the Caicó city.
Abstract
Anabolic androgenic steroids (EAA) are synthetic testosterone. They are substances of
performance improvement, muscle strengthening and masculinizing effect, but can
cause complications. Brazilian data on the use of AAS are scarce, but the progressive
increase in the prevalence of their use is indisputable. Bodybuilding gyms are seen as
places where the first contacts with EAAs can occur, especially in inland cities where the
presence of professionals to provide guidance is scarce. This is an exploratory crosssectional study with an exploratory character, based on the application of a questionnaire
with semi-structured questions in target audiences, on the use of AAS, in Caicó, Rio
Grande do Norte, Brazil. Due to a COVID-19 pandemic, an initial step was made, which
consisted of documentary research. A survey included the regulation and placement of
EAAs in the country and tried to summarize the profile of users of EAAs, the reasons
and consequences of misuse, their prior knowledge and ways in which these drugs were
acquired. As a result, we obtained many news items published in newspapers, the
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positions of Brazilian health societies and a characterization of EAAs users from the
national scientific literature. All data will be used to compare the results of the collection
through questionnaires that will be informed online in users of caicó’s gym.
Keywords: Anabolic Agents.Health Services Research.
Introdução
Os anabolizantes são substâncias produzidas laboratorialmente, que tem como base a
testosterona. Eles produzem efeito anabólico relacionado ao crescimento músculoesquelético, e efeitos androgênicos associados à apresentação das características
sexuais secundárias masculinas (BRITO, 2017).
Segundo Urtado (2014), a prevalência de uso de EA é de 15% no sexo masculino e de
2,6% no sexo feminino, tendo como objetivos: a hipertrofia muscular (22,8%), definição
muscular (4,6%) e emagrecimento (2,9%) (URTADO, 2014). Em contrapartida, estudo
de Oliveira, realizado na Bahia, observou uma aproximação de uso de EAA entre
homens de mulheres (OLIVEIRA, 2018). Em praticantes de musculação de academias
de Porto Alegre, a prevalência de uso de EA foi de 11,1% (SILVA, 2007). Ainda nesse
contexto, observa-se uma mudança no perfil dos usuários do EAA, sendo antigamente
relacionados a profissionais esportivos, e hoje se mostrando cada vez mais presentes
nas populações jovens que visam alcançar o atual padrão da estética corporal (IRIART;
CHAVES; ORLEANS, 2009).
Apesar de trazerem benefícios para ganho muscular, e também serem usados como
tratamento para as patologias já citadas, os anabolizantes podem causar diversos
efeitos físicos e/ou psicológicos, a exemplo de supressão dose-dependente da função
gonadal, infertilidade, acne, hirsutismo, ginecomastia, hepatotoxicidade e perturbações
psicológicas, como agressividade e violência, depressão, suicídio, dependência e
polifarmácia e efeitos cardíacos e metabólicos (POPE, 2014; NIESCHLAG, 2015;
LABOTZ, 2016). Outrossim, são observadas complicações relacionadas a má aplicação
desses produtos, aumentando o risco de infecções, traumas e contaminações (BRANDI;
CARNEIRO JUNIOR, 2010).
As academias de musculação são vistas como locais onde se consta a preocupação
com a aparência e o corpo, e diante dessa realidade são nelas onde podem ocorrer os
primeiros contatos e motivações para o uso de EAA (ESTEVÃO; BAGRICHEVSKY,
2004; SANTOS et al., 2006). Isso foi analisado por Iriart e Andrade (2002), com jovens
fisiculturistas, visto que seus dados revelaram que os iniciantes se inseriam no consumo
de anabolizante após contato com os veteranos, no ambiente da academia.
A comparação com colegas de academia que começaram a praticar musculação ao
mesmo tempo e apresentaram rápido desenvolvimento muscular aparece como
possível estímulo para o consumo, fortalecido pela cultura de uso de anabolizantes
disseminada entre grupos que frequentam as academias. Em diversas academias da
cidade de Caicó é possível ter contato com esses indivíduos e substâncias, ficando
evidente o perigo para a saúde, especialmente pela falha no controle das medicações.
A partir dessas informações, percebe-se a magnitude da situação e a necessidade de
representantes da saúde pesquisar e intervir nesse meio, possibilitando a disseminação
de informações para evitar consequências graves do uso de anabolizante em Caicó e
oferecendo orientações adequadas para que menos jovens usem essas substâncias
inadequadamente. Ademais, é bom senso que possamos ajudar pessoas com quem
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convivemos no nosso momento de praticar exercício e estão, muitas vezes sem saber,
agindo contra o bem-estar do seu organismo.
Outro motivo para o desenvolvimento desse projeto é a escassez de trabalhos
envolvendo essa temática na cidade de Caicó, apesar de ser evidente, pela situação, a
necessidade de envolvimento de instituições de saúde nos ambientes de atividade física
da cidade. Além do discorrido acima, o projeto também é vantajoso para a Escola
Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM) enquanto instituição
formadora em saúde ao pôr em pauta um assunto que precisa ser trabalhado na cidade.

Metodologia
Inicialmente, objetivava-se um estudo transversal analítico de caráter exploratório, a
ser realizado a partir da aplicação de questionário com perguntas semiestruturadas em
públicos-alvo, sobre o uso de esteroides androgênicos anabolizantes (EAA), no
município de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil.
O público-alvo foi constituído de frequentadores de academias de musculação, visando
atingir o público mais falado como potencial usuário de drogas esteroides. O
questionário conteve perguntas direcionadas a hábitos de vida, rotina de musculação,
uso de drogas e suplementos alimentares, assim como efeitos adversos vivenciados.
Buscou, também, fazer a avaliação do conhecimento prévio desses usuários,
principalmente ao que se refere a efeitos adversos e complicações do uso de drogas
esteroides anabolizantes.
A aplicação inicialmente seria realizada na saída de academias da cidade de Caicó,
porém, devido à mudança com a pandemia por COVID-19, essa etapa precisou ser
reestruturada para aplicação online. O novo questionário consistiu em um formulário
online com a maioria das perguntas sendo de múltipla escolha e sem identificação do
participante. Seus resultados serão norteadores de análises quantitativas posteriores –
visando avaliar a incidência do uso de EAA, o perfil de usuários na cidade de Caicó,
incluindo faixa etária, sexo, nível socioeconômico e cultural, conhecimentos prévios
existentes e principais efeitos adversos visualizados.
Salienta-se que em conjunto com os questionários estão anexados termos de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), que são de preenchimento obrigatório no
caso de querer participar da pesquisa. Como inicialmente os questionários seriam
aplicados na saída das academias, foi solicitada a permissão dos coordenadores das
academias da cidade, levado termo de anuência e de confidencialidade para assinatura
por eles. O anexo 1 contém as questões base do questionário que será aplicado ao
praticante de musculação.
A análise dos resultados será feita com base no método estatístico e interpretativo,
através da comparação entre o grupo em estudo (usuários de EAA), o grupo de controle
(não usuários de EAA) e resultados encontrados na literatura, com mesmo objeto de
pesquisa. Os dados serão processados pelo software IBM-SPSS Statistics 20. Após a
coleta dos dados, numa primeira fase, propõe-se realizar uma análise estatística
descritiva apresentando as características demográficas da população, com a
elaboração de tabelas e gráficos. Seguidamente será realizada estatística inferencial,
por meio de análise bivariada e multivariada, considerando-se o nível de significância
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estatística de 95%. Para o cálculo do tamanho da amostra foi considerado um grau de
confiança de 95% (Z = 1,96) e uma margem de erro de 5%.
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), com a finalidade de ser avaliado sob perspectiva
da Resolução nº 466/2012 e da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e
a fim de assegurar privacidade do sujeito envolvido na pesquisa bem como manter todos
os seus direitos.
Ressalta-se que devido a pandemia por COVID-19, foi acrescentada uma etapa na
pesquisa que pudesse ser realizada de forma remota, no caso, uma pesquisa
documental. O objetivo foi investigar documentalmente o perfil de uso de esteroides
anabolizantes androgênicos (EAA), os motivos de uso, os efeitos colaterais, os trâmites
envolvidos na aquisição relacionando à sua regulamentação e fiscalização no Brasil.
A pesquisa documental corresponde a uma revisão bibliográfica de um determinado
tema com fontes de análise em qualquer tipo de documento que possa trazer alguma
informação. Em geral, podem-se usar documentos arquivados, tais como: registros,
anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, filmes, fotografias,
diários, entre outros (KNECHTEL, 2014).
É a análise, dessa forma, sobre documentos que tenham um significado importante para
a pesquisa. Esse ramo da pesquisa utilizou os diversos jornais do Brasil, como “O Folha
de São Paulo”, “O Globo”, “Super Notícia”, “O Estadão” e “O Zero Hora”; os dados
levantados pelas sociedades profissionais de Medicina, de Educação Física, do Direito
e da Odontologia, além das fontes documentais formais em bases de dados com
revistas indexadas, como ScienceDirect, Pubmed/ Medline e Scielo.

Resultados e Discussões
Em estudos já realizados em outras localidades conseguiram-se resultados
significativos quanto ao perfil de usuários de EAA, com base nisso, esperava-se que
esse estudo permitisse conhecer o perfil dos usuários dentro do contexto de Caicó,
permitindo assim confrontar os dados locais com outras realidades. Nesse viés,
contribuir com a construção de um conhecimento ampliado dos diversos contextos
relacionados com uso de EAA.
Além disso, deseja-se que esse estudo auxilie em conhecer: os fatores que induzem um
indivíduo a utilizar-se de EAA, o conhecimento dos usuários acerca dos efeitos adversos
e riscos a saúde da utilização dos EAA, os principais efeitos adversos já apresentados
pelos usuários, assim como a auto-percepção dos usuários sobre efeitos adversos e
riscos a saúde que estão expostos. Desse modo, permitir a construção de Base teórica
para ações direcionadas à redução do uso abusivo de esteroides adequada a realidade
local.
Devido ao isolamento social imposto pela vigência da pandemia por COVID-19, a
aplicação dos questionários foi atrasada e ainda não obtemos os dados esperados. A
partir disso, encontramos a alternativa de desenvolver a pesquisa documental que ao
final também servirá para confrontar dados com os encontrados nos nossos
questionários. A seguir, mostra-se algum dos achados da pesquisa documental
desenvolvida através da internet durante o período de isolamento social. Inicialmente,
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mostramos o nosso levantamento feito em sites de jornais e sociedades do Brasil e, em
seguida, relacionamos com alguns achados na literatura científica.
Noto et al (2003) analisou as informações que a imprensa escrita divulgou no Brasil
sobre as implicações do uso de drogas para a saúde. Foi pesquisada uma amostra de
502 artigos divulgados ao longo do ano de 1998 em jornais e revistas. Entre os
psicotrópicos mais evidenciados nas manchetes, destacaram-se o cigarro comum
(18,1%), derivados da coca (9,2%), maconha (9,2%), bebidas alcoólicas (8,6%) e
anabolizantes (7,4%). Revelando a presença destas drogas em manchetes desde as
décadas passadas.
Embora os anabolizantes não sejam classificados como psicotrópicos, os artigos sobre
essas substâncias foram incluídos por Noto et al (2003) em função de seu potencial de
abuso. Algumas das manchetes trazidas foram: “As Drogas que Fortalecem,
Embelezam e Matam”; “Os Riscos do Uso de Anabolizantes: Os Adolescentes
Consomem Muito”; “Mulheres Apelam para Anabolizantes”; “Anabolizante é Bomba
Perigosa”.
Diante de 39 notícias relevantes à pesquisa com descritores “esteroides anabolizantes”,
o Jornal Folha de São Paulo, descreveu 20 (51%) notícias com personalidades famosas,
como os atletas e ícones fitness das mídias sociais, demonstrando os efeitos adversos
das práticas irregulares com uso desses Esteroides anabolizantes androgênicos (EAA).
Segundo o farmacologista Breno Silva, 89% dos usuários têm entre 19 a 25 anos, 68%
deles têm nível superior, e 31% conseguem os hormônios sem prescrição médica
enquanto 22% adquirem com os amigos e os outros 41% de formas não relatadas. Além
do comércio ilegal, há a disseminação de práticas imprudentes e prejudiciais à saúde,
como os relatos de uso de EAA após aquecimento em micro-ondas, ou com doses muito
altas por períodos prolongados.
Já no jornal Estadão, foram registrados 158 notícias com os descritores da pesquisa,
nos quais 132 (83,5%) relatavam o envolvimento de personagens famosos com uso
indevido de EAA. Apenas 7 (4,4%) delas falavam especificamente sobre as suas
consequências à saúde física e mental, enquanto apenas outras 7 (4,4%) falavam sobre
as apreensões e operações especiais feitas pela polícia federal e militar.
Já no jornal Super Notícia, foram registrados 38 notícias com os descritores da
pesquisa, nos quais 24 (63,1%) relatavam o envolvimento de personagens famosos com
uso indevido de EAA. Os outros 14 boletins retratavam sobre as consequências do uso
de esteroides anabolizantes e sobre as apreensões policiais diante do comércio
criminoso envolvido, como as operações ERGO GAMMEN e SENTINAM.
Nessa pesquisa, foi percebida a participação de lojas de suplemento nutricional assim
como lojas de mercado público também associados a esse esquema, além da internet
como um dos principais veículos desse comércio. Ela mostrou ainda que a
comercialização ilegal dos EAA vem tendo como adjuvante o tráfico de outras drogas
ilícitas, como cocaína, maconha, drogas abortivas e crack.
Em outro jornal, o Zero Hora, o resultado dessa pesquisa foi com 46 notícias relevantes
ao tema, com 35 delas (76%) referentes às celebridades que fizeram uso indevido de
EAA. Os outros 15 boletins ratificaram as consequências do uso indevido dos
hormônios, assim como registraram a participação de outras lojas de suplemento
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nutricional, e a mescla com produtos de origem desconhecida ao EAA. Houve alguns
outros relatos sobre fornecedores universitários nas fronteiras, do Paraguai, Argentina
e Uruguai. Ademais, um órgão atuante nesse interim foi a Divisão Estadual e Narcóticos
(DENARC), que auxiliou nas investigações e prisão desses criminosos.
Na plataforma do jornal O Globo houve uma quantidade pequena nesse jornal, com
apenas 33 notícias sobre o tema central da pesquisa, com 9 (27,3%) descrevendo o uso
indevido dos EAA conjuntamente às operações policiais sobre o comércio ilegal.
Originalmente, a pesquisa do MS foi disponibilizada nesse jornal, evidenciando o valor
de 153 milhões anuais de faturamento desses personagens envolvidos nesse comércio
ilegal, que além de envolver empresas brasileiras, atuam com indústrias estrangeiras.
Foi relatado ainda que as causas desse aumento vertiginoso no consumo de EAA se
devia à falta de fiscalização no mercado, aos preços baixos ofertados pelos produtores,
e pela desinformação da população.
Além da busca em jornais, outra fonte relevante de dados foi os conselhos federais e
regionais dos órgãos envolvidos diretamente com esse tema, os quais deliberam ações,
campanhas, projetos e operações voltadas à conscientização dos usuários e
profissionais, à fiscalização e regulamentação do uso indevido dos EAA.
Na literatura científica, vemos que EAA no Brasil são classificados como medicamentos
de uso controlado, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Segundo portaria que aprova o regulamento técnico das
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, os anabolizantes pertencem
ao grupo C5, específico dessas substâncias. A venda e a dispensação desses
medicamentos ficam sujeitas à apresentação de receita médica em duas vias, das quais
uma cópia fica retida no estabelecimento (BRASIL, 1998).
Um problema trazido na literatura é que a condenação do uso não médico dos
anabolizantes poderia reforçar o consumo descontrolado. É necessário englobar vários
pontos, como os danos provenientes do uso não terapêutico e a falta de produção
científica pela desconsideração do uso não médico dessas drogas (CECCHETTO;
MORAES; FARIAS, 2012). Este último ponto precisa ser lembrado, pois para erradicar
o uso, é preciso ter dados sobre o consumo, descrição dos fatores socioculturais
subjacentes ao uso dessas substâncias, dos seus padrões de consumo e dos
significados de seu uso (CECCHETTO et al., 2012).
O conselho Federal de Farmácia (CFF), por outro lado, apresenta poucas resoluções a
respeito dessa pauta, com indicações formais apenas sobre a orientação dos
farmacêuticos em verificar o preenchimento correto de receituário de medicamentos
sujeitos a controle especial (C5 para os anabolizantes), e que se o profissional
permanecer em dúvida, dever-se-ia contatar o prescritor responsável. O CFF também
relembra a particularidade dos prescritores odontólogos e de uso veterinário, que podem
prescrever apenas para uso restrito de doença relacionada.
A sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia (SBEM) vem apresentando uma
postura bem presente quanto ao tema de uso indevido de EAA, com o desenvolvimento
de uma série de atividades que nos grandes centros apresentam bons resultados. São
feitas, portanto, cartilhas para dispensação em academias e locais públicos com o título
de “O uso ilegal de esteroides anabolizantes pode destruir você”. Além disso, são
concretizadas também campanhas nas mídias sociais, como rádio, jornais impressos e
digitais, facebook, twitter, blogs (Comissão de Valorização de Novas Lideranças),
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televisão aberta, e pelo próprio site da sociedade sempre com a temática “10 coisas que
você precisa saber sobre uso de anabolizantes”.
Ademais, conjuntamente com o parlamento, a SBEM vem apresentando normas
técnicas para a melhoria do abuso quanto aos EAA. Dessa forma, como sociedade,
defendeu o resgate do Projeto de Lei 3341-A/2000 que limita prescrição de hormônios
apenas aos médicos, além de compactuar para elaborar lei que regule a prescrição,
fabricação, comercialização até o uso de anabolizantes diante da atual sequência de
atos criminosos que são executados (contrabando, falsificação de receitas, exercício
ilegal da medicina) no final de 2019. Além disso, foi compactuada a criação de um Fórum
Nacional de Discussão do Uso de Esteroides Anabolizantes e Similares como um
problema de Saúde Pública no final do mesmo ano.
Nos últimos 10 anos, foram apresentados 29 relatos relacionados ao uso de EAA em
operações do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). Como órgão
diretamente relacionado à temática, realiza campanhas para fiscalização de academias,
contatação com secretarias envolvidas com a regulamentação, avaliação física da
população, panfletagem e visita aos órgãos públicos locais. Desde 2010 vem
concretizando campanhas Contra o Uso de Esteroides Anabolizantes, para auxiliar
academias e estabelecimentos congêneres a cumprirem as Leis Complementares, e
idealizando projetos de seminários itinerantes sobre o doping e antidoping nos
municípios do Estado de São Paulo.
Trabalhou com ação conjunta com o ministério público, vigilância sanitária e polícia
militar, para interdição de locais notificados, além das fiscalizações habituais. No
segundo trimestre de 2012, no Paraná, foram interditadas 50 das 100 academias
notificadas por irregularidades, demonstrando uma relação alta de academias
irregulares com a comercialização de EAA. Essas operações corroboram os índices
relacionados aos donos de academia como fornecedores.
Além dessas apreensões, foram fechadas 140 academias em Pernambuco e alagoas,
diante de 300 notificadas ao todo, em que foi observado o uso de seringas descartáveis
nos lixos dos estabelecimentos, corroborando a relação das irregularidades gerais e
possibilidade aumentada de comercialização de EAA neles.
O CONFEF atuou de forma conjunta com algumas prefeituras e estados para o
estabelecimento de leis que ajudem a minimizar a veiculação de EAA indevidamente.
Um exemplo é a lei estadual do Rio de Janeiro 4.734, de 29-3-2006, que obriga as
academias de ginástica, Sport Center, fitness, clubes esportivos e similares a fixarem
cartazes alertando sobre o uso de anabolizantes “A utilização de anabolizantes e de
doping prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões no fígado e nos rins, degrada
a atividade cerebral e aumenta o risco de câncer”, e inclui a obrigatoriedade de
realização de palestras mensais que orientem e reforcem sobre os riscos de sua
utilização.
Até em meados de 1998 as drogas anabólicas eram possíveis de ser adquiridas em
farmácias por qualquer indivíduo. Porém, com o crescente aumento das consequências
do uso dos esteroides, como morte, falência hepática e outros tantos divulgados pela
imprensa nacional, o Governo Federal foi obrigado a proibir a venda sem prescrição
médica da grande maioria dessas drogas (SABINO, 2000). Não obstante, o governo
também passou a combater a entrada de anabolizantes importados no Brasil,
interceptando principalmente o tráfego aéreo que são os meios mais utilizados pelo
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narcotráfico para burlar a fiscalização (SABINO, 2000). Porém, como vemos na
pesquisa, ainda são veiculadas diversas noticias relacionadas ao tráfico dessas
substâncias.
Já com relação a morbidade ocasionada por tais drogas, tem-se que nas hospitalizações
de 2000 a 2010 as ligadas aos EAAs foram responsáveis por 0,001% do total de
internações do País. Foram contabilizadas 1.319 internações. A síndrome de resistência
a andrógenos foi a principal causa, correspondendo a 55,8% do total de internações. Do
total de internações, 1% dos pacientes evoluiu para óbito (SILVA JUNIOR, 2013).
No Brasil há um intenso mercado negro de EAAs, sendo a grande maioria possivelmente
falso, advinda do Paraguai ou de alguma fábrica clandestina brasileira (MORAES,
2014). A despeito de os EAAs serem adquiridos no mercado extraoficial sem qualquer
controle legal e sanitário, sua utilização expõe os usuários a graves problemas de
saúde. Somando-se a isso, mesmo conhecendo os efeitos colaterais da utilização
indiscriminada e sem orientação, os usuários aderem ao uso dessas substâncias de
forma consistente (NOGUEIRA; BRITO; VIEIRA; OLIVEIRA; GOUVEIA, 2015).
Os EAAs também preocupam por estarem entre os principais medicamentos falsificados
apreendidos pela Polícia Federal brasileira. Entre janeiro de 2007 e setembro de 2010,
os medicamentos com maior número de apreensões foram inibidores seletivos da
fosfodiesterase 5, utilizados para tratar a disfunção erétil masculina (Cialis® e Viagra®,
em média 66%), seguidos por esteróides anabolizantes (Durateston® e Hemogenin®,
8,9% e 5,7%, respectivamente) (AMES; SOUZA, 2012).
Uma problemática relacionada aos EAAs é a sua utilização em competições. O
Ministério do Esporte e Conselho Nacional do Esporte conceitua como doping a
substância, agente ou método capaz de alterar o desempenho do atleta, a sua saúde
ou espírito do jogo, por ocasião de competição desportiva ou fora dela e proíbe o uso
de EAAs dentro ou fora de competição (MATOS; DA SILVEIRA; GOMES; SERVULO;
FRANCO, 2017).
Um estudo transversal com atletas dos Jogos Escolares da Juventude de 2006 com
idades entre 14 e 17 anos mostrou que entre os 402 atletas que tiveram participação
voluntária, os resultados mostraram alta prevalência de suplementos nutricionais
(39,1%). Com relação às drogas ilegais e ao doping, 1,7% relataram o uso de
estimulantes, 2,2% de drogas ilícitas, 0,5% de esteroides anabolizantes e 1,7% de
hormônios e outras substâncias similares (SILVA et al., 2017). Esse é um dado que
chama atenção principalmente pela faixa etária dos participantes, alertando sobre o uso
dessas drogas entre indivíduos muitos jovens.
Até agora, há pouca informação relatada sobre a caracterização dos usuários e o padrão
de uso no Brasil. Nogueira et al (2015) conseguiu determinar a prevalência e o perfil dos
usuários de EAA e Suplementos Alimentares (SAs) da cidade de João Pessoa, Paraíba
(PB), em uma amostra significativa de pessoas. Foram analisados 510 sujeitos (24,9 ±
6,2 anos), sendo 79,4% do sexo masculino. A prevalência de uso de EAAs e SAs foi de
20,6% (n = 105) e 55,5% (n = 283), respectivamente. Os usuários eram majoritariamente
homens, jovens, com baixa escolaridade e que treinavam havia mais de quatro anos
com frequência de cinco vezes por semana (NOGUEIRA et al., 2015).
O estudo citado foi também importante pela ausência de estudos com caráter
epidemiológico no Nordeste brasileiro. E conseguiu também informar que entre os EAAs
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mencionados, a maioria (81%) pertencia ao grupo E1, que tem como principais
representantes Deca-Durabolin, Winstrol e Durateston. Um terço dos usuários referiu o
nutricionista como fonte de orientação para uso e proporção semelhante relatou autoorientação. Ademais, a preocupação estética demonstra ser fator importante para o uso
dessas substâncias (Nogueira et al., 2015). Os hormônios femininos mais mencionados
foram os anovulatórios Uniciclo (Algestona e Estradiol) e Premarim (IRIART; ANDRADE,
2002).
Outro ponto notado é que os produtos utilizados variam de acordo com o nível
econômico do usuário. Entre os usuários das academias dos bairros populares, chama
atenção o grande consumo em doses muito elevadas de produtos veterinários, sendo
os principais: o ADE, Androgenol, Estigor, Potenay e Equipoise ou Equifort (IRIART;
CHAVES; ORLEANS, 2009). Uma droga também utilizada pelos usuários de baixo
poder aquisitivo foi o antiparasitário Ivomec (Ivermectina) (IRIART; ANDRADE, 2002).
Contraditoriamente aos dados anteriores, de Oliveira e Neto (2018) constataram que o
número de mulheres que fazem ou fizeram uso dessas substâncias (52,2%), equivalente
ao número de homens (47,8%). Isso se deve à insatisfação e também ao conceito de
corpo ideal estipulado pela sociedade, faz com que o público feminino tenha o desejo
de transformá-lo (DE OLIVEIRA; NETO, 2018). Essa oposição mostra novamente a
necessidade de melhor detalhamento epidemiológico dessas informações.
Uma pesquisa observacional realizada em 100 academias da cidade de Curitiba,
envolvendo 5773 indivíduos e questionários autoaplicáveis obteve que 83,2% não
usavam, 9,1% usavam anteriormente, 3,4% usavam atualmente e 4,3% pretendiam usar
AS (PEREIRA et al., 2019). É mais um dado alarmante da presença dessas drogas
irregulares no nosso meio, sugerindo a necessidade de ações para prevenir o uso
abusivo de EAAs.
Com relação ao padrão de uso dessas substâncias no Brasil, Moraes (2014) utilizou o
Google Trends e encontrou um padrão sazonal que compreende pontualmente os
meses de novembro, dezembro e janeiro de cada ano. Mensurou três termos
relacionados a anabolizantes populares no Brasil: durateston, hemogenin e deca
durabolin; no período de 2004 até setembro de 2013, os picos de interesse foram
sempre maior em janeiro, esse fenômeno parece estar relacionado com a temporada
de férias e o verão. A identificação desse padrão sazonal é importante, podendo, por
exemplo, auxiliar na identificação da redução de danos e de fiscalização policial em
períodos específicos do ano (MORAES, 2014).

Conclusão

Foi possível ver uma ampla gama de notícias relacionadas aos EAA nos jornais
brasileiros e analisar a atuação das diferentes sociedades brasileiras das áreas da
saúde com relação ao tema. Todos os dados que obtivemos com essa pesquisa
documental servirão para confrontarmos a coleta que iremos obter através dos
questionários que serão aplicados em usuários de academia da cidade de Caicó, Rio
Grande do Norte.
Logo, essa pesquisa permitirá tanto criar um perfil dos usuários de anabolizantes da
cidade, incluindo o produto usado, tempo de uso, uso de outras substâncias ou
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suplementos, efeitos colaterais já tidos, conhecer o nível de informação deles acerca do
tema, a presença ou não do acompanhamento por profissionais da saúde. E,
concomitante a essas informações, poderemos gerar a informação adicional para
literatura nacional, mostrando se nossos dados irão de acordo ou não com as descrições
já relatadas dos usuários de EAAs.
Sugere-se, além da conclusão desse estudo, a realização de estudos mais amplos, a
nível estadual, no Rio Grande do Norte, ou regional, englobando todo o Nordeste, para
que se faça realmente forte e detalhada a informação do uso dessas drogas na literatura
brasileira e fortifique a produção científica do Nordeste sobre o tema.
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TÍTULO: Perfil ocupacional de trabalhadores acometidos por pneumoconioses em uma
regional de saúde
Resumo
Introdução: as doenças ocupacionais se manifestam a partir do nexo causal com as
atividades executadas pelos trabalhadores. As doenças respiratórias relacionadas ao
trabalho acometem as vias aéreas superiores e inferiores promovendo amplo espectro
sintomatológico. As pneumoconioses representam um grupo de doenças respiratórias
ocupacionais causadas pela exposição continuada a poeiras minerais geradas no
ambiente de trabalho. Objetivos: tipificar as pneumoconioses registradas no
SINAM/MS, e traçar o perfil ocupacional dos indivíduos acometidos por
pneumoconioses na IV região de saúde do RN. Metodologia: foram compilados os
casos de pneumoconioses notificados pelos municípios da 4ª região de saúde
presente no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN/MS, no período de 2007 a 2019, com as variáveis do estudo selecionadas a
partir das fichas de notificação de pneumoconioses do SINAN. Resultados: foram
notificados 40 casos de pneumoconioses, observando um maior número no ano de
2011, maior notificação nos municípios onde a mineração era atividade dominante,
predominância do sexo masculino, de pessoas com menor nível de escolaridade e em
expostos por longo período. Não houve diferença entre raças. Conclusão: Mesmo que
os resultados obtidos nesta pesquisa se assemelha com os observados na literatura,
torna-se interessante esse estudo por evidenciar as particularidades de uma região de
saúde do estado do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Pneumoconiose; Saúde do Trabalhador; Doenças Profissionais
TITLE: Occupational profile of workers affected by pneumoconiosis in a health regional
Abstract
Background: Occupational diseases manifest themselves from the causal link with the
activities performed by workers. Pneumoconiosis represent a group of occupational
respiratory diseases caused by continued exposure to mineral dust generated in the
workplace. Aims: Typify the main pneumoconioses registered in the Sistema de
Informação de Agravos de Noticação- SINAM / MS, track the occupational profile of
individuals affected by this pathology and their pattern of spatial distribution among
workers in the IV health region of Rio Grande do Norte. Methods: To carry out this
descriptive study, qualitative variables were used, extracted from the notification forms
of cases of pneumoconiosis in the municipalities of the 4th health region, and which are
present in the SINAN / MS database, from 2007 to 2018. Results: Forty cases of
pneumoconiosis were reported, with a higher number in 2011, higher notifications in
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municipalities where mining was the dominant activity, male predominance, people with
less education and exposure for a long period. There was no difference between races.
Personal protection was more used to minimize exposure. Conclusion: Even though
the results obtained in this research are similar to those observed in the literature, they
are interesting in this study because they highlight the particularities of a health region
in the state of Rio Grande do Norte.
Keywords: Pneumoconiosis; Occupational Health; Occupational Diseases
Introdução
O ambiente de trabalho expõe os trabalhadores aos diversos agentes químicos e
biológicos que podem ser desencadeadores de agravos e doenças respiratórias. Entre
estas, encontram-se a poluição do ar nos espaços intra-ambientes, poeiras e
tabagismo passivo em ambientes de trabalho (RONDON et al., 2011). Essa poluição
do ambiente de trabalho está associada a um grande número de doenças
respiratórias, principalmente pelo fato do trato respiratório estar diretamente exposto
ao ar do ambiente (MENDES, 2007). O trato respiratório utiliza diversos mecanismos
na tentativa de minimizar a ação dos agentes agressores originários do ambiente de
trabalho. Entre esses mecanismos estão a tosse, broncoconstrição, secreção de muco
e remoção, envolvendo um grande número de células com atividades específicas
(Mendes, 2007). As doenças respiratórias relacionadas ao trabalho acometem as vias
aéreas superiores e inferiores promovendo desde sintomas “inespecíficos” (Prurido
nasal, obstrução nasal, espirros e secreção nasal, tosse, sibilância, expectoração e
dispneia) até doenças agudas e crônicas propriamente ditas como rinite alérgica ou
ocupacional, asma ocupacional, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC e
Pneumoconiose (SOUZA et al, 2010). As pneumoconioses, classificadas em nãofibrogênica e fibrogênica, representam um grupo de doenças respiratórias
ocupacionais consideradas de maior gravidade causada pela exposição continuada a
poeiras minerais geradas no ambiente de trabalho. As pneumoconioses nãofibrogênicas são caracterizadas por lesão de tipo macular com deposição intersticial
peribronquiolar de partículas, fagocitadas ou não, com nenhum ou discreto grau de
desarranjo estrutural, além de leve infiltrado inflamatório ao redor, com ausência ou
discreta proliferação fibroblástica e de fibrose, geralmente causadas por poeiras ou
fumos metálicos gerando especificidade de denominação de acordo com o material
causador, como por exemplo: Siderose, estanose, baritose, pneumoconioses do
trabalhador de carvão, antimoniose. Por sua vez, as pneumoconioses fibrogênicas
advém das reações pulmonares à inalação de material particulado que leva à fibrose
intersticial do parênquima pulmonar, exemplo a silicose, asbestose, pneumoconiose
por abrasivos (BRASIL, 2006).
Metodologia
Caracterização do estudo: Estudo descritivo do tipo transversal de prevalência das
pneumoconioses e os fatores de risco associados às atividades produtivas dos
trabalhadores da 4ª Região de Saúde que esteja notificados no banco de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, da Secretaria Estadual de
Saúde Pública - SESAP/RN, no período de 2007 à 2019. População: A população do
presente estudo foi constituída por todos os casos de pneumoconioses notificados
pelos municípios da 4ª Região de Saúde (Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas,
Cerro-Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas,
Jardim do Seridó, Jucurutú, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos,
Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São
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Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas) no
banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/MS, no
período de 2007 à 2019. Amostra: A amostra foi constituída por 100% dos casos de
notificação registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação nos
últimos 5 anos. Compondo uma amostra real e viável. Critérios de inclusão: Foram
incluídas na pesquisa todas as fichas de notificações de pneumoconioses registradas
no SINAN de indivíduos com município de residência ou de notificação que sejam da
área de abrangência da 4ª Região de Saúde. Critérios de exclusão: Foram excluídos
da pesquisa fichas de notificações de pneumoconioses de outras regiões de saúde.
Coleta de dados: A coleta foi realizada a partir da obtenção de dados secundários no
banco de dados do SINAN da IV Unidade Regional de Saúde Pública – IV URSAP, da
Secretaria do Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN. O
processo de autorização e liberação dos dados ocorreu após emissão de Carta de
Anuência emitida pela instituição. Os casos notificados no sistema foram exportados
para o Microsoft Office Excel 2010. As variáveis do estudo foram agrupadas em 3
grupos: sociodemográficas, independentes e dependentes. As sociodemográficas
estão associadas aos dados básicos de idade, sexo etc. As variáveis independentes
fazem relação indireta com as pneumoconioses. São elas: ano de notificação,
município de notificação, idade, sexo, escolaridade, município de residência,
ocupação, situação no mercado de trabalho, tempo de trabalho na ocupação, conduta
geral e evolução do caso. Já as variáveis dependentes estão relacionadas diretamente
com a condição estudada: agravos associados, agente de exposição, tempo de
exposição ao agente de risco, hábito de fumar, tempo de exposição ao tabaco,
confirmação diagnóstica e avaliação funcional. Análise estatística: Uma vez realizadas
a coleta dos dados, os resultados obtidos foram organizados em um banco de dados
informatizado com o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) na versão 20.0 e submetidos a uma análise estatística descritiva, por
meio de medidas de frequência absoluta e relativa relativos às variáveis estudadas.
Após a estruturação final do banco de dados, os resultados foram descritos de acordo
com o perfil da amostra.
Resultados e Discussões
Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, o município de
Caicó se destaca com maior número de notificação no período compreendido por este
estudo, sendo 30 casos, seguido pelo município de Equador com 6 casos, Carnaúba
do Dantas com 2, e São Fernando e Cruzeta com um caso cada. Analisando a variável
“Sexo” houve predominância do sexo masculino com 89,2 %, justificado pela presença
dos homens na atividade produtiva de mineração e que associada a esta doença
profissional. Esse panorama pode ser explicado por Caicó apresentar um quantitativo
maior de unidades sentinelas para notificações compulsórias. Soma-se a isso, o fato
de ser o município sede do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador CEREST “Paizinho Rangel” que conta com uma equipe de profissionais preparados
para investigar e notificar todos os agravos de Saúde do Trabalhador, além de
capacitar os profissionais da Rede de Saúde da região para fazer a notificação
conforme preconiza o Ministério da saúde. Uma revisão de literatura publicado na
Revista Uningá em 2019 (TONET, Camila et al.), em que objetivou-se estabelecer uma
relação entre pneumoconioses e Câncer de pulmão, através de uma abordagem
qualitativa dos dados utilizando as bases de dados National Center for Biotechnology,
U.S. National Library of Medicine (Pub Med -NCBI) e Medical Literature Analysis and
Retrieval Sistem online (Medline) concluiu que não há uma real relação entre essas
patologias. O que se percebeu é uma semelhança entre os processos de fibrogênese
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e carcinogênese. As pneumoconioses não necessariamente levam a neoplasia de
pulmão, sendo necessário outros fatores como o fumo e outras substancias para o seu
desenvolvimento. Isso foi observado em nossa pesquisa pois, apenas um dos
pacientes relatou neoplasia, dentro do n pesquisado. Esses resultados demonstram o
panorama dos pacientes acometidos por Pneumoconiose na Região do Seridó do RN,
bem como as variáveis que estão relacionadas sendo de real importância para refletir
sobre intervenções de saúde que visem prevenir um agravo tão limitante, mas que
muitas vezes é negligenciados pelos serviços de saúde em cada município de origem
dos casos notificados.
Conclusão
Este estudo se justifica por trazer informações que possam auxiliar os serviços
relacionados à saúde do trabalhador (Centro Regional de Referência em Saúde do
Trabalhador – CEREST e Núcleo Regional de Saúde do Trabalhador - NURSAT da IV
Unidade Regional de Saúde Pública) no que se refere às ações de promoção,
prevenção e proteção à saúde desses trabalhadores. Além disso, o estudo poderá
contribuir na implantação de programas de promoção à saúde e prevenção de danos
(Programa de Proteção Respiratória) visando à melhoria das condições de trabalho,
além de possibilitar o monitoramento das ações de saúde e segurança do trabalho
contribuindo dessa forma com a Vigilância em Saúde do Trabalhador na região Seridó.
Para tal, há uma necessidade de levantamento dos dados epidemiológicos sobre os
casos de pneumoconioses notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação - SINAN/MS. Dessa forma, percebeu-se que na IV Região de Saúde do
RN, os trabalhadores notificados com pneumoconioses são na sua maioria do sexo
masculino, com ensino fundamental incompleto, garimpeiros e informais. Além disso,
foram expostos na sua maioria a sílica e poeira mista, com tempo de exposição ao
risco considerável e com características clínicas como associação com outros agravos
associados e limitação de fluxo aéreo, e comportamental metade não relatou
tabagismo.
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS EM SIMULAÇÃO CLÍNICA NA ÁREA DE
IMUNIZAÇÃO PARA ESTUDANTES DE MEDICINA
Resumo
As estratégias de ensino utilizando metodologias ativas, como a simulação clínica,
vem ganhando destaque. A simulação clínica apresenta melhores resultados quando
comparado as estratégias mais tradicionais de aula expositiva e treino de habilidades,
sendo possível aplicá-la no ensino da imunização. Trata-se de um estudo
metodológico com o objetivo de construir cenários de simulação clínica com ênfase na
imunização, voltado para estudantes de graduação em Medicina. Os cenários foram
construídos de acordo com sete critérios: conhecimento prévio do aluno, objetivos de
aprendizagem, fundamentação teórica da atividade, preparo do cenário,
desenvolvimento do cenário, debriefing e avaliação. Posteriormente, passarão por
processo de validação, a partir da análise de experts na área de imunização e
simulação clínica. Esse estudo mostrou-se bastante importante por fomentar o
desenvolvimento de práticas de ensino utilizando a metodologia ativa no ensino
médico.

Palavras-chave: Educação Médica. Treinamento por Simulação. Imunização.
TITLE: CONSTRUCTION OF SCENARIOS IN CLINICAL SIMULATION IN THE
IMMUNIZATION AREA FOR MEDICINE STUDENTS
Abstract
The teaching strategies using active methodologies, such as clinical simulation, are
gaining prominence. Clinical simulation shows better results when compared to more
traditional lecture and skills training strategies, being possible to apply it in teaching
immunization. This is a methodological study aimed at building clinical simulation
scenarios with an emphasis on immunization, aimed at undergraduate medical
students. The scenarios were built according to seven criteria: prior knowledge of the
student, learning objectives, theoretical foundation of the activity, preparation of the
scenario, development of the scenario, debriefing and evaluation. Subsequently, they
will undergo a validation process, based on the analysis of experts in field of
immunization and clinical simulation. This study proved to be very important for
promoting the development of teaching practices using the active methodology in
medical teaching.
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Introdução
A imunização consiste na obtenção de defesa imunológica pelo o organismo contra
doenças de natureza infecciosa. Pode ser adquirida de diversas formas, dentre as
quais se destacam as vacinas, os soros ricos em anticorpos, ou as próprias
imunoglobulinas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015).
No Brasil, foi instituído a partir do ano de 1973, o Programa Nacional de Imunizações
(PNI), regulamentado pela Lei Federal nº 6259, de 30 de outubro de 1975, e pelo
Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976, que criou o Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica, o SNVE (DOMINGUES; TEIXEIRA, 2013).
Na formação médica, as matrizes curriculares das faculdades englobam o ensino do
sistema imunológico e prevenção de doenças infecciosas. Ambas as temáticas contêm
o conteúdo sobre imunização/vacinação. Perpassando desde o micro até o macro,
com as formulações das vacinas, o ensino da semiotécnica e como devem ser
realizados os esquemas.
Portanto, novas metodologias de ensino precisam e estão sendo empregadas na
formação médica, porém, pouco ainda se é publicado sobre essas metodologias
aplicadas no ensino médico. Em contrapartida, no ensino da enfermagem temos,
como exemplo, o uso de simulação realística como estratégia de ensino da
imunização, mostrando resultados de aprendizado mais rápido e com melhores
quando comparado as estratégias mais tradicionais de aula expositiva e treino de
habilidades (COSTA, 2016).
Assim, a simulação clínica pode ser definida como um método de ensino que se utiliza
de tecnologias para redesenhar cenários que simulam a vivência real, em ambiente
controlado e realista, sendo o discente um ser ativo que colabora com o processo de
ensino e aprendizagem com objetivo de praticar, aprender, refletir e avaliar produtos e
processos (COSTA et al., 2018).
Destaca-se que nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina, essa estratégia no ensino médico é estimulada.
Desse modo, para o sucesso dessa metodologia de aprendizado é necessário
construir cenários bem-sucedidos com objetivos claros, para que os estudantes se
aproximem ao máximo da realidade com maior fidelidade, proporcionando então, uma
vivencia mais próxima da prática clínica. Assim, a construção de um cenário é a
primeira fase a ser realizada para consolidação de uma sessão de simulação
(GARBUIO, 2016).
Logo, a construção de cenários simulados é exaltada por permitir o aluno treinar as
habilidades necessárias e solicitadas, integrando assim, teoria e prática. Deste modo,
garante proteção ás pessoas e possibilita os estudantes serem expostos a uma
experiência comum, sem depender de um contexto real (BRASIL, 2014).
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Portanto, esse trabalho tem como objetivo construir cenários de simulação clínica para
o desenvolvimento de habilidades de estudantes de graduação em Medicina na área
de imunização.

Metodologia

Trata-se de um estudo metodológico para construção de dois cenários de simulação
clínica com ênfase em imunização, voltado para o ensino médico. Para construção do
cenário utilizou-se dos critérios de Fabri et al., (2017), que leva em consideração os
seguintes aspectos: a) conhecimento prévio do aluno; b) objetivo da aprendizagem; c)
fundamentação teórica da atividade; d) preparo do cenário; e) desenvolvimento do
cenário; f) debriefing e g) avaliação. Além disso, para a construção dos objetivos de
aprendizagem, foi utilizado a taxonomia de Bloom e a estrutura SMART (BLOOM,
1956; COMMITTEE, 2016).
Inicialmente foi necessário apoiar-se na literatura, para o levantamento de informações
sobre imunização, por meio de busca de publicações nas bases de dados SciELO e
PubMed. Ademias, também foi utilizado livros específicos sobre a temática e
documentos disponibilizados pelo o Ministério da Saúde, como o calendário vacinal de
2019. Com o arcabouço encontrado na literatura pode-se desenvolver os casos a
serem trabalhados nos dois cenários construídos: atualização vacinal de paciente com
12 meses e com risco epidemiológico para Febre Amarela na Atenção Básica[RR1] e
atualização vacinal de paciente gestante na Atenção Básica.
A etapa posterior constituiria na validação dos cenários, a fim de detectar possíveis
falhas e ajustes necessários, garantindo adequada aparência, estrutura, clareza e
conteúdo nos cenários construídos. Porém, devido ao contexto pandêmico do Novo
Coronavírus em 2020, tal etapa ficou impossibilitada de ser realizada no momento,
sendo adiada para realização futura.
Para esse processo será convidado peritos especialistas com capacidade de analisar
e julgar os itens relacionados ao cenário. Logo, serão convidados 20 juízes com base
nos seguintes critérios: ser médico ou enfermeiro, ter experiência na área de
simulação clínica e vivência/experiência com imunização, e ter, no mínimo, o título de
mestre na área da saúde. Após esse procedimento, os juízes serão convidados, via email, para participar do processo de validação. Será disponibilizado o prazo de 15 dias
para avaliar os 6 cenários.
Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo leva em
consideração a garantia dos princípios éticos e legais que regem a pesquisa em seres
humanos. Sendo assim, foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa via plataforma brasil – e registrado na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos.

Resultados e Discussões
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Os cenários foram construídos segundo os critérios propostos por Fabri et al (2017). O
quadro 1 e 2 (dispostos nos anexos) apresentam os critérios considerados na
construção dos cenários e suas respectivas especificações, desenhando assim, as
duas simulações clínicas.
O primeiro cenário, do quadro 1, foi construído com o intuito de permitir o estudante
vivenciar um cenário de aprazamento vacinal de uma criança de 12 meses, com a
peculiaridade do risco epidemiológico de febre amarela, no contexto da Atenção
Básica. O aluno deveria reconhecer que a vacinação da criança estava incompleta
para sua idade e o risco de contrair Febre Amarela, tomando assim, as condutas
necessárias, informando a genitora quais estavam em falta e suas respectivas doses.
No caso apresentado a criança apresentava as vacinas de Hepatite B e BCG no
cartão vacinal e estava faltando as seguintes vacinas: três doses da Pentavalente, três
doses da VIP, duas doses da Pnemocóccica 10V, duas doses da Rotavírus Humano,
três doses da Meningocócica C, uma dose da Tríplice Viral e uma dose da Febre
Amarela.
Já o segundo cenário, representado no quadro 2, foi desenvolvido para possibilitar o
discente vivenciar uma atualização vacinal de paciente gestante na Atenção Básica.
Assim, o aluno precisaria verificar a carteira de vacina da gestante, reconhecendo
suas peculiaridades, para então conseguir informar as que estavam em falta e suas
respectivas doses. No caso apresentado, a gestante possuía a vacinação para
hepatite B (apenas uma dose) e o esquema completo de dT (a última foi aos 30 anos e
a paciente tinha 34 anos) e estava faltando as seguintes vacinas: 2 doses da hepatite
B, uma dose da dTpa e devido ao período sazonal, uma dose da Influenza.
Portanto, a construções desses cenários permitirão o desenvolvimento pedagógico da
simulação clínica, estratégia de ensino que está cada vez mais ganhando destaque
nas faculdades médicas. Pois, permite o aluno praticar situações importantes e que
ocorrem na realidade diária, antes dele ser imerso no serviço, constrói um ambiente
onde o discente é obrigado a pensar criticamente e analisar as diversas situações
práticas, possibilitando assim maior desenvoltura, autoconfiança e conhecimento
quando exposto a situação real.
Ademais, é importante destacar a formulação de objetivos de aprendizados bem
delimitados em ambos cenários, pois é uma importante chave para o sucesso da
simulação. A partir de tais pontos pode-se construir os cenários de forma mais clara e
fidedigna, com capacidade de fornecer os conhecimentos necessários.
Por fim, é importante destacar que os cenários apresentados neste estudo passarão,
assim que possível, respeitando a situação sanitária vigente, pelo o processo de
validação, garantido assim seu aprimoramento e qualidade no ensino. Posteriormente,
quando validades, serão aplicados no projeto, “EFICÁCIA DA SIMULAÇÃO CLÍNICA
NO DESEMPENHO COGNITIVO, SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA NA
APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DE MEDICINA: ESTUDO QUASEEXPERIMENTAL”, orientado pelo professor “Raphael Raniere De Oliveira Costa”.

Conclusão
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Este estudo consistiu no desenvolvimento de cenários em simulação clínica voltado
para o tema de imunização, sendo de grande valia, visto fomentar o desenvolvimento
de práticas de ensino utilizando a metodologia ativa.
Os cenários ainda precisam ser aplicados e validados para melhor comprovação da
sua eficácia no ensino-aprendizado. Assim, espera-se que possa ser colocado em
prática logo que possível, quando a situação epidemiológica e sanitárias relacionadas
ao Novo Coronavírus melhorem. Além do mais, espera-se que com esse estudo,
outras pesquisas sejam desenvolvidas acerca da simulação clínica e a educação
médica.
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TÍTULO: TRABALHO NA CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM SIMULADOR DE
BAIXO CUSTO PARA TREINAMENTO DE COMPRESSÕES NA REANIMAÇÃO
CARDIOPULMONAR
Resumo
INTRODUÇÃO: No cenário nacional e internacional, o uso da simulação clínica tem feito
parte do contexto das capacitações relacionadas a Parada Cardiorrespiratória e a
Ressuscitação Cardiopulmonar. No contexto Latino-americano, ainda há dificuldades na
aquisição de simuladores e manequins para o treino de habilidades médicas devido aos
custos elevados para aquisição e manutenção dessas tecnologias. OBJETIVO:
Desenvolver, testar e validar um simulador de baixo custo, de baixa fidelidade, para o
treinamento de ressuscitação cardiopulmonar em adultos. MÉTODOS: Será realizado
em duas fases, a saber: 1ª fase - pesquisa-ação, de caráter aplicado, exploratório e de
abordagem qualitativa; na 2ª fase, o estudo será metodológico de validação do
simulador. RESULTADOS: O projeto foi paralisado na fase de construção e posterior
validação devido à pandemia. Foram realizadas a revisão de literatura, a submissão e
aprovação do projeto ao Comitê de Ética (parecer nº 3.918.121), a pesquisa
mercadológica de preços de simuladores de RCP, o planejamento para a fase de
construção e atividades vinculadas à Iniciação Científica, como participação em grupo
de pesquisa, congressos, produção de resumos, artigos e capítulos de livro.
CONCLUSÃO: Apesar das barreiras enfrentadas na segunda metade do planejamento
proposto, foi percebido ganho, estímulo e desenvolvimento de habilidades importantes
para o bom desempenho da iniciação científica.
Palavras-chave: Simulação. Tecnologia de baixo custo. Ressuscitação Cardiopulmonar.
TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A LOW-COST SIMULATOR FOR
TRAINING COMPRESSIONS IN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Abstract
INTRODUCTION: In the national and international scenario, the use of clinical simulation
has been part of the context of training related to Cardiorespiratory Arrest and
Cardiopulmonary Resuscitation. In the Latin American context, there are still difficulties
in acquiring simulators and mannequins for training medical skills due to the high costs
of acquiring and maintaining these technologies. OBJECTIVE: To develop, test and
validate a low-cost, low-fidelity simulator for cardiopulmonary resuscitation training in
adults. METHODS: It will be carried out in two phases: 1st phase - action research,
applied, exploratory and with a qualitative approach; in the 2nd phase, the study will be
a methodological for validating the simulator. RESULTS: The project was halted in the
construction phase and subsequent validation due to the pandemic. Literature review,
submission and approval of the project to the Ethics Committee, research on CPR
simulators prices, planning for the construction phase and activities related to Scientific
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Initiation, such as participation in research group, congresses, production of abstracts,
articles and book chapters. CONCLUSION: Despite the barriers faced in the second half
of the proposed planning, gains, encouragement and development of important skills for
the good performance of scientific initiation were perceived.
Keywords: Simulation. Low Cost Technology. Cardiopulmonary Resuscitation.
Introdução
Parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a interrupção da circulação
sanguínea, decorrente da suspensão súbita dos batimentos cardíacos. Cerca de 70%
de todas as paradas cardiorrespiratórias ocorrem fora do ambiente hospitalar
(MARTINS; NETO & VELASCO, 2016). Assim, devido ao seu caráter emergencial e à
aleatoriedade de ambientes onde um indivíduo pode ser acometido por uma PCR, é
fundamental que o público em geral possua noções de Suporte Básico à Vida (BLS).
Não por acaso, em 2004, a American Heart Association (AHA) orientou que escolas
americanas adotassem a meta de treinar todos os estudantes e professores em
ressuscitação cardiopulmonar (RCP), em consonância com indicações da Liaison
Committee on Resuscitation (FERNANDES, 2014).
O BLS reúne um conjunto de procedimentos técnicos que objetivam assegurar a
integridade do indivíduo enquanto o Suporte Avançado de Vida (ACLS) não se faz
presente. A eficácia de um BLS depende de uma sistematização de operações, as quais
estão representados na forma de cadeia de sobrevivência. Essa cadeia pode ser intrahospitalar e extra-hospitalar (MARTINS; NETO; VELASCO, 2016).
É fundamental destacar a cadeia extra-hospitalar tendo em vista que é nesta cadeia que
podemos encontrar indivíduos sem preparo técnico e psicológico para lidar com uma
situação emergencial. De acordo com Ferreira et al., (2017), essa imperícia pode
acarretar inúmeras consequências negativas, incluindo o estado de pânico ao ver a
vítima e a manipulação incorreta do paciente.
Retomando os procedimentos técnicos, entende-se que todos os elos são de suma
importância para salvar a vida de um indivíduo em estado de parada. No entanto,
evidenciar o segundo passo é imprescindível, porquanto de acordo com a Diretriz de
Suporte Básico e Avançado de Vida do ano de 2015, o conceito de reanimação
cardiopulmonar (RCP) de qualidade foi novamente ressaltado. RCP de qualidade
representa a maneira mais eficaz de realização de massagens cardíacas, considerando
a compressão do tórax em profundidade e frequência adequada, minimizando o número
de interrupções. Ademais, as compressões torácicas de alta qualidade são
responsáveis pela pressão de perfusão cerebral e coronariana, garantindo-se, assim, a
circulação sistêmica do indivíduo e, consequentemente, aumentando a probabilidade de
reversão do quadro e diminuindo as chances de lesão neurológica central por hipóxia
(KLEINMAN et al., 2015).
No contexto da formação de profissionais de saúde, com destaque para a formação
médica, o uso da simulação clínica enquanto estratégia de ensino e aprendizagem tem
sido empregada para se treinar as manobras de RCP. A simulação clínica é definida
como uma estratégia de ensino que se utiliza de tecnologias para replicar cenários que
simulam a prática, em ambiente controlado e realista, onde o estudante participa
ativamente do processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de praticar
exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e processos (COSTA et al., 2018).
É válido destacar que nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina, encoraja-se o uso dessa estratégia no ensino médico. Nesse documento, a
construção de cenários e a problematização é ressaltada por garantir um exercício que
dá significado às capacidades solicitadas, integrando-se, assim, teoria e prática. Nessa
conjuntura, as situações simuladas são ressaltadas sobretudo pela proteção às pessoas
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como também pela possibilidade de todos os estudantes serem expostos a uma
experiência comum, sem depender de um contexto real (BRASIL, 2014).
Como objetivo geral, procura-se desenvolver, testar e validar um simulador de baixo
custo, de baixa fidelidade, para o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar em
adultos. Como objetivo específico, validar a aparência e funcionalidade de um simulador
adulto, de baixa fidelidade, para o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar.
Metodologia
Este estudo será realizado em duas fases, a saber: 1ª fase - pesquisa-ação, de caráter
aplicado, exploratório e de abordagem qualitativa. Na 2ª fase, o estudo será
metodológico de validação do simulador. Segundo Tripp (2005), a pesquisa-ação é uma
forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar
a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Basicamente, o método se utiliza
de três etapas distintas e consecutivas: planejamento, implementação e avaliação. Nas
duas primeiras etapas, utilizam-se sempre os campos da prática e da investigação
científica, enquanto a avaliação pauta-se do impacto dos resultados das duas primeiras
etapas segundo a literatura científica especializada. Por fim, segundo o impacto desses
resultados, inicia-se mais um ciclo para a progressão contínua da melhoria do projeto
avaliado (TRIPP, 2005).
3.1.Procedimentos Metodológicos
Para a fase 1, pesquisa-ação, o trabalho está estruturado em três procedimentos
metodológicos, a saber: O planejamento, (a análise da viabilidade do projeto e desenho
e estruturação); A execução (pesquisa de materiais e preços e montagem); por fim, a
testagem do protótipo.
3.1.1.Planejamento
3.1.1.1.Análise da viabilidade do projeto
Essa fase foi iniciada em consonância com o programa da disciplina Inovação
Tecnológica em Saúde da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM). Nela
propomos o levantamento de ideias que pudessem ser executadas e úteis tanto para o
ensino em saúde, quanto para a sociedade civil. Nessa perspectiva, observou-se a
importância do treinamento adequado em RCP, determinando o rumo do projeto. O
grupo concluiu que a elaboração de um simulador de baixo custo facilitaria o acesso dos
alunos da área da saúde, bem como da própria sociedade civil, à técnica, e ainda teria
um alto valor agregado por relacionar-se à prática integrativa: ensino, pesquisa e
extensão. Posteriormente será realizado uma busca de mercado com o objetivo de fazer
um levantamento de preços e funcionalidades de simuladores de baixa fidelidade que
permitem o treinamento de RCP em adultos.
3.1.1.2.Desenho e estruturação
Será realizado um esboço do protótipo almejado. Consiste em um tórax oco, onde será
desenvolvido um sistema hidráulico. Também haverá uma base destinada às mãos do
aprendiz- onde serão feitas as compressões - com uma mola acoplada a um sistema
com líquido, que terá como fim a transferência da pressão de cada compressão.
Também será desenvolvido um sistema de tubulação ligando o reservatório desse fluido
interno a um externo, este sendo visível a quem executa a manobra, possibilitando uma
marcação exata e calibrada do deslocamento do líquido, idealmente de 5 centímetros
(profundidade adequada para massagem cardíaca). Ademais, será levantada a
necessidade de se adicionar um sistema de som acoplado ao tórax para conduzir o ritmo
das compressões (de 100 a 120 por minuto), reproduzindo a música “Staying Alive”, de
Bee Gees, classicamente utilizada como marcadora do ritmo da RCP.
3.1.2.Execução
3.1.2.1.Pesquisa de materiais e preços
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A pesquisa de materiais e preços será baseada na leitura de artigos e através do
contato, via e-mail, com as empresas que fornecem os modelos de baixa fidelidade para
RCP em adultos. Para a aquisição dos materiais para a construção do protótipo, será
realizada uma busca de mercado com a finalidade de identificar materiais de baixo
custo. Para o tórax, será pensada a aquisição de um manequim de tórax utilizado em
lojas. Nele será feita uma perfuração, especificamente na região de aplicação das
manobras, onde será acrescida uma pele derivada de silicone líquido e corante a fim de
cobrir toda a superfície, inclusive a escavação. O sistema hidráulico será composto por
uma base metálica ou de madeira, uma mola, dois reservatórios de líquido (interno e
externo) e uma tubulação que servirá como ligação entre as tubulações.
3.1.2.2.Montagem
Nessa fase, o grupo terá feito a aquisição dos materiais escolhidos e iniciará a
confecção do protótipo. Além disso, será realizado um planejamento mais detalhado
propondo-se reduzir a chance de erros: determinação de medidas para a perfuração
(levando-se em conta as dimensões do manequim e dos reservatórios) e, por fim, teste
do sistema hidráulico anterior à sua acoplagem ao tórax.
3.1.3.Validação
Após a etapa 1 da pesquisa, será realizado a segunda etapa do estudo: a validação
(FEHRING, 1987). No estudo, está previsto a validação de aparência e eficácia.
Inicialmente, o protótipo será validado por docentes da área da saúde, médicos e não
médicos, que lecionam conteúdos referentes a emergências e que tenham experiência
na área de SBV. Posteriormente o protótipo passará pela validação de estudantes do
curso de medicina. Para a validação com os docentes, será realizado um levantamento
dos experts na área. Serão incluídos docentes com titulação de especialista, mestre ou
doutores que sejam docentes em alguma instituição de ensino superior do Estado do
Rio Grande do Norte. Após esse levantamento, será realizado um convite via e-mail.
Após o aceite, serão convidados a responder a um instrumento um instrumento que será
criado pelos pesquisadores após a conclusão da etapa 1 da pesquisa. O instrumento
constará de uma escala de concordância de 5 itens. Na validação, será utilizado o teste
de concordância de Kappa, sendo aceita a concordância maior ou igual a 0,61 para que
a concordância seja, no mínimo, substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente, excelente
(0,81 – 1). Inicialmente, serão convidados 20 participantes. Após esse procedimento,
dar-se-á o processo de validação com os estudantes da graduação em medicina. Para
tanto, será realizado um curso de curta duração, com carga horária de 4 horas. A
formação será conduzida pelo coordenador do projeto e os bolsistas de iniciação
científica.
Resultados e Discussões
Em um primeiro momento do andamento do projeto, foi iniciada uma revisão de literatura
robusta e detalhada em relação a temas que corroborassem a relevância do projeto e,
ao mesmo tempo, estimulassem o desenvolvimento de habilidades propostas ao
discente, como a realização de buscas nas bases de dados.
Iniciou-se também a preparação do documento para submissão ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual foi aprovado sob o
parecer nº 3.918.121.
Ao longo do período de atividades, todo o grupo de discentes em iniciação científica
orientado pelo coordenador reunia-se esporadicamente para discussão do andamento
de cada projeto e orientação sobre as próximas etapas a serem seguidas. Além disso,
foi estabelecido o planejamento de produção de trabalhos científicos e participação em
eventos.
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Realizou-se análise de custos minuciosa sobre materiais para a construção do
simulador de baixo custo e do preço de mercado de outros simuladores vendidos no
mercado com a mesma função oferecida (treinamento de massagem cardíaca). Os
preços variaram de R$ 659,90 até R$ 22.516,00. Essa etapa se desenvolveu ao longo
das reuniões propostas, nas quais o grupo compartilhava informações junto ao
orientador sobre possíveis materiais viáveis e que seguissem a proposição de baixo
custo e facilidade de construção. Também foram discutidas ideias de desenho e
desenvolvimento do simulador.
Foram submetidos e apresentados dois resumos com a temática de inovação
tecnológica desta pesquisa no 57º Congresso Brasileiro de Educação Médica e um
deles selecionado como Pôster de Destaque. Foi publicado um capítulo na 1ª edição do
e-book “Simuladores de bajo costo realizados en casa” da Federação Latino-Americana
de Simulação Clínica e Segurança do Paciente (FLASIC), em que foi utilizada a primeira
versão do simulador produzida, que deu origem a esse projeto de pesquisa. Está sendo
escrito um artigo, em fase de finalização e a ser submetido em revista, também incluso
no escopo da inovação tecnológica.
Até o momento, segundo o plano de trabalho, foram concluídas as etapas de busca,
fichamento e construção de referências para revisão de literatura (adicionada
integralmente no tópico 2 deste relatório), divididas em três tópicos, a saber: a simulação
e os simuladores; uso das tecnologias no ensino em saúde e medicina; e reanimação
cardiopulmonar. Posteriormente, foram realizadas reuniões com colaboradores do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), no final de 2019, para formatação da
versão final do projeto. Essa colaboração seria firmada com a adição de um sistema
digital para contagem das massagens cardíacas e fornecimento de informações sobre
a qualidade das compressões realizadas. Considerando ainda as reuniões para
conclusão da análise de materiais e custos, já tínhamos o planejamento completo para
iniciar a construção do protótipo. Essa fase de construção seria feita no início do ano de
2020, momento em que a pandemia da COVID-19 chegou ao Brasil e, como se sabe,
foram canceladas tanto as aulas presenciais quanto as atividades remotas.
Dessa forma, pelo fato da fase de construção e fases seguintes dependerem de
atividades práticas e presenciais, o projeto também foi paralisado. Logo, as fases de
testagem, validação e solicitação de patente, constantes no plano do projeto, foram
prejudicadas. Vale salientar que, na fase de validação, era necessário haver um
instrumento a ser utilizado por especialistas e estudantes. Esse instrumento foi
devidamente concluído e seguiu o caminho metodológico apresentado.
Porém, lançando mão de uma reflexão baseada nas habilidades adquiridas ao longo do
primeiro ano de projeto, pode-se perceber um ganho incontendível. Foram realizadas
buscas nas bases de dados, construção de banco de dados e submissão de resumos,
artigos e capítulo de e-book, o que contribuiu e estimulou a habilidade de escrita e
produção científica. Durante as reuniões realizadas com o orientador e os demais
discentes, com compartilhamento de informações, discussões sobre temas relativos à
inovação tecnológica, planejamento e andamento dos projetos, foram desenvolvidas
habilidades de trabalho em equipe, planejamento metodológico e responsabilidade com
prazos.
Podemos justificar a carência na habilidade proposta de solicitação de patente, já que
foi uma fase estagnada devido à pandemia. Ainda assim, foram discutidos
oportunamente os procedimentos necessários para a solicitação.
Houve, por fim, a inclusão dos alunos no grupo de pesquisa de Ciências
Morfofuncionais, ao qual o orientador do presente trabalho está vinculado. Foram feitas
reuniões semanais, às sextas, com intuito de debater temas relacionados à pesquisa,
ensino e extensão.
Conclusão
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Neste trabalho, foi possível desenvolver o projeto de um simulador de baixo custo e de
baixa fidelidade para o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar em adultos, em
suas fases de revisão de literatura, análise de materiais e custos e planejamento
estrutural para a versão final. As fases de testagem, validação e solicitação de patente
foram paralisadas devido à pandemia da COVID-19, visto que eram etapas que
requereriam a participação presencial não só dos membros do projeto, mas
especialistas e estudantes, o que vai de encontro às recomendações das autoridades
sanitárias de distanciamento social.
Com a pesquisa mercadológica realizada dos preços de simuladores para treinamento
de massagem cardíaca disponíveis no mercado, fica evidente a relevância do
seguimento do projeto, já que uma das expectativas é possibilitar uma maior
acessibilidade a esse tipo de produto. Poderá contribuir efetivamente com o ensino em
saúde e expandir a proposta para a sociedade em geral, como escolas e empresas.
Considera-se, por fim, que, apesar das barreiras enfrentadas na segunda metade do
planejamento proposto, foi percebido ganho, estímulo e desenvolvimento de habilidades
importantes para o bom desempenho da iniciação científica.
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TÍTULO: Programas de Desenvolvimento Docente para a Educação Interprofissional:
uma revisão da literatura
Resumo
A EIP é definida como a oportunidade educacional em que membros de diferentes
profissões da saúde aprendem em conjunto, de forma colaborativa, a fim de melhorar
a qualidade dos cuidados em saúde. Para que ocorra a implementação da EIP nos
cursos de saúde, são necessários docentes capacitados para mediar este novo
processo de ensino-aprendizagem. Essa pesquisa é guiada pela seguinte pergunta
norteadora: quais as principais aprendizagens e recomendações sugeridas pelos
programas de desenvolvimento docente para a EIP? A pesquisa tem como objetivo
discutir as aprendizagens e recomendações indicadas por programas de
desenvolvimento docente para a EIP em saúde. O estudo é uma revisão narrativa de
literatura e faz parte do plano de trabalho de iniciação científica do primeiro autor. A
pesquisa foi guiada por seis etapas: escolha do tema, definição dos termos de buscas,
escolha dos bancos de dados, seleção dos estudos, organização dos resultados,
escrita e sistematização da revisão. Os estudantes cada vez mais ganham papel
central no processo de ensino e o professor assume um papel de líder e,
principalmente, de facilitador. Contudo, muitos profissionais que assumem o cargo de
docente são despreparados para assumirem as responsabilidades inerentes ao seu
cargo em um currículo pautado na EIP. Nessa perspectiva, é possível perceber a
importância do desenvolvimento dos cursos de preparação docente. A partir destes, os
professores poderão entender com maior veemência os preceitos da EIP.
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Desenvolvimento Docente; Educação
Superior
TITLE: Faculty Development Programs for Interprofessional Education: a literature
review
Abstract

IPE is defined as the educational opportunity in which members of different health
professions learn together, collaboratively, in order to improve the quality of health
care. For the implementation of IPE in health courses, trained teachers are needed to
mediate this new teaching-learning process. This research is guided by the following
guiding question: what are the main learnings and recommendations suggested by the
teacher development programs for IPE? The research aims to discuss the learning and
recommendations indicated by teacher development programs for EIP in health. The
study is a narrative literature review and is part of the first author's scientific initiation
work plan. The research was guided by six steps: choice of theme, definition of search
terms, choice of databases, selection of studies, organization of results, writing and
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systematization of the review. More and more students gain a central role in the
teaching process and the teacher assumes the role of leader and, mainly, of facilitator.
However, many professionals who assume the teaching position are unprepared to
assume the responsibilities inherent to their position in a curriculum based on the IPE.
From this perspective, it is possible to perceive the importance of developing teacher
preparation courses. From these, teachers will be able to understand the precepts of
EIP more strongly.

Keywords: Interprofessional Education; Faculty Development; Higher Education.
Introdução
A educação interprofissional (EIP) constitui-se uma abordagem emergente no campo
da formação em saúde por subsidiar o desenvolvimento de competências para o
efetivo trabalho em equipe, centrado no paciente (BURING, 2009). A EIP é definida
como a oportunidade educacional em que membros de duas ou mais profissões da
saúde aprendem em conjunto, de forma colaborativa, com o propósito explicito de
melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados em saúde (CAIPE, 2017).
Evidências indicam que competências colaborativas quando abordadas no processo
de formação fortalece a dinâmica do trabalho em equipe entre os profissionais de
saúde, com repercussões significativas na melhoria da qualidade da atenção à saúde.
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina, por exemplo,
orientam mudanças nos desenhos curriculares que favoreçam a introdução da
abordagem interdisciplinar e interprofissional em saúde no processo de ensinoaprendizagem. Outras categorias profissionais empreendem esforços para que o
processo de formação consiga formar profissionais mais aptos para atuarem na
perspectiva interprofissional e colaborativa, fortalecendo a integralidade como princípio
fundamental do Sistema Único de Saúde.
Contudo, para que ocorra a implementação da EIP nos cursos de saúde, são
necessários docentes capacitados para mediar o processo ensino-aprendizagem
nessa perspectiva de aprendizagem. Apesar dessa necessidade a maioria dos
docentes não possui vivência com iniciativas de EIP, evidenciando a necessidade de
ações de desenvolvimento docente para a EIP (HALL; ZIERLER, 2015). A atuação
docente na perspectiva uniprofissional e disciplinar, dessa forma, pode se configurar
como barreira para a adoção da EIP no processo de ensino-aprendizagem.
Considerando esse contexto, essa pesquisa é orientada pela seguinte pergunta
norteadora: quais as principais aprendizagens e recomendações sugeridas pelos
programas de desenvolvimento docente para a educação interprofissional? A pesquisa
tem como objetivo discutir as aprendizagens e recomendações indicadas por
programas de desenvolvimento docente para a educação interprofissional em saúde.

Metodologia

Estudo de revisão de literatura do tipo narrativa que faz parte do plano de trabalho de
iniciação científica do primeiro autor.
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Os artigos de revisão narrativa buscam descrever e discutir o desenvolvimento ou o
‘esta- do da arte’ de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou conceitual
(ROTHER, 2007). Nesse trabalho não há a intenção de realizar exaustiva busca de
trabalhos da literatura, mas trazer aspectos que pudessem contribuir para a reflexão
de temas de interesse de um campo.
A metodologia adotada foi trabalhada em 06 etapas listadas a seguir (WEE;
BANISTER, 2016):
•Definição do tema ou tópico
•Escolha do termos e critérios de busca
•Definição dos bancos de dados para a busca
•Seleção dos estudos
•Organização e síntese dos resultados
•Escrita e sistematizaçao da revisão
Para a sistematização dos resultados apresentados pelos artigos foram adotadas duas
categorias:
• Principais aprendizagens relacionadas ao desenvolvimento docente para a educação
interprofissional;
• Recomendações para o aperfeiçoamento da oferta educacional de desenvolvimento
docente para a educação interprofissional.
O levantamento dos resultados obtidos pela literatura contribuirá para estruturar um
roteiro de análise de experiências de desenvolvimento docente para a educação
interprofissional no contexto brasileiro.

Resultados e Discussões
Os programas de desenvolvimento docente são essenciais para que a implementação
da EIP nos currículos de graduação. Os docentes terão papel crucial na formação dos
discentes, contudo, a maioria dos próprios professores não recebe uma formação que
se adeque ao perfil de ensino na EIP.
Segundo Buring et al (2009), os estudantes devem aprender juntos desde o início de
sua graduação para que, futuramente, integrem uma equipe que trará o cuidado
centrado no paciente e que trabalhe de maneira colaborativa. A pesquisa traz
resultados de um curso de desenvolvimento docente para a EIP, indicando que o
curso estimula esse entendimento, além de permitir um compartilhamento de
experiências entres os profissionais. Tal fato faz com que haja a reflexão acerca de
quais metodologias serão empregadas pelos docentes no ensino de EIP, o que é
permitido através do reconhecimento e resolução de necessidades comuns que são
percebidas durante essa troca de vivências e perspectivas.
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Simmons et al (2011), por sua vez, indica que os professores reconhecem que o curso
de desenvolvimento docente proporciona mais tempo e espaço para refletir sobre o
processo de EIP. Somado a isso, o curso permitiu a aquisição de habilidades e
competências que se mostraram úteis na prática cotidiana, estimulando os docentes a
assumirem papéis de liderança. Outro ponto positivo relatado foi que o curso serviu
para sanar necessidades profissionais e promover uma maior mudança
comportamental, incrementando o entendimento dos docentes acerca da importância
da EIP para com o cuidado centrado no paciente.
Tortez et al (2020) chegou a resultados semelhantes. Os estudantes do curso também
puderam constatar o desenvolvimento de habilidades úteis à prática cotidiana. Além
disso, afirmaram que o curso auxiliou no aprimoramento da capacidade de resolução
de conflitos e das habilidades de comunicação, além de uma maior colaboração
interprofissional. Isto fez com que os diferentes profissionais vissem a função que do
colega com outros olhos e valorizassem com mais afinco o papel que os outros
profissionais desempenham na equipe, fazendo com que a equipe fosse mais eficiente
e menos propensa a erros no cuidado centrado no paciente.
Steinert & Mann (2006) afirmam que a excelência acadêmica depende diretamente da
evolução, interesse e experiência dos docentes. Estão ocorrendo cada vez mais
mudanças no processo de educação dos cursos de saúde. Estudantes viram o centro
do processo de ensino-aprendizagem e o professor ganha o papel de facilitador,
acabando com o modelo unidirecional de transmissão do conhecimento. Ao se
embarcar em atividades que estimulem o aprendizado auto direcionado, exige-se
novas abordagens dos docentes. É a partir disso, que se pode notar a importância que
cursos de desenvolvimento docente têm para a implementação da EIP.
Samarasekera et al (2020) também trouxe resultados de um curso de desenvolvimento
docente. O curso foi realizado com a finalidade de aprimorar as habilidades de ensino
dos docentes com um intuito de promover métodos de ensino mais eficientes. Ele
constatou que o curso teve, de fato, um grande impacto na consolidação dos
conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades e comportamentos dos
educadores. Em alguns países da Ásia, como a Indonésia, a maioria das escolas de
ensino médico são privadas, contando, muitas vezes, com profissionais que não
possuem dedicação exclusiva e que são oriundos de sistemas de ensinos
unidirecionais. Desta forma, muitos deles não são preparados para ensinarem através
de um currículo multiprofissional, o que dificulta o processo de aprendizagem dos
estudantes.
De maneira semelhante, Davis et al (2015) afirmam, em seus resultados, que o
treinamento de docentes para que haja o desenvolvimento de um maior
autoconhecimento no que tange os conceitos e habilidades referentes à EIP. O curso
teve um forte impacto nas atitudes dos docentes em relação ao trabalho em equipe e
serviu para auxiliar na compreensão dos fundamentos da EIP, além de permitir o
contato e troca de experiências com outras áreas da saúde. Isso, por sua vez,
contribui para o aprimoramento da técnica de ensino e para a melhoria no atendimento
ao paciente.

Conclusão
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É nítida a mudança que ocorre a cada dia no processo de ensino dos cursos da
saúde. Os estudantes cada vez mais ganha papel central nesse processo e o
professor assume um papel de líder e, principalmente, de facilitador. Contudo, muitos
profissionais que assumem função de docente são oriundos de sistemas de ensino
antiquados e uniprofissionais. Logo, muitos deles são despreparados para assumirem
as responsabilidades inerentes ao seu cargo em um currículo pautado na EIP.
Nessa perspectiva, é possível perceber a importância do desenvolvimento dos cursos
de desenvolvimento docente. A partir destes, os professores poderão entender com
maior veemência os preceitos da EIP, além de poderem trocar experiências
vivenciadas por colegas de outras áreas da saúde. Dessa forma, o docente tem a
oportunidade de refletir sobre suas habilidades e comportamentos, aprimorando seu
serviço, melhorando o atendimento ao paciente, bem como suas técnicas de ensino.
Assim, com professores preparados e capacitados, o currículo pautado na EIP pode
ser implementado com eficiência, com estudantes que sairão formados e experientes
no que e refere ao trabalho colaborativo de equipe e atendimento centrado no
paciente.
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Interprofissionalidade para o desenvolvimento do competências colaborativas
Resumo

O atual modelo de formação dos cursos da área da saúde corrobora para uma
assistência hierarquizada, com pouca ou nenhuma integração entre as profissões. A
Educação Interprofissional (EIP), tem sido amplamente pesquisada e estudada em todo
o mundo por fornecer subsídios teórico-conceituais e metodológicos capazes de formar
profissionais mais aptos à colaboração no trabalho em equipe. A pesquisa foi orientada
pela seguinte pergunta: quais as contribuições das metodologias ativas de ensino
aprendizagem para a educação interprofissional no desenvolvimento de competências
colaborativas? Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa e foi orientada
pelos seguintes passos: 1 - Definição de um tópico ou tema; 2 – Definição dos termos
de busca e banco de dados; 3 – Análise e avaliação da fonte de informação; 4 –
Organização e síntese da literatura e 5 – Escrita, análise e refinamento da literatura: os
dados foram organizados em categorias e analisados à luz do referencial que trabalha
com avaliação em iniciativas de EIP. O uso de ferramentas educacionais como as
metodologias ativas têm sido cada vez mais utilizadas a fim de propor uma
aprendizagem mais interativa e colaborativa. A implementação de metodologias ativas
de aprendizagem é um desafio iminente para as instituições de ensino superior, mas é
possível concluir com a revisão que os métodos adotados são muito eficazes em
promover conhecimento e desenvolver competências colaborativas aos alunos.

Palavras-chave: Educação Interprofissional; Aprendizagem ativa; Ensino Superior;
TITLE: Active teaching-learning methodologies in interprofessional education initiatives
in health education
Abstract
The current model of training courses in the health field supports a hierarchical
assistance, with little or no integration between professions. Interprofessional Education
(IPE), has been widely researched and studied all over the world for providing
theoretical-conceptual and methodological subsidies capable of training professionals
better able to collaborate in teamwork. The research was guided by the following
question: what are the contributions of active teaching-learning methodologies to
interprofessional education in the development of collaborative skills?. It is a literature
review of the narrative type and was guided by the following steps: 1- Definition of a topic
or theme; 2-Definition of search terms and database; 3-Analysis and evaluation of the
information source; 4- Literature organization and synthesis and 5- Literature writing,
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analysis and refinement: the data were organized into categories and analyzed in the
light of the framework that works with evaluation in IPE initiatives. The use of educational
tools such as active methodologies has been increasingly used in order to propose more
interactive and collaborative learning. The implementation of active learning
methodologies is an imminent challenge for higher education institutions, but it is
possible to conclude with the review that the methods adopted are very effective in
promoting knowledge and developing collaborative skills for students.

Keywords: Interprofessional Education; Active learning; University education;
Introdução
O atual modelo de formação dos cursos da área da saúde corrobora para uma
assistência hierarquizada, com pouca ou nenhuma integração entre as profissões. Essa
lógica se pauta em uma estrutura tecnicista, que se baseia na reserva de mercado e na
concepção apenas patológica da vida. É um contexto marcado pela competição e
estereótipos relacionados às identidades profissionais. Esse modelo se reflete na forma
como o trabalho em saúde acontece, o que acaba afetando a qualidade de assistência
à saúde (DAKOTA et al. 2020).
Dessa forma, se faz necessário buscar novas estratégias capazes de melhorar a
educação em saúde e, consequentemente, o trabalho em saúde. A Educação
Interprofissional (EIP), tem sido amplamente pesquisada e estudada em todo o mundo
por fornecer subsídios teórico-conceituais e metodológicos capazes de formar
profissionais mais aptos à colaboração no trabalho em equipe (DAKOTA et al. 2020). A
EIP é definida como a ocasião em que dois ou mais membros de diferentes profissões
aprendem com, sobre e entre si para melhorar a colaboração e a qualidade dos
cuidados. Adotar a EIP pode contribuir para reorientar o trabalho em saúde, superando
os marcantes estereótipos e a forte hierarquia presente no trabalho em saúde, com
vistas ao fortalecimento da integralidade do cuidado (LEE-POY et al. 2017).
A partir dessa contextualização identifica-se evidências de que a EIP tem como um dos
principais pilares o desenvolvimento de competências colaborativas. O Canadian
Interprofessional Health Collaborative (CIHC) considera seis competências
colaborativas essenciais: comunicação interprofissional, atendimento centrado no
paciente/família, clareza dos papéis, funcionamento da equipe, liderança colaborativa e
resolução de conflitos interprofissionais (FUNG et al. 2018).
Com vistas ao fortalecimento da EIP muitas instituições de ensino vêm buscando
incorporar marcos teórico-conceituais e metodológicos capazes de contribuir para o
desenvolvimento de competências colaborativas. A intencionalidade dessas iniciativas
fica evidentes na incorporação desses princípios na definição dos cenários de
aprendizagem, conteúdos programáticos, estratégias de avaliação da aprendizagem e
das iniciativas educacionais.
As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de medicina é um
importante exemplo de incorporação da abordagem interdisciplinar e interprofissional no
processo de ensino-aprendizagem. A ideia é assegurar uma educação médica pautada
nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na integralidade da atenção
à saúde. Assim, a introdução da EIP no cenário educacional brasileiro se configura como
facilitador e fortalecedor do SUS.
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O trabalho em equipe entendido como processo permanente de colaboração,
sustentado pela parceria, interdependência, compartilhamento de ações e finalidades e
equilíbrio das relações de poder, valoriza e potencializa a atuação do
usuário/paciente/sujeito, famílias e comunidades na tomada de decisões e na
elaboração de ações e políticas que possam dar respostas às suas necessidades.
Considerando essa contextualização essa pesquisa foi orientada pela seguinte
pergunta: quais as contribuições das metodologias ativas de ensino aprendizagem para
a educação interprofissional no desenvolvimento de competências colaborativas?
Tomando por base a natureza da pergunta da pesquisa e o contexto apresentado
anteriormente o estudo tem como objetivo levantar na literatura as metodologias ativas
adotadas no desenvolvimento de competências colaborativas nas iniciativas de
educação interprofissional.

Metodologia

Estudo de revisão de literatura do tipo narrativa. A revisão do tipo narrativa tem o objetivo
de refletir sobre um determinado tópico – um levantamento do ‘estado da arte’ sobre o
tema, permitindo ao autor refletir sobre alguns pontos considerados relevantes para a
compreensão do fenômeno estudado (ROTHER, 2007).
A pesquisa tomou por base os passos para escrita de uma revisão de literatura (WEE,
2016; EFRON & RAVID, 2018)
1 - Definição de um tópico ou tema: considerando que esse estudo compõe parte do
plano do trabalho de iniciação científica do primeiro autor, o tópico escolhido foi
“metodologias nas iniciativas de educação interprofissional”;
2 – Definição dos termos de busca e banco de dados: considerando o tópico escolhido
e o título do plano de trabalho, os termos de busca escolhidos foram: metodologia e
educação interprofissional. Levando em consideração que a maior parte dos estudos
sobre esse tema ainda se concentra em literatura internacional optou-se pela adoção
dos seguintes termos: “methodology” ou “methodologies” combinado com
“interprofessional education”. A pesquisa foi realizada no Pubmed (Medline) por
considerar que hospeda importante repositório de bibliografia sobre a temática;
3 – Análise e avaliação da fonte de informação: foi realizado um roteiro de análise dos
artigos levantados no banco de dados, de forma que pudessem ser incorporados
estudos relevantes para a questão de pesquisa e com evidências que pudessem
contribuir com uma análise do fenômeno estudado. Artigos teóricos foram excluídos,
priorizando estudos que indicassem métodos de ensino-aprendizagem nas iniciativas
de educação interprofissional.
4 – Organização e síntese da literatura: a partir dos artigos selecionados foram
elaboradas sínteses dos principais resultados, mostrando as contribuições dos métodos
de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências colaborativas nas
iniciativas de educação interprofissional;

CIÊNCIAS DA VIDA

1523

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

5 – Escrita, análise e refinamento da literatura: os dados foram organizados em
categorias e analisados à luz do referencial que trabalha com avaliação em iniciativas
de EIP.
Os resultados obtidos têm potencial de contribuir com a construção de um roteiro de
análise de estratégias de avaliação adotadas em iniciativas de EIP no Brasil.

Resultados e Discussões

Baseado na leitura dos artigos selecionados foi possível perceber os inúmeros desafios
enfrentados na implementação da Educação Interprofissional (EIP) nas Instituições de
Ensino Superior (IES). Com o passar dos anos o debate acerca da EIP nos cursos de
graduação tem se tornado cada vez mais emergente e as estratégias para a sua
implementação seguem sendo um desafio paras as instituições de ensino.
O uso de ferramentas educacionais como as metodologias ativas têm sido cada vez
mais utilizadas a fim de propor uma aprendizagem mais eficaz. (POLE et al. 2015) cita
que o PBL é uma ferramenta eficaz no desenvolvimento de competências colaborativas,
promovendo o pensamento crítico entre os alunos e se tornando um ponto forte no
ensino da EIP.
(SOLOMON et al. 2009) traz uma experiência de EIP online como uma estratégia para
superar barreiras organizacionais e geográficas, buscando enculturar os alunos em
equipes de aprendizagem profissional e prática oferecendo modelos práticos para a
aprendizagem dos alunos. Essa experiência se utiliza do PBL para transferir
conhecimento do mundo online para o mundo offline (WARD et al. 2019). A
comunicação assíncrona na aprendizagem online ajuda a superar os desafios
geográficos e do tempo, permitindo assim que profissionais de saúde aprendam juntos.
Devido a sua natureza assíncrona o ensino online pode também ajudar a superar
cronogramas conflitantes dos profissionais (SOLOMON et al. 2009).
Um dos objetivos da EIP dentro da graduação gira em torno de melhorar a comunicação,
muitas vezes ineficiente, entre os profissionais de saúde. Atualmente esse é um tema
pouco abordado nas universidades e impacta diretamente no atendimento ao paciente,
sendo a má comunicação uma das principais causas de erros evitáveis na prática de
saúde. Nesse sentido, (CULLEN et al. 2014) citam que a graduação pode ser o
momento oportuno para começar a construir a base para o desenvolvimento de relações
colaborativas entre os profissionais de saúde. A falta de uma comunicação eficiente por
parte dos estudantes da graduação se dá, pois, sua formação, na maior parte dos casos,
acontece em um ambiente com pouca ou nenhuma interação com outros membros do
sistema de saúde. Os autores citam ainda a teoria da aprendizagem experiencial de
Kolb, que utiliza de simulação para que os alunos tenham a oportunidade de interagir
uns com os outros e o meio ambiente, de modo que a aprendizagem ocorra não só
durante a atividade, mas também durante a reflexão acerca daquela atividade. Desse
modo, os alunos são capazes de desenvolver as competências comuns da EIP.
O objetivo desta revisão de literatura foi explorar o uso de metodologias ativas de ensino
aprendizagem nos cursos de Educação Interprofissional, sendo esta satisfatória, apesar
das dificuldades em relação a sua implementação. A Aprendizagem baseada em
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problemas incorpora muitos princípios importantes de aprendizagem cooperativa e
experiencial e, portanto, traz vários pontos fortes. (D’EON et al. 2013)
O Seminário Interprofissional (IPTS) foi apresentado como uma iniciativa de EIP que
integrou o PBL no seu currículo e concentrou-se em ensinar e desenvolver
competências colaborativas em sessões de pequenos grupos de alunos (FRANSON et
al. 2019) Evidencias qualitativas do curso asseguram que o PBL se trata de uma
ferramenta eficaz de construção de habilidades em competências colaborativas.
Segundo (POLE et al. 2015) a estratégia do uso do PBL em EIP promoveu o
pensamento crítico entre os alunos, além de capacitar os alunos de enfermagem a
descrever os atributos do trabalho eficaz em equipe, aumentando a autoconsciência e
confiança dos alunos para se afirmarem no ambiente clínico.
Dentre as dificuldades encontradas para a implementação da EIP nas IES estão a
dificuldade de se integrar a matéria aos currículos dos cursos, a dificuldade de corpo
docente treinado e apto e também questões financeiras. Para lidar com essas
dificuldades o Centro Acadêmico de Ciências da Saúde da Universidade da Flórida
(BLUE et al. 2016) delineou um plano estratégico que incluía um enfoque
interprofissional aprimorado. O TBL surge como uma metodologia ativa de ensino viável,
necessitando de pouco recursos financeiros e quantidade reduzida de corpo docente
especializado.
Dessa forma, com a aplicação do TBL foi possível perceber que se trata de um método
eficaz de educar grupos interprofissionais de alunos em torno de competências
colaborativas comuns. Nesse sentido, (BLUE et al. 2016) cita que o TBL contribui para
a aplicação de habilidades de trabalho em equipe em um contexto de aprendizagem
interprofissional.
Com as dificuldades técnicas e logísticas de se promover um encontro para EIP entre
alunos de diferentes cursos, em diferentes faculdades, a estratégia de trazer discussões
online acerca de EIP tornou-se uma proposta bastante considerada. O uso dessa
metodologia rompe barreiras organizacionais e ainda traz à tona a importância de um
facilitador dentro dos grupos de estudo, seja em discussões online, seja no método PBL.
Waterston (2011) traz que a participação de alunos submetidos a essa proposta de
ensino sofrem influencias diretas do facilitador, pois este é fundamental para maior
interação e discussão do grupo. Os autores citam que se o corpo docente promove um
“zumbido positivo” com antecedência os alunos tornam-se mais propensos a gostar do
currículo e pessoas com expectativas positivas tendem a ter melhor aproveitamento do
curso.
Por meio da metodologia ativa objetiva-se a construção de um perfil acadêmico de
profissional de saúde que esteja em consonância com as transformações
contemporâneas de ensino, além de um profissional alinhado com a transformação do
mundo do trabalho, tendo em vistas as diversidades e complexidades das necessidades
de saúde e da interação ensino-serviço-comunidade.

Conclusão

Os resultados dessa revisão foram significativos, mas apresentam algumas
incongruências que precisam ser expostas. A maioria dos estudos envolvendo PBL são
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feitos mediante autorrelato dos alunos e sem a existência de um grupo controle para se
efetivar o estudo. Ainda nos casos em que existe poucos estudos relatados acerca de
metodologias ativas de ensino em bancos de dados, o que dificulta uma pesquisa mais
crítica em relação ao tema. Outra problemática que gira em torno dessa temática é que
ainda são muito poucos os trabalhos envolvendo as metodologias de ensino adotadas
pelos cursos de EIP e qual o impacto que essas metodologias de ensino geram na
aprendizagem dos alunos.
A ausência de estudos longitudinais que avaliem os aprendizados dos alunos, no
sentido de conhecimento e não de mudança comportamental, também são fatores
dificultadores desse trabalho.
Por fim entendemos que a implementação de metodologias ativas de aprendizagem são
um desafio iminente para as instituições de ensino superior e para os alunos, mas é
possível concluir com a revisão que os métodos adotados são muito eficazes em
promover conhecimento e desenvolver competências colaborativas aos alunos.
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TÍTULO: SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA DE ESTUDANTES DE MEDICINA A
PARTIR DA APRENDIZAGEM BASEADA NA SIMULAÇÃO CLÍNICA
Resumo
O estudo tem por objetivo analisar a satisfação e autoconfiança de estudantes de
medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização no contexto do ensino
médico. Trata-se de estudo de intervenção, quantitativo, compreendido em duas fases.
Será utilizado o delineamento quase-experimental de grupo controle não equivalente
do tipo pré-teste e pós-teste. Serão respeitados todos os aspectos éticos. A amostra
inicial será composta por 80 estudantes de medicina. Os estudantes serão alocados
em dois grupos: controle e experimental. O grupo controle terá acesso a uma aula
tradicional referente a imunização. O grupo experimental participará de uma sessão de
simulação com cinco cenários. Além da caracterização sociodemográfica, os
estudantes irão responder a um pré-teste e pós-teste para aferir o conhecimento/
desempenho cognitivo. Além disso, será aplicada uma escala de satisfação e
autoconfiança na aprendizagem. Os dados serão analisados pelo SPSS (Pacote
Estatístico para Ciências Sociais) versão 24. Para a caracterização do perfil
sociodemográfico, será utilizada a estatística descritiva. Na análise do desempenho
cognitivo e na análise dos scores de satisfação e autoconfiança na aprendizagem,
será utilizado o teste de Mann - Whitney, para um nível de significância de 5%. Além
disso, será realizado o teste de Teste de Wilcoxon para análise intragrupos.

Palavras-chave: Ensino médico. Simulação. Satisfação. Autoconfiança.
TITLE: Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Based in Clinical
Simulation
Abstract
The study aims to analyze the satisfaction and self-confidence of medical students
from the use of simulation in teaching immunization in the context of medical
education. This is a quantitative intervention study, comprised of two phases. A quasiexperimental design of a non-equivalent control group of the pre-test and post-test type
will be used. All ethical aspects will be respected. The initial sample will consist of 80
medical students. Students will be allocated into two groups: control and experimental.
The control group will have access to a traditional immunization class. The
experimental group will participate in a simulation session with five scenarios. In
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addition to the sociodemographic characterization, students will respond to a pre-test
and post-test to assess cognitive knowledge / performance. In addition, a scale of
satisfaction and self-confidence in learning will be applied. The data will be analyzed by
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 24. For the characterization of
the sociodemographic profile, descriptive statistics will be used. In the analysis of
cognitive performance and in the analysis of satisfaction and self-confidence scores in
learning, the Mann - Whitney test will be used, for a significance level of 5%. In
addition, the Wilcoxon Test test for intra-group analysis will be performed.

Keywords: Medical teaching. Simulation. Satisfaction. Self-confidence.
Introdução
Em se tratando da formação em medicina, as aulas expositivas e dialogadas, o treino
de habilidades e o desenvolvimento de cenários clínicos simulados podem ser
entendidos como estratégias de ensino e aprendizagem normalmente utilizadas.
Nessa perspectiva, torna-se necessária a identificação da satisfação e da construção
da autoconfiança do estudante que vivencia essas estratégias durante sua formação.
A satisfação pode ser entendida como um sentimento de prazer dado pelo alcance
daquilo que se espera (MESKA et al., 2018). Em relação à satisfação do estudante,
esta pode estar associada ao maior envolvimento e motivação para o aprender. Além
disso, pode ser um indicador para a avaliação das estratégias de ensino adotadas
durante a formação dos estudantes, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino
desse grupo (BAPTISTA et al., 2014). Já a autoconfiança está relacionada à crença na
solidez de seu desempenho e no próprio julgamento (JEFFRIES, 2005). Essas
crenças podem configurar como um fator influente e sinônimo de melhor transição do
conhecimento teórico para a prática clínica. Além disso, a partir da identificação da
satisfação dos estudantes avalia-se o alcance dos objetivos de aprendizagem e do
próprio desempenho desses sujeitos (MESKA et al., 2018; SIGALIT, SIVIA; MICHAL,
2017).
Para tanto, pensa-se em estratégias de ensino e aprendizagem que sejam capazes de
melhorar o desempenho dos estudantes, que estimule estes a serem mais
autoconfiantes e que promova satisfação. A simulação contempla essas perspectivas
uma vez que promove a aprendizagem significativa e reproduz diferentes realidades
em saúde (MESKA et al., 2018).
A simulação clínica é definida como uma estratégia de ensino que se utiliza de
tecnologias para replicar cenários que simulam a prática, em ambiente controlado e
realista, onde o estudante participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem
com a finalidade de praticar exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e
processos (COSTA et al., 2018).
É válido destacar que nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Medicina, encoraja-se o uso dessa estratégia no ensino médico (BRASIL, 2014).
Nesse documento, a construção de cenários e a problematização é ressaltada por
garantir um exercício que dá significado às capacidades solicitadas, integrando-se,
assim, teoria e prática.
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Na Escola Multicampi de Ciências Médica do Rio Grande do Norte (EMCM), a
simulação tem sido utilizada em um dos métodos de avaliação de habilidades, o
OSCE. Além disso, em alguns módulos, já se tem a iniciativa da inserção dessa da
estratégia da simulação no plano de curso. Contudo, ainda carece de relatórios e
evidências mais claras quanto a satisfação, a autoconfiança e o desempenho do
estudante que participam dessas atividades. Logo, aferir essas variáveis torna-se um
passo importante para a ampliação do uso da simulação na EMCM.
Nessa perspectiva, pretende-se, no projeto de pesquisa “EFICÁCIA DA SIMULAÇÃO
CLÍNICA NO DESEMPENHO COGNITIVO, SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA NA
APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DE MEDICINA: ESTUDO QUASEEXPERIMENTAL”, obter respostas para os seguintes questionamentos: A aula
expositiva é mais eficaz, do ponto de vista da aprendizagem significativa, quando
comparado à simulação clínica? A aula expositiva desperta no estudante de maiores
scores de satisfação e autoconfiança na aprendizagem quando comparada à
simulação clínica?
A hipótese nula é que a aula expositiva é tão eficaz, do ponto de vista da
aprendizagem significativa, quanto a simulação clínica. Além disso, ambas as
estratégias produzem satisfação e autoconfiança na aprendizagem em escores
semelhantes. A hipótese alternativa é que a partir da simulação clínica o discente
retém mais informações e consequentemente aprende mais quando comparado a aula
expositiva. Por essa razão, produz maior satisfação e autoconfiança nos estudantes.

Metodologia

TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo de intervenção com abordagem quantitativa compreendida em
duas fases. A primeira etapa foi de criação e validação do conteúdo de cenários de
simulação, com ênfase em Imunização, criados para o grupo experimental, através de
um estudo metodológico. Os estudos metodológicos objetivam desenvolver, validar e
avaliar estratégias e métodos de pesquisa, além da elaboração de instrumentos
confiáveis e replicáveis noutras pesquisas científicas (POLIT; BECK, 2011).
Na segunda etapa, utilizou-se o delineamento quase-experimental de grupo-controle
não equivalente proposto por Grey (2001). Estudos quase-experimentais são aqueles
em que falta algum elemento de um experimento verdadeiro, e a abordagem de grupocontrole não equivalente se caracteriza pelo fato de o tratamento experimental ser
oferecido somente ao grupo experimental e os pré-testes e os pós-testes serem
medidos em termos de variáveis dependentes antes e após a intervenção (GREY,
2001).
Este desenho metodológico foi escolhido por proporcionar validade metodológica ao
estudo e por permitir a avaliação de grupos de estudo antes e depois de determinada
intervenção, propiciando a verificação de diferenças no desfecho após exposição à
intervenção (POLIT; BECK, 2011). Este projeto está fundamentado na Consolidated
Standards of Reporting Trials (CONSORT), que conta com 25 itens que norteiam a
avaliação de estudos experimentais e quase-experimentais (DUTRA; REIS, 2016).

CIÊNCIAS DA VIDA

1530

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

LOCAL, POPULAÇÃO E AMOSTRA
O estudo será realizado na Escola Multicampi de Ciências Médica do Rio Grande do
Norte. Para ambas as etapas, o processo de amostragem será do tipo probabilístico,
por conveniência. De acordo com Mattar (2014), a amostragem não probabilística
ocorre com a seleção da amostra a critério do pesquisador ou do entrevistador.
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Serão incluídos os estudantes da graduação em medicina - regularmente matriculado
entre o 1º e 7º semestre - que estiverem presentes durante a aplicação dos
instrumentos da pesquisa e das intervenções, e que preencheram corretamente aos
instrumentos do estudo. Os faltosos nas intervenções serão excluídos do estudo, bem
como aqueles que responderam parcialmente aos instrumentos da pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização do estudo quase-experimental, os estudantes serão alocados,
conforme sorteio, em dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo Experimental (GE).
Após alocados, estes participarão de um curso de extensão com a carga horária de 10
horas. Os estudantes do GC irão responder a um questionário sociodemográfico,
responder ao teste de desempenho cognitivo e, em seguida, acesso a uma aula
expositiva. Ao final, responderão novamente ao teste de desempenho, e irão
preencher a escala de satisfação e autoconfiança na aprendizagem e a escala de
avaliação do debriefing associado à simulação.
Já os estudantes do GE, irão preencher o questionário sociodemográfico, responder a
um teste de desempenho cognitivo e participar de cinco cenários de simulação. Ao
final, responderão novamente ao teste de desempenho, e irão preencher a escala de
satisfação e autoconfiança na aprendizagem (Anexo A) e a escala de avaliação do
debriefing associado à simulação.
Na sessão de simulação, será seguido o modelo conceitual de Jeffries (2012). Serão
construídos e validados cinco cenários. Esse modelo tem como finalidade orientar a
construção e uso da simulação como técnica de ensino e permitir a condução de
estudos de forma sistemática com especificação de variáveis e suas relações.
O questionário de satisfação e autoconfiança na aprendizagem será utilizado para
medir a satisfação dos estudantes e suas capacidades para a realização de
intervenções de medicina após as experiências e conclusão de simulação (NLN,
2004). É importante destacar que esse questionário foi desenvolvido pela National
League for Nursing, e deve ser utilizado em simulações de alta fidelidade. No estudo,
foi utilizado a versão da escala Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning
validada para a língua portuguesa (ALMEIDA et al., 2015).
O instrumento possui duas subescalas: satisfação e autoconfiança, total de 13 itens.
Na subescala de satisfação, encontra-se 5 itens de avaliação. Já na escala de
autoconfiança, oito itens estão incluídos. Ambas são compostas por uma escala de
likert de 5 itens, a saber: 1 = discordo fortemente da afirmação, 2 = discordo da
afirmação, 3 = indeciso – nem concordo nem discordo da afirmação, 4 = concordo com
a afirmação, 5 = concordo fortemente com a afirmação.
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ASPECTOS ÉTICOS
Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo levará em
consideração a garantia dos princípios éticos e legais que regem a pesquisa em seres
humanos. Será submetido junto ao Comitê de Ética em Pesquisa - via Plataforma
Brasil - e, após aprovação, registrado na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos. Os estudantes serão informados quanto aos objetivos, da possibilidade de
abandono a qualquer momento sem consequências adversas, do caráter confidencial
das respostas e dos procedimentos que foram adotados durante a coleta de dados.
ANÁLISE DOS DADOS
Os dados serão analisados pelo SPSS (Pacote Estatístico para Ciências Sociais)
versão 24. Para a caracterização do perfil sociodemográfico, será utilizada a
estatística descritiva. Na análise do desempenho cognitivo e na análise dos scores de
satisfação e autoconfiança na aprendizagem, será utilizado o teste de Mann - Whitney,
para um nível de significância de 5%. Além disso, será realizado o teste de Teste de
Wilcoxon para análise intragrupos.

Resultados e Discussões

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve
a aprovação. Em seguida, foi registrado na plataforma de Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos.
Em virtude das medidas de distanciamento social adotadas desde março de 2020 para
prevenção contra o Sars-CoV-2, isto é, o novo coronavírus, a execução do projeto foi
suspensa, tendo em vista que trata-se de um estudo de intervenção. Portanto, não foi
possível a realização do curso de extensão de simulação em imunização, a coleta e
tabulação de dados, nem a conclusão da pesquisa.
Contudo, foi realizada a construção dos cenários de simulação em imunização para o
grupo experimental através de um estudo metodológico, de modo remoto. Os cenários
compreendem a imunização da criança na Atenção Primária à Saúde (APS), do
adolescente/adulto na APS, do paciente adulto na Atenção Básica (AB) e do recémnascido na maternidade. Também, foram desenvolvidos cenários sobre atualização
vacinal da paciente gestante na AB e atualização vacinal de paciente com 12 meses e
com risco epidemiológico para febre amarela na AB. A validação desses cenários
ainda não foi realizada.

Conclusão

O estudo ainda não possui conclusões acerca da satisfação e da autoconfiança dos
estudantes de medicina em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Contudo,
assim que os órgãos de saúde pública considerarem a situação sanitária controlada e
segura as atividades poderão ser retomadas e o trabalho concluído.
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE SATISFAÇÃO E
AUTOCONFIANÇA NA APRENDIZAGEM
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TÍTULO: Iniciativas de educação interprofissional em saúde no Brasil: uma revisão
narrativa
Resumo
Introdução: a educação interprofissional (EIP) em saúde ocorre quando membros de
diferentes áreas aprendem “com”, “sobre” e “entre si”, tendo como objetivo a melhora
no cuidado ofertado (CAIPE, 2002). Esse estudo surgiu a partir da necessidade de
conhecer as iniciativas de EIP mais consolidadas na realidade brasileira. Objetivo:
apresentar, a partir da literatura nacional, experiências consolidadas de educação
interprofissional. Metodologia: para tanto, realizou-se uma pesquisa de levantamento
bibliográfico através de publicações nacionais que relatam iniciativas nacionais de EIP
nos últimos dez anos. Resultados e discussão: Foram apresentadas cinco
experiências brasileiras, que apesar de adotarem metodologias diversas, se alinham
aos princípios da educação e trabalho interprofissional. No entanto, percebeu-se que as
universidades que possuem modelos de ensino tradicionais parecem enfrentar mais
dificuldades, principalmente por possuir discrepâncias entre as agendas dos diferentes
cursos, tornando-se necessário planejamento. Conclusões: Para que as experiências
se configurem como interprofissionais e estejam alinhadas aos marcos teóricosconceituais, além de haver intencionalidade das ações, é preciso estabelecer
metodologias que proporcionem de fato o desenvolvimento de competências
colaborativas, adaptando as iniciativas às particularidades locais.
Palavras-chave: Educação interprofissional, Competências colaborativas
TITLE: Interprofessional education initiatives in health in Brazil: a narrative review
Abstract
Introduction: interprofessional education (IPE) in health occurs when members from
different areas learn "with", "about" and "with each other", with the objective of improving
the care offered (CAIPE, 2002). This study arose from the need to know the most
consolidated IPE initiatives in the Brazilian reality. Objective: to present, based on
national literature, consolidated experiences of interprofessional education.
Methodology: for this purpose, a bibliographic survey was carried out through national
publications that report national IPE initiatives in the last ten years. Results and
discussion: Five Brazilian experiences were presented, which despite adopting
different methodologies, are in line with the principles of interprofessional education and
practice. However, it was noticed that universities that have traditional teaching models
seem to face more difficulties, mainly because they have discrepancies between the
activities of the different courses, making planning necessary. Conclusions: In order for
the experiences to be configured as interprofessionals and to be aligned with the
theoretical-conceptual frameworks, in addition to the intentionality of the actions, it is
necessary to establish methodologies that actually provide the development of
collaborative skills, adapting the initiatives to local particularities.
Keywords: Interprofissional education, collaborative competencies.
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Introdução
A educação interprofissional em saúde (EIP) vem ganhando grande visibilidade e
valorização ao redor do mundo por estar orientada por marcos teórico-conceituais e
metodológicos coerentes com o desafio de formar profissionais de saúde mais aptos à
colaboração e ao efetivo trabalho em equipe (REEVES et al., 2016). Interessante notar
que essa discussão emerge da inquietação diante de alguns aspectos da realidade de
produção dos serviços de saúde: a forte fragmentação do trabalho em saúde, com
exposição do usuário/paciente a atos duplicados, ampliando as possibilidades de
erros, reduzindo a capacidade resolutiva e aumentando os custos em saúde.
A definição mais amplamente conhecida em todo o mundo é a do Centro para o
Avanço da Educação Interprofissional (CAIPE), do Reino Unido, que a defende como
“a ocasião em que membros de duas ou mais profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e
‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados”(CAIPE, 2002).
Importante perceber que o horizonte da educação interprofissional é a melhora da
qualidade da atenção mediada pela colaboração na dinâmica do trabalho em equipe.
Ter esse propósito fortalece a compreensão de que, frente à complexidade das
necessidades de saúde, não é possível imaginar ações resolutivas orientadas pela
lógica da divisão do trabalho. Cada vez mais, há a necessidade de práticas mais
articuladas e interdependentes para assegurar uma atenção integral e coerente com
essas necessidades. Entretanto, entende-se que a integração das práticas precisa ser
uma meta a ser trabalhada ainda no processo de formação dos profissionais de saúde.
Experiências de aprendizagem compartilhada permitem desenvolver a compreensão
de que sempre é possível aprender com um membro de outra profissão: aprender uma
outra forma de ver o mundo, um problema de saúde, uma abordagem ou conduta, com
possibilidade de reorientação das práticas a partir desse encontro. Aprender ‘sobre’ é
um outro caminho da EIP, que, além de potente para a formação de profissionais mais
aptos à colaboração e ao trabalho em equipe, evidencia a fragilidade do modelo de
formação uniprofissional.
A importância da interação se complementa por outro importante aspecto dessa
definição: a intencionalidade. É muito comum que algumas importantes iniciativas
educacionais em todo o mundo se percebam como interprofissionais por permitir que
estudantes de diferentes cursos da saúde compartilhem de um mesmo espaço de
aprendizagem. Entretanto, essa definição reitera que os pressupostos da EIP
precisam estar intencionalmente inseridos na proposta pedagógica, na escolha dos
conteúdos e dos métodos de ensino, na avaliação da aprendizagem e do processo e
nas competências esperadas. Essa intencionalidade, portanto, pode ser entendida
como um aspecto central para iniciativas bem-sucedidas de EIP (COSTA, 2014).
É nesse contexto que surge a inquietação: quais as iniciativas de educação
interprofissional mais consolidadas na realidade brasileiras? Embora esse plano de
trabalho se proponha a realizar uma pesquisa de levantamento de experiências,
assume relevância para o debate global sobre educação interprofissional pela
freqüente confusão conceitual que existe em torno do tema.
Estudos em todo o mundo buscam conhecer em profundidade a natureza das
iniciativas que se definem interprofissional como forma de construir evidências
científicas de processo e de resultados na formação dos profissionais de saúde. Para
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o Brasil esse estudo é relevante por existir uma grande variedade de iniciativas que se
definem interprofissionais.
Entretanto é preciso conhecer com mais profundidade a natureza das iniciativas como
forma de avaliar os processos atuais e elaborar recomendações que possam fortalecer
essa perspectiva no contexto das politicas de reorientação da formação em saúde.
Assim, esse estudo tem como objetivo apresentar, a partir da literatura nacional
iniciativas ou experiências consolidadas de educação interprofissional.

Metodologia

Pesquisa de levantamento bibliográfico através de publicações nacionais que relatam
iniciativas de educação interprofissional. A pesquisa foi realizada a partir de
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites. Não se trata de uma revisão para
aprofundamento teórico – obrigação de todo pesquisador, mas tem o objetivo de
recolher aspectos das realidades, informações ou conhecimentos prévios sobre o
fenômeno em estudo (FONSECA, 2002).
O levantamento bibliográfico foi realizado mediante a inclusão de trabalhos científicos
publicados entre os anos de 2000 e 2019. Embora seja um período relativamente
amplo, parte-se do pressuposto que o tema vem ganhando maior visibilidade nos
últimos 10 anos e a escolha por esse período se justifica pela necessidade de
identificar os momentos históricos em que esse debate começa a ganhar destaque e
interesse nas pesquisas sobre formação em saúde no Brasil.
Somente foram incluídos estudos que tragam dados de experiências/inciativas
realizadas no país. O refinamento da pesquisa observou os seguintes critérios:
1 – Tipo de documento • Artigos completos e originais; • Teses • Dissertações; •
Trabalhos de conclusão de cursos; • Relatos de experiências; • Debates; • Revisões
de literatura; • Sites; • Livros;
2 – Data de piblicação • 2000 a 2019
3 – Lingua • Português • Inglês
4 – Termos de busca • Educação interprofissional em saúde; • Aprendizagem
interprofissional; • Ensino interprofissional; • Formação interprofissional em saúde
5 – Bases de dados: • LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde • MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde • Scientific
Electronic Library Online – SciELO A análise dos dados foi realizada mediante a
categorização dos achados de acordo com os seguintes tópicos: • Definição de
educação interprofissional; • Formatos das iniciativas de educação interprofissional; •
Cenários de práticas; • Metodologias de ensino e aprendizagem; • Avaliação da
aprendizagem e das iniciativas de educação interprofissional; • Principais dificuldades
na adoção da educação interprofissional; • Pontos fortes da educação interprofissional.
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Resultados e Discussões

Após a realização de busca nas bases de dados, foram selecionadas cinco
experiências para serem mais profundamente discutidas e analisadas. Inicialmente era
esperado que esse número final fosse maior, mas devido à pandemia, a metodologia
da pesquisa acabou sendo prejudicada. Ainda assim, ao voltar-se para a descrição
das experiências incluídas, esperar-se contribuir para o conhecimento e reflexão
acerca das iniciativas nacionais em educação interprofissional, identificando
potencialidades, facilitadores e desafios existentes no processo.
UNIFESP/CAMPUS BAIXADA SANTISTA
A primeira experiência discutida é a formação interprofissional em saúde proposta pela
Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Nessa faculdade, os
cursos possuem projetos pedagógicos permeados pela perspectiva de trabalho
interprofissional, para o estabelecimento de cuidado integral, considerando todas as
dimensões do processo saúde-doença. E para que tais princípios fossem colocados
em prática, foi necessário desenvolver uma particular estrutura curricular, menos
centrada em disciplinas. Todos os conteúdos foram então divididos em quatro eixos, e
subdivididos em módulos. Três desses eixos são comuns a todos os cursos, enquanto
um é específico para cada área. Vale salientar que os três primeiros eixos são
desenvolvidos de forma compartilhada entre os diferentes cursos, com a criação de
turmas mistas. Suas cargas horárias tendem a ser maiores nos primeiros anos e vão
diminuindo com o avançar dos períodos, quando os eixos específicos em saúde vão
ganhando mais espaço, principalmente com o desenvolvimento de estágios
curriculares (BATISTA, 2018).
E ao promover essa aprendizagem compartilhada entre os estudantes, de forma
planejada e estruturada, o campus Baixada Santista acaba se aproximando dos
princípios da Educação Interprofissional em Saúde, já que, como discutido na
introdução, é justamente a intencionalidade que a diferencia da multiprofissionalidade,
quando estudantes de diferentes áreas estão em um mesmo ambiente de
aprendizagem, mas sem compartilhamento de experiências e saberes (OLENICK et,
al, 2010). Além disso, a partir da análise dessa experiência, um fator observado como
facilitador do processo foi a adaptação da estrutura curricular às propostas de ensino
inovadoras, que incluam os princípios da interprofissionalidade. Parece ser mais fácil
implementar iniciativas em EIP quando tais fatores estão presentes desde a
elaboração dos projetos pedagógicos, permeando os objetivos e metodologias de
aprendizagem
No entanto, no caso Baixada Santista ainda existem alguns desafios a serem
enfrentados, como a diminuição das práticas interprofissionais nos últimos anos de
curso. Agregar os princípios de EIP nos estágios curriculares, que são historicamente
marcados pelo exercício de competências específicas ainda é um desafio na realidade
apresentada. Outra questão a ser discutida é o desenvolvimento docente para a
aquisição de práticas interprofissionais, que é inclusive um dos princípios
direcionadores do projeto pedagógico. Muitos desses profissionais possuem formação
tradicional de ensino, estando pouco habituados a essas novas metodologias e
estruturas curriculares. Mas, como mencionado no próprio relato de experiência base
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desse texto, sem desafios não é possível aprender a desenvolver EIP na formação em
saúde (BATISTA, 2018).
Ao propor reorientações nos processos de ensino, é preciso reconhecer que haverá
desafios e percalços, e que também é preciso enfrenta-los. Desse modo, cada vez
mais tem se o desenvolvimento de experiências, assim como o exercício de
alternativas e soluções para os problemas, que podem inclusive guiar outros projetos
durante esse processo.
VER-SUS/SOBRAL
A segunda iniciativa de EIP discutida, ocorreu a partir do projeto VER-SUS, em Sobral,
Ceará. No relato de experiência, os autores analisam as vivências ocorridas no
período de 2012 a 2016, com a participação de estudantes de diversos cursos, a
saber: educação física, enfermagem, nutrição, psicologia, farmácia, engenharia
elétrica, fisioterapia, ciências sociais, letras, medicina, terapia ocupacional e nutrição.
O projeto contava com 20 alunos por edição, que eram reunidos em pequenos grupos
de trabalho (GT), de modo que cada equipe tivesse a maior diversidade de áreas
possível. Entre os cenários de aprendizagem, estavam desde a Estratégia Saúde da
Família (ESF) a movimentos sociais. Vale salientar que em todas as edições do
projeto, buscou-se, a partir de metodologias ativas, desenvolver e instigar o
protagonismo dos estudantes, seja como atores sociais ou responsáveis por seus
processos de aprendizagem (AMARAL, 2018).
No que concerne especificamente à EIP, a partir da análise desse relato de
experiência, é possível perceber que o VER-SUS proporcionou a aquisição e exercício
das competências interprofissionais, principalmente por dois motivos. Primeiro, o
projeto instituiu um ambiente comum de aprendizado, na medida em que colocou
estudantes de diferentes áreas para trabalhar juntos, aprendendo “sobre, com e entre
si”. Além disso, esse também é um exemplo onde ocorreu a intencionalidade das
ações, já que desde o início todas as metodologias eram projetadas para funcionar de
forma colaborativa (AMARAL, 2018).
Sendo assim, a partir da análise dessa experiência, é possível concluir que o VERSUS/Sobral se torna uma peculiar iniciativa de formação em saúde, na medida em que
promove a inserção dos estudantes na realidade do SUS, para que desenvolvam
protagonismo em suas práticas profissionais e processos de aprendizagem, além de
desenvolver competências colaborativas, capacitando-os para o trabalho em equipe e
estabelecimento de cuidados mais integrais e eficazes.
PROJETO DE EXTENSÃO JORNADA UNIVERSITÁRIA DA SAÚDE (JUS)/USP
A terceira iniciativa relatada se trata de uma jornada de saúde promovida pela
Universidade de São Paulo (USP), entre 2010 a 2012. Contando com a participação
de discentes de seis cursos (medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem,
nutrição e terapia ocupacional), tal projeto de extensão busca promover ações de
educação em saúde coerentes com as demandas da população e realidade local.
Segundo os autores, o planejamento foi realizado de forma colaborativa entre os
estudantes de diferentes áreas, a partir da territorialização e diagnóstico de problemas
de saúde que mais impactavam a comunidade. A partir disso, escolheram-se
gestantes e mães de crianças com até um ano de idade como público alvo. O objetivo
da intervenção era capacitar essas mulheres, abordando suas dúvidas e demandas
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mais comuns. A metodologia foi estruturada de forma que as dúvidas e comentários
das participantes fossem o ponto de partida para as considerações dos estudantes.
Assim, além de tornar a intervenção mais participativa e menos vertical, o foco de
todos os processos passou a estar nas participantes e na complexidade de seus
processos de saúde e adoecimento (BARRETO, 2013).
E esse movimento dialoga com a interprofissionalidade, na medida em que, ao colocar
o paciente no centro do processo, é possível (além de exercer as especificidades de
cada profissão) estabelecer relações com as demais áreas, de forma colaborativa, e
tendo como consequência a melhora do cuidado ofertado, que é um componente
essencial dessa prática interprofissional (REEVES et al., 2016)
Por último é necessário mencionar que essa experiência, além de ser um exemplo de
iniciativa potente de educação interprofissional, se mostra relevante na medida em que
demostra na prática uma possibilidade de caminho a ser seguido por cursos que ainda
estão no processo de adaptação de suas estruturas curriculares aos princípios da
interprofissionalidade, já que esses podem enfrentar mais dificuldades no
desenvolvimento dessas iniciativas. Assim, universidades que possuem modelos de
ensino mais fragmentados podem, através do desenvolvimento de ações de extensão,
criar cenários de aprendizagem compartilhados, para o estabelecimento de
competências colaborativas em estudantes de diferentes áreas. No entanto, para isso
ainda é preciso lidar com as barreiras impostas por diferentes agendas, atividades e
horários existentes entre os cursos.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
A quarta iniciativa relatada é a disciplina optativa “telessaúde”, ofertada pelo curso de
medicina da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas. O objetivo principal
desse componente curricular é promover um ambiente compartilhado de
aprendizagem, com a aproximação aos serviços do programa Telessaúde Tocantins
Redes. Para tanto, os momentos de ensino ocorrem de forma presencial e virtual,
utilizando de metodologias ativas para promover autonomia e protagonismo nos
estudantes. Os conteúdos são divididos em oito módulos, que abordam desde os
mecanismos que norteiam o desenvolvimento do telessaúde até informações sobre as
redes e sistema público de saúde. E como desafios à execução dessa disciplina,
principalmente no tocante à interprofissionalidade, é citado mais uma vez o
assincronismo entre as estruturas curriculares dos diferentes cursos. Assim, os alunos
de cada área desenvolvem suas atividades obrigatórias específicas, muitas delas em
horário integral, sobrando pouco tempo para participação efetiva na disciplina optativa
(VAZ,2019).
Essa é uma das grandes barreiras à incorporação dos princípios da EIP pelos cursos
superiores, principalmente aqueles que possuem estruturas curriculares mais
tradicionais e rígidas. Isso ocorre pois, devido ao movimento histórico em que cada
classe profissional se responsabilizou por a formação de seus estudantes
(ROBERTSON E BANDALI, 2008), o modelo tradicional de ensino acabou voltando
suas atividades para o desenvolvimento de competências específicas de cada área,
restando pouco espaço para o exercício de práticas colaborativas e trabalho em
equipe. Consequentemente, apenas implantar medidas de iniciativas interprofissionais
pode não ser suficiente, se não ocorrer análise prévia da situação dos diferentes
currículos, seguido de um planejamento adaptado a partir das demandas e
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necessidades específicas, criando assim condições apropriadas para que os
estudantes possam aderir às iniciativas.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL)/UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
A quinta experiência aconteceu em Natal, no HUOL, e foi relatada na dissertação de
mestrado da autora. Tal proposta nasceu do anseio por incorporação de iniciativas em
EIP na atenção terciária, objetivando proporcionar aquisição de competências
colaborativas pelos discentes e profissionais envolvidos. Para tanto, escolheu-se o
serviço de cardiologia como cenário, sendo o projeto denominada Visita
Interprofissional em Cardiologia (VIC). Houve participação de internos, preceptores e
residência multiprofissional. E a partir da análise dessa experiência, concluiu-se que
os objetivos foram cumpridos, na medida em que conseguiu reunir uma grande
quantidade e diversidade de profissionais, assim como promover aos estudantes a
rara experiência de vivenciar uma iniciativa interprofissional na atenção terciária. Além
disso, os usuários participantes do projeto também relataram satisfação com o cuidado
desenvolvido. No entanto, mais uma vez a diversidade de agendas e atividades dos
diferentes profissionais e estudantes foi visto como um fator limitante (PAULA, 2015).
Essa experiência se diferencia das demais principalmente por seu cenário de atuação
e público alvo. Ela se volta, inclusive para uma das questões levantadas a partir do
exemplo do campus Baixada Santista, que é justamente a necessidade (e dificuldade)
de inserir os princípios de EIP durante os estágios curriculares. É interessante notar
como cada experiência, mesmo preservando o alinhamento aos marcos teóricosconceituais, tende a desenvolver ações e respostas diferentes. Tal diversidade não é
necessariamente um problema, já que não existe um modelo de EIP ideal. Desde que
haja incorporação dos princípios da interprofissionalidade, cada instituição pode
adaptar suas iniciativas às demandas e necessidades locais (LEVETT-JONES et. al,
2018). Essa é inclusive uma maneira de ampliar o leque de possibilidades e ideias,
que pode até mesmo influenciar a realização de mais projetos.

Conclusão

As experiências brasileiras apresentadas nesse estudo são exemplos da
complexidade e diversidade das diferentes iniciativas em EIP em curso no Brasil.
Como mencionado acima, isso não é necessariamente um problema, mas sim uma
consequência natural do processo: as iniciativas tendem a ser adaptadas de acordo
com os diferentes cenários e contextos.
A partir dos fatores analisados, uma verdadeira barreira parece ser a dificuldade de
conciliar a inserção do desenvolvimento de práticas colaborativas em estruturas
curriculares tradicionais e rígidas. Na situação inversa, o processo tende a ser
facilitado quando as instituições partem da base, integrando os princípios da EIP aos
projetos pedagógicos, e a partir disso traçando objetivos e metodologias.
Isso acaba por reforçar a importância do planejamento e da intencionalidade para o
desenvolvimento de iniciativas de EIP. Para que realmente se configurem como
interprofissionais, os projetos devem estar desde o início alinhados aos marcos
teóricos-conceituais da interprofissionalidade, além de estabelecer metodologias que
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proporcionem de fato o exercício e desenvolvimento de competências colaborativas.
Dessa forma, é possível adaptar as iniciativas às particularidades locais,
desenvolvendo mecanismos para lidar com as barreiras.
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TÍTULO: Mapeamento de iniciativas de educação interprofissional na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
Resumo
A educação interprofissional configura-se como uma potente estratégia para possibilitar
as mudanças necessárias na formação dos profissionais de saúde, tornando-os aptos
para o trabalho em equipe. Entretanto, para isso, esbarra-se em uma estrutura curricular
tradicional, essencialmente uniprofissional, que carece de planejamento estratégico
para implementação dos princípios e marcos teórico-conceituais da educação
interprofissional. Assim, objetiva-se com essa pesquisa sistematizar propostas de
iniciativas de educação interprofissional na formação em saúde no contexto da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para tanto, adotou-se a pesquisa
documental como desenho do estudo e, com base nos Projetos Político Pedagógico dos
cursos da área da saúde da UFRN, foi realizado um mapeamento das possibilidades de
implementação da educação interprofissional nesses cursos. Os resultados mostram
que a maioria dos componentes curriculares dos cursos na área da saúde da UFRN traz
temas ou conteúdos que podem servir de apoio às iniciativas de educação
interprofissional em saúde e que, portanto, há possibilidade de adoção de iniciativas de
educação interprofissional de forma longitudinal em muitos desses cursos. Conclui-se
que o mapeamento das possibilidades de inserção da educação interprofissional dentro
dos currículos dos cursos é um importante norteador para a reestruturação da formação
em saúde e que os resultados deste estudo apontam para mudanças na prática
colaborativa.
Palavras-chave: Educação interprofissional. Currículo. Educação superior.
TITLE: Mapping of interprofessional education initiatives at the Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
Abstract

Interprofessional education is configured as a powerful strategy to enable the necessary
changes in the training of health professionals, making them suitable for teamwork.
However, for this, it comes up against a traditional curricular structure, essentially
uniprofessional, which lacks strategic planning to implement the principles and
theoretical-conceptual frameworks of interprofessional education. So, the objective of
this research is to systematize proposals for interprofessional education initiatives in
health education in the context of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). To this end, documental research was adopted as the study design and, based
on the Political Pedagogical Projects of the courses in the health area at UFRN, was
performed a mapping of the possibilities for implementing of the interprofessional
education in these courses. The results show that most of the curricular components of
courses in the UFRN health area bring topics or content that can serve as a support to
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interprofessional health education initiatives and, therefore, there is the possibility of
adopting interprofessional education initiatives in a longitudinal way. in many of these
courses. It is concluded that the mapping of the possibilities of insertion of
interprofessional education within the curricula of the courses is an important guide for
the restructuring of health education and that the results of this study point to changes
in collaborative practice.

Keywords: Interprofessional education. Curriculum. Higher education.
Introdução
O atual contexto global de transição demográfica, envelhecimento da população e
aumento de doenças crônicas reflete uma complexidade crescente das necessidades
de saúde, requerendo, cada vez mais, intervenções mais coordenadas e colaborativas.
Nesse cenário, equipes que trabalham juntas e com objetivos comuns, complementando
os cuidados prestados, fornecem um atendimento com melhores resultados de saúde
para a população. Surge, assim, a necessidade de centralizar o cuidado no paciente e
aprimorar o trabalho em equipe, o que exige, no entanto, transformações na formação
profissional (MELEIS, 2015; THISTLETHWAITE, 2012).
Diante dessa necessidade de formar profissionais de saúde mais aptos à colaboração
e com competências para a execução do trabalho em equipe efetivo é que a educação
interprofissional (EIP) começa a ser valorizada em todo o mundo (FREIRE FILHO)
reconhece a educação interprofissional e a prática colaborativa como estratégias que
podem transformar o sistema de saúde e apoiando os formuladores de políticas de
saúde nos esforços para sua implementação (OMS, 2010).
Uma das definições mais amplamente reconhecidas de EIP afirma que esta ocorre
“quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre, com e entre si para
permitir uma colaboração eficaz e melhorar os resultados de saúde” (CAIPE, 2002).
Outra importante definição reconhece a EIP como “uma atividade que envolve dois ou
mais profissionais que aprendem juntos de modo interativo para melhorar a colaboração
e qualidade da atenção à saúde” (REEVES, 2016). Ambas reconhecem a educação
interprofissional como um processo de aprendizado interativo, com o objetivo de
melhorar a prestação, os resultados e a qualidade dos serviços de saúde
(THISTETHWAITE, 2014).
Apesar desse contexto favorável e do atual incentivo à implementação da EIP na
formação em saúde, a incorporação de iniciativas de educação interprofissional no
processo de formação desses profissionais ainda ocorre de forma tênue, encontrando
barreiras nas divergências de duração, estrutura e cronograma dos cursos, bem como
nos educadores, que diferem em suas práticas, orientação teórica e métodos de
aprendizagem (CAIPE, 2017). Com isso, grande parte dos currículos dos cursos de
graduação em saúde do Brasil continua estruturado de forma essencialmente
uniprofissional, promovendo pouca interação entre estudantes de diferentes profissões,
o que alimenta dificuldades para trabalhar em equipe, reproduzindo um modelo de
cuidado fragmentado, pouco resolutivo e que reforça o corporativismo e o isolamento
profissional (ELY, TOASSI, 2018).
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É importante compreender que apenas reunir estudantes de diferentes profissões em
um mesmo espaço não é suficiente para promover uma iniciativa assentada na proposta
de EIP. É preciso permitir a interação entre os membros e o compartilhamento de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores ancorados na centralidade do usuário e
na interdependência entre as diferentes práticas profissionais (FREIRE FILHO, 2019).
Todo esse esforço exige, portanto, planejamento estratégico para identificar na
realidade dos cursos, possibilidades de incorporação desses marcos teóricosconceituais em propostas metodológicas coerentes com os objetivos da EIP.
Partindo dessa discussão, essa pesquisa se orienta pela seguinte pergunta norteadora:
quais as possibilidades de adoção de iniciativas de educação interprofissional nos
currículos atuais dos cursos da saúde no contexto da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte? Tem como objetivo sistematizar propostas de iniciativas de educação
interprofissional na formação em saúde no contexto da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

Metodologia

Considerando o objeto da pesquisa, adotou-se a pesquisa documental como desenho
para o desenvolvimento do estudo. A pesquisa documental reconhece como objeto
informações obtidas em documentos que ainda não passaram por tratamento ou
análises científicas (CRESWELL, 2014; MINAYO, 2008).
As atividades foram analisadas a partir de um roteiro norteador previamente definido e
orientado pelos objetivos da pesquisa, adotando assim uma categorização a priori para
a constituição do corpus da pesquisa. As categorias analíticas previamente
estabelecidas foram: componentes curriculares possíveis de adoção de iniciativas de
EIP; conteúdos programáticos para trabalhar iniciativas de EIP; níveis de aprendizagem
interprofissional, estratégias metodológicas possíveis para adoção de iniciativas de EIP,
cenários de ensino-aprendizagem, competências colaborativas que podem ser
trabalhadas na iniciativas de EIP e objetivos de aprendizagem.
Com base nos Projetos Político Pedagógico dos cursos da área da saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi realizado um mapeamento
das possibilidades de implementação da EIP nesses cursos. A figura 1 representa a
estrutura que orientou a análise do estudo.

Figura 1 - Estrutura de Análise dos Componentes Curriculares dos Cursos da Saúde
da UFRN
Fonte: Elaborado pelos autores.

Para o tratamento científico dos dados, foi adotada a técnica de análise temática
categorial, constituída de três fases.
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A primeira fase é a pré-análise, na qual todo o material será organizado com o objetivo
de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização
propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o
estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que
se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na
demarcação do que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d)
referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de
indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2011).
A segunda fase consiste na exploração do material a partir das categorias (sistemas de
codificação) e a identificação das unidades de registro (unidade de significação a
codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base,
visando à categorização e à contagem frequencial) e das unidades de contexto nos
documentos (unidade de compreensão para codificar a unidade de registro que
corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata da
unidade de registro). A exploração do material consiste numa etapa importante, porque
vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da
descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado)
submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos.
Dessa forma, a codificação, a classificação e a categorização são básicas nessa fase
(BARDIN, 2011).
A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação e o
destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o
momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011).

Resultados e Discussões

Dentre os cursos inclusos na proposta estão: medicina; enfermagem; odontologia;
fisioterapia; gestão hospitalar; serviço social; farmácia; nutrição; educação física; e
psicologia.
O mapeamento permitiu encontrar os componentes curriculares, períodos e cursos
possíveis de implementar os marcos teóricos-conceituais e práticas de EIP que
permitam a interação entre os membros e o compartilhamento de conhecimentos,
habilidades e valores. Tal experiência contribuiu com o desenvolvimento de objetivos de
aprendizado com base em competências colaborativas para o trabalho interprofissional,
que possibilitem a formação de profissionais mais críticos e reflexivos, capazes de
trabalhar em equipe e de aprenderem juntos.
Os resultados mostram que há possibilidade de adoção de iniciativas de educação
interprofissional de forma longitudinal em muitos cursos na área da saúde. Alguns
cursos possuem maiores possibilidades, enquanto outros, possuem menos, mas, a
maioria dos componentes curriculares traz temas ou conteúdos que podem servir de
apoio às iniciativas de educação interprofissional em saúde.
A figura 2 apresenta o caso do curso de medicina, mostrando que há possibilidade de
incorporação da EIP em 9 dos 12 períodos do curso.
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Figura 2 - Períodos do curso de medicina que trazem componentes curriculares
capazes de adotar a EIP
Fonte: Elaborado pelos autores

Já a figura 3, traz os outros cursos da saúde da UFRN possíveis de interação com o
curso de medicina, o qual possui possibilidades de iniciativas de EIP com 10 cursos da
saúde.

Figura 3 - Cursos com possibilidades de interação em iniciativas de EIP com o curso
de medicina
Fonte: Elaborado pelos autores

Essa estratégia de mapeamento foi realizada com todos os cursos, no entanto, os
resultados completos serão apresentados em outro artigo para submissão ao periódico
internacional Journal of Interprofessional Care.
Para alcançar os objetivos de aprendizagem com base nos princípios da EIP, se faz
necessário que as propostas envolvam mudanças metodológicas. Nesse sentido, as
metodologias ativas podem ser priorizadas pela possibilidade de promover a
problematização do ensino, a postura ativa do estudante na construção do
conhecimento, a integração com a comunidade e a colaboração mútua.
Ao formar um profissional preparado para o trabalho em equipe, com base nas
propostas da EIP, espera-se diminuir a divisão do trabalho, que fragmenta os atos e
expõe muitas vezes os usuários à repetição, o que acaba aumentando os riscos de erros
e os custos com os serviços de saúde (REEVES, 2016). Contribui-se, assim, para a
redução dos custos com a produção de saúde e com a promoção da centralidade do
usuário, que favorece maior resolutividade na prestação de cuidados, colaborando de
forma fundamental para assistência e bem-estar da comunidade.
Ao levarem em conta as necessidades de saúde individuais e coletivas para propor
medidas que ampliem o cuidado e, consequentemente, que melhorem a qualidade de
vida das pessoas, estudantes de diferentes cursos aprendem a aprender juntos sobre
si, sobre o outro e sobre as diferentes profissões (SILVA, 2011).
Diante das atuais necessidades de saúde, cada vez mais complexas, e das dificuldades
de inserção da EIP nos currículos dos cursos da saúde, o mapeamento das
possibilidades torna-se importante para nortear uma nova estruturação dos currículos
com vista à formação de profissionais de saúde aptos para atuar em equipe e com
competências para intervenções mais colaborativas e efetivas. Assim, vislumbra-se uma
atuação profissional mais resolutiva preparada para as mudanças de paradigma na
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produção de saúde exigidas pelo atual cenário, o qual impõe desafios para o trabalho e
para a formação em saúde.
Apesar das características dos diferentes setores dos serviços de saúde, se faz
necessário esforços individuais e institucionais para a garantia dos melhores resultados
de saúde (HOOKER; CIPHER; CAWLEY; HERRMANN et al., 2008). Destarte, as
universidades, envolvidas nesse compromisso institucional, são importantes
impulsionadores das mudanças necessárias para a busca de uma formação integral.
Tais mudanças implicam no desenvolvimento de uma proposta formativa que rompe
com a estrutura tradicional centrada nas disciplinas e na formação específica de
determinado perfil profissional, portanto, interferem nos currículos dos cursos e
precisam ser fundamentadas e exaustivamente discutidas (BATISTA; ROSSIT;
BATISTA; SILVA et al., 2018).
Esse processo de implantação mostra-se complexo e desafiador, por isso, as
universidades devem compreender o ensino interprofissional antes de adotá-lo
(REEVES, 2016). Torna-se essencial reconhecer os desafios e as potencialidades de
cada curso, implementar nova lógica de formação que favoreça uma visão mais
integradora dos saberes, impulsionar a integração ensino-serviço-comunidade para
aprender junto nos espaços dos serviços de saúde, promover mudanças metodológicas
e integração da teoria com a prática. Desse modo, é necessário um conjunto de
iniciativas e recursos para impulsionar a EIP, com a participação de docentes e
profissionais de saúde ligados aos serviços nos quais os estudantes estão inseridos
(PEDUZZI, 2016).
Pretende-se, assim, com esta pesquisa, impulsionar a inserção da EIP nos cursos da
saúde da UFRN e, consequentemente, proporcionar melhorias na assistência à saúde
da região, ao contribuir com a formação de profissionais preparados para trabalhar em
equipe, com competências para a colaboração, aptos para resolução de conflitos e
integralidade do cuidado. Ademais, espera-se que esta pesquisa possa incitar novos
trabalhos sobre EIP, bem como fomentar a reestruturação de outros currículos,
voltando-os para uma formação interdisciplinar e integrada.

Conclusão

No contexto atual, no qual as doenças e as necessidades de saúde possuem
complexidades crescentes, a interdisciplinaridade e as intervenções coordenadas e
colaborativas se tornam cada vez mais necessárias para promoção de uma assistência
resolutiva. Assim, a EIP surge como uma potente estratégia para possibilitar as
mudanças necessárias na formação dos profissionais de saúde, tornando-os aptos para
trabalhar em equipe e favorecendo melhores resultados em saúde.
Entretanto, historicamente, os currículos no Brasil estão estruturados de forma,
essencialmente, uniprofissional, valorizando a formação específica de determinado
perfil profissional. A implementação da EIP, ao exigir o rompimento dessa estrutura
tradicional, na qual foi fundamentada esses currículos, constitui-se como um complexo
desafio que necessita de esforços individuais e institucionais para ser viabilizado.
A presente análise permitiu perceber que a maioria dos componentes curriculares dos
cursos na área da saúde da UFRN traz temas ou conteúdos que podem servir de apoio
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às iniciativas de educação interprofissional em saúde e que, portanto, há possibilidade
de adoção de iniciativas de educação interprofissional em muitos desses cursos, alguns
até de forma longitudinal, como, por exemplo, em medicina.
Diante disso, o mapeamento das possibilidades de inserção da EIP dentro dos
currículos dos cursos é um importante norteador para a reestruturação da formação em
saúde. Contribui, assim, com a formação de profissionais com competência para
trabalhar em equipe e com ênfase na centralidade do cuidado no paciente, na família e
na comunidade, favorecendo uma assistência mais integrada e resolutiva. Ademais, ao
mapear tais possibilidades, espera-se fomentar novas pesquisas acerca da EIP e sua
implementação nos currículos de outros cursos.

Referências

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.
BATISTA, N. A.; ROSSIT, R. A. S.; BATISTA, S. H. S. D. S.; SILVA, C. C. B. D. et al.
Educação interprofissional na formação em Saúde: a experiência da Universidade
Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, Santos, Brasil. InterfaceComunicação, Saúde, Educação, 22, p. 1705-1715, 2018.
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF INTERPROFESSIONAL EDUCATION
(CAIPE), United Kingdom: CAIPE, 2002.
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF INTERPROFESSIONAL EDUCATION
(CAIPE). Interprofessional Education Guidelines, 2017.
CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa. Escolhendo entre
cinco abordagens. São Paulo: Penso Editora LTDA, 2014.
ELY, L.I.; TOASSI, R.F.C. Integração entre currículos na educação de profissionais da
Saúde: a potência para educação interprofissional na graduação. InterfaceComunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 22, supl. 2, p. 1563-1575, 2018.
FREIRE FILHO, J.R.F. et al. Educação Interprofissional nas políticas de reorientação
da formação profissional em saúde no Brasil. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n.
spe 1, p. 86-96, Aug. 2019.
HOOKER, R. S.; CIPHER, D. J.; CAWLEY, J. F.; HERRMANN, D. et al. Emergency
medicine services: interprofessional care trends. Journal of interprofessional care,
22, n. 2, p. 167-178, 2008.
MELEIS, A.I. Interprofessional Education: A Summary of Reports and Barriers to
Recommendations. Journal of Nursing Scholarship, v. 48, n. 1, p. 106‐112, 2016.
MINAYO, M. C. DE S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde.
11 ed ed. Rio de Janeiro: HUCITEC, 2008.

CIÊNCIAS DA VIDA

1550

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Departamento de Recursos Humanos para a
Saúde. Marco para ação em educação interprofissional e prática colaborativa
[Internet]. Genebra: OMS, 2010.
PEDUZZI, M. O SUS é interprofissional. Interface-Comunicação, Saúde, Educação,
20, p. 199-201, 2016.
REEVES, S. Why we need interprofessional education to improve the delivery of safe
and effective care. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 20, p. 185-197, 2016.
SILVA, R. H. A. D. Educação interprofissional na graduação em saúde: aspectos
avaliativos da implantação na Faculdade de Medicina de Marília (Famema). Educar
em Revista, n. 39, p. 159-175, 2011.
THISTLETHWAITE J. Interprofessional education: a review of context, learning and the
research agenda. Medical Education, v. 46, n. 1, p. 58‐70, 2012.
THISTLETHWAITE, J.E. et al. Competencies and frameworks in interprofessional
education: a comparative analysis. Academic Medicine, v. 89, n.6, p. 869‐875, jun.
2014.

Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

1551

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Figura 1 - Estrutura de Análise dos Componentes Curriculares dos Cursos da Saúde
da UFRN

Figura 2 - Períodos do curso de medicina que trazem componentes curriculares
capazes de adotar a EIP

Figura 3 - Cursos com possibilidades de interação em iniciativas de EIP com o curso
de medicina
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TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO COMPORTAMENTO
SUICIDA EM ADOLESCENTES NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO NA REGIÃO DO
SERIDÓ
Resumo
O suicídio pode ser analisado como um processo multidimensional, que resulta de
uma interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos e genéticos. O
objetivo da pesquisa é identificar a prevalência e fatores associados ao
comportamento suicida em adolescentes cursantes do ensino médio nas duas cidades
mais populosas da microrregião oriental e ocidental do Seridó Potiguar. A metodologia
utilizada foi o estudo de prevalência, com abordagem quantitativa, do tipo descritivo e
exploratório através da aplicação dos instrumentos (questionário, escala e inventários).
Em relação aos resultados, os níveis de satisfação com a vida, 75% dos jovens
declararam estar satisfeitos com a vida, cerca de 27,5% dos estudantes apresentaram
comportamento para ideação suicida, 41,9% tinham sintomas de depressão e 76,3%
dos adolescentes eram ansiosos. Ao compor o modelo de análise multivariada,
observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: pensou alguma vez em
morrer, já foi vítima de violência, orientação sexual, sentiu alguma vez vergonha de
sua aparência, histórico de transtorno mental na família, alguém da família tentou ou
cometeu suicídio, depressão e satisfação com a vida. Pode-se concluir que as
elevadas ocorrências de IS, depressão, violência e o risco comum de tentativa de
suicídio encontradas nesta população estudada alertam para a necessidade de
implementação urgente de intervenções que objetivem o controle da IS e de seus
agravantes.
Palavras-chave: Comportamento autodestrutivo; Ideação suicida; Suicídio; Alunos;
TITLE: PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH SUICIDAL BEHAVIOR IN
ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF HIGH SCHOOL IN THE SERIDÓ REGION
Abstract
Suicide can be analyzed as a multidimensional process, which results from a complex
interaction between environmental, social, physiological and genetic factors. The aim of
this research is to identify the prevalence and factors associated with suicidal behavior
in high school adolescents in the two most populous cities of the eastern and western
microregion of Seridó Potiguar. The methodology used was the prevalence study, with
quantitative approach, descriptive and exploratory through the application of the
instruments (questionnaire, scale and inventories). Regarding the results, the levels of
satisfaction with life, 75% of the young people declared to be satisfied with life, about
27.5% of the students presented behavior for suicidal ideation, 41.9% had symptoms of
depression and 76.3% of the adolescents were anxious. When composing the
multivariate analysis model, it was observed that they remained significant as times in
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dying, had already been a victim of violence, sexual orientation, felt some shame of
their appearance, history of mental disorder in the family, someone in the family tried or
committed suicide, depression and satisfaction with life. It can be concluded that the
occurrences of IS, depression, violence and the common risk of suicide attempts found
in this population found for the urgent implementation of interventions that aim at the
control of THE and its aggravating individuals are high.
Keywords: Self-destructive behavior; Suicidal ideation; Suicide; Students;
Introdução
O suicídio representa um dos comportamentos humanos mais enigmáticos e
perturbadores, pois se apresenta extremamente destrutivo e carrega em si um
conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, atos e omissões, tais
como culpa, vergonha, perplexidade, conflito, medo e revolta (Morais e Sousa, 2011).
Apesar de ser um ato individual, o suicídio pode ser analisado como um processo
multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre fatores ambientais,
sociais, fisiológicos e genéticos (Silva e Sougey, 2016a). De acordo com a World
Health Organization (2016a) mundialmente o suicídio, emerge como prioridade da
saúde pública e coletiva, onde se constata que mais de 800.000 pessoas cometem ato
extremo a sua vida por ano, ou seja, uma pessoa a cada quarenta segundos praticam
o autocídio, o que acaba tornando-se a segunda principal causa de morte entre jovens
dos 15 aos 29 anos.
Estima-se que o número de tentativas contra a própria vida supere exponencialmente
os de suicídios em pelo menos dez vezes mais (Botega, 2014). Segundo a
Organização Pan-Americana e Organização Mundial da Saúde o conceito de
juventude indica o processo de preparação para os indivíduos assumirem o papel de
adulto na sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional, estendendo-se dos
15 aos 24 anos (OMS/OPS, 1985). De acordo com Ores et al. (2012, p.305) “A
juventude é um período em que estrutura-se a identidade, sendo assim, uma etapa do
desenvolvimento que exige mudanças nos níveis sociais, familiares, físicos e afetivos
desse indivíduo”. Nesse período repleto de transformações onde o jovem precisará
aceitar o seu corpo, a sua identidade psíquica e o seu meio, é que os sentimentos
sexuais, agressivos e os conflitos encontram-se no seu máximo (Brito, 2011). É na
escola que o jovem passa boa parte de seu dia, e no ensino médio, etapa final da
educação básica, o adolescente está inserido num território que para ele acolhe tudo.
Os mesmos sentem-se à vontade para exercitar suas vivências e convivências,
compartilhando relações, vivenciando encontros, questionando valores,
individualizando-se, rompendo vínculos, buscando autonomia e começando a construir
seu próprio projeto de vida (Araújo, Vieira e Coutinho, 2010a).
Dessa forma a instabilidade emocional vivida neste período, o apelo social de outros
jovens, a descoberta de sentimentos ainda desconhecidos, aliada a um pensamento
autodestrutivo e ao egocentrismo predominante de forma muitas vezes rotineira no
ensino médio, pode aumentar a gravidade de acontecimentos que poderão acarretar
ao adolescente a consideração da morte como uma alternativa definitiva para a
resolução de um problema que muitas vezes é temporário (Araújo, Vieira e Coutinho,
2010b). Analisando os dados obtidos nota-se que, nas últimas décadas, houve um
crescimento na ocorrência de suicídio principalmente na adolescência, sendo assim, o
estudo tem como questões de pesquisas: Existe comportamento suicida em um
público de estudantes do ensino médio? O comportamento suicida, nesses sujeitos,
está associado à depressão, ansiedade, satisfação com a vida e aspectos
sociodemográficos, de saúde-doença e fatores de comportamentais? Portanto, dentre
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os aspectos do suicídio, insere-se ainda como objetivo da pesquisa identificar a
prevalência e fatores associados ao comportamento suicida em jovens cursantes do
ensino médio nas duas cidades mais populosas da microrregião oriental e ocidental do
Seridó Potiguar e analisar a associação entre o comportamento suicida e aspectos
sociodemográficos, saúde geral e comportamental, (ansiedade e sintomas
depressivos).
Metodologia

Metodologia
Trata-se de um estudo seccional ou de prevalência, que busca descrever o
comportamento suicida nos jovens do ensino médio e averiguar a associação de
determinados fatores com seu surgimento. A exposição e o desfecho são avaliados
em uma única observação no tempo, com abordagem quantitativa, do tipo descritivo e
exploratório.
População e amostra
A pesquisa foi realizada com adolescentes estudantes do Ensino Médio (1ª a 3ª série)
em escolas estaduais localizadas nos municípios de Currais Novos e Caicó, os quais
correspondem a 9ª e 10ª Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC’s),
respectivamente, dentro da Região do Seridó Potiguar, no estado o Rio Grande do
Norte. Tais órgãos são responsáveis pela organização, planejamento e execução de
ações e demandas educacionais em determinada região.
Três escolam compõe a rede de ensino estadual em Caicó, com 1485 adolescentes
matriculados, e seis escolas abrangem a rede estadual de ensino em Currais Novos,
com 1396 adolescentes matriculados. Totalizando 2881 estudantes matriculados no
Ensino Médio nos dois municípios.
O tamanho da amostra para estudos seccionais é calculado a partir da prevalência
estimada da doença, que variou de 12% a 62% (Moreira; Bastos, 2015). Assim, para o
cálculo amostral do estudo, adota-se a prevalência de 50% para o desfecho. Baseado
no cálculo de amostra infinita e finita, considerando N = 2881, a margem de erro de
5% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma amostra de 160
adolescentes. Tal amostra foi estratificada em 50% para cada cidade, ou seja, 80
adolescentes em Caicó e 80 em Currais Novos. Em seguida, foi realizada
estratificação proporcional ao número de escolas de cada município garantindo-se a
aleatoriedade da amostra.
Instrumentos e variáveis
Para levantamento dos dados foram usados os seguintes instrumentos: Questionário
sociodemográfico de saúde geral e comportamental: questionário baseado em revisão
da literatura (Félix; et all, 2016; Moreira e Bastos, 2015; Ores et all, 2012; Zappe e
Dell’Aglio, 2016) sobre fatores de risco para o comportamento suicida em
adolescentes, a Escala de Satisfação com a Vida: instrumento proposto por Diener, et
all (1985), o Inventário de Depressão de Beck- BDI: instrumento desenvolvido por
Beck et all (1961a), o Inventário de Ansiedade de Beck- BAI: instrumento desenvolvido
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por Beck et all (1961b) e a Escala de Ideação Suicida- BSI: instrumento desenvolvido
por Beck (1961c).
Mediante autorização da 9ᵃ e 10ᵃ DIREC, a pesquisadora responsável compareceu às
instituições de ensino nos meses de maio a julho de 2018 e junho a agosto de 2019 e
realizou a coleta de dados com o número pré-estabelecido de alunos, os quais foram
selecionados por meio de sorteio e posterior assinatura do TALE (Termo de
assentimento livre e esclarecido). Para manter o sigilo aos participantes da pesquisa,
apenas a pesquisadora aplicou os questionários.
Métodos de Análise Estatística
O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS®
(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, com posterior verificação de
consistência da digitação.
Foi realizada inicialmente uma análise descritiva, utilizando médias, desvios padrão,
medianas, intervalos interquartis e distribuição de frequências das variáveis
sociodemográficas, saúde geral e comportamento suicida bem como o inventário de
ansiedade, depressão de Beck, uma escala de satisfação com a vida, e a escala de
ideação suicida. Aplicamos o Teste T para testificar a significância (p< 0,05) das
variáveis que apresentaram valores de frequência total abaixo de 10%, selecionando
àquelas que poderiam ser utilizadas na análise bivariada e multivariada.
Na análise bivariada a associação entre a ideação suicida e as variáveis
sociodemográficas e saúde geral, bem como o inventário de ansiedade, depressão de
Beck, uma escala de satisfação com a vida foram verificados pelo teste estatístico quiquadrado para verificar a magnitude dessas associações, utilizaram-se razões de
prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%). Foram considerados
significativos valores de p menores que 0,20.
Já a análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, através da
análise hierárquica para estimar as razões de chances para ocorrência de ideação
suicida, ansiedade, depressão e satisfação de vida. O modelo foi iniciado pelas
variáveis mais significativas, seguida das variáveis adicionadas individualmente,
considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,20. A permanência da
variável no modelo foi baseado no Teste de verossimilhança, multicolinearidade bem
como pelo teste de Hosmer e Lemeshow. Para todos os testes, o nível de significância
de 20% foi adotado. Para verificar a magnitude dessas associações, serão utilizadas
razões de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%).
Implicações Éticas
O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação de seu conteúdo pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
e obteve Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE/SISNEP):
85413418.7.0000.5294. No que diz respeito às questões éticas, foi solicitado
assinatura de uma carta de anuência pela 10ᵃ e 9ᵃ DIREC, instituição responsável
pelas escolas estaduais, para realização desta pesquisa. Além disso, os entrevistados
assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, possibilitando a decisão
formal em participar deste estudo e os seus responsáveis legais assinaram o Termo
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de consentimento livre e esclarecido, visto que os entrevistados são menores de
idade.
Os direitos éticos dos participantes serão resguardados conforme está previsto na
Resolução n°. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas
com seres humanos (BRASIL, 2012).

Resultados e Discussões

Resultados
Descrição da Amostra
Os sujeitos arrolados na investigação foram os jovens que cursavam o ensino médio
nas escolas estaduais dos municípios de Currais Novos e Caicó. Obtiveram-se
resultados referentes a 184 estudantes, porém a população de amostra foi 160
entrevistados. De forma geral, a idade dos estudantes variou entre 15 e 21 anos,
sendo 65% da amostra composta por jovens de até 17 anos. As jovens do sexo
feminino predominaram. A 2ᵃ série do ensino médio foi a com maior componente
amostral do estudo, com 42,5%, seguida da 1ᵃ e da 3ᵃ série. As pessoas de cor de
pele não branca prevaleceram, perfazendo 62,5% da amostra. Quanto ao estado civil,
as pessoas solteiras, separadas ou divorciadas compreenderam 90% do estudo. Na
investigação 18,1% dos estudantes, além de estudar, trabalhavam, com renda mensal
variando de R$ 30,00 a R$ 1.500,00 reais. Metade destes, tinha a sua renda mensal
estimada em até R$ 175,00 reais e a outra metade acima de R$ 175,00 reais.
Majoritariamente, os jovens consideravam-se heterossexuais, seguiam alguma
religião, possuíam boa relação familiar, sofreram algum tipo de violência e já sofreram
bulling na escola. Nos aspectos relacionados à saúde mental, 63,8% dos jovens já
sentiram vergonha de sua aparência, relataram nunca ter procurado ajuda de um
profissional em saúde mental e informaram apresentar histórico de transtornos
mentais na família, porém 71,9% desses familiares não procuraram ajuda profissional
para tratamento psicoterapêutico. Dentre os familiares que procuraram ajuda
profissional para tratamento psicoterapêutico, 51,1% fizeram tratamento com
especialistas na área (psicólogos e/ou psiquiatras) e os demais com médico
generalista. Nas variáveis de interesse comportamental, 55,8% dos entrevistados já
pensaram em morrer, cerca de 12,5% tentaram suicídio uma ou mais vezes, 35% tem
alguém na família que cometeu ou tentou suicídio e 66,3% relataram que algum amigo
já tentou ou cometeu suicídio. Em relação aos níveis de satisfação com a vida, 75%
dos jovens declararam estar satisfeitos com a vida. A variável “Desejo de morrer
durante a última tentativa de suicídio” apresentou frequência total abaixo de 10%. Ao
analisarmos a presença ou não de ideação suicida, cerca de 27,5% dos estudantes
arrolados na pesquisa apresentaram comportamento para IS, 41,9% tinham sintomas
de depressão e 76,3% dos adolescentes eram ansiosos.
Análise da Associação Entre os Desfechos e as Variáveis Independentes
Para analisar-se o comportamento suicida nos jovens foi utilizado como base a
prevalência da Ideação Suicida, primeira etapa de tal comportamento. Pela análise
bivariada, foi verificada a existência de associação entre diversas variáveis e a
ideação suicida. Em relação à características como idade, raça/cor, estado civil,
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religião, trabalho, renda mensal, procura prévia à assistência psiquiátrica / psicológica,
histórico familiar de transtorno mental e relação familiar, não houve associação com a
ideação suicida.
Após aplicação de teste Qui-quadrado (p valor < 0,20) e Teste exato de Fisher (p valor
< 0,05) foi encontrado como desfecho da análise a associação positiva significativa da
ideação suicida com as seguintes variáveis: sexo feminino; orientação sexual não
heteronormativa; presença de depressão, ansiedade, baixos níveis de satisfação de
vida e pensamentos de morte; histórico de transtorno mental na família; histórico de
violência; histórico de tentativa de suicídio na família ou pelos amigos; histórico de
bulling escolar; vergonha da aparência; e falha na procura a tratamento
psicoterapêutico.
Análise Multivariada
A análise multivariada foi feita utilizando o modelo de regressão logística, através da
análise hierárquica para estimar a prevalência da ocorrência de ideação suicida em
relação ao sexo, orientação sexual, depressão, ansiedade, níveis de satisfação de
vida, histórico de transtorno mental na família, histórico de violência, histórico de
tentativas de suicídio na família, histórico de tentativas de suicídio entre os amigos,
pensamentos de morte, vergonha da aparência, histórico de bullying escolar e procura
prévia a ajuda profissional para tratamento psicoterapêutico.
O modelo foi iniciado pelo Teste de Verossimilhança e multicolinearidade, das quais as
variáveis independentes significativas não apresentaram correlação entre si; em
seguida realizou-se a análise hierárquica das variáveis adicionando-as
individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,05. O
nível de significância foi estabelecido em 5%.
A permanência da variável no modelo foi baseado no Teste de Hosmer e Lemeshow e
Teste Wald. Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se que
mantiveram-se significativas as associações positivas entre ideação suicida e as
seguintes variáveis: pensamento de morte, histórico de violência, orientação sexual
não heteronormativa, vergonha da aparência, histórico familiar de transtorno mental,
histórico familiar de tentativas de suicídio, presença de depressão e baixo nível de
satisfação com a vida. Porém apenas três variáveis se apresentaram significativas
após a realização da análise ajustada, foram elas: pensamento prévio de morte,
histórico familiar de transtorno mental e presença de depressão.
Discussões
O comportamento suicida é um problema de saúde pública que envolve ideias,
desejos e manifestações da intenção de morrer, planejamento de como, quando e
onde fazer isso, constituindo assim uma tendência autodestrutiva que se apresenta em
um gradiente de gravidade que pode variar da ideação ao suicídio (Oliveira, et al.,
2017). Atualmente o comportamento suicida em adolescentes vem sendo alvo de
pesquisas.
De acordo com alguns estudos que analisaram a prevalência de IS os valores
encontrados variaram de 11,2% em adolescentes do estado de Pernambuco (Carvalho
et al., 2011) a 16,0% em adolescentes de Campinas, São Paulo (Botega et al.,2009a),
e a nível internacional, encontramos prevalências de IS de 4,0% em adolescentes dos
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Estados Unidos (Nock et al., 2013). A tentativa de suicídio ocorreu com variação de
prevalências de 2,0% em Campinas e 8,8% em adolescentes Tailandeses (Peltzer e
Pengpid, 2012). Os desfechos obtidos na investigação desses autores corroboram
com os resultados encontrados no nosso estudo, porém para realizarmos a análise do
comportamento suicida em adolescentes na pesquisa utilizamos como base a
prevalência da IS, que é a primeira etapa desse comportamento, associadas a outras
variáveis sociodemográficos, de saúde geral e comportamental, bem como a
depressão, ansiedade e satisfação da vida.
Em nossa investigação constatou-se prevalência de 27,5% de IS e 12,5% tentativas
de suicídio nos adolescente inseridos no ensino médio na microrregião oriental do
Seridó potiguar. Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas em algumas
variáveis da pesquisa, que nos fornece alguns indicadores sobre a presença ou não
de comportamento suicida nesses jovens que estão cursando o ensino médio. Em
relação aos dados obtidos pelos questionários na população de amostra e a sua
análise estatística, verificou-se que nos grupos das variáveis sociodemográficos, de
saúde geral e comportamental, cinco variáveis apresentaram diferenças
estatisticamente significativas para a IS, confirmando a existência de associação entre
elas: pensamento de morrer, situação de violência, orientação sexual, vergonha da
aparência, histórico familiar de transtorno mental ou tentativa de suicídio foram as
variáveis associadas à ideação suicida.
A variável violência teve aspecto relevante no estudo. Os estudantes referem ter sido
vítima de algum tipo de violência e ela está mais associada à IS quando acontece no
âmbito familiar, pois gera expectativa de indiferença parental diante da situação de
risco do jovem, e se sentir compreendido pelos pais esporadicamente, reflete um
contexto familiar de falta de confiança e dificuldade de comunicação (Leite e Alves,
2016).
Diversos estudos indicaram que o histórico de transtornos mentais na família, bem
como a tentativa ou suicídio no âmbito familiar, são fatores intimamente relacionados a
IS, dessa forma o histórico de transtornos psiquiátricos estão fortemente relacionados
com o aumento da probabilidade de comportamentos suicidas (Toro et al., 2009). A
maioria dos transtornos mentais possuem indicadores próprios no seu quadro clinico
como: desespero, pensamentos negativos, baixo auto-conceito, insônia, concentração
diminuída, impulsividade, agressividade, sentimentos de culpa, perfeccionismo,
poucas razões para viver (Heisel e Flett, 2004), tais características advindas dessas
patologias são preditivas para encadeamento de comportamentos suicida.
Quanto à relação da presença de familiares que cometeram ou tentaram suicídio ser
um fator fortemente associado a IS, Oliveira et al. (2017) enfatiza que os fatores
emocionais que circundam a morte do ente querido de forma trágica, desencadeiam
sentimento muitas vezes de culpa, tristeza, revolta fazendo com que o adolescente
desestabilize-se emocionalmente deixando-o mais vulnerável a pensamentos suicidas.
Teixeira-Filho e Rondini (2012) apontam que em relação à orientação sexual,
adolescentes não heterossexuais apresentam quase o dobro de chances de IS e
aproximadamente o triplo de chances de tentar suicídio quando comparados aos que
se consideram heterossexuais. Tal fato pode estar associado à presença de
depressão, homofobia, falta de apoio social, dentre outras questões. Tal afirmação
valida os resultados obtidos no estudo quando associamos a IS com a orientação
sexual.
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A adolescência é o período de intensas transformações sociais, psicológicas e físicas
de um indivíduo, as mudanças corporais são bastante perceptíveis nessa fase e o
adolescente dificilmente está satisfeito com seu corpo, além disso, ele busca por
diversas vezes a opinião do outro, no intuito de ser aceito no “grupo”.
Não foi encontrada associação significativa em nossos estudos e na literatura
analisada entre IS e as variáveis cor/raça e religião. A literatura aponta um aumento de
comportamento suicida entre os adolescentes brancos (Azevedo e Matos, 2014), já
nossos dados identificaram uma prevalência maior em jovens não brancos, isso pode
ter ocorrido em função da investigação ter sido realizada com adolescentes de escolas
públicas, que apresentam características de vulnerabilidade racial/étnica.
Quanto à relação entre IS e religiosidade, foi observado que nas pessoas que não
possuem religião os índices de IS foram mais altos. Pessoas com maior envolvimento
religioso, sem levar em consideração o tipo, possuem menores chances de
desenvolver o comportamento suicida, sendo a religião um fator protetivo. Tais
resultados corroboram com outros achados encontrados em pesquisas realizadas em
outros países (Rasic et al., 2011; Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2013).
Algumas variáveis do estudo trouxeram um resultado contraditório em relação à
associação com IS quando comparadas a outras pesquisas, foram elas: sexo e
bullying. Os estudos mostram maior prevalência de IS entre jovens do sexo feminino.
As mulheres, quando comparadas aos homens, demonstraram 3,5 vezes de razão de
chance de ter IS e realizar a tentativa (Azevedo e Matos, 2014). Vale ressaltar que a
prevalência de suicídio é maior no sexo masculino (OMS, 2016), porque o meio
utilizado na tentativa de suicídio do homem é mais agressivo e fatal do que o da
mulher. Já, os jovens que relataram ter sofrido bullying na escola durante o ensino
médio foram maioria quando associados a IS, corroborando com o estudo de Barzilay
et al. (2017), que apresenta os resultados da investigação com estudantes que
sofreram bullying no ensino médio durante um período, destacando que os mesmos
foram mais propensos a apresentar sentimentos de tristeza, desesperança, solidão,
insônia e ideação suicida do que os outros estudantes.
Outros fatores têm sido considerados como risco ao comportamento suicida por
algumas pesquisas. Um deles é o fato de ter um amigo que já tentou ou cometeu
suicídio, sendo fator de risco para o que é descrito pela literatura como
comportamento de imitação (Braga e Dell’Aglio, 2013). Adolescentes com a saúde
mental vulnerável que estão procurando uma solução para seus problemas podem
querer imitar tal ato, sendo isso agravado se esse jovem tiver presenciado a história
do suicídio. No nosso estudo, número significativo de adolescentes com IS possuiu
algum amigo que tentou ou cometeu suicídio. Pudemos identificar que esse fato pode
influenciar jovens com IS a tentar o suicídio. Dessa forma, esse fator merece atenção,
principalmente para àqueles que já apresentam características de IS.
Considera-se que a tentativa de suicídio é semelhante ao ato suicida em si, pois sua
característica só difere do desfecho final, que não é a morte. De acordo com Soalheiro
(2017) o número de tentativas na maior parte dos países europeus varia entre dez a
quarenta vezes mais do que os casos de suicídio consumado. O risco de suicídio
aumenta a cada tentativa realizada, ou seja, qualquer tentativa de suicídio recente tem
alto poder preditivo para outro evento semelhante.A associação analítica da variável já
tentou suicídio, não foi significativa neste estudo, mas da perspectiva descritiva, a
maior parte dos adolescentes com IS já tentaram consumar o ato.
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As variáveis satisfação com a vida e depressão estiveram significativamente
associadas à IS. O predomínio de jovens que não estavam satisfeito com a vida foi
perceptível na amostra, e houve significância em relação ao desfecho. Quando o
indivíduo relata que se pudesse viver uma segunda vez mudaria praticamente tudo em
sua vida, ele já apresenta características emocionais que devem ser investigados.
Esse adolescente, muitas vezes imaturo, em processo de transformações
psicológicas, enxergando a vida dessa maneira, associando a isso isolamento social,
negatividade, entre outras características, indubitavelmente já apresenta sinais de IS.
Outra constatação foi em relação aos fatores clínicos que assumem importantes
papeis frente à IS, na qual destacamos a ansiedade e a depressão. Várias pesquisas
nacionais e internacionais destacam que estes transtornos estabelecem uma elevada
associação com a IS, quer seja de forma independente ou em comorbidade (Denney
et al.,2009; Lee et al., 2009; Nock et al., 2009; Rivera, 2010). Estima-se que cerca de
90% dos indivíduos que cometeram suicídio tenham alguma perturbação de foro
mental e que, no momento do ato, 60% estavam deprimidos (OMS, 2010). Considerase a ansiedade como uma relação de conflito, impotência que existe entre a pessoa e
o ambiente ameaçador, bem como os processos neurofisiológicos que decorrem
dessa relação (Lima et al., 2019). Rodrigues et al., (2012), em investigação, analisou a
relação entre a presença de transtornos de ansiedade e risco de suicídio em jovens de
18 a 24 anos residentes da zona urbana da cidade de Pelotas/RS e identificou a
presença de transtorno de ansiedade e sua associação ao risco de suicídio na qual,
esse risco foi seis vezes maior do que nos indivíduos sem tal transtorno. Os resultados
encontrados em nossa população diferem dos apresentados na literatura em questão
por não haver significância após o modelo ser ajustado. É importante ressaltar que
mais de 70% dos adolescentes apresentaram sintomas de ansiedade e a maioria dos
jovens com IS também apresentaram essas manifestações. Eventualmente, esses
resultados podem ser explicados pelo fato de não ter sido avaliada a severidade dos
sintomas. Outra variável associada ao comportamento suicida é a depressão, que na
verificação da associação entre presença de IS com níveis depressivos, constatou-se
a mais forte evidência desse estudo, demonstrando possível relação de causalidade
entre IS e depressão.
Baseado em tudo que foi exposto, identificar o perfil de risco e os sinais precoces para
o comportamento suicida é de fundamental importância para intervenções necessárias
na busca de combater a ideação suicida que é a primeira etapa para o suicídio. É
imprescindível que a prevenção do suicídio ocorra por meio do reforço dos fatores
ditos protetores e pela diminuição dos fatores de risco, tanto no nível individual como
no coletivo. Tanto a população como os profissionais da área de saúde devem
compreender a dimensão do problema e preparar-se para agir através do acolhimento
desse jovem na busca de combater esse mal que acarreta mais frequentemente a
sociedade.

Conclusão

Evidencia-se que adolescentes participantes do estudo apresentam níveis de IS que
se associam às variáveis dos aspectos sociodemográficos, saúde geral,
comportamental, depressão e satisfação com a vida. Há relação entre os índices de IS
e pensamento de morte, situações de violência, orientação sexual, vergonha da
aparência, histórico de transtorno mental e suicídio na família, depressão e baixa
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satisfação com a vida. Assim, rejeita-se a hipótese nula e aceitam-se as hipóteses
alternativas 2, 4 e 5 ao se afirmar que há associação entre ideação suicida e as
variáveis supracitadas nos adolescentes cursantes no EM nas cidades de Caicó e
Currais novos.
A elevada ocorrência de IS, depressão, violência e o risco comum de tentativa de
suicídio encontrada na população estudada alerta para a necessidade de
implementação urgente de intervenções que objetivem o controle da IS e seus
agravantes. As opções, majoritariamente dicotômicas, dos instrumentos de pesquisa
podem configurar-se como limitação da pesquisa, pois restringem possibilidades de
relatos e experiências, cujos resultados não os tornam menos importantes para a
compreensão do fenômeno estudado.
Ressalta-se que os resultados deste estudo são interpretados dentro das limitações
contextuais de pesquisas com delineamento transversal, ou seja, dados foram
coletados apenas em um período de tempo, dificultando as inferências, portanto, a
causalidade pode tomar direcionamentos diferentes quando investigadas
longitudinalmente. Por fim, torna-se importante o conhecimento desses dados a fim de
podermos, focar em ações preventiva para os jovens, na busca de uma melhor
qualidade da sua saúde mental.
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TÍTULO: Perfil dos usuários de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) em
escolas e academias no município de Caicó/RN
Resumo
Atualmente, a necessidade de aceitação em altos padrões de beleza acarretou um
abuso da utilização de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA), que são drogas
associadas a um risco letal e a uma variedade de doenças sistêmicas. O acesso
irrestrito a eles permite que as pessoas fatidicamente apresentem essas
consequências, principalmente diante da ausência de legislação ou fiscalização
rigorosas quanto à comercialização do seu uso. Trata-se de uma pesquisa documental
com 314 notícias, 113 documentos e 15 artigos, através dos descritores “esteroides
anabolizantes”, de cinco noticiários do Brasil, sociedades profissionais e bases de
dados como ScienceDirect, Pubmed e Scielo, para entender essa regulação e
fiscalização. Os resultados mostraram que a inclusão, portanto, de produtos de
procedências duvidosas estão sendo ainda mais recrutados por esse público,
aplicados de formas nocivas, através de laboratórios clandestinos gerenciados por
profissionais desconhecidos e com irregularidades procedimentais. A regulamentação
dos EAA é feita por leis insuscetíveis de coibir crimes, com estímulo indireto da mídia.
A fiscalização, por sua vez, é direcionada às secretarias e polícias, que não
exitosamente pela falta de intersetorialidade se junta à neutralidade dos órgãos
fiscalizadores. Apesar de tudo isso, vale salientar que não existem legislação ou
fiscalização rigorosas quanto à comercialização dos EAA, sendo, portanto, um urgente
e crescente problema de saúde pública no Brasil.
Palavras-chave: esteroides; anabolizantes; Caicó;
TITLE: PROFILE OF USERS OF ANDROGENIC ANABOLIZING STEROIDS (EAA) IN
SCHOOLS AND ACADEMIES IN THE MUNICIPALITY OF CAICÓ / RN
Abstract
Currently, the need to accept high standards of beauty has led to a use of the use of
androgenic anabolic steroids (AAS), which are drugs associated with a lethal risk and a
variety of systemic diseases. Unrestricted access to them allows people to fatally
present these consequences, especially in the absence of legislation or strict
inspection regarding the commercialization of their use. It is a documentary research
with 314 news, 113 documents and 15 articles, using the descriptors “anabolic
steroids”, from five news programs in Brazil, professional societies and databases such
as ScienceDirect, Pubmed and Scielo, to understand this regulation and inspection .
The results required that the inclusion, therefore, of products of dubious origins
therefore, being even more recruited by this public, produced in harmful ways, through
clandestine laboratories managed by unknown professionals and with procedural
irregularities. The city of EAA is made by insusceptible laws of crimes of restraint, with
indirect stimulus of the media. Inspection, in turn, is directed at the secretariats and
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police, which do not succeed due to the lack of intersectoriality to the neutrality of
Organs inspection bodies. In spite of all this, it is worth noting that there are no laws or
strict controls regarding the commercialization of AAS, therefore, it is an urgent and
growing public health problem in Brazil.
Keywords: steroids; anabolic steroids; Caicó;
Introdução
Os esteroides androgênicos anabólicos (EAA), descritos como anabolizantes, são um
grupo de derivados sintéticos da testosterona cujo uso resulta em fortalecimento da
musculatura esquelética (ação anabolizante) e efeito masculinizante (androgênico)
(Brito, 2017). O uso foi aprovado para tratamento de hipogonadismo, resultando em
aumento da disponibilidade desse esteroide. A partir da década de 1960, disseminouse sua utilização para melhorar o desempenho nos esportes, particularmente entre os
levantadores de peso e outros atletas de força (Franke, 1997). Atualmente, segundo
Urtad (2014), a prevalência de uso de EAA é de 15% no sexo masculino e de 2,6% no
sexo feminino, tendo como objetivos: a hipertrofia muscular (22,8%), definição
muscular (4,6%) e emagrecimento (2,9%). Em contrapartida, não se descarta o
vertiginoso aumento na prevalência feminina nessa amostra (Oliveira, 2018). Ainda
nesse contexto, observa-se uma mudança no perfil dos usuários do EAA, sendo
antigamente relacionados a profissionais esportivos, e hoje se mostrando cada vez
mais presentes nas populações jovens que visam alcançar o atual padrão da estética
corporal (Iriart, Chaves e Orleans, 2009). A utilização estética de EAA é sempre
realizada com doses bastante altas e não testadas clinicamente em seres humanos, e
ainda com a possível mistura de diferentes substâncias desconhecidas. Isso torna os
efeitos adversos ainda mais perigosos, tanto físicos como psicológicos, podendo ser
mais perigoso em adolescentes, que interromperiam o seu crescimento e o
desenvolvimento sexual adequados (Basaria, 2010). Apesar de trazerem benefícios
para ganho muscular, e também serem usados como tratamento para as patologias já
citadas, os anabolizantes podem causar diversos efeitos físicos e/ou psicológicos, a
exemplo de supressão dose-dependente da função gonadal, infertilidade, acne,
hirsutismo, ginecomastia, hepatotoxicidade e perturbações psicológicas, como
agressividade e violência, depressão, suicídio, dependência e polifarmácia, e efeitos
cardíacos e metabólicos (Mphil, 2014; Pope, 2014; Nieschlag, 2015; Labotz, 2016).
Outrossim, são observadas complicações relacionadas a má aplicação desses
produtos, aumentando o risco de infecções, traumas e contaminações (Brandi &
Carneiro Junior, 2010). As academias de musculação são vistas como locais onde se
consta a preocupação com a aparência e o corpo, e diante dessa realidade são nelas
onde podem ocorrer os primeiros contatos para aquisição e motivações para o uso de
EAA (Estevão & Bagrichevsky, 2004; Santos et al., 2006). Isso foi analisado por Iriart e
Andrade (2002), com jovens fisiculturistas, visto que seus dados revelaram que os
iniciantes se inseriam no consumo de anabolizante após contato com os veteranos, no
ambiente da academia. Diante disso, observou-se em estudo feito em Belém do Pará,
em 2013, que 31,6% dos estudantes do curso de educação física maiores de 18 anos,
e professores de educação física que atuavam em academias, já utilizaram ou utilizam
essas substâncias (ABRAHIN, 2013). Além disso, os contatos com outras formas de
alcançar os objetivos estéticos, como em lojas de suplementos, mostrou também uma
oportunidade viável para o ingresso nesse consumo indevido. Em seu estudo, Oliveira
observou que associado ao EAA, 52,2% usuários faziam uso de suplementos
(Oliveira, 2018). O acesso irrestrito a esses produtos permite que uma série de
pessoas seja atingida e fatidicamente apresente as consequências do seu uso
irregular. É visto também que, no Brasil, não existem legislação ou fiscalização
rigorosas quanto à comercialização, à prescrição e ao uso dessas substâncias (SILVA,
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2002). Dessa forma, a ausência de estudos que permitam uma melhor lucidez quanto
ao cenário vigente de calamidade pública aumenta a distância até a solução, sendo,
portanto, precisamente necessárias as intervenções nesse crescente problema de
saúde pública do cenário brasileiro atual.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa documental, um estudo qualitativo e exploratório, com
método indutivo. Esse ramo da pesquisa utilizou os diversos jornais do Brasil, como “O
Folha de São Paulo”, “O Globo”, “Super Notícia”, “O Estadão” e “O Zero Hora”; com
314 notícias/boletins obtidos na busca; os dados levantados pelas sociedades
profissionais de Medicina, de Educação Física, do Direito, da Odontologia e da
Farmácia, com 113 arquivos obtidos (cartilhas/manuais/campanhas/posicionamentos),
além das fontes documentais formais em bases de dados com revistas indexadas,
com 15 artigos do ScienceDirect, Pubmed/ Medline e Scielo, através dos seguintes
descritores: “esteroides anabolizantes”. Em conformidade com a metodologia de
Corsetti (2006), o seguimento da pesquisa se deu por meio de três fases. A primeira
delas foi a pré-análise, contando com a escolha do documentos como já descrito
acima, com o levantamento dessas informações também nas sociedades profissionais,
nos conselhos regionais de cada especialização, nos dados governamentais
envolvidos com o tema seja de ordem sanitária ou legal – súmulas do Supremo
Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, Códigos, Pareceres, Entendimentos
doutrinários, portarias das secretarias de Vigilância em Saúde-, além de 4 monografias
de pós-graduação. Diante da segunda fase, os materiais foram classificados em
arquivos concretos para análise (materiais das bases de dados), arquivos diversos
para análise quantitativa (notícias e boletins dos jornais supracitados) e arquivos
densos para análise qualitativa (posicionamentos e cartilhas das sociedades descritas
acima). Por último, os dados foram tratados e interpretados para a pesquisa. A análise
dos resultados foi feita com base no método classificatório e interpretativo. Os dados
foram processados pelo software Iramuteq. Foi realizada ainda uma análise descritiva
quantitativa da repetição das palavras, frequência das mesmas, agrupamento em
categorias mais representativas, nuvens de significados para melhor compreensão do
fenômeno em estudo, e posterior discussão dos resultados com base na literatura
comparativa. Procedimentos metodológicos realizados: identificação das fontes de
estudo; localização das fontes e aquisição dos dados; consolidação das fichas
técnicas e construção lógica do raciocínio; tabulação dos dados em planilhas;
tratamento das informações obtidas; rodar os dados em softwares de pesquisa
apropriados; elaborar tabelas, quadros temáticos e gráficos para sistematização dos
resultados. Tratar-se-ia de um estudo transversal analítico de caráter exploratório, que
seria realizado a partir da aplicação presencial de questionário com perguntas
semiestruturadas em públicos-alvo, sobre o uso de esteroides androgênicos
anabolizantes (EAA), no município de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. O públicoalvo seria constituído de frequentadores de academias de musculação e estudantes
de ensino médio, visando alcançar um público razoavelmente misto de possíveis
usuários de drogas esteroides. Contudo no primeiro ano do projeto, conforme previsto
pelo cronograma dele, foi feita, inicialmente, uma revisão de literatura e uma definição
da amostra, com 226 participantes, além da elaboração do instrumento a ser utilizado.
Dessa forma, o questionário contém perguntas direcionadas a identificação do
indivíduo, hábitos de vida, rotina de musculação, uso de drogas e suplementos
alimentares, assim como efeitos adversos vivenciados; avaliação do conhecimento
prévio desses usuários, principalmente ao que se refere a efeitos adversos e
complicações do uso de drogas esteroides anabolizantes. Diante de alguns erros
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apontados pelo comitê de Ética e da pandemia de COVID-19, reformulou-se o projeto
para duas vertentes: uma análise documental, com revisão teórica sobre os EAA e sua
regulamentação e fiscalização; e uma pesquisa de campo com metodologia snowball
sampling, na tentativa de adequar o alcance virtual no lugar do físico. Essa
metodologia é uma técnica de amostra não probabilística que utiliza cadeias de
referência como uma espécie de rede para obtenção das respostas do questionário.
As sementes escolhidas, os disparadores dos questionários que estão imersos na
localidade almejada, foram os donos de academia e os instrutores físicos delas. Sua
aplicação será realizada em etapa única de forma progressiva quanto à espera dos
resultados nos meses de outubro e novembro, que serão norteadores de análises
quantitativas posteriores. Salienta-se que em conjunto com os questionários serão
anexados termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A análise desses
novos resultados será feita com base no método estatístico e interpretativo, com
processamento pelo software IBM-SPSS Statistics 20.
Resultados e Discussões
Os anabolizantes no Brasil, assim como no restante do mundo, representam um
problema de saúde pública de difícil solução. Essas substâncias aumentam a síntese
proteica, a oxigenação e o armazenamento de energia resultando em incremento da
massa muscular e de sua capacidade de trabalho (Iriart & Andrade, 2002). Se outrora
a maioria dos usuários eram apenas atletas de elite, hoje, são atletas recreativos que
utilizam os esteroides androgênicos anabolizantes (EAA) como via de melhorar a
aparência e a força muscular (MORAES, 2014). Além disso, segundo a Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), em suas pesquisas de 2009,
mostrou que 67% dos alunos de ensino médio utilizam EAA, isto é, 1 a cada 16
adolescentes já fazem uso hormonal. Até em meados de 1998, as drogas anabólicas
eram possíveis de serem adquiridas em farmácias por qualquer indivíduo. Porém, com
o crescente aumento das consequências do uso dos esteroides, como morte ou
falência hepática divulgadas pela imprensa nacional, o Governo Federal foi obrigado a
proibir a venda sem prescrição médica da grande maioria dessas drogas (SABINO,
2000). Não obstante, o governo também passou a combater a entrada de
anabolizantes importados no Brasil, interceptando principalmente o tráfego aéreo
utilizado pelo narcotráfico para burlar a fiscalização (SABINO, 2000). No Brasil há um
intenso mercado negro de EAA, sendo a grande maioria possivelmente falsa, advinda
de alguma fábrica clandestina brasileira (MORAES, 2014). Segundo a pesquisa no
Jornal Folha de São Paulo, através das 39 notícias obtidas sobre o tema, as
operações investigativas verificaram que há um contrabando de EAA advindos de
fornecedores clandestinos do Paraguai, México e Argentina, com dispensação em
farmácias irregulares e através de sites próprios ou por sites de relacionamentos na
internet. Ainda segundo os resultados dos Jornais, o Estadão, em sete notícias
obtidas, corroborou mostrando as informações sobre contrabando pelas fronteiras dos
EAA, com a participação nesse caso de estudantes de medicina no Paraguai que
finalizaram a comercialização. O periódico Zero Hora, por sua vez, descreveu em 15
de seus boletins, relatos sobre fornecedores universitários nas fronteiras do Paraguai,
Argentina e Uruguai. Diante disso, uma pesquisa do Ministério da Saúde, de 2012,
publicada no Jornal O Globo, originalmente, evidenciou o valor de 153 milhões anuais
de faturamento nesse comércio ilegal, que além de envolver empresas brasileiras,
atuam também com indústrias estrangeiras. A fiscalização dessa prática, segundo o
Art. 87 da portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS/MS), Nº 344, de 12 de maio de 1998, resolve a incorporação desses hormônios
ao rol de substâncias sujeitas a controle especial no Brasil, lista C5, com venda sob
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prescrição médica. Os documentos da movimentação dessas medicações seriam
arquivados por um período de 2 anos antes do descarte, segundo Art. 64 dessa
portaria. Outrossim, ela ainda estabelece a inspeção periódica das empresas ou
estabelecimentos relacionados aos EAA para averiguar os cumprimentos legais de
controle e fiscalização da produção, comércio, manipulação ou uso dessas
medicações por órgãos certamente credenciado para o serviço. Dessa forma, as
autoridades sanitárias responsáveis por esse exercício seriam o Ministério da Saúde,
com seu Ministro e subsecretários de saúde estaduais e municipais, além da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) com seus demais gestores do SUS. Um problema trazido na
revisão de literatura nas bases de dados é que a condenação do uso não médico dos
anabolizantes poderia reforçar o consumo descontrolado (Cecchetto, Moraes, &
Farias, 2012). Este último ponto precisa ser lembrado, pois para erradicar o uso, é
preciso ter dados sobre o consumo, descrição dos fatores socioculturais subjacentes
ao uso dessas substâncias, dos seus padrões de consumo e dos significados de seu
uso (Cecchetto et al., 2012). Esse consumo indevido dos EAA é algo que traz
repercussões progressivamente negativas, com efeitos atuais ou prospectivos. Nas
hospitalizações de 2000 a 2010, as ligadas aos EAA foram responsáveis por 0,001%
do total de internações do País. Foram contabilizadas 1.319 internações. A síndrome
de resistência a andrógenos foi a principal causa, correspondendo a 55,8% do total de
internações. Do total de internações, 1% dos pacientes evoluiu para óbito (Silva
Junior, 2013). Somando-se a isso, mesmo conhecendo os efeitos colaterais da
utilização indiscriminada e sem orientação, os usuários aderem ao uso dessas
substâncias de forma consistente (Nogueira, Brito, Vieira, Oliveira, & Gouveia, 2015).
Os EAA também preocupam por estarem entre os principais medicamentos
falsificados apreendidos pela Polícia Federal brasileira. Entre janeiro de 2007 e
setembro de 2010, os medicamentos com maior número de apreensões foram
inibidores seletivos da fosfodiesterase 5, utilizados para tratar a disfunção erétil
masculina (Cialis® e Viagra®, em média 66%), seguidos por esteroides anabolizantes
(Durateston® e Hemogenin®, 8,9% e 5,7%, respectivamente) (Ames & Souza, 2012).
Além disso, 50% dos EAA, segundo as investigações da polícia federal apresentadas
no noticiário Folha de São Paulo, são falsificados e vêm com alteração na composição
inicial, sendo misturados com esteroides de uso veterinário ou com outras drogas
ainda mais nocivas à saúde humana. Num corte temporal de 2010 a 2020, diante dos
achados nos principais Jornais Nacionais, envolvendo prisões por irregularidades
administrativas, sanitárias e legais sobre o comércio indevido dos EAA, foram
encontrados 19 boletins (49%), na folha de São Paulo; 14 (8,8%) no Estadão; 14
(36,9%) no Super Notícia; 15 no Jornal Zero Hora; e 9 no periódico o Globo. Portanto,
em todos os classificados de Jornais, foram obtidas 54 notícias diante de 314 itens
pesquisados (17,2%), mostrando a relação da constante ilegalidade sobre a
veiculação desses hormônios. Outra problemática relacionada aos EAA é a sua
utilização em competições. O Ministério do Esporte e Conselho Nacional do Esporte
conceitua como doping a substância, agente ou método capaz de alterar o
desempenho do atleta, a sua saúde ou espírito do jogo, por ocasião de competição
desportiva ou fora dela e proíbe o uso de EAA (Matos, Da Silveira, Gomes, Servulo, &
Franco, 2017). Segundo as pesquisas do jornal Folha de São Paulo, existe ainda o
envolvimento de grandes empresas de esportes, além dos próprios atletas,
treinadores, médicos e dirigentes de clubes quando se trata de categorias de
competição envolvendo o doping. Dos 314 boletins obtidos nos cinco periódicos, 235
(74,8%) deles são sobre personalidades famosas, como os atletas e ícones fitness das
mídias sociais, demonstrando os efeitos adversos das práticas irregulares com uso de
EAA. A pesquisa no geral mostrou a influência das notícias, mesmo que negativas,
para indução do uso irregular pela população que permanece desenformada e as lê
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como incentivo. Especificamente, foram 20 notícias (51%) sobre o tema em 39 notícias
da pesquisa geral na folha de São Paulo; enquanto foram 132 manchetes (83,5%) em
158 totais no jornal Estadão; 24 boletins (63,1%) de 38 pesquisados no periódico
Super Notícia; mais 35 notícias (76%) em 46 pesquisados no classificado Zero Hora;
com 24 boletins (72,7%) de 33 encontrados no jornal O Globo. Apesar disso, no
aspecto desportivo, o considerado “doping” com esses hormônios, a Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) assim como a Agência
Mundial Antidoping (WADA) proscreveram o uso de esteroides ou peptídeos
anabolizantes em suas resoluções. Dessa forma, o emprego deles com finalidade
estética, para incremento de massa muscular ou melhora de performance, seria ilícito
para o consumidor, prescritor e comerciante. No periódico Super Notícia, foi percebida
a participação de lojas de suplemento nutricional assim como lojas de mercado público
também associados aos esquemas de comercialização ilegal, além da internet como
um dos principais veículos desse comércio. Ainda na pesquisa com o Jornal Zero
hora, 15 boletins registraram a participação de outras Lojas de Suplemento Nutricional
nos esquemas de venda ilegal. Ainda sobre o tema, o Conselho Federal de Educação
Física (CONFEF), em uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) mostrou que 62% dos usuários de academias em São Paulo, dentro
os 201 entrevistados, entre 15 e 25 anos fazem uso de suplemento alimentar, e mais
de 80% deles não sabem a recomendação médica ou nutricional associada. Dessa
forma apenas 2 a cada 43 sabem o correto uso e indicação da suplementação
alimentar. Um estudo transversal com atletas dos Jogos Escolares da Juventude de
2006 com idades entre 14 e 17 anos mostrou que entre os 402 atletas que tiveram
participação voluntária, os resultados mostraram alta prevalência de suplementos
nutricionais (39,1%). Com relação às drogas ilegais e ao doping, 1,7% relataram o uso
de estimulantes, 2,2% de drogas ilícitas, 0,5% de esteroides anabolizantes e 1,7% de
hormônios e outras substâncias similares (Silva et al., 2017). Esse é um dado que
chama atenção principalmente diante dos meios progressivos e mais rápidos de ganho
de massa muscular, sendo o uso de suplemento, assim, um fator associado para o
uso indevido de EAA. Noto et al (2003) analisou as informações que a imprensa
escrita divulgou no Brasil sobre as implicações do uso de drogas para a saúde. Foi
pesquisada uma amostra de 502 artigos divulgados ao longo do ano de 1998 em
jornais e revistas. Entre os psicotrópicos mais evidenciados nas manchetes,
destacaram-se o cigarro comum (18,1%), derivados da coca (9,2%), maconha (9,2%),
bebidas alcoólicas (8,6%) e anabolizantes (7,4%). Revelando a presença destas
drogas em manchetes desde as décadas passadas. Além disso, a pesquisa no
periódico Super Notícia, trouxe informações sobre o vínculo presente entre a
comercialização ilegal dos EAA e de outras drogas ilícitas, como cocaína, maconha,
drogas abortivas e crack. Até agora, há pouca informação relatada sobre a
caracterização dos usuários e o padrão de uso no Brasil. Nogueira et al (2015)
conseguiu determinar a prevalência e o perfil dos usuários de EAA e de
suplementação (SA) da cidade de João Pessoa, Paraíba (PB). Foram analisados 510
sujeitos (24,9 ± 6,2 anos), sendo 79,4% do sexo masculino. A prevalência de uso de
EAA e SA foi de 20,6% (n = 105) e 55,5% (n = 283), respectivamente. Os usuários
eram majoritariamente homens, jovens, com baixa escolaridade e que treinavam havia
mais de quatro anos com frequência de cinco vezes por semana (Nogueira et al.,
2015). Segundo Nogueira (2015), entre os EAA mencionados, a maioria (81%)
pertencia ao grupo E1, que tem como principais representantes Deca-Durabolin,
Winstrol e Durateston (Nogueira et al., 2015). Ademais, conforme ele, a preocupação
estética demonstrava ser fator importante para o uso dessas substâncias,
corroborando os dados dos jornais, em que foi descrito o desejo principal por beleza,
competitividade, força e saúde. Ainda de acordo com Nogueira (2015), um terço dos
usuários referiu o nutricionista como fonte de orientação para uso e proporção
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semelhante relatou auto-orientação. As notícias da Folha de São Paulo descritas
acima apontam como principais co-autores nas distribuições aos consumidores os
personals trainers, donos de academias e as próprias farmácias, corroborando os
dados dos boletins epidemiológicos lançados pela SBEM, em que as academias são
as principais fontes de distribuição desses hormônios. Segundo o farmacologista
Breno Silva, 89% dos usuários têm entre 19 a 25 anos, 68% deles têm nível superior,
e 31% conseguem os hormônios sem prescrição médica enquanto 22% adquirem com
os amigos e os outros 41% de formas não relatadas. Uma pesquisa observacional
realizada em 100 academias da cidade de Curitiba, envolvendo 5773 indivíduos e
questionários autoaplicáveis obteve que 83,2% não usavam, 9,1% usavam
anteriormente, 3,4% usavam atualmente e 4,3% pretendiam usar SA (Pereira et al.,
2019). É mais um dado alarmante da presença dessas drogas irregulares no nosso
meio, sugerindo a necessidade de ações para prevenir o uso abusivo de EAA. Outro
ponto notado é que os produtos utilizados variam de acordo com o nível econômico do
usuário. Entre os usuários das academias dos bairros populares, chama atenção o
grande consumo em doses muito elevadas de produtos veterinários, sendo os
principais: o ADE, Androgenol, Estigor, Potenay e Equipoise ou Equifort (Iriart,
Chaves, & Orleans, 2009). E segundo o Folha de São Paulo, além desse comércio
ilegal, há a disseminação de práticas imprudentes e prejudiciais à saúde diante disso,
como os relatos de uso de EAA após aquecimento em micro-ondas, ou com doses
muito altas por períodos prolongados. Com relação ao padrão de uso dessas
substâncias no Brasil, Moraes (2014) utilizou o Google Trends e encontrou um padrão
sazonal que compreende pontualmente os meses de novembro, dezembro e janeiro
de cada ano. Esse fenômeno parece estar relacionado com a temporada de férias e o
verão, podendo, por exemplo, auxiliar na identificação da redução de danos e de
fiscalização policial em períodos específicos do ano (MORAES, 2014). Ainda segundo
a pesquisa com os jornais nacionais, o aumento dos lucros com esse tráfico de EAA,
acontece nas estações da primavera e verão quando há aumento da temperatura,
chamada de “temporada do calor”. Segundo Pagnani, membro da Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a disseminação dessas práticas está
acontecendo diante de uma falha do governo na regulamentação e fiscalização
juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Diante disso
ainda, o classificado Zero Hora traz alguns dados de uma pesquisa realizada pelo
ministério da saúde (MS) em 2012, que expunha a irregularidade de 1,2 mil sites com
hospedagem fora do país, de academias e de farmácias também irregulares com
discrepância do endereço físico e eletrônico, dificultando a regulamentação e
fiscalização de ambas. Desses sites, cerca de 22% (258) eram destinados a venda
ilegal dos hormônios anabolizantes. Segundo a operação SUPINO, que envolveu a
polícia civil e o CONFEF de 20 academias notificadas quanto à denúncia de
irregularidades, 10 as apresentaram. No segundo trimestre de 2012, no Paraná, foram
interditadas 50 das 100 academias notificadas por irregularidades. Além dessas
apreensões, foram fechadas 140 academias em Pernambuco e Alagoas, diante de
300 notificadas ao todo, em que foi observado o uso de seringas descartáveis nos
lixos dos estabelecimentos, corroborando a relação das irregularidades gerais e
possibilidade aumentada de comercialização de EAA neles pelos donos do recinto.
Esse trabalho do MS (2012) mostrou ainda que as causas desse aumento vertiginoso
no consumo de EAA se devia à falta dessa fiscalização no mercado, aos preços
baixos ofertados pelos produtores ilegais, e pela desinformação da população. Vê-se,
apesar disso, que na legislação do Brasil conforme a Lei de nº 9.965, de abril de 2000,
com a alteração pela 3ª emenda do projeto de lei do senado, Nº 120 de 2015, é
proibido o uso de esteroides anabolizantes androgênicos sem indicações médicas
formais, sendo vigente a sua utilização apenas para endocrinopatias ou outras
doenças relacionadas à deficiência desses hormônios. Além disso, essa lei torna
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obrigatória para os estabelecimentos esportivos e similares, academias de ginásticas e
clubes, a fixação em suas dependências de mensagens contraindicando o uso
indevido desses produtos. O descumprimento dessas observações pelo profissional
médico apresenta três ordens de apuração: a ético-disciplinar, a administrativa e a
penal. Essa falta ético-disciplinar viola o Art. 14 do Código de Ética Médica (CEM) que
veda o profissional de praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos
pela legislação vigente no país. Assim, a penalização seria uma advertência ou
censura reservadas, censura pública oficial, suspensão por 30 dias ou cassação do
exercício profissional conforme a gravidade do caso. Em contrapartida, a infração
penal, nesse caso, aconteceria por violação do Art. 273 da lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940, do Código Penal, que veda a falsificação, corrupção, adulteração
ou alteração do produto destinado a fins terapêuticos, com pena em reclusão de 10 a
15 anos e multa. De acordo com essa lei ainda, as mesmas penas podem se aplicar
para quem importa, vende, expõe à venda, distribui ou entrega a consumo esses
produtos com fins adulterados. A inobservância dela associada à portaria Nº 344/98 da
SVS/MS, sem prejuízo das sanções civis ou penais, configuraria infração sanitária,
sujeita à penalização com multa de R$ 75.000 a R$ 200.000, ou advertência,
impedimento da circulação e divulgação do produto, ou ainda encerramento dos
estabelecimentos comerciais. Por outro lado, os conselhos federais e regionais dos
órgãos envolvidos diretamente com esse tema deliberam ações, campanhas, projetos
e operações voltadas à conscientização dos usuários e profissionais, à fiscalização e
regulamentação do uso indevido dos EAA. A SBEM, dessa forma, vem apresentando
uma postura bem presente quanto ao tema de uso indevido de EAA, com o
desenvolvimento de uma série de atividades que nos grandes centros apresentam
bons resultados. São feitas, portanto, cartilhas para dispensação em academias e
locais públicos, além de campanhas nas mídias sociais, como rádio, jornais impressos
e digitais, facebook, twitter, blogs, televisão aberta, e pelo próprio site da sociedade.
Diante do uso disseminado globalmente do EAA, a SBEM lançou o projeto “Bomba, Tô
Fora!”, como programa educacional de prevenção ao uso de anabolizantes que
fornece ferramentas de informação e assistência sobre os malefícios decorrentes da
utilização dessas drogas. Ademais, conjuntamente com o parlamento, a SBEM vem
apresentando normas técnicas para a melhoria do abuso quanto aos EAA. Como
sociedade, defendeu, assim, a criação de fóruns e o resgate do Projeto de Lei 3341A/2000 que limita prescrição de hormônios apenas aos médicos, além de compactuar
para elaborar lei que regule a prescrição, fabricação, comercialização até o uso de
anabolizantes diante da atual sequência de atos criminosos que são executados
(contrabando, falsificação de receitas, exercício ilegal da medicina) no final de 2019. O
CONFEF, como órgão diretamente relacionado à temática, realiza campanhas para
fiscalização de academias, contatação com secretarias envolvidas com a
regulamentação, avaliação física da população, panfletagem e visita aos órgãos
públicos locais. Desde 2010 vem concretizando campanhas Contra o Uso de EAA,
para auxiliar academias e estabelecimentos congêneres a cumprirem as Leis
Complementares, e idealizando projetos de seminários itinerantes sobre o doping e
antidoping nos municípios do Estado de São Paulo. Esse conselho trabalhou com
ação conjunta com o ministério público, vigilância sanitária e polícia militar, para
interdição de locais notificados. Ele atuou ainda com algumas prefeituras e estados
para o estabelecimento de leis que ajudem a minimizar a veiculação de EAA
indevidamente. Um exemplo é a lei estadual do Rio de Janeiro 4.734, de 29-3-2006,
que além de fixar informativos sobre o uso indevido, inclui a obrigatoriedade de
realização de palestras mensais que orientem e reforcem sobre os riscos de sua
utilização. Outros conselhos, por outro lado, como o conselho Federal de Farmácia
(CFF) e o conselho federal de Odontologia (CFO), apresentam poucas resoluções a
respeito dessa pauta, com indicações formais apenas sobre a orientação dos
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farmacêuticos em verificar o preenchimento correto de receituário de medicamentos
sujeitos a controle especial.
Conclusão
A busca por procedimentos estéticos que sejam rápidos e bem intensos estão sendo
cada vez mais buscados entre os jovens de hoje. Alguns desses produtos incluem o
uso de esteroides anabolizantes androgênicos, que diante de tudo, impõem danos à
saúde dos seus usuários, que veem o corpo como mercadoria de consumo e resultado
de um trabalho árduo. A inclusão, portanto, de produtos de procedências duvidosas,
aplicados de formas ainda mais danosas, de laboratórios clandestinos gerenciados por
profissionais inescrupulosos com incontáveis irregularidades procedimentais estão
sendo cada vez recrutados por esse público crescente. A regulamentação desses
hormônios é feita, entretanto, por leis já estabelecidas que não são praticadas e não
apresentam resoluções mais complexas e amplas como a observada no estado do Rio
de Janeiro. De fato, diante das pesquisas o crime há compensado para os autores,
com leis insuscetíveis de coibir ou desestimular delitos. Ainda nesse sentido, o
controle do consumo não é devidamente barrado, com mídias que, apesar de
retratarem o uso indevido de EAA por artistas, retratou-se como incentivo fisiculturista,
uma vez que não houve regressão nos índices relacionados. Outro ponto é o reduzido
aporte das escolas de ensino fundamental e médio, que mesmo sendo um dos
principais contingentes de usuários dessas drogas, não apresentam estratégias
organizadas ou estruturadas para impedir essa veiculação indevida. Por fim, o controle
dos EAA, assim como outras drogas como a maconha, enfrenta a dificuldade
sociocultural da proibição mais efetivamente incisiva, com o viés de gerar resultados
extremamente opostos, como consumo indeliberado. A fiscalização, por sua vez,
apresenta uma série de gestores, como esferas municipais, estaduais e federais, com
secretarias e polícias para a realização efetiva dessa tarefa. No entanto, uma
variedade de entraves acontece como a dificuldade de articulação entre esses setores,
a falta de alcance da polícia federal virtualmente, e a deficiência dos órgãos
fiscalizadores como a vigilância sanitária e CONFEF, que só realizam inspeções
parciais e pontuais a partir de denúncias realizadas às sociedades. Conjuntamente a
esse processo, existem as aplicações das sociedades profissionais que tentam
realizar atividades informativas e complexas sobre a fiscalização dos comércios.
Contudo, as campanhas da SBEM permanecem centradas às realidades maiores,
como regiões do sul e sudeste, sem alcance no Nordeste ou sertão potiguar. As outras
sociedades se encontram quiescentes e não se posicionam quanto a essas ações
afirmativas sobre EAA.
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TÍTULO: DESEMPENHO COGNITIVO, SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA DE
ESTUDANTES DE MEDICINA A PARTIR DA SIMULAÇÃO CLÍNICA EM IMUNIZAÇÃO.
Resumo
O estudo tem por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de estudantes
de medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização no contexto do ensino
médico. Trata-se de estudo de intervenção, quantitativo, compreendido em duas fases.
Será utilizado o delineamento quase-experimental de grupo controle não equivalente do
tipo pré- teste e pós-teste. Serão respeitados todos os aspectos éticos. A amostra inicial
será composta por 80 estudantes de medicina. Os estudantes serão alocados em dois
grupos: controle e experimental. O grupo controle terá acesso a uma aula tradicional
referente à imunização. O grupo experimental participará de uma sessão de simulação
com cinco cenários. Além da caracterização sociodemográfica, os estudantes irão
responder a um pré-teste e pós-teste para aferir o conhecimento/ desempenho
cognitivo. Além disso, será aplicada uma escala de satisfação e autoconfiança na
aprendizagem. Os dados serão analisados pelo SPSS (Pacote Estatístico para Ciências
Sociais) versão 24. Para a caracterização do perfil sociodemográfico, será utilizada a
estatística descritiva. Na análise do desempenho cognitivo e na análise dos scores de
satisfação e autoconfiança na aprendizagem, será utilizado o teste de Mann - Whitney,
para um nível de significância de 5%. Além disso, será realizado o teste de Teste de
Wilcoxon para análise intragrupos.
Palavras-chave: Simulação. Ensino médico. Atenção Primária à Saúde.
TITLE: COGNITIVE PERFORMANCE, SATISFACTION AND SELF-CONFIDENCE OF
MEDICINE STUDENTS FROM THE CLINICAL SIMULATION IN IMMUNIZATION.
Abstract
The study aims to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of medical
students from the use of simulation in teaching immunization in the context of medical
education. This is a quantitative intervention study, comprised of two phases. A pre-test
and post-test non-equivalent control group design will be used. All ethical aspects will be
respected. The initial sample will consist of 80 medical students. Students will be
allocated into two groups: control and experimental. The control group will have access
to a traditional immunization class. The experimental group will participate in a simulation
session with five scenarios. In addition to the sociodemographic characterization,
students will answer a pre-test and post-test to assess cognitive knowledge /
performance. In addition, a scale of satisfaction and self-confidence in learning will be
applied. The data will be analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
version 24. For the characterization of the sociodemographic profile, descriptive statistics
CIÊNCIAS DA VIDA

1577

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

will be used. In the analysis of cognitive performance and in the analysis of satisfaction
and self-confidence scores in learning, the Mann - Whitney test will be used, for a
significance level of 5%. In addition, the Wilcoxon Test test for intra-group analysis will
be performed.
Keywords: Simulation. Medical teaching. Primary Health Care.
Introdução
Pensar no ensino em saúde no contexto atual implica em refletir sobre o investimento
em estrutura e recursos humanos, na diversificação de estratégias de ensino e
aprendizagem, na minimização dos erros em saúde, na garantia da segurança do
paciente, na qualificação da força de trabalho, no respeito, integralidade e humanização
da assistência, entre outras questões (COSTA et al., 2018). É importante destacar que
o contato entre estudantes, profissionais e usuários deve ser mediado a partir do
conhecimento, competências e habilidades, orientadas pelos princípios bioéticos e dos
direitos humanos (COSTA et al., 2018). Logo, acredita-se que para que esse profissional
possa chegar mais preparado na prática real, é imprescindível que este vivencie,
durante a formação, diferentes momentos que oportunize o desenvolvimento dessas
destrezas. Para tanto, pensa-se em estratégias de ensino e aprendizagem que
contemplem essa perspectiva, sejam capazes de melhorar o desempenho do estudante,
favoreçam a autoconfiança e que promova satisfação. A simulação contempla essas
perspectivas uma vez que promove a aprendizagem significativa e reproduzir diferentes
realidades em saúde (MESKA et al., 2018). A simulação clínica é definida como uma
estratégia de ensino que se utiliza de tecnologias para replicar cenários que simulam a
prática, em ambiente controlado e realista, onde o estudante participa ativamente do
processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de praticar exaustivamente,
aprender, refletir e avaliar produtos e processos (COSTA et al., 2018). Estudos mostram
vantagens dessa estratégia em detrimento a outras, a saber: vivenciar situações clínicas
independente do acaso; segurança do paciente e do estudante; a utilização prévia de
tecnologias disponíveis nos equipamentos de saúde, e entre outras (SWENTY;
EGGLESTON, 2011; COSTA, 2017). Investigações na área da simulação clínica
também tem contribuído no desenvolvimento de diversas competências e habilidades
específicas e transversais (COSTA, 2017). Vale destacar, que nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, encoraja-se o uso dessa
estratégia no ensino médico. Nesse documento, a construção de cenários e a
problematização é ressaltada por garantir um exercício das capacidades solicitadas,
integrando-se, assim, teoria e prática. As situações simuladas são ressaltadas
sobretudo pela proteção às pessoas como também pela possibilidade de todos os
estudantes serem expostos a uma experiência comum. (BRASIL, 2014). A satisfação é
entendida como um sentimento de prazer dada pelo alcance daquilo que se espera
(MESKA et al., 2016). No tocante ao estudante, pode ser associada à maior
envolvimento e motivação para aprender. Ademais, pode ser um indicador para avaliar
as estratégias de ensino adotadas quanto aos objetivos de aprendizagem e do próprio
desempenho e autoconfiança. (BAPTISTA et al., 2014; MESKA et al., 2018; SIGALITI,
2017). A autoconfiança está relacionada à crença no sucesso das ações nas
competências e habilidades. Poucos estudos científicos nessa área comparam as
estratégias mais tradicionais com as estratégias mais inovadoras, como é o caso da
simulação. Então, pretende-se, nesta pesquisa, obter respostas para os seguintes
questionamentos: A aula expositiva é mais eficaz, do ponto de vista da aprendizagem
significativa, quando comparado à simulação clínica? A aula expositiva desperta no
estudante de medicina maiores scores de satisfação e autoconfiança na aprendizagem
quando comparada a simulação clínica? A hipótese nula é que a aula expositiva é tão
eficaz, do ponto de vista da aprendizagem significativa, quanto a simulação clínica. Além
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disso, ambas as estratégias produzem satisfação e autoconfiança na aprendizagem em
escores semelhantes. A hipótese alternativa é que a partir da simulação clínica o
discente retém mais informações, logo aprende mais quando comparado a aula
expositiva. Portanto, produz maior satisfação e autoconfiança nos estudantes.
Metodologia

Trata-se de um estudo metodológico para construção de seis cenários de simulação
clínica com ênfase em imunização, voltado para o ensino médico. Os estudos
metodológicos objetivam desenvolver, validar e avaliar estratégias e métodos de
pesquisa, além da elaboração de instrumentos confiáveis e replicáveis noutras
pesquisas
científicas
(POLIT;
BECK,
2011).
Fora realizada inicialmente uma revisão de literatura minuciosa com vistas a embasar
teoricamente este Projeto de Pesquisa, sendo analisados artigos originais, estudos
experimentais e conceituais relacionados à simulação clínica, mais especificamente no
âmbito dos procedimentos em imunização. Juntamente a isso, na intenção de mensurar
a eficácia clínica da simulação em diversas perspectivas do ensino, tal como descreve
o título deste Projeto, foram desenvolvidos questionários acerca do conteúdo explorado
na teorização deste trabalho, principalmente no que diz respeito ao calendário de
vacinação. Esse passo exibe uma importância exclusiva dada a sua capacidade de
poder
avaliar
o
aprendizado
num
contexto
simulatório.
Para a construção do cenário utilizou-se dos critérios de Fabri et al., (2017), que leva
em consideração os seguintes aspectos: a) conhecimento prévio do aluno; b) objetivo
da aprendizagem; c) fundamentação teórica da atividade; d) preparo do cenário; e)
desenvolvimento do cenário; f) debriefing e g) avaliação. Além disso, para a construção
dos objetivos de aprendizagem, foi utilizado a taxonomia de Bloom e a estrutura SMART
(BLOOM, 1956; COMMITTEE, 2016). Em se tratando da validação dos instrumentos,
todos os cenários e o conteúdo de aferição de conhecimentos específicos serão
enviados para 20 juízes, convidados com base nos seguintes critérios: ser médico ou
enfermeiro, ter experiência na área de simulação clínica e vivência/experiência com
imunização, e ter, no mínimo, o título de mestre na área da saúde. Serão excluídos os
juízes que não responderem a validação através de respostas aos e-mails enviados e
ou aqueles que responderam, parcialmente, os cenários. Para tanto será utilizado o
teste de concordância de Kappa, sendo aceita a concordância maior ou igual a 0,61
para que a concordância seja, no mínimo, substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente,
excelente
(0,81
–
1).
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve
aprovação. Em seguida, foi registrado na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos.
.Infelizmento, devido à pandemia do Novo Coronavírus, apenas a etapa de construção
dos cenários em imunização foi concluída, faltando, dessa forma, o prosseguimento do
trabalho quanto à validação desses cenários por juízes convidados e,
consequentemente, a submissão do grupo controle ao experimento.

Resultados e Discussões
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Seguindo os critérios de Fabri et al (2017) para a elaboração dos cenários, estes se
ateram à imunização da criança, adulto e idoso no contexto da Atenção Primária à
Saúde (APS); atualização vacinal da gestante e administração de vacinas em recémnascido na maternidade.Todos eles possuíam objetivos de aprendizagem, tempo de
duração, descrição dos elementos necessários à cena e um caso clínico para incorporar
o contexto da simulação (Anexo). A construção de cada cenário manteve interface com
a ciência baseada em evidências na medida em que demandou intensa pesquisa em
base de dados para sua construção ser possibilitada, e mais: após isso, realizou-se um
checklist com condutas esperadas para os alunos na simulação de cada cenário
programado
(Anexo).
Entretanto, devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), etapas posteriores
não puderam ser cumpridas, faltando, dessa forma, o prosseguimento do trabalho
quanto à validação desses cenários por juízes convidados e, consequentemente, a
submissão do grupo controle ao experimento. Ademais, é válido destacar que, toda
tarefa passível de ser executada remotamente foi feita, haja vista o engajamento de
todos os membros da Iniciação Científica e de seu orientador, Prof. Dr. Raphael Raniere,
o qual manteve a condução continuada das reuniões deste Projeto de modo online.

Conclusão

Por fim, em razão da pandemia do Novo Coronavírus, o presente estudo, relativamente
à eficácia da simulação clínica na aprendizagem, não pôde obter conclusões. Muito
embora tal linha de pesquisa possua demasiada importância para as evidências
médicas. Desse modo, é mais que assertivo recomendar seu seguimento dada as suas
expectativas positivas. Espera-se, portanto, que num futuro próximo tal temática
pesquisada angarie novas benesses à ciência brasileira.
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TÍTULO: POLIMORFISMO -1306 C>T DO GENE MMP-2 COMO MARCADOR
MOLECULAR PROGNÓSTICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E
PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Resumo
Pouco se sabe sobre em que medida determinados polimorfismos de nucleotídeos
únicos têm a capacidade de afetar a suscetibilidade dos indivíduos para o
desenvolvimento do câncer de células escamosas. Objetivo: Revisar sistematicamente
os estudos clínicos sobre a influência de polimorfismos do gene MMP-2 no risco para o
desenvolvimento do carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço. Método: Procedeuse com uma seleção de artigos científicos através do acesso às bases de dados
MEDLINE via (PubMed e Scielo) e Lilacs, mediante os estudos encontrados após a
combinação de palavras-chave. A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada por
meio da Newcastle-Ottawa scale. Resultados: Sete trabalhos investigaram a relação
entre o risco de desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço e polimorfismos
relacionados à proteinase de matriz MMP-2, dentre os quais: -1306 C>T e -735 C>T. O
tamanho das amostras variou de 377 a 1744 participantes. Conclusão: O polimorfismo
-1306 C>T do gene MMP-2 está associado a uma maior suscetibilidade para o
desenvolvimento do carcinoma epidermóide de cavidade oral e do carcinoma
epidermóide de cabeça e pescoço, embora ainda não exista um consenso na literatura
que explique a diferente participação dos alelos em neoplasias semelhantes, fazendose elementar uma metanálise que venha a elucidar as divergências entre os estudos.
Palavras-chave: Carcinoma, MMP-2, Cabeça e Pescoço, Polimorfismo
TITLE: POLYMORPHISM -1306 C> T OF THE MMP-2 GENE AS A PROGNOSTIC
MOLECULAR

MARKER

OF

THE

HEAD

AND

NECK

SQUAMOUS

CELLS

CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW
Abstract

Little is known about how certain Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) can affect
the risk of developing carcinomas. Objective: We did a systematic review to assess the
influence of polymorphisms of the gene MMP-2 over the clinical outcomes of the oral
and head and neck squamous cells carcinoma. Methods: A selection of scientific articles
was led through access to the MEDLINE databases and Lilacs in order to investigate the
influence of the MMP-2 gene on carcinogenesis, after the combination of keywords. The
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methodological quality of the articles was assessed using the Newcastle-Ottawa scale.
Results: Seven studies investigated the relationship between the risk of developing head
and neck cancer and polymorphisms related to MMP-2 matrix proteinase, among which:
-1306 C> T and -735 C> T. The size of the samples varied from 377 to 1744 participants.
Conclusion: The -1306 C> T polymorphism of the MMP-2 gene is associated with a
greater susceptibility to the development of oral cavity squamous cell carcinoma and
head and neck squamous cell carcinoma, although there is still no consensus in the
literature that explains the different allele participation in similar neoplasms, making a
meta-analysis essential to elucidate the divergences between studies.

Keywords: Carcinoma, MMP-2, Head and Neck, Polymorphism
Introdução
Estudos indicam que além do tabagismo, alcoolismo e infecção pelo Papiloma Vírus
Humano (HPV), diferentes genótipos estão associados ao aparecimento de tumores da
cavidade oral, laringe e faringe [1-3]. Assim como em outros tipos de câncer, sabe-se
que fatores genéticos do hospedeiro são importantes em relação ao estudo desta
carcinogênese. Ou seja, o microambiente tumoral passa a ser modificado pelo produto
da expressão gênica [4,5].
Sob essa perspectiva, é importante destacar a família MMP, a qual corresponde a um
grupo de metaloproteinases dependentes de zinco ou cálcio capazes de degradar,
essencialmente, todos os componentes da matriz extracelular, o que é um evento chave
para processos fisiológicos e no adoecimento [6-9]: a invasão, progressão e metástase
de tumores malignos pode ser dar a partir da habilidade de moléculas como a
metaloproteinase de matriz-2 (MMP-2) em degradar o colágeno tipo IV, principal
componente da membrana basal dos tecidos [10-13].
É fundamental ressaltar, ainda, que um polimorfismo em um único par de bases
localizado na região promotora do código genético dessa colagenase, na posição -1306,
o qual pode conter uma timina ou uma citosina, tem sido associado com o aumento da
atividade transcripcional do gene da MMP-2 [14,15]. Considerando as evidências
insuficientes e os resultados inconclusivos sobre as variantes genéticas da MMP-2
associadas ao risco de Carcinoma Epidermoide de Cabeça e Pescoço (CECP), uma
revisão sistemática é necessária para avaliar estas associações. Logo, o objetivo desta
revisão sistemática é avaliar a influência de polimorfismos do gene MMP-2 sobre o risco
de desenvolvimento do carcinoma de células escamosas na região da cabeça e
pescoço.

Metodologia

2.1 Estratégia de Busca na Literatura
A princípio, procedeu-se com um levantamento de artigos científicos através do acesso
às bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs, durante o primeiro semestre de 2020. Os
descritores escolhidos compreendiam três grupos, previamente selecionados a partir do
vocabulário contido nos sistemas Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em

CIÊNCIAS DA VIDA

1596

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Ciências da Saúde (DeCS). Foram utilizados como descritores do gene os termos
“MMP-2” AND “POLYMORPHISM” OR “POLYMORPHISMS” OR “SNP”. As palavraschave “CANCER” OR “TUMOR” OR “MALIGNACY” OR “NEOPLASM” OR
“CARCINOMA” foram usadas como indicadores da condição da população analisada.
Para o sítio onde o câncer em questão se localiza, os descritores “HEAD AND NECK”
OR “HNC” OR “PHARYNX” OR “NASOPHARYNX” OR “ORAL” OR “ORAL CAVITY” OR
“OROPHARYNX”
OR
“PHARYNGEAL”
OR
“OROPHARYNGEAL”
OR
“NASOPHARYNGEAL” OR “LARYNGOPHARYNX” “LARYNGOPHARYNGEAL” OR
“HYPHARYNX” OR “HYPHARYNGEAL” OR “NASAL CAVITY” OR “NASAL” OR
“LARYNX” foram empregados.
2.2 Critérios de Inclusão
Foram incluídos na revisão (a) artigos originais, (b) divulgados na língua inglesa, (c)
publicados entre o período de 2000 a 2020, sendo elegíveis estudos que abordassem a
relação entre a MMP-2 e o sua relação com o polimorfismo.
A seleção dos artigos foi realizadas em duas etapas. Na primeira, dois pesquisadores
independentes fizeram a leitura dos títulos e resumos dos estudos encontrados na
busca inicial, de acordo com os critérios de exclusão. Após este processo, teve início a
segunda etapa, com a leitura na íntegra dos artigos selecionados, culminando com a
seleção de sete trabalhos. Os estudos incluídos foram lidos em sua totalidade e
analisados quanto ao tipo de estudo, objetivo, amostra, metodologia e resultados. Os
textos completos de artigos potencialmente elegíveis foram revisados para análise dos
dados. Os mesmos dois investigadores revisaram os trabalhos independentemente e
confirmaram a elegibilidade dos artigos.
A escala de avaliação da qualidade (Newcastle-Ottawa Score ou NOS) foi usada para
avaliar a qualidade dos estudos nessa metanálise. Estudos com escores NOS> 6 foram
considerados de alta qualidade[16].
2.3 Extração de Dados e Avaliação da Qualidade dos Estudos
Os dados dos estudos incluídos foram extraídos por dois autores independentemente,
e as divergências foram resolvidas por consenso com um terceiro autor. As seguintes
variáveis foram recuperados dos estudos incluídos: autor, ano de publicação, país, sexo,
idade média, tamanho da amostra, números ou frequências de genótipos e alelos e
status de equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). O HWE foi obtido no artigo ou calculando
distribuições de genótipo.

Resultados e Discussões

3.1 Características dos Estudos Analisados
Um total de dezenove artigos foram identificados através da pesquisa inicial. Na triagem
acerca das duplicações e elegibilidade, dados de sete estudos foram extraídos e
finalmente incluídos nesta revisão sistemática [17-23] (figura 1). A correlação entre os
grupos étnicos analisados, polimorfismos e tipos de lesões neoplásicas ou pré-
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neoplásicas, bem como informações sobre as amostras selecionadas são vistas da
tabela 1.
Os sete trabalhos investigaram a relação entre o risco de desenvolvimento de CECP e
polimorfismos relacionados à proteinase de matriz MMP-2, dentre os quais: -1306 C>T
e -735 C>T, também encontrados na literatura como rs243865 e rs2285053,
respectivamente. Todos os estudos incluídos foram publicados entre 2004 e 2018, na
língua inglesa. O tamanho das amostras variou de 377 a 1744 participantes. A etnia
asiática foi alvo dos sete estudos, dada a relevância epidemiológica dos tumores de
cabeça e pescoço entre os orientais habitantes da Índia, China, Tailândia e Taiwan.
Foram utilizados quatro métodos de genotipagem diferentes, incluindo: sequenciamento
direto, TaqMan, reação em cadeia da polimerase-polimorfismo de comprimento de
fragmento de restrição (PCR-RFLP) e a reação em cadeia da polimerase (PCR).
As frequências genotípicas dos polimorfismos incluídos nos estudos podem ser
observados na tabela 2.
Como pode-se observar na tabela 2, três pesquisas dedicaram-se a analisar o
carcinoma oral de células escamosas (OSCC) e sua relação com os polimorfismos
rs243842, rs243865 e rs2285053 da MMP-2 [18, 21-22]. Em Tsai e colaboradores, as
distribuições de frequências alélicas mostraram que o alelo T variante do promotor 1306 conferiu suscetibilidade inferior ao alelo C selvagem (p=1,1 x 10-6; OR=0,61; IC
95%=0,50-0,75) [18]. Inferência semelhante foi apontada por Lin et al, posto que os
indivíduos portadores do genótipo CC (p=0,04; OR=1,89; IC 95%=1,03-3,45) tinham
aproximadamente risco duas vezes maior de desenvolver OSCC quando comparados
com o genótipo CT ou TT [21]. Contudo, o mesmo não foi observado em Yete et al, na
medida que na amostra indiana, possuir o genótipo CC indicou risco diminuído para
câncer oral (p = 0,002; OR=0,67; IC 95%=0,51-0,86) [22].
Ainda levando em consideração o polimorfismo rs243865, trabalhos chineses
exploraram seu vínculo com o câncer de nasofaringe (NPC), de forma que os pacientes
com o genótipo CC tiveram um risco aumentado (OR=1,55; IC 95% = 1,05-2,27) em
comparação com aqueles portadores dos genótipos CT ou TT [20], corroborando com
estudo prévio desenvolvido com indivíduos das províncias chinesas de Guangdong e
Guangxi, no qual homozigotos CC possuíam aumento na suscetibilidade para o NPC
(OR=2.01; IC 95% = 1.30–3.10) [19]. Inclusive, o risco de desenvolver NPC foi
acentuadamente aumentado em indivíduos fumantes (OR=15,04; IC 95%=6,65-33,99);
fumantes com carga tabágica equivalente a 20 maços/anos (OR=18,66; IC95% =7,6745,38) ou jovens (<60 anos) ao diagnóstico (OR =1,52; IC 95% = 1,01 -2,29) [20].
Ademais, o polimorfismo rs2285053 também foi associado ao NPC quando o genótipo
CC se fazia presente (p = OR = 1.56; IC 95% = 1.17–2.09), em detrimento das variantes
CT e TT [19], embora não tenha sido encontrada relação com o OSCC em dados mais
recentes, tendo em vista que não houve distribuição diferencial significativa (p=0,6604)
entre as frequências alélicas do promotor -735 da MMP-2, nem evidência positiva de
envolvimento dos genótipos no status de recorrência ou metástase para pacientes
taiwaneses com câncer oral [18].
Quanto ao carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço (HNSCC), Chaudhary
et al e O-Charoenrat et al teceram considerações sobre sua ligação com o polimorfismo
rs243865 da MMP-2 [17,23]. Os estudos divergiram a respeito do alelo protetor no
polimorfismo -1306 C>T. Para o primeiro autor, indivíduos com o genótipo CC tiveram
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um risco significativamente aumentado (OR=1,97; IC95% = 1,23–3,15) para o
desenvolvimento de HNSCC, em comparação com aqueles que carregavam o alelo
variante (CT ou TT) [17]. Já para o segundo autor, o alelo T mostrou uma associação
forte (frequência do alelo T = 0,25; OR=1,86; IC 95% = 1,15-1,85 e p <0,00) nos casos
de HNSCC em comparação ao controle saudável, levando-o a apresentar genótipo TT
como fator de risco para o desenvolvimento de HNSCC (p <0,00) e progressão do
carcinoma (p <0,003) [23].
Quatro estudos também se debruçaram sobre variáveis clínicas compatíveis com a
progressão da doença [17,19,21,23], com o intuito de avaliar se havia associação entre
os genótipos e o prognóstico dos pacientes. Três artigos puderam perceber uma intensa
vinculação entre as variações no DNA e os estilo de vida dos indivíduos acometidos
pelo carcinoma epidermóide [19,20,23], com destaque para o carcinoma de nasofaringe
e o tabagismo, prática deletéria nas populações do sudeste (OR = 2.38; IC 95% = 1.015.60) e sul (OR = 15.04; IC 95% = 6.65-33.99) da China, e para o hábito de mascar noz
de areca, comum entre os indianos acometidos pelo carcinoma epidermoide de cabeça
e pescoço (p<0,00) e fibrose da submucosa oral (p<0,01), um tipo de lesão oral prémaligna (OPL).
Por fim, é possível dizer que entre os ensaios clínicos apurados nesta revisão
sistemática, encontrou-se heterogenicidade entre os estudos no que se refere ao alelo
protetor para o carcinoma epidermoide, ao se explorar a expressão do polimorfismo
rs243865. A presença do alelo C mostrou-se protetora em dois estudos sobre casos de
HNSCC [22] e câncer de cavidade oral [23], de maneira que a presença de uma timina
entre os alelos conferiu, ademais, influência para a progressão do câncer (p < 0.003) e
de lesões pré-neoplásicas (p < 0.02 ) [23]. Os outros pesquisadores, em um contraponto,
destacaram o alelo T como protetor no câncer oral (p = 1.1; OR = 0.61; IC 95% = 0.500.75) [18] com a frequência do genótipo CC significativamente maior nos casos de
OSCC do que nos controles (OR = 1,89; IC 95% = 1,03–3,45) [16]; no HNSCC (OR =
1.97; IC 95% = 1.23–3.15) [17] e de nasofaringe, como citado anteriormente [19,20]. O
genótipo CC também contribuiu para as variantes clinicopatológicas no câncer de
cavidade oral, incluindo espessura do tumor >10 mm (p = 0,0203), presença de
metástases nodais (p = 0,0008) e estágios patológicos avançados (p = 0,0043) [17], de
tal modo que os pacientes carregando o genótipo de CT ou TT na região promotora 1306 da MMP-2 estavam sujeitos a menor risco de metástase dentro de 5 anos de
cirurgia (p = 0,0102) do que aqueles pacientes portadores do genótipo CC de tipo
selvagem [18].
O prognóstico e as opções terapêuticas multimodais para pacientes com câncer de
cabeça e pescoço variam dependendo de fatores epidemiológicos, localização
anatômica e estadiamento. Há uma heterogeneidade marcante de tumores que surgem
nesta região, de modo que os carcinomas de células escamosas atingem quatro sítios
anatômicos principais: a cavidade oral, cavidade nasossinusal, faringe e laringe;
enquanto o câncer nasofaríngeo possui diferenças na epidemiologia, patologia e história
natural [24].
A invasão local e alta taxa de metástases para linfonodos cervicais no câncer oral são
atribuídas a moléculas de adesão e/ou enzimas degradantes da matriz. Nesse meio, as
metaloproteinases de matriz, através da degradação da membrana basal, contribuem
para disseminação do câncer e indução da angiogênese - etapas nas quais os papéis
das MMP-2 foram implicados, visto que é secretada pelas células tumorais e estromais
[25].
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A MMP-2, também denominada gelatinase A ou colagenase tipo IV, tem um locus gênico
no cromossomo 16q13-q21 e cliva o colágeno em duas fases, a primeira semelhante à
da colagenase intersticial, seguida por gelatinólise, que é promovida pelo domínio
semelhante à fibronectina[26]. Seus promotores, -1306 (rs243865) e -735 (rs2285053),
possuem polimorfismos de nucleotídeo único que juntamente com os polimorfismos de
seu inibidor, a molécula TIMP2, podem afetar a expressão enzimática da MMP-2 ou
expressão de seu mRNA, alterando a atividade transcricional de seus próprios genes
[27-30].
Partindo da observação que a transição C>T na posição -1306 interrompe um sítio
promotor do tipo Sp1 (CCACC box) e exibe uma atividade promotora notavelmente
menor do que faz o alelo T [31,32], Tsai e colaboradores perceberam que tanto as
frequências genotípicas quanto o alélicas da transição foram diferencialmente
distribuídas entre 788 pacientes com câncer oral e 956 controles saudáveis sem câncer
e o genótipo T associado à redução do risco de metástase e à própria suscetibilidade
ao câncer [18].
Este achado recente corrobora com o que já havia sido exposto por Lin e colegas em
2004, quando relataram que a frequência do genótipo CC foi significativamente maior
em casos de carcinoma de células escamosas oral do que em controles (p = 0,04) [21].
Em 2006, em seguida, O-Charoenrat et al descobriram que as frequências alélicas de
C e T foram 93,1% e 6,9%, respectivamente, em pacientes, em comparação com 87,2%
e 12,8%, respectivamente, em controles, e a frequência do genótipo CC foi
significativamente maior em pacientes do que em controles (86,2% vs. 76%, p <0,05)
[17].
Entretanto, em 2011, Chaudhary et al. descreveram seus resultados de uma análise
genética em pacientes com OSCC e OSF em uma população indiana. Eles avaliaram o
polimorfismo MMP-2 (-1306 C>T) em 1260 indivíduos; 422 pacientes com HNSCC, 412
pacientes com OSF e 426 controles, e identificaram uma forte associação entre o alelo
T e risco de HNSCC em comparação com os controles, no entanto, porém, o mesmo
não foi o caso com OSF [23].
Já em um estudo publicado em 2020, o genótipo CC foi associado com níveis mais
elevados de MMP-2 e considerado protetor contra o desenvolvimento de oclusão
isquêmica de vasos da retina [33], o que parece paradoxal, dado o aumento da
expressão e atividade de MMP2 em doenças neovasculares da retina [34]. No entanto,
as MMPs, sendo endoproteinases com múltiplos alvos, podem alterar a estrutura
extracelular microambiente e modular a atividade de várias moléculas biologicamente
ativas e, a este respeito, alguns destes produtos clivados podem proteger da isquemia
e, além disso, prevenir o desenvolvimento de neovascularização [35].
Por fim, na investigação sobre o câncer de nasofaringe, foi sugerido que o genótipo CC
e o fator ambiental do tabagismo podem cooperar no aumento do risco de NPC,
especialmente na população jovem chinesa, de etnia cantonesa. Uma explicação para
essas descobertas é que, além da maior expressão constitutiva de Sp1 entre aqueles
que carregam o genótipo CC, entre os fumantes, principalmente fumantes inveterados,
que carregam tal genótipo, espera-se maior número de células transformadas causadas
por carcinógenos do tabaco no tecido-alvo, aumentando consequentemente a
possibilidade de que uma dessas as células formarão uma malignidade sob a condição
de expressão [19, 20].

CIÊNCIAS DA VIDA

1600

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Conclusão

O presente trabalho observou que o polimorfismo -1306 C>T do gene MMP-2 está
associado a uma maior suscetibilidade para o desenvolvimento do carcinoma
epidermóide de cavidade oral e do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço,
embora ainda não exista um consenso na literatura que explique a diferente participação
dos alelos em neoplasias semelhantes. Essa variante também foi vista como preditora
primária de risco para o carcinoma nasofaríngeo.
Diante do que foi exposto, é possível identificar que a produção científica acerca da
associação dos polimorfismos do gene MMP-2 com o carcinoma epidermóide de cabeça
e pescoço é pequena e carece de informações sobre o risco e os aspectos prognósticos
de forma ampliada, fazendo-se elementar uma metanálise que venha a elucidar as
divergências entre os estudos. Além disso, devido aos pequenos tamanhos de amostra
e heterogeneidade da população, mais estudos são necessários para esclarecer se a
associação pode ser detectada em diferentes populações de tamanhos de amostra
maiores e também entre as etnias ocidentais por meio de dados de estudos
multicêntricos conduzidos em diferentes locais, a fim de esclarecer os mecanismos
fisiopatológicos da MMP-2 e sua interação com os fatores ambientais.
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TÍTULO: COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS DESENVOLVIDAS NAS INICIATIVAS
DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: UMA REVISÃO NARRATIVA
Resumo
Introdução: A educação interprofissional em saúde (EIP) é uma temática que hoje
ganha uma discussão prioritária no cenário mundial de formação para a saúde, na
qual traduz uma importante ferramenta na condução do repensar das práticas do
trabalho em equipe. Esse estudo toma como objeto as variáveis que caracterizam as
competências colaborativas desenvolvidas nas iniciativas de educação
interprofissional. Objetivo: Assim, esse trabalho tem como objetivo identificar na
literatura as competências colaborativas desenvolvida nos estudantes de graduação
da área da saúde a partir das iniciativas de educação interprofissional. Metodologia:
Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão narrativa da literatura na base de
dado Medline, no período entre 1998 até 2020. Os termos de busca adotados foram:
“Interprofessional education”. “collaborative learning”, “interprofessional collaboration”
cruzados com “collaborative competence”. Resultados e discussão: Os artigos afirmam
que a as competências colaborativas apresentam boa média nos cursos de saúde. Em
relação ao sexo, apenas um estudo relata maior competência colaborativa para as
mulheres, que pode ser explicado pelo maior número de mulheres participantes. A
disponibilidade para a EIP varia com as váriaveis: tipo de instituição; período e idade
do estudante.
Palavras-chave: Educação interprofissional. Aprendizado colaborativo. Colaboração
TITLE:

COLLABORATIVE

SKILLS

DEVELOPED

IN

INTERPROFESSIONAL

EDUCATION INITIATIVES: A NARRATIVE REVIEW
Abstract
Introduction: Interprofessional education in health (IPE) is a theme that today gains a
priority discussion in the world scenario of health education, in which it represents an
important tool in conducting the rethinking of teamwork practices. This study takes as
an object the variables that characterize the collaborative competences developed in
the interprofessional education initiatives. Objective: Thus, this work aims to identify in
the literature the collaborative competences developed in undergraduate students in
the health field from the initiatives of interprofessional education. Methodology: This
work was elaborated from a narrative review of the literature in the Medline database,
in the period between 1998 until 2020. The search terms adopted were:
“Interprofessional education”. “Collaborative learning”, “interprofessional collaboration”
crossed with “collaborative competenc. Results and discussion: The articles state that
collaborative competences have a good average in health courses. Regarding gender,
only one study reports greater collaborative competence for women, which can be
explained by the greater number of women participating. Availability for EIP varies with
the following variables: type of institution; period and age of the student.
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Introdução
A educação interprofissional em saúde (EIP) é atualmente uma discussão constante
na formação dos profissionais de saúde, que possui como fundamento o
fortalecimento da colaboração na dinâmica do trabalho em equipe. A EIP tenta
encurtar as distâncias entre as várias profissões de saúde, permitindo que ocorra o
efetivo trabalho em equipes interprofissionais para o desenvolvimento das práticas
colaborativas que respondam às necessidades de saúde, individuais e coletivas.
Alicerçado a essa perspectiva, torna-se de fundamental importância à integração entre
ensino e saúde, além de reformas nos processos de formações profissionais nos
cursos de graduação e pós-graduação (WHO, 2010). Num ambiente de cuidados de
saúde cada vez mais complexos os modelos colaborativos de assistência são
essenciais para fornecer alta qualidade no atendimento ao paciente. Para criar um
ambiente colaborativo pronto para a prática do trabalho em equipe a formação em
saúde devem ajudar a desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e
comportamentos para a lógica do trabalho em equipe.
Porém, o fato de reunir várias profissões da área da saúde sem que sejam treinados
para isso, pode gerar dificuldades em trabalhar juntos de uma maneira
verdadeiramente integrada. A literatura internacional vem chamando a atenção para o
risco de definir qualquer atividade onde participam alunos de diferentes cursos como
EIP. Unir alunos num mesmo espaço não implica necessariamente que essa atividade
adote os preceitos fundamentais da interprofissionalidade.
Partindo dessa assertiva, membros do Interprofissional Collaborative Education (IPEC)
identificaram essa preocupação e desenvolveram competências educacionais para
apoiar o treinamento e ajudá-los a avançar para uma melhor integração dos
profissionais: as competências colaborativas.
Revisões sistemáticas, envolvendo estudos na última década, analisaram o perfil de
estudantes que vivenciaram experiências de EIP e descreveram mudanças em relação
ao desenvolvimento de competências colaborativas para trabalhar em equipe como:
desenvolvimento de valores e ética para o cuidado humanizado, melhor comunicação
entre os membros da equipe, identificação e reconhecimento dos papéis profissionais
elevando o nível de respeito entre as categorias profissionais, favorecendo a
complementaridade, a qualidade e a segurança do cuidado (RISKIYANA et al, 2018;
SALMAN, Hug, 2018).
Entretanto, as competências colaborativas não se desenvolvem de imediato,
necessitam de prática contínua e de colaboração interprofissional. Competências
como ética/valores e papéis profissionais são menos desenvolvidas que comunicação
e trabalho em equipe (RISKIYANA et al, 2018; SALMAN, Hug, 2018).
Reconhecendo a importância da EIP para o desenvolvimento das competências
colaborativas esse estudo toma como objeto as variáveis que caracterizam os
estudantes da área de saúde, seus cursos e suas relações com as competências
colaborativas mais fortes ou mais frágeis. Assim, esse trabalho tem como objetivo
identificar de forma quantitativa as competências colaborativas nos estudantes de
graduação da área da saúde.
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Defende-se a hipótese que diferentes níveis de competências colaborativas estão
relacionados às variáveis como: curso de graduação, período que o estudante está
cursando, tipos de instituição de ensino e características pessoas dos estudantes.

Metodologia

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura na base de dado
Medline, no período entre 1998 até 2020. As palavras-chave utilizadas foram
“Interprofessional education”, “Collaborative learning” “Interprofessional collaboration”.
Foram critérios de exclusão: artigos publicados antes de 1998. Somando-se todas as
bases de dados, foram encontrados 123 artigos.
Após a leitura dos títulos dos artigos, notou-se que alguns de não preenchiam os
critérios deste estudo. Foram selecionados 40 artigos para a leitura e excluídos os que
não diziam respeito ao propósito deste estudo. Após a leitura dos artigos, foram
selecionados 4 artigos que preenchiam os critérios inicialmente propostos e que foram
lidos na íntegra.

Resultados e Discussões
Neste estudo foram incluídos 04 artigos que atenderam aos critérios de inclusão
previamente acordados. Os países de origem dos estudos estavam assim
estabelecidos: 25% (Indonésia) e 75% (Brasil). Em relação aos anos de publicação
dos artigos, estão no período de 2010-2019.Dos artigos analisados, foram avaliados a
EIP mediante as seguintes escalas: Readiness Interprofessional Learning Scale
(RIPLS) e CICS29.
Título
Autores
Ano de publicação
País de origem
Resultados
Measuring the interprofessional collaborative competencies of health-care students
using a validated Indonesian version of the CICS29;
Soemantri et al
2019
Indonésia
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Obteve que as pontuações médias do curso de EIP dos alunos da área de saúde são
relativamente boas (83,8 ± 3,4). As pontuações também são semelhantes entre as
faculdades, incluindo os estudantes de medicina (84,4 ± 3,4), estudantes de
odontologia (82,6 ± 3,3), estudantes de saúde pública (83,9 ± 3,6), estudantes de
enfermagem (84,1 ± 3,4) e estudantes de farmácia (83,7 ± 3,1). Nenhuma correlação
significativa foi encontrada entre as pontuações totais do CICS29 e a pontuação final
do curso IPE (r = 0,069, p =. 065) ou com a idade (r = - 0,048, p =. 206).
Avaliação da Disponibilidade para Aprendizagem Interprofissional de Estudantes de
Ciências da Saúde
Nuto et al
2016
Brasil
Da amostra, participaram 186 (24,2%) homens e 584 (75,8%) mulheres. Houve
significância estatística (p-valor = 0,0082) em relação à média superior das mulheres
(109,27) em desenvolver competências colaborativas em comparação aos homens
(107,5). Também foi observado um decréscimo do escore de competências
colaborativas com o aumento do grupo etário, pois no grupo de 16-20 anos a média foi
de 110, e nos grupos de 21-25 e acima de 26 anos foi de 108,2 (p-valor = 0,016). A
média geral de desenvolvimento de competências colaborativas de todos os
participantes da pesquisa foi de 108,8, não havendo diferença significativa por curso
(p-valor = 0,947). Ainda foi analisado que os alunos concluintes possuem menor
potencial para desenvolver competências colaborativas (107,93) do que os
intermediários (108,7) e ingressantes (110,3) (p-valor = 0,0052).
Avaliação da formação interprofissional no ensino superior em saúde: aspectos da
colaboração e do trabalho em equipe
Aguilar-da-Silva et al
2010
Brasil
As respostas obtidas revelaram que no que se refere à eficácia do trabalho em grupo a
maioria dos estudantes concordaram ou concordaram fortemente que a aprendizagem
com outros estudantes irão ajudá-los a tornarem-se melhores no trabalho em equipe
(Q1 n =122, 90,37%) e que o desenvolvimento de competências profissionais são
essenciais para que todos possam aprender sobre o cuidado ao paciente (Q3 n = 119,
88,14%). Foram positivas as opiniões sobre os benefícios do trabalho em equipe e a
maioria dos estudantes concordou ou concordou fortemente que a aprendizagem
compartilhada os ajuda a compreender as próprias limitações (Q4 n = 88, 65,18%)
porém (16,29%) se posicionou como neutra nesta questão. A maioria também indicou
que os pacientes se beneficiam quando o trabalho é realizado em conjunto na
resolução dos problemas (Q5 n = 101, 74,81%). No que se refere ao aumento da
capacidade na resolução de problemas clínicos quando se trabalha em equipe foi
observado que houve a concordância da maioria (Q6 n=76, 56,29%). Entretanto,
observou-se que 43% mantiveram-se neutros ou em desacordo com este item. A
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maioria dos estudantes também concordou ou concordou fortemente que o
aprendizado de habilidades e atitudes deve ser desenvolvido em conjunto com
estudantes de outros cursos (Q8 n = 97, 71,85%).
Adaptação transcultural e validação da Readiness for Interprofessional Learning Scale
no Brasil
Peduzzi
et al.
2015
Brasil
A análise fatorial resultou em uma escala com 27 itens e três fatores:
Fator 1 - Trabalho em equipe e colaboração 14 itens (1-9, 12-16), fator 2 - Profissional
identidade 8 itens (10, 11, 17, 19, 21-24) e fator 3 - centramento no paciente 5 itens
(25-29). O alfa de Cronbach dos três fatores foi respectivamente: 0,90; 0,66; 0,75.
A análise de variância mostrou que os três fatores são capazes de diferenciar
significativamente
os grupos profissionais.
Esses achados reforçam os dados advindos da literatura. McNair (2005) defende que
aprender junto sobre a dinâmica do trabalho em saúde melhora as competências para
a oferta de serviços de saúde mais integrais e resolutivos. Ao adotar uma postura de
cooperação/colaboração em detrimento de competição e concorrência, os
profissionais tornam-se aliados e desenvolvem entre si uma relação de respeito
mútuo, parceria, compartilhamento e interdependência.

Conclusão
Apesar de ter sido recente, as políticas para implementação da EIP nos cursos de
saúde, no Brasil, vêm apresentando resultados cada vez mais evidentes. A
mensuração de dados através de pesquisas quantitativas e qualitativas voltadas ao
tema relacionado aos alunos das graduações de saúde, só colaboram para comprovar
a eficácia das iniciativas voltadas para a implementação da EIP nos cursos de saúde.
Porém, vale salientar que muitos desafios ainda estão previstos, pois há de se pensar
em estratégias que assegurem a sustentabilidade das iniciativas para o EIP e dos
desafios relacionados com a formação em saúde.
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TÍTULO: Capacidade Funcional e Mobilidade de Idosos Comunitários
Resumo
O presente estudo fundamenta-se em avaliar as condições de saúde de idosos
acolhidos pela Estratégia de Saúde da Família, bem como pretende incentivar a
utilização de inquéritos válidos e confiáveis para avaliação do idoso pelos membros
das equipes da Atenção Primária à Saúde. Métodos: Trata-se de uma pesquisa do tipo
transversal com idosos do município de Caicó, com idades iguais ou superiores a 65
anos, de ambos os sexos. Para informações sociodemográficas foi utilizado um
questionário pré-estruturado, a avaliação das comorbidades foi investigada através do
auto relato e a prática de atividade física a partir do questionamento direto sobre a
prática nos últimos três meses. Resultados: Não foram observadas associações
significativas entre a capacidade funcional com o sexo, a presença de comorbidades
ou a prática de atividade física entre os participantes. Em relação à prática de
atividade física não houve associação com a capacidade funcional, entretanto,
destacou-se uma relação entre a mobilidade reduzida com não praticar atividade
física, independente do sexo, da idade e da presença de comorbidades. Conclusão: O
estudo revela que a realização de atividade física pode atuar como uma estratégia
preventiva em saúde, servindo como fator de proteção para a perda da mobilidade,
apesar do avançar da idade. Além disso, a Atenção Primária à Saúde pode favorecer
a prática de atividade física em idosos para prevenir eventos adversos e estimular o
envelhecimento ativo e saudável.
Palavras-chave: Idoso; Atenção Primária à Saúde; Capacidade Funcional.
TITLE: Evaluation on the health conditions of elderly care in the family health strategy of
the city of Caicó and Currais Novos – RN
Abstract
The present study is based on evaluating the health conditions of elderly people
welcomed by the Family Health Strategy, as well as the intention to use valid and
considered surveys for the evaluation of the elderly by members of the Primary Health
Care teams. Methods: Treats a cross-sectional study with elderly people from the
municipality of Caicó, aged 65 years and over, both sexes. For socio-demographic
information, a pre-structured questionnaire was used, an assessment of comorbidities
was investigated through self-report and the practice of physical activity based on
direct questioning about the practice in the last three months. Results: No significant
associations were observed between functional capacity and sex, the presence of
comorbidities or the practice of physical activity among the participants. Regarding the
practice of physical activity, there was no association with functional capacity, however,
there was a relation between reduced mobility and not practicing any activity,
regardless of sex, age and the presence of comorbidities. Conclusion: The study
shows that physical activity can act as a preventive health strategy, serving as a
protective factor against loss of mobility, despite advancing age. Also, Primary Health
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Care can favor the practice of physical activity in the elderly to prevent adverse events
and encourage active and healthy aging.
Keywords: Elderly; Primary Health Care; Functional capacity.
Introdução
O envelhecimento populacional é um fenômeno que vem ocorrendo mundialmente. No
Brasil, essa transição demográfica acontece de forma acentuada, sendo considerada
uma das mais aceleradas globalmente.¹ Esse novo cenário, proporciona o aumento de
doenças crônicas não transmissíveis que pode impactar na funcionalidade dos sujeitos
e acarretar prejuízos a qualidade de vida, exigindo mudanças do sistema público de
saúde que garantam a atenção integral a saúde das pessoas idosas. ² Nesse sentido,
tratando- se da pessoa idosa a capacidade funcional consiste em avaliar uma
dimensão da saúde, favorecendo o cuidado voltado a autonomia e independência
relacionada às atividades básicas e instrumentais de vida diária, tornando-se
fundamental a avaliação para controle e preservação do envelhecimento ativo. A
política Nacional de Saúde da pessoa idosa (PNSPI) admite esses sujeitos como um
grupo de maior vulnerabilidade dentre os outros, e sugere a incorporação, na atenção
básica, de ferramentas que gerem melhoria da qualidade e ampliação da
resolutividade da atenção à pessoa idosa, incentivando o uso de instrumentos técnicos
válidos, como de avaliação funcional e psicossocial. Bem como, a política sugere uma
abordagem multidimensional do idoso que possibilite a detecção de fatores de risco e
eventos adversos permitindo assim, o desenvolvimento de ações preventivas e
precoces. No Brasil, a atenção básica funciona como ordenadora do cuidado dos
usuários do Sistema Público de Saúde, tendo um papel fundamental na assistência
integral à pessoa idosa. Dentro desse cenário, o Ministério da Saúde oferece a
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como um dispositivo de apoio para avaliação
multidimensional, buscando a melhoria e manutenção da capacidade funcional. Tornase importante estabelecer estratégias para uma maior implementação na atenção
primária . Assim, a produção e registro de informações sistematizadas de acordo com
as realidades regionais facilitam a elaboração de ações de saúde específicas voltadas
para esse público. O presente estudo fundamenta sua importância a partir do contexto
de territorialidade, vigilância em saúde e assistência integral à pessoa idosa. Tendo o
compromisso de avaliar as condições de idosos comunitários, bem como incentivar a
utilização de inquéritos válidos e confiáveis para avaliação do idoso pelos membros
das equipes da Atenção Primária à saúde.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de caráter epidemiológico, do tipo transversal, realizado
com idosos atendidos na atenção primária à saúde do município de Caicó, pertencente
ao Estado do Rio Grande do Norte, localizado na região central de estado, a 282 km
de Natal, capital do estado. Foram incluídos idosos com idade igual ou superior a 65
anos de idade, de ambos os sexos e excluídos os sujeitos que apresentaram déficit
cognitivo grave avaliado através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e que não
concluíram todas as etapas da coleta dos dados. Para coleta dos dados foi utilizado
um questionário pré-estruturado com informações sociodemógraficas do usuário
(nome, idade, sexo/gênero, cor/etnia, estado civil, grau de escolaridade, renda); e
informações sobre condições de saúde: presença de comorbidades e prática de
atividade física. A presença de comorbidades foi investigada através do auto relato,
considerando o diagnóstico médico no último ano das seguintes doenças crônicas:
doenças cardíacas, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tumor maligno,
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artrite ou reumatismo, doenças pulmonares, depressão, osteoporose e AVE. A prática
de atividade física foi investigada perguntando se nos últimos três meses o
participante praticou ou tem praticado algum tipo de exercício físico e/ou esporte e
com qual frequência. A obtenção dos dados sobre capacidade funcional foi feita
utilizando a Escala de Lawton, instrumento que avalia as atividades instrumentais de
vida diária (AIVD). O Time Up and Go Test (TUG) foi aplicado para avaliar a
mobilidade funcional do indivíduo por meio da análise do equilíbrio sentado,
transferências de sentado para de pé, estabilidade na deambulação e mudança do
curso da marcha, sem a utilização de estratégias compensatórias. Os idosos que
completaram o TUG em até 10 segundos, foram considerados com boa mobilidade;
idosos que completaram o TUG em 11 segundos ou mais, foram considerados com
mobilidade reduzida, seguindo a classificação de Edmonton Frail Scale (EFS), para
risco de fragilidade. Os dados foram armazenados e processados no software
estatístico Statistical Package for the Social Science versão 20.0 para Windows (SPSS
20.0), empregando as ferramentas da estatística descritiva (frequência, medidas de
tendência central e dispersão) para caracterização da amostra, seguida de análise
bivariada (X²) para investigar variáveis de associação e análise multivariada
(regressão logística) para ajustar possíveis variáveis de confusão. Estima o IC95% e
nível de significância α=5%. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) - Universidade do
Federal do Rio Grande do Norte (protocolo nº 2.756.715).
Resultados e Discussões
O presente estudo apresentou um perfil consoante a pesquisas no contexto brasileiro,
com predomínio do sexo feminino (77,1 %)1,13. Os pesquisadores em gerontologia
caracterizam esse processo como a “feminização da velhice” que ocorre
principalmente nas idades mais avançadas14. Em relação à faixa etária, os idosos
deste estudo tiveram idade predominante de 65 a 69 anos. Obteve-se associação
significativa entre a dependência nas AIVD com a faixa etária (p< 0,001), esse achado
reafirma o fato de que o avançar da idade pode estar relacionado a um maior grau de
dependência da pessoa idosa, corroborando com outros estudos 15,16. Sabe-se que
idade avançada gera maior comprometimento das questões físicas e aspectos
funcionais17. Além disso, em pessoas acima de 75 anos, existe um maior risco do
desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas, diminuindo a habilidade do
idoso para uma vida independente e envelhecimento ativo15. Neste estudo, não foram
observadas associações significativas entre a capacidade funcional com sexo,
presença de comorbidades e prática de atividade física, apesar de outros estudos
observarem significativas associações entre limitação funcional e o sexo feminino18.
No entanto, é válido ressaltar que o cenário do presente estudo foram as unidades
básicas de saúde, desta forma, assumindo um viés de seleção, com homens em maior
propensão a eventos adversos já instalados. Paiva19 em sua pesquisa não encontrou
uma associação significativa entre a presença de morbidade e capacidade funcional
dos idosos, corroborando com os achados do nosso estudo. Neste sentido também
concordamos com as afirmações de Paiva19 de que esse achado pode ser justificado
pelo fato dos idosos abordados puderem ter acompanhamento médico regular e,
assim, estarem com suas comorbidades controladas, sem comprometimento funcional.
Em relação à prática de atividade física não houve associação com a capacidade
funcional. Morais20 em um estudo desenvolvido no município de Fortaleza, demonstra
não ser possível apontar uma relação direta entre essas duas variáveis. Por outro
lado, o presente estudo destacou uma relação entre a mobilidade reduzida com não
praticar atividade física, independente do sexo, da idade e da presença de
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comorbidades. Na pesquisa de Morais20 os resultados foram semelhantes e o mesmo
concluiu que a prática de atividade física regular pode estar relacionada a uma melhor
mobilidade funcional. Fernandes21 em seus resultados aponta a importância da
prática de exercícios físicos para pessoas idosas e sua repercussão positiva na
mobilidade funcional. Assim, podemos dizer que a realização de atividade física pode
atuar como uma estratégia preventiva em saúde, servindo como fator de proteção para
a perda da mobilidade, apesar do avançar da idade22.
Conclusão
De acordo com o estudo em questão, a atenção primária à saúde deve estar
empenhada em prover a atenção integral do idoso e da sua família, bem como estar à
frente da avaliação do declínio funcional, buscando desenvolver ações de promoção,
prevenção e reabilitação23; favorecendo o cuidado em saúde, com o objetivo de
retardar os efeitos deletérios do processo de envelhecimento, preservando a
independência e a autonomia dos idosos24. Para tanto, a atenção primária precisa
fomentar estratégias para incluir o cuidado além da medicalização e assistência em
saúde, dispondo de profissionais e espaços que estimulem e favoreçam a prática de
atividade física e o melhor desempenho físico em idosos para prevenir eventos
adversos e estimular o envelhecimento saudável e ativo25. Contudo, dada a
importância do tema, sugere-se a continuidade de novos estudos com amostras mais
abrangentes e estudos de coorte, que permitam avaliar com maior precisão a
capacidade funcional e a mobilidade em idosos; bem como que incorporem
capacitações com profissionais da atenção primária à saúde, como parte do processo
de educação permanente e estratégia para fortalecimento do escopo de ofertas para
os usuários idosos.
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TÍTULO: Contribuições do clima de equipe para a melhoria da qualidade da atenção à
saúde
Resumo
A colaboração interprofissional permite que profissionais atuem de modo integrado para
o aprimoramento do cuidado ofertado. Para uma assistência de excelência nessa
estrutura de trabalho é essencial um bom clima de equipe. Partindo do reconhecimento
da importância da colaboração e do trabalho em saúde em todos os cenários de
produção dos serviços de saúde o estudo orienta-se pela pergunta: Quais as
contribuições do clima de equipe para a melhoria da qualidade da atenção à saúde?
Objetiva-se explorar as contribuições do clima de equipe para a qualificação e melhoria
da qualidade da atenção à saúde, a partir de uma revisão de literatura do tipo narrativa.
O material dessa pesquisa se refere a artigos coletados em bancos de dados que
exploraram o clima de equipe e suas concepções. A análise dos 7 artigos incluídos
permitiu explorar aspectos do clima de equipe em diferentes cenários entre 2003 e 2017.
Observou-se a importância de uma adequada interconexão profissional para uma
melhor produtividade e satisfação da equipe, o que propicia a permanência da sua
estrutura organizacional e um bom clima de equipe. Este conceito se correlacionou
positivamente à qualidade do atendimento ofertado na maioria dos estudos. Conclui-se
que um bom clima de equipe contribui para promoção de um atendimento de qualidade
e construção de um ambiente de trabalho com satisfação profissional. É de importância
que se busque estratégias para o seu fortalecimento. A realidade brasileira deve ser
explorada.
Palavras-chave: Interprofissionalidade. Equipe de Saúde. Atenção Integral à Saúde.
TITLE: Contributions of the team climate to improving the quality of health care
Abstract
Inter-professional collaboration allows professionals to act in an integrated manner to
improve the care offered. For excellent assistance in this work structure, a good team
climate is essential. Based on the recognition of the importance of collaboration and
health work in all scenarios of health service production, the study is guided by the
question: What are the contributions of the team climate to the improvement of the quality
of health care? The objective is to explore the contributions of the team climate to the
qualification and improvement of the quality of health care, based on a literature review
of the narrative type. The material of this research refers to articles collected in
databases that explored the team climate and its conceptions. The analysis of the 7
articles included allowed to explore aspects of the team climate in different scenarios
between 2003 and 2017. It was observed the importance of an adequate professional
interconnection for better productivity and satisfaction of the team, which allows the
permanence of its organizational structure and a good team atmosphere. This concept
was positively correlated to the quality of care offered in most studies. It is concluded
that a good team climate contributes to the promotion of quality care and the construction
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of a work environment with professional satisfaction. It is important to look for strategies
to strengthen it. The Brazilian reality must be explored.
Keywords: Interprofessionality. Healthcare team. Comprehensive Health Care
Introdução
O trabalho em saúde têm se tornado cada vez mais complexo e multifacetado e exige o
desenvolvimento de novas habilidades pelas equipes dos serviços de saúde. Essa
mudança é necessária para promover uma assistência de qualidade com clara
determinação e resolução das reais necessidades de saúde dos pacientes. Nesse
contexto, é imprescindível que os profissionais colaborem de modo ativo e integrado
com as equipes de trabalho interprofissionais para o aprimoramento do cuidado
ofertado. (ESPINOZA et al, 2018). Na prática, a colaboração na dinâmica do trabalho
em equipe, permite a inserção dos pacientes, família e comunidade na tomada de
decisão, proporcionando uma atenção centrada na pessoa, com resultados superiores.
(AGRELI, 2017; AGRELI et al, 2017)
No Brasil e o no mundo, ainda perduram certos limites para a implantação do modelo
de colaboração interprofissional, visto que, ao mesmo tempo que os profissionais de
saúde queiram promover cuidados mais eficazes, também possuem o desejo de manter
a sua autonomia. Assim, quando a equipe não possui uma firme liderança e uma boa
comunicação, que estabeleça o papel de cada profissional dentro do grupo, conflitos de
interesses pessoais podem surgir e desviar o foco que deveria estar sobre o paciente.
(AGRELI et al, 2017)
Relacionada à colaboração interprofissional, e como importante preditor do nível de
bem-estar no ambiente de trabalho, tem-se o conceito de clima de equipe, que
corresponde a percepções e significados compartilhados pelos trabalhadores de uma
organização sobre políticas, práticas e procedimentos. Um bom clima de equipe é
fundamental para uma assistência de excelência no trabalho interprofissional, pois, ao
se partilhar de forma clara as metas e os objetivos, poderá ocorrer uma melhor
sistematização das atividades a serem realizadas pelos participantes do grupo. O clima
de equipe, no que lhe concerne, ainda sofre influência de alguns fatores organizacionais,
como cultura, tecnologia e liderança. (AGRELI, 2017; HOWARD et al, 2011; SILVA et
al, 2014).
Partindo do reconhecimento da importância da colaboração e do trabalho em saúde em
todos os cenários de produção dos serviços de saúde o estudo orienta-se pela seguinte
pergunta: Quais as contribuições do clima de equipe para a melhoria da qualidade da
atenção à saúde? Deste modo, tal pesquisa tem como objetivo explorar as contribuições
do clima de equipe para a qualificação e melhoria da qualidade da atenção à saúde.

Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa de caráter descritivo. A revisão narrativa investiga e
resume, de maneira ampla, informações presentes na literatura sobre aspectos
fundamentais que possibilitem o entendimento do fenômeno em estudo.
O material dessa pesquisa se refere a artigos coletados em bancos de dados que
exploraram o clima de equipe e suas concepções. Não foram empregados critérios de
exclusão de artigos por período ou linguagem.
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Este estudo faz parte de um plano de trabalho que analisará as contribuições do PETSaúde Interprofissionalidade para o fortalecimento do clima de equipe.

Resultados e Discussões

Pôde-se observar que apenas 1 dos artigos explorados tiveram como amostra
profissionais brasileiros (14,3%), contra 6 estudos estrangeiros (85.7%), nos quais a
maior população analisada foi a do Reino Unido (50%), seguida por EUA, Finlândia e
Suécia (16,6% cada). Os anos de publicação dos artigos se encontram entre 2003 e
2017.
No tocante aos contextos analisados, teve destaque, com 4 cenários, a atenção primária
em saúde (57,1%), em sequência, o ambiente hospitalar com 2 (28,6%) e uma única
pesquisa (16,6%) teve um grupo mais diversificado com profissionais das mais diversas
áreas (atenção psiquiátrica, reabilitação social, neuropediatria, terapia ocupacional e
saúde escolar).
As informações mais detalhadas de cada estudo, assim como os seus objetivos,
resultados e conclusão se encontram resumidos na tabela presente em anexo..
Clima de equipe e satisfação no trabalho
O clima de equipe está diretamente relacionado à satisfação e realização profissional
dos membros de uma equipe. Pontos-chave que se correlacionam entre esses conceitos
se centralizam na necessidade de uma boa interação entre os participantes, de modo a
proporcionar uma comunicação respeitosa e cordial e uma tomada de decisão
compartilhada, com objetivos comuns e atendimento focado no paciente. Além disso, o
reconhecimento de atribuições individuais por toda a equipe, ao facilitar a estrutura
organizacional, gera um ambiente estimulante de maior produtividade e eficácia.
(ESPINOZA et al, 2018).
Uma maior satisfação em seu exercício, ao estimular um melhor bem-estar e qualidade
de vida fora e dentro do trabalho, contribui fortemente para a permanência dos membros
na equipe. Por conseguinte, ao viabilizar uma equipe mais estável é possível aprimorar
o processo de trabalho desta. (PROUDFOOT et al, 2007)
De maneira oposta, a presença de uma equipe fragmentada, com pouca ou nenhuma
comunicação entre si, conflitos e organização hierárquica favorece o surgimento de
frustrações e tensões pessoais, além de resistências a mudanças. Em consequência,
pode ocorrer uma elevada rotatividade por maior abandono do emprego entre os
funcionários. (BLEAKLEY et al, 2006)
Assim, como descrito em estudos (PROUDFOOT et al, 2007), pode-se verificar que o
clima de equipe é um importante preditor da satisfação no trabalho e melhorar o clima
de equipe está associado a maior satisfação dos pacientes com seus cuidados.
Clima de equipe, segurança e qualidade
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Um outro aspecto de grande importância no estudo do clima de equipe é a sua relação
com a segurança e qualidade do resultado ofertado.
A qualidade é associada à produção do cuidado com base em evidências, com objetivo
de alcançar os melhores resultados de saúde e alta satisfação do paciente. Já a
segurança está relacionada à vigilância em relação a ''o que poderia dar errado'' em
qualquer processo de cuidado, relativa à consciência e antecipação de possíveis falhas.
(SHEPS, 2006)
A maioria dos estudos na área apontam que pontuações mais altas no clima de equipe
se correlaciona positivamente à qualidade do atendimento ofertado pelas equipes,
principalmente no que se relaciona ao controle de doenças crônicas pela atenção
primária. Singularmente, Goh (2009) não conseguiu encontrar tal relação em sua
pesquisa, o que pode ter sido ser resultado de problemas metodológicos, como
justificado pelo autor.
No que confere à segurança, o clima de equipe também demonstrou associação
importante. Mudanças nas práticas monológicas, caracterizadas por falta de
comunicação e individualismo para atitudes de interconexão eficaz, que abrem espaço
para a implementação de uma autoavaliação, promovem um debate saudável sobre a
qualidade das práticas de segurança dentro de uma equipe. (BLEAKLEY et al, 2006)
Clima de equipe e colaboração interprofissional
A colaboração interprofissional e o clima de equipe compartilham características
comuns: 1) Interação e comunicação; 2) Objetivos comuns; 3) Responsabilidade pela
execução do trabalho com alto padrão e 4) Inovação (AGRELI et al, 2017). Dessa forma,
aspectos presentes no clima de equipe possuem avaliação positiva como lente para
entender o processo de colaboração interprofissional.
A demanda por cuidados complexos envolvendo vários profissionais de serviços e a
necessidade de colaboração interprofissional varia de acordo com o cenário analisado,
o que pode ser explicado pelas diferenças de atuação das equipes na atenção primária
em comparação com a atenção especializada. Assim, há a necessidade de os gestores
promoverem o desenvolvimento e a implementação de habilidades profissionais
diferenciadas nas equipes, dependendo do nível necessário de prestação de cuidados.
(KEBE et al, 2020)

Conclusão
Verifica-se a importância do desenvolvimento de um bom clima de equipe nos mais
diversos serviços de saúde, a fim da promoção de um atendimento de melhor qualidade
e segurança para o paciente e de um melhor bem-estar aos profissionais de saúde. É
de destaque que se busque identificar quais variáveis estarão associadas a uma melhor
pontuação nesse conceito em cada cenário e como desenvolver estratégias para a sua
melhoria. Mais estudos abordando a realidade brasileira se demonstram necessários.
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 1
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 2
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 3
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 4
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 5
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 6
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Tabela 01 – Distribuição dos artigos selecionados quanto ao título, autor, ano de
publicação, país de origem, objetivos, resultados e conclusão. Parte 7
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TÍTULO:

Processos

de
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adotados

pelas

iniciativas

de

educação

interprofissional em saúde: um ensaio teórico reflexivo
Resumo
A abordagem interprofissional tem sido apresentada como uma prática padrão-ouro
pra o atendimento ideal as necessidades de saúde do paciente. Avaliar os modelos de
educação interprofissional ainda é difícil e complexo. Assim, este trabalho pretende
realizar um mapeamento de estratégias de avaliação adotadas na literatura, bem
como analisar sobre potencialidades e fragilidades do processo. O estudo foi seguiu
os seguintes passos: definição de um tópico ou tema; definição dos termos de buscas
e bancos de dados; análise e avaliação das fontes das informações; organização e
síntese da literatura; escrita, análise e refinamento da pesquisa. A literatura indica que
a Educação Interprofissional (EIP) demonstrou implicações positivas no âmbito da
saúde. Observou-se predominância dos métodos qualitativos e quantitativos de
avaliação. Acrescido a isso, ressalta-se um número limitado de ferramentas bem
validadas para a EIP. Avaliar na EIP só é válido se for possível analisar melhorias na
prática colaborativa dos estudantes nos âmbitos da comunicação, resolução de
conflitos, trabalho em equipe, dentre outros. A implementação de um processo de
avaliação em EIP apresenta consideráveis desafios, dentre os quais: cooperação entre
corpo docente de várias profissões e alunos, disponibilidade de tempo e organização
de uma programação adequada. Assim, é possível fortalecer as relações profissionais,
o sistema de saúde e garantir um cuidado efetivo e orientado para a população.
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Avaliação Educacional, Ensino Superior
TITLE: Evaluation processes adopted by interprofessional education iniatives: reflective
theoretical essay
Abstract

The interprofessional approach has been presented as a gold standard practice for the
ideal care of the patient's health needs. Evaluating the models of interprofessional
education is still difficult and complex. Thus, this work intends to map the evaluation
strategies adopted in the literature, as well as to analyze the potential and weaknesses
of the process. The study followed the following steps: definition of a topic or theme;
definition of search terms and databases; analysis and evaluation of information
sources; organization and synthesis of literature; research writing, analysis and
refinement. The literature indicates that Interprofessional Education (IPE) has shown
positive implications in the area of health. There was a predominance of qualitative and
quantitative assessment methods. In addition, there is a limited number of wellvalidated tools for IPE. Evaluating at EIP is only valid if it is possible to analyze
improvements in students' collaborative practice in the areas of communication, conflict
resolution, teamwork, among others. The implementation of an evaluation process in
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EIP presents considerable challenges, among which: cooperation between faculty from
various professions and students, availability of time and organization of an adequate
schedule. Thus, it is possible to strengthen professional relationships, the health
system and guarantee effective and targeted care for the population.

Keywords: Interprofessional Education; Educational Evaluation, Higher Education
Introdução
A prática educacional brasileira, historicamente, sempre foi pautada em produzir
trabalho autônomo e pouco colaborativo entre os distintos profissionais de saúde.
Entretanto, nas últimas décadas vêm sendo instituídas novas abordagens de ensino e
aprendizagem, sendo estas alicerçadas no domínio da Educação Interprofissional
(EIP) (LEVETT-JONES; BURDETT; CHOW; JONSSON et al., 2018; MENDES;
SORDI, 2013).
A educação interprofissional é um processo pelo qual dois ou mais grupos de
estudantes ou profissionais de saúde são capacitados para fornecer serviços de saúde
a uma determinada população, tendo como objetivo proporcionar um aprendizado
comum e compartilhado entre os membros, bem como o respeito pela experiência do
outro (SAFABAKHSH; IRAJPOUR; YAMANI, 2018).
A abordagem interprofissional tem sido apresentada cada vez mais como uma prática
padrão-ouro pra o atendimento ideal as necessidades de saúde do paciente (GILLAN;
LOVRICS; HALPERN; WILJER et al., 2011). Essa abordagem se mostra relevante por
sua capacidade de desenvolver competências imprescindíveis para a prática
profissional e para o trabalho em equipe, tais como comunicação interprofissional,
prática ética e reflexiva e compreensão da responsabilidades profissional de outros
membros da equipe (BERGER; MAHLER; KRUG; SZECSENYI et al., 2016)
Estudos indicam uma grande diversidade das atividades e resultados de
aprendizagem, duração da intervenção, profissões envolvidas, bem como ausência de
avaliações de longo prazo (THISTLETHWAITE, 2012). Diante disso, o modelo deve
estar pautado no contexto cultural e educacional em que alunos, profissionais e
pacientes estejam inseridos (SAFABAKHSH; IRAJPOUR; YAMANI, 2018)
Avaliar os modelos de educação interprofissional ainda é difícil e complexo. Ausência
de experiência acadêmica e formal no âmbito da educação interprofissional e também
a falta de intimidade com seus métodos de trabalho afetam o desenvolvimento de uma
metodologia de avaliação adequada (SAFABAKHSH; IRAJPOUR; YAMANI, 2018). O
processo de avaliação de iniciativas de educação interprofissional ainda apresenta
lacunas. A falta de confiabilidade e a dependência de medidas subjetivas para avaliar
as ações ainda estão bem presentes. Assim, é primordial refletir acerca da construção
de boas metodologias para avaliação das intervenções. Avaliação é inerente à
atividade humana e deve ser realizada de maneira formal e sistemática (REEVES;
BOET; ZIERLER; KITTO, 2015). Essa não é uma ação neutra, pois na realidade
exprime o entendimento de mundo, indivíduo e de sociedade. (MENDES; SORDI,
2013)
A construção de um método avaliativo para um processo de educação interprofissional
demanda de uma série de fases importantes. É primordial formular perguntas
adequadas e que sejam condizentes com a forma de avaliação, selecionar uma
metodologia harmônica com a ação, ter acesso aos dados, bons instrumentos de
avaliação, bem como efetivo envolvimento dos envolvidos (REEVES; BARR, 2016)
O planejamento do processo avaliativo deve ser prioridade na construção das
atividades interprofissionais. A decisão acerca das questões de avaliação devem ser
realistas e dependentes do que é fundamental saber sobre os efeitos de uma
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intervenção dentro de seu contexto único (FREETH; REEVES; KOPPEL; HAMMICK et
al., 2005).
A partir dessa compreensão da realidade é possível qualificar os processos de
avaliação dos objetivos e formato da intervenção interprofissional. Assim, o avaliador
deve considerar as características iniciais da intervenção, como o processo que foi
realizado e também quais foram os produtos e competências adquiridas pelos
participantes (ANDERSON; SMITH; HAMMICK, 2016)
Tomando por base esse contexto, esta pesquisa foi orientada pela seguinte pergunta
norteadora: quais as estratégias de avaliação da aprendizagem adotadas pelas
iniciativas de educação interprofissional. A pesquisa objetivou levantar as estratégias
de avaliação da aprendizagem adotadas nas iniciativas de EIP presentes na literatura.
Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, do tipo ensaio reflexivo. Esse tipo de
estudo não tem a intenção de realizar um levantamento exaustivo de referenciais com
vistas a sintetizar as principais evidências, embora o levantamento de evidências seja
um caminho. O objetivo do ensaio é para apresentar ideias. O levantamento de
estudos observou alguns critérios como forma de contribuir a construção do
pensamento crítico é definido como: a capacidade de ler a teoria com precisão,
apropriá-la de forma significativa, aplicá-la de forma independente, gerar resultados
com base nessa aplicação, analisar os resultados e formar um argumento claro com
base nos resultados que podem ser defendidos com uma linha específica de raciocínio
(BURGOON, 2001).
A pesquisa tomou por base os passos para escrita de uma revisão de literatura (WEE,
2016; EFRON & RAVID, 2018)
1 - Definição de um tópico ou tema: considerando que esse estudo compõe parte do
plano do trabalho de iniciação científica do primeiro autor, o tópico escolhido foi
“avaliação nas iniciativas de educação interprofissional”;
2 – Definição dos termos de busca e banco de dados: considerando o tópico escolhido
e o título do plano de trabalho, os termos de busca escolhidos foram: avaliação e
educação interprofissional. Levando em consideração que a maior parte dos estudos
sobre esse tema ainda se concentra em literatura internacional optou-se pela adoção
dos seguintes termos: “evaluation” e “assessment” combinado com “interprofessional
education”. A pesquisa foi realizada no Pubmed (Medline) por considerar que hospeda
importante repositório de bibliografia sobre a temática;
3 – Análise e avaliação da fonte de informação: foi realizado um roteiro de análise dos
artigos levantados no banco de dados, de forma que pudessem ser incorporados
estudos relevantes para a questão de pesquisa e com evidências que pudessem
contribuir com uma análise do fenômeno estudado. Artigos teóricos foram excluídos,
priorizando estudos que indicassem métodos de avaliação qualitativos e quantitativos
da aprendizagem dos estudantes, bem como das iniciativas de educação
interprofissional.
4 – Organização e síntese da literatura: a partir dos artigos selecionados foram
elaborados sínteses dos principais resultados, mostrando as contribuições dos
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métodos de avaliação para o desenvolvimento de competências colaborativas ou das
iniciativas de educação interprofissional;
5 – Escrita, análise e refinamento da literatura: os dados foram organizados em
categorias e analisados à luz do referencial que trabalha com avaliação em iniciativas
de EIP.
Os resultados obtidos têm potencial de contribuir com a construção de um roteiro de
análise de estratégias de avaliação adotadas em iniciativas de EIP no Brasil.

Resultados e Discussões
A literatura demonstra que a EIP vem apresentando implicações positivas no âmbito
da saúde. A colaboração interprofissional permitiu melhorar os atendimentos aos
pacientes através das competências em associação à habilidades clínicas, tais como
formação de equipe, identificação de funções e gerenciamento (POSEY; BRADY;
PATE; SMITH et al., 2018).
Todavia, destaca-se que o processo de avaliação dos efeitos da educação
interprofissional ainda tem características bem subjetivas e carece de maior
sistematização. Pesquisas têm vislumbrando que professores e pacientes costumam
avaliar a aprendizagem dos estudantes de maneira distinta, mesmo usando uma
mesma escala de avaliação e sendo habilitados da mesma forma (EMMERT; CAI,
2015). Os instrumentos tradicionais de avaliação dos participantes desencorajam a
colaboração, ou seja, acabam indo de encontro ao que é ponto central no âmbito da
EIP (SKINNER; ROBSON; VIEN, 2020).
Os resultados estão aqui apresentados nos métodos de avaliação adotados nas
iniciativas de EIP que mais aparecem na literatura e estão divididos em duas
categorias: métodos qualitativos e quantitativos.
Dentre os métodos qualitativos a autoavaliação e a avaliação por pares vem
assumindo importante destaque nessa discussão. Vários trabalhos vêm apresentando
algumas experiências importantes na esfera da avaliação das ações interprofissionais.
Um estudo apontou que um programa de autoavaliação e posterior feedback do corpo
docente permitiu que um grupo de alunos de enfermagem, trabalhando em conjunto
com odontólogos, melhorassem a confiança, atitudes, habilidades e desempenho de
avaliações orais de pacientes. Apesar dos resultados positivos, a análise da
avaliações indicou resultados distintos quando os programas educacionais eram
realizados apenas por profissionais enfermeiros (HARESAKU; MIYOSHI; KUBOTA;
AOKI et al., 2020).
Já em relação aos métodos quantitativos de avaliação as escalas são amplamente
citadas. Um importante instrumento amplamente mencionado na literatura sobre
avaliação da aprendizagem das iniciativas de EIP é o Readiness Interprofessional
Learning Scale (RIPLS). Trabalho realizado em Universidade Americana inferiu que a
utilização do questionário possibilitou realizar importantes interpretações. As análises
foram bem satisfatórias quanto ao trabalho em equipe e colaboração entre os alunos
envolvidos em uma atividade de estudo de caso. A utilização do RIPLS permite a
avaliação de competências da EIP, bem como do engajamento dos alunos no
processo de ação (POSEY; BRADY; PATE; SMITH et al., 2018).
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Outra escala que também aparece na literatura é o Interprofessional Education
Collaborative (IPEC) e apresenta quatro domínios da educação interprofissional,
sendo estes suscetíveis para avaliação: funções e responsabilidades, trabalho em
equipe, comunicação interprofissional, valores e ética (DOW; DIAZGRANADOS;
MAZMANIAN; RETCHIN, 2014). Entretanto, a avaliação não deve se limitar
exclusivamente a tais tópicos. Alguns trabalhos diagnosticaram que para potencializar
um projeto de avaliação, além das competências do IPEC, é fundamental considerar o
mapeamento curricular de medidas quantitativas e qualitativas para os padrões
educacionais da profissão em questão (SHRADER; FARLAND; DANIELSON; SICAT
et al., 2017).
Um aspecto extremamente importante é o processo de avaliação de desempenho para
habilidades interprofissionais. Para tanto, uma ferramenta mencionada nos estudos é
o Team Observed Structured Clinical Encounter (TOSCE). Um conjunto de estudantes,
de diferentes profissões, foram observados em interação com determinados pacientes,
através de uma situação mais próxima do real. Estudos apontaram que essa
estratégia tem permitido aos estudantes ampliar suas habilidades de trabalho, pois o
desempenho não é meramente medido através de escalas de avaliação padronizadas
(EMMERT; CAI, 2015).
Pequenos grupos de estudantes de várias profissões podem adquirir habilidades de
colaboração quando tem oportunidade de trabalhar em formato de EIP, sendo isto
potencializado através de uso adequado de ferramentas de avaliação. Trabalho
australiano constatou que o instrumento facilitou a discussão entre participantes e
supervisores e, assim, possibilitou uma reflexão contínua sobre a prática clínica bem
como na habilidade de trabalho em equipe. Acrescido a isso, possibilitou a
identificação de que os alunos aprendem em ritmos distintos e necessitam de atenção
continuada (SKINNER; ROBSON; VIEN, 2020).
Salienta-se que revisões têm demonstrado um número limitado de ferramentas bem
validadas para a EIP (DOW; DIAZGRANADOS; MAZMANIAN; RETCHIN, 2014).
Acrescido a isso, não há uma ferramenta ampla para suprir todas as necessidades e
que possa avaliar adequadamente as competências da educação interprofissional
como um todo (SHRADER; FARLAND; DANIELSON; SICAT et al., 2017).
Avaliar as competências interprofissionais pode facilitar o planejamento curricular,
rastrear os efeitos dos programas na competência interprofissional e também fornecer
dados que podem ser utilizados para comparar resultados programáticos (DOW;
DIAZGRANADOS; MAZMANIAN; RETCHIN, 2014).
Os sistemas de saúde, atualmente, buscam por profissionais aptos para o trabalho em
equipe e com capacidade de comunicação, pois tais habilidades permitem a prestação
de cuidados mais eficazes aos pacientes (PARDUE, 2015). Nessa direção, a
Educação Interprofissional é um movimento que vem crescendo exponencialmente no
mundo inteiro. Nessa perspectiva, as profissões de saúde e da área social necessitam
de treinamento para melhor desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e
comportamentos necessários para o fornecimento de atendimentos seguros e de
qualidade (REEVES; TASSONE; PARKER; WAGNER et al., 2012).
A construção de um currículo em educação interprofissional para várias profissões é
um processo bem complexo. A escolha do modelo de currículo e dos métodos de
avaliação são dependentes dos objetivos em questão. Além disso, integrar a EIP em
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vários cursos é algo ainda bastante desafiador, pois as atividades interprofissionais
são frequentemente aprimoradas, alteradas ou abandonadas pelos estudantes e
também profissionais. Nessa perspectiva, os currículos vêm se adaptando com o
intuito de ampliar os horizontes da EIP, principalmente, com a introdução de
atividades, cursos, simulações e experiências de EIP (KAHALEH; DANIELSON;
FRANSON; NUFFER et al., 2015). Diante disso, é primordial a inclusão de todas as
profissões na elaboração do projeto curricular, pois somente assim os interesses
comuns podem ser debatidos alinhados aos princípios da interprofissionalidade.
O ato de avaliar torna-se fundamental para o desenvolvimento efetivo das ações
interprofissionais. Dentre os objetivos do mesmo, é possível citar o fornecimento de
dados aos educadores sobre a qualidade e efeitos de atividades interprofissionais,
como também a publicação na literatura para ser revisada por pares (REEVES; BOET;
ZIERLER; KITTO, 2015).
A ação de avaliar no âmbito da EIP só torna-se significativa e válida se for possível
constatar melhorias na prática colaborativa dos estudantes nos âmbitos da
comunicação, resolução de conflitos, trabalho em equipe, valorização de pontos de
vista divergentes e também nos valores e ética para a prática profissional (PARDUE,
2015). Tais domínios aumentam a capacidade de compreensão acerca de problemas
clínicos, bem como proporciona melhorias consideráveis nas relações de trabalho,
sendo, assim, fundamentais para a prática profissional (KERRY; WANG; BAI, 2018).
O processo de avaliação da EIP requer um equilíbrio entre as distintas áreas
profissionais envolvidas. A distribuição equânime dos integrantes de cada profissão é
crucial, pois a prevalência de um determinado grupo pode induzir a análises mais
direcionadas e, assim, inibir uma maior interação entre os membros (REEVES;
TASSONE; PARKER; WAGNER et al., 2012).
Diante disso, a avaliação é uma atividade empírica que busca examinar as causas e
efeitos das ações. A mesma aborda perguntas pré-especificadas e tem seu alicerce na
coleta e análise sistemática de dados, podendo fazer uso de métodos quantitativos ou
qualitativos ou até mesmo os dois tipos de abordagem. Quando o processo avaliativo
planeja compreender o que aconteceu na EIP, os instrumentos quantitativos são os
mais indicados, já quando o objetivo é compreender o porquê de alguns
acontecimentos de uma atividade EIP, as ferramentas qualitativas são recomendadas
(REEVES; BOET; ZIERLER; KITTO, 2015).
A utilização de instrumentos não validados para avaliação do impacto das ações
interprofissionais ainda é algo bem rotineiro. De uma maneira geral, tais ferramentas
podem abastecer os responsáveis com dados úteis para serem trabalhados em âmbito
local, porém limitam a qualidade das pesquisa, já que é árduo verificar sua
confiabilidade e validade (REEVES; TASSONE; PARKER; WAGNER et al., 2012). Os
métodos de avaliação interprofissional acabam não sendo totalmente completos. A
prestação de serviços por estudantes e profissionais de saúde é algo extremamente
complexo e, deste modo, nenhuma forma de avaliação pode fornecer todos os dados
necessários para tal julgamento (ELIZABETH S.; DANIEL, 2017).
No tocante ao desenvolvimento de planos de avaliação e sua respectiva
aplicabilidade, algumas estratégias podem ser úteis. Recomenda-se a seleção de
ferramentas que estejam em consonância com as características do programa,
objetivos e resultados educacionais, além disso é fundamental a escolha de não mais
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que dois instrumentos validados (KAHALEH; DANIELSON; FRANSON; NUFFER et
al., 2015). Acrescido a isso, uma enorme gama de questões deve ser trabalhadas,
principalmente sobre em que perspectiva deve ser a inserção dentro do currículo,
quais competências ou capacidades devem ser alcançadas e também como devem
ser a execução e análises dos testes (ELIZABETH S.; DANIEL, 2017).
Além da metodologia de avaliação, os avaliadores também são pontos fundamentais
para o bom desenvolvimento do processo. A vivência dentro de determinada realidade
pode apresentar pontos positivos e negativos. O conhecimento do contexto e do
ambiente de estudo pode potencializar as interpretações de um avaliador interno,
porém pode impedir uma interpretação mais neutra da realidade. Essa neutralidade,
todavia, pode ser melhor vislumbrada através de um avaliador externo (REEVES;
BOET; ZIERLER; KITTO, 2015).
Os responsáveis pelos projetos de EIP, ao realizar avaliações, acabam fortalecendo
ainda mais o aprendizado. A ampliação de inovações nas relações interdisciplinares
propicia aos professores uma gama de conhecimentos, principalmente no âmbito de
exploração de currículos, papeis profissionais e linguagem disciplinar distintas
(PARDUE, 2015).
Vale salientar, porém, que a implementação de um processo de avaliação em EIP
apresenta consideráveis desafios. As cooperações entre corpo docente de várias
profissões e alunos demandam de disponibilidade de tempo, organização de uma
programação adequada e do desenvolvimento adequado de todos os envolvidos nas
ações de educação interprofissional (KAHALEH; DANIELSON; FRANSON; NUFFER
et al., 2015).
Por fim, as ações avaliativas nos programas de EIP tem um grande potencial para
proporcionar melhorias no desenvolvimento de todos os participantes. As implicações
podem ser as mudanças nas visões de colaboração interprofissional e da importância
do trabalho colaborativo, cujo resultado final será um atendimento mais efetivo e
resolutivo para o paciente.

Conclusão

A ineficácia do trabalho em equipe e uma comunicação interprofissional inadequada
podem resultar em cuidados maléficos ao paciente. Nessa conjuntura, a equipe
interprofissional torna-se essencial. A simples reunião de diferentes profissionais e
estudantes em um mesmo ambiente não é suficiente para atender as pretensões. Vale
destacar que os membros devem conhecer e compreender as responsabilidades e
funções de cada profissional da equipe, bem valorizar as contribuições de cada um.
A EIP deve fazer parte dos currículos dos cursos das áreas social e da saúde. Os
objetivos devem estar sempre associados as necessidades do aluno, paciente,
profissões e também comunidade. Para tanto, os planos de educação interprofissional
devem questionar acerca da estrutura, organização, estratégias e também avaliação
da aprendizagem.
A avaliação precisa ser definida no início do processo sendo negociado
antecipadamente com os envolvidos. Os instrumentos para avaliação devem ser
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adequados para a realidade a ser analisada. Tais ferramentas devem abranger acerca
da proatividade dos atores em se envolverem em atividades interprofissionais,
atitudes, valores e percepções como membro de equipes, como também acerca da
importância da prática colaborativa.
Os trabalhos apresentaram métodos com avaliações positivas, cujas experiências
apresentaram um ciclo de aprendizado baseado na relação entre
estudantes/profissionais com usuários do serviço, repercutindo em momentos de
conhecimento, reflexão e análise acerca dos cuidados e da própria prática.
Vale salientar, porém, que ainda há uma variedade reduzida de instrumentos
validados a serem utilizados. O resultado acaba sendo uma falta de confiabilidade dos
mesmos, cujo efeito á ampliação de medidas subjetivas no processo. Assim, são
necessários mais esforços e trabalhos para potencializar melhorias nessas
importantes ferramentas.
Os resultados da avaliação geram informações preciosas acerca das potencialidades
e dificuldades de uma ação de educação interprofissional. Deste modo, é possível
fortalecer as relações profissionais, o sistema de saúde e garantir um cuidado efetivo e
orientado para a população.
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Interprofissional em Saúde: uma revisão da literatura
Resumo

A Educação Interprofissional em Saúde vem se mostrando hodiernamente como eficaz
ferramenta de aprimoramento da formação de profissionais dessa área, com vistas a
garantir o melhor cuidado possível a todos usuários e pacientes dos mais diversos
serviços de saúde. É nessa perspectiva que surgem os programas e cursos de
Educação Interprofissional, em diversos países, já havendo notáveis evidências
científicas do sucesso dessa metodologia de ensino. O presente trabalho busca fazer
uma revisão de literatura do tipo narrativa, focando nas impressões e reações de
estudantes de cursos de Saúde inseridos em Educação Interprofissional, acerca do
quão impactante é esse tipo de abordagem pedagógica na formação de profissionais
mais comprometidos e capacitados para oferecer o cuidado ideal, compatível com o
que se vislumbra como dignidade humana. Após tal revisão, foi possível concluir que,
em geral, os estudantes de Saúde reconhecem a importância da educação e da
colaboração interprofissional, bem como que a incorporação longitudinal da Educação
Interprofissional em currículos de educação em Saúde, garantirá que os profissionais
de Saúde que adentrarem na força de trabalho tenham adquirido competências e
habilidades necessárias para trabalhar em equipes colaborativas, a fim de oferecer o
melhor cuidado possível aos atendidos.

Palavras-chave: Educação Interprofissional. Narrativa Pessoal. Pessoal de Saúde.
TITLE: Students' perceptions of the contributions of Interprofessional Health Education:
a literature review
Abstract

Interprofessional Health Education is proving itself today as an effective tool for
improving the training of professionals in this area, with a view to ensuring the best
possible care for all users and patients of the most diverse health services. It is in this
perspective that the programs and courses of Interprofessional Education emerge, in
several countries, with notable scientific evidence of the success of this teaching
methodology. The present work seeks to do a narrative literature review, focusing on
the impressions and reactions of students of Health courses in Interprofessional
Education, about how impactful this type of pedagogical approach is in the formation of
more committed and qualified professionals to offer the ideal care, compatible with
what is seen as human dignity. After such a review, it was possible to conclude that, in
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general, Health students recognize the importance of education and interprofessional
collaboration, as well as that the longitudinal incorporation of Interprofessional
Education in Health education curricula, will ensure that Health professionals who enter
in the workforce have acquired the competences and skills necessary to work in
collaborative teams, in order to offer the best possible care to those served.

Keywords: Interprofessional Education. Personal Narrative. Health Personnel.
Introdução
A importância da Educação Interprofissional (EIP) em saúde está intimamente ligada à
necessidade de melhorar as relações que se estabelecem entre os profissionais de
diferentes profissões da área de saúde, através da colaboração no trabalho em equipe
(DAVE CLEMENTS, 2007), sendo imperioso discorrer minimamente acerca de
algumas definições de Educação Interprofissional.
A definição mais amplamente conhecida é a do Centro para o Avanço da Educação
Interprofissional (CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF INTERPROFESSIONAL
EDUCATION – CAIPE, 2002), do Reino Unido, que a define como “a ocasião em que
membros de duas ou mais profissões aprendem “com”, “sobre” e “entre si” para
melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados”. O “com” indica que pelo encontro
com um membro de outra profissão é possível aprender uma outra forma de ver e
trabalhar as abordagens em saúde. O “sobre” se baseia no fato dos profissionais de
saúde saberem mais sobre o papel das outras profissões e das possibilidades de
complementariedade. Já o “entre si” demonstra que é possível valorizar o trabalho em
equipe dentro da própria profissão. O encontro “com” o outro em experiências
compartilhadas, que permite aprender mais “sobre” o outro deve ser precedido por um
movimento de aprender também entre si, de desenvolver competências e valores
fundamentais para a integração de diferentes práticas profissionais (COSTA. 2018).
Por outro lado, também é possível entender a EIP em saúde numa perspectiva mais
objetiva, onde “a colaboração interprofissional é o processo pelo qual diferentes
grupos profissionais de saúde e assistência social trabalham juntos para impactar
positivamente os cuidados” (REEVES, 2017).
Estudos recentes foram realizados com intuito de aferir a efetividade da EIP na
formação de profissionais de saúde e demonstraram resultados significativos e
promissores. A EIP melhora a percepção dos estudantes de Medicina e Enfermagem
acerca das capacidades dos outros profissionais e no potencial para elaborar
estratégias de melhoramento do cuidado (LEATHERS, 2018). A junção de estudantes
da saúde como uma equipe colaborativa, mostrou boa interação na sala de aula e em
ambiente clínico (ACQUAVITA SP, 2014). Melhorou as atitudes em relação aos idosos
devido à interação entre estudantes de Odontologia, Medicina, Terapia Ocupacional,
Farmácia, Fisioterapia e Serviço Social em programa de EIP com foco em geriatria
(REILLY JM, 2020). Outro estudo indica a saúde da comunidade como local promissor
de aprendizado interprofissional de estudantes de Medicina e Enfermagem (WELLERNEWTON JM, 2020). Estudantes de Odontologia (92% dos participantes da pesquisa)
afirmaram ter aumentado a compreensão da importância de colaborar com outros
profissionais de saúde, além de anuírem que a EIP deveria ser acrescentada ao
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currículo obrigatório dos cursos de Odontologia, após vivenciarem uma experiência de
aprendizado com alunos de Fonoaudiologia (KLEIN BA, 2020).
Com base nesse contexto a pesquisa se orienta pela seguinte pergunta de pesquisa:
como os estudantes das Ciências da Saúde percebem a contribuição da EIP para
suas formações? Esse trabalho tem como objeto de investigação as percepções dos
estudantes das mais variadas graduações em Saúde, participantes de iniciativas de
EIP, sobre as principais contribuições da vivência da Interprofissionalidade em seus
processos de formação.
Adota-se como pressuposto que experiências de aprendizagem interprofissional
contribuem para o desenvolvimento de competências colaborativas, fundamentais
para o efetivo trabalho em equipe, tais como: maior clareza dos papeis profissionais,
melhora na comunicação e relações interprofissionais, aprendizagem interprofissional
e colaborativa, facilidade para resolução de conflitos e para a tomada de decisões
compartilhadas.

Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa. A revisão narrativa busca
discutir um determinado tema a partir de achados na literatura. Não tem o propósito de
adotar uma sistemática replicável, mas refletir sobre o ‘estado da arte’ sobre as
percepções do estudante em relação às iniciativas de educação interprofissional.
A sistematização dos resultados da pesquisa foi orientada pelo modelo de Kirkpatrick
de avaliação de resultados de iniciativas educacionais, que aborda quatro níveis para
mensurar os resultados da EIP em todo o mundo (THISTLETHWAITE, 2012; REEVES
et al., 2016), conforme descrito a seguir:
Nível 1 - Reação: abrangem as visões gerais e as perspectivas dos estudantes sobre
a experiência de aprendizagem compartilhada, sua organização, apresentação,
conteúdo, métodos de ensino e aspectos da organização institucional;
Nível 2a - Mudanças de atitudes/percepções: esses resultados estão relacionados às
mudanças nas atitudes ou percepções sobre as relações interprofissionais entre os
participantes em relação aos pacientes no enfrentamento de suas condições e
atenção à saúde;
Nível 2b - Aquisição de conhecimentos/habilidades: conhecimentos relacionados à
aquisição de conceitos, procedimentos e princípios de colaboração interprofissional.
Para as habilidades, está relacionado com a aquisição de habilidades de raciocínio,
resolução de problemas, habilidade psicomotoras e sociais ligadas à colaboração;
Nível 3 - Mudança comportamental: no sentido de identificar a capacidade de mobilizar
habilidades interprofissionais e aprendizagem compartilhada para o local de trabalho,
como apoio à mudança na dinâmica na produção dos serviços de saúde e a
disposição dos estudantes de aplicar novos conhecimentos e habilidades sobre o
trabalho colaborativo;
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Nível 4a - Mudança na prática organizacional: refere-se a mudanças mais amplas nas
instituições de atenção à saúde, atribuíveis à EIP, tais como mudanças na
organização do processo de trabalho que promovam a colaboração interprofissional,
comunicação, trabalho em equipe, e prática colaborativa;
Nível 4b - Benefícios para os usuários: este nível abrange quaisquer melhorias na
saúde dos usuários como resultado direto da EIP, que podem ser mensuradas através
de indicadores de saúde, satisfação do usuário, família e comunidade, entre outras
possibilidades.
É bem verdade que a construção de evidências relacionadas ao nível 4b exige um
tempo maior de acompanhamento das propostas. Entretanto, parte-se do pressuposto
que a EIP em Saúde é comprometida com o ideal de que os serviços de saúde e
usuários sintam a importância das ações apresentadas.

Resultados e Discussões

Mediante análise de resultados de diversas pesquisas tratando do tema em tela, foi
possível encontrar relatos de estudantes de vários cursos da área de Saúde, sobre a
eficácia da EIP para formação profissional desses, com vistas ao melhor trabalho em
equipe e efetividade do cuidado adequado ao paciente ou usuário.
Uma revisão sistemática revelou que em 17 dos 19 estudos analisados, a EIP foi
eficaz em melhorar as atitudes de estudantes de Saúde em relação aos estudantes e
profissionais de outras profissões da saúde, bem como aumentar o valor atribuído a
uma abordagem baseada em equipe para melhorar o atendimento ao paciente (ERIN
et al, 2019). Essa mesma revisão ainda demonstrou que todos os sete estudos que
avaliaram a mudança no comportamento colaborativo encontraram melhorias
estatisticamente significativas. Alcançando assim, pelo menos 3 dos 4 níveis do
modelo de Kirkpatrick, já mencionado.
Em pesquisa pré e pós curso de EIP, realizado no Centro de Ciências da Saúde da
Louisiana State University, foi possível colher relatos interessantes de estudantes de
Odontologia, Tecnologia Médica, Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional,
Fisioterapia, Saúde Pública e Patologia Fonoaudiológica dando conta de que “a EIP
acontece quando profissionais de saúde trabalham juntos por manter a comunicação
aberta e produtiva, com o explícito objetivo de melhorar o atendimento ao paciente”,
bem como “percebi o quanto cada profissão tem a oferecer no cuidado de um
paciente”. A análise dos dados da pesquisa pós-curso demonstrou que os alunos
foram capazes de identificar termos-chave das definições mais aceitas de EIP,
conforme relacionados à sua experiência de aprendizagem. Além disso, temas de
comunicação, aprendizagem/aumento do conhecimento e colaboração/contribuição de
outras áreas de saúde foram anotados em todas as questões na pesquisa pós-curso
(GUNALDO, 2015).
Um desenho de pesquisa de observação seccional investigou as opiniões dos alunos
sobre atributos importantes para a facilitação interprofissional, tendo sido usada uma
amostra de 343 alunos de quatro profissões da saúde (Enfermagem, Obstetrícia,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional). Depois de concluir um curso de educação
interprofissional de um semestre, os alunos relataram a importância do facilitador
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(professor) interprofissional no desenvolvimento de competências, entre as quais,
“favorecer sua própria profissão”, “ser capaz de dar exemplos de diferentes
profissões”, “ser um ouvinte ativo”, “promover a interação entre diferentes profissões”,
“Tratar todos com respeito, independentemente da profissão” (MATTHEW, 2020)
Além dessas, uma pesquisa online foi respondida por 98 estudantes de Medicina dos
Estados Unidos para avaliar suas atitudes e percepções de educação interprofissional,
demonstrando que os estudantes reconheceram a importância da educação e da
colaboração interprofissional. Os alunos adotaram a EIP e apreciaram a oportunidade
de aprender com outras profissões. A atitude positiva e as percepções dos estudantes
em relação a educação e colaboração interprofissional garantem a inclusão de cursos
de EIP nos currículos médicos, uma vez que esses podem aumentar ainda mais o
potencial dos alunos em se tornarem provedores de saúde eficazes.
Explorando as atitudes de atendimento ao paciente de estudantes de medicina que
tiveram exposição anterior a EIP em comparação com aqueles que nunca receberam
EIP mostrou que os estudantes de medicina concordaram que o EIP aumenta a
capacidade da equipe de saúde para compreender os problemas clínicos. Bem como
houve um alto nível de concordância de que a equipe interprofissional é mais eficiente
na abordagem de atendimento ao paciente, pois resulta em tratar os pacientes como
uma pessoa inteira. Igualmente restou evidente que os pacientes se beneficiam com
profissionais de saúde que trabalham juntos para resolver os seus problemas.
Ainda se notou um nível sólido de concórdia para atestar que o “dar e receber” entre
os membros da equipe ajuda os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões
sobre o atendimento ao paciente. Cabe ressaltar que, independente de terem ou não
passado por experiências anteriores de EIP, todos os estudantes avaliados
reconhecem que tal forma de educação tem grande potencial de auxiliar na eficácia da
formação médica (ZECHARIAH, 2019).
Destarte, percebe-se pelas pesquisas revisadas, que a EIP tem significativo potencial
de mudar as reações, atitudes, conhecimentos e comportamentos dos estudantes da
Saúde acerca da profissão que almejam exercer, bem como das outras profissões
envolvidas no processo de cuidado. Além de oferecer, na visão desses estudantes,
uma sólida expectativa de melhora das relações institucionais e do atendimento aos
usuários dos serviços de saúde, ao preparar profissionais mais capacitados para
exercício do trabalho colaborativo e integrativo que o cuidado em saúde exige.

Conclusão

É inconteste que a prática em Saúde depende cada vez mais da colaboração
interprofissional para fornecer alta qualidade de cuidado, mormente o cuidado
centrado no paciente. Não existe forma adequada de tratar o ser humano que não
passe pelo processo de reconhecer e lidar com todo o aspecto biopsicossocioespiritual
que o envolve, sendo necessário para tanto a ação integrada e equânime das mais
diversas profissões da Saúde.
Ante o exposto, a incorporação longitudinal da Educação Interprofissional em
currículos de educação em Saúde, garantirá que os profissionais de Saúde que
adentrarem na força de trabalho tenham adquirido competências e habilidades
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necessárias para trabalhar em equipes colaborativas. Em geral, os estudantes de
Saúde reconhecem a importância da educação interprofissional e da colaboração. Sua
atitude positiva e percepções em relação ao aprendizado e colaboração
interprofissional desbloqueiam o potencial para que esses estudantes se tornem
provedores de saúde competentes, cooperativos e eficazes no futuro.
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TÍTULO: Percepções dos profissionais de saúde sobre as implicações da
interprofissionalidade na dinâmica do trabalho
Resumo

Introdução: A educação interprofissional é um modelo de trabalho que se mostra
transformador diante das necessidades de saúde cuja demanda o tradicional modelo
fragmentado não se mostrou capaz de atender totalmente. A pesquisa foi orientada
pela seguinte pergunta: quais as percepções dos profissionais de saúde sobre as
implicações do trabalho interprofissional na indução de mudanças da dinâmica do
trabalho em saúde? Objetivo: Tem como objetivo sistematizar as percepções dos
profissionais de saúde sobre as implicações do trabalho interprofissional na indução
de mudanças da dinâmica do trabalho em saúde. Metodologia: Estudo de revisão
narrativa de literatura, que buscou em diversas plataformas virtuais científicas artigos
que discorrem sobre as experiências trabalho e educação interprofissional de
profissionais de saúde de diversas categorias e países. Resultados e Discussões:
Nesse processo, há fatores que dificultam e fatores que facilitam a integração, como
nível de formação, momento de contato com disciplinas interprofissionais, idade,
estereótipos e peculiaridades que variam de profissão para profissão. É indispensável,
pois a inserção na graduação de componentes curriculares que exercitam
competências interprofissionais.

Palavras-chave: Educação Interprofissional, Profissional da Saúde;
TITLE: Perceptions of health professionals about the implications of interprofessionality
in the dynamics of work
Abstract

Introduction: Interprofessional education is a work model that proves to be
transformative in the face of health needs whose demand the traditional fragmented
model has not been able to fully meet. The research was guided by the following
question: what are the perceptions of health professionals about the implications of
interprofessional work in inducing changes in the dynamics of health work? Objective:
Its objective is to systematize the perceptions of health professionals about the
implications of interprofessional work in inducing changes in the dynamics of health
work. Methodology: Narrative literature review study, which searched for articles on
various scientific virtual platforms that discuss the experiences of work and
interprofessional education of health professionals from different categories and
countries. Results and Discussions: In this process, there are factors that hinder and
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factors that facilitate integration, such as level of education, time of contact with
interprofessional disciplines, age, stereotypes and peculiarities that vary from
profession to profession. It is essential, because the insertion of undergraduate
curricular components that exercise interprofessional skills.

Keywords: Interprofessional Education, Health professional;
Introdução
A tripla carga de doenças da população brasileira é desafio que ações fragmentadas
mostram dificuldade em solucionar. O problema se acentua no contexto da atenção
básica encarregada da resolução de 85% das necessidades de saúde da população
(MENDES, 2012). Nesse cenário de múltiplas e complexas necessidades, é
requisitado um trabalho interprofissional eficiente e harmonioso para alcançar
melhores desfechos.
A ação interprofissional é uma prática coesa de compartilhamento de saberes entre
profissionais de diferentes disciplinas em resposta a ações em saúde fragmentadas na
busca de ofertar ao cliente um cuidado integral (D’’AMOUR et al, 2005). Assim, a
carência de profissionais com competências para o efetivo trabalho em equipe e seu
impacto na qualidade do serviço tem estimulado estudiosos e pesquisadores a investir
na educação interprofissional (REEVES, 2016).
Uma tentativa brasileira de aprimoramento desse trabalho coletivo e sua adequação
às necessidades da população é o PET-Saúde/Interprofissionalidade que busca
estimular a incorporação das bases metodológicas e conceituais para induzir
mudanças permanentes na usual maneira fragmentada de trabalho (ALMEIDA et al,
2019).
O PET-Saúde, criado em 2008, visa o aperfeiçoamento profissional e acadêmico em
saúde como forma de complemento as diretrizes curriculares dos cursos em saúde
não apenas de uma forma estritamente técnica, mas que reforce princípios humanistas
como a cidadania. Nesse cenário os profissionais da atenção básica se encontram no
papel de preceptores dos alunos de graduação e residência em ações que
contemplam os eixos de ensino, extensão e pesquisa (BRASIL, 2008).
Há evidências de que o PET-Saúde incorporam competências nos estudantes que
participam do programa que geralmente não são identificados naqueles que não
participam (FARIAS-SANTOS et al, 2017). Diante das evidências da significância das
ações do PET-Saúde, no aprimoramento de acadêmicos, é válido o interesse pelas
modificações desse programa na dinâmica do trabalho na perspectiva dos
profissionais de saúde vinculados à atenção primária.
Mas apesar de revisões indicarem que o trabalho interprofissional traz resultados
superiores ao cuidado fragmentado usual, as diferenças de terminologias utilizadas
para denominar esse tema e falta de clareza metodológica dos estudos executados
sob essa temática ainda torna a consolidação dos resultados positivos das ações um
caminho a ser trilhado (REEVES et al, 2017). Nesse contexto é indispensável novas
pesquisas para avaliar as influências de tais práticas em seus diversos campos, dentre
eles, na dinâmica das equipes da atenção básica em saúde brasileiras.
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Com base nesse contexto, a pesquisa é orientada pela seguinte pergunta: quais as
percepções dos profissionais de saúde sobre as implicações do trabalho
interprofissional na indução de mudanças da dinâmica do trabalho em saúde? O
estudo tem como objetivo sistematizar as percepções dos profissionais de saúde
sobre as implicações do trabalho interprofissional na indução de mudanças da
dinâmica do trabalho em saúde.
Tal indagação é válida para nortear futuras pesquisas sobre as percepções dos
profissionais trazidas pelo pet saúde. Antecipar parte das dificuldades e positividades
dos esforços para a Interprofissionalidade percebidos por outros pesquisadores,
ajudará na construção de questionários otimizados que foquem nos pontos mais
relevantes e desafiadores do trabalho interprofissional.

Metodologia
O presente artigo é uma revisão narrativa. Tal revisão tem um objetivo de fundamentar
teoricamente um objeto de forma a descrever e discutir o seu desenvolvimento ou
essência de forma teórica e levando em conta seu contexto. (ROTHER, 2007). Busca
em diversas plataformas virtuais científicas artigos que discorrem sobre as
experiências trabalho e educação interprofissional de profissionais de saúde de
diversas categorias e países.
Trata-se de uma revisão de fatores que dificultam ou favorecem o trabalho em equipe.
Tendo em vista tal tema, o termo de busca escolhido foi “educação interprofissional” e
teve como plataforma de pesquisa o Pubmed (Medline) e por este concentrar grande
quantidade de artigos internacionais, usou-se o termo de busca em inglês.
Uma vez avaliada a fonte da informação, foram filtradas informações que indicassem
mudanças das práticas interprofissionais no trabalho da equipe bem como facilitadores
e empecilhos na construção desse trabalho. Tais dados ajudarão a construir
questionários otimizados a serem aplicados em pesquisas sobre o PET-Saúde.

Resultados e Discussões

É notável que os trabalhadores em saúde compreendem a importância do trabalho
interprofissional e que este proporciona o aprendizado de novas competências bem
como o aprimoramento de habilidades. No entanto, sente-se que é preciso de um nível
superior de esforço e dedicação durante esse processo de cooperação e
reestruturação do trabalho para que a ação interprofissional ocorra. A definição do
papel de cada um e quando cada membro deve tomar ação no cuidado são desafios
desse modelo horizontalizado (SUPPER at al, 2014).
E embora exista essa compreensão da importância do trabalho interprofissional,
muitos profissionais não cultivam a comunicação com outras categorias profissionais
em seu cotidiano. As expectativas distorcidas com relação as outras categorias
também são uma barreira a solidificação do trabalho. Como exemplo, enfermeiros que
acham que os médicos não se importam ou valorizam seu trabalho, o que motiva
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muitas aposentadorias precoces e baixa autoestima no cenário profissional
(MATZIOU, 2014).
Essas questões mal resolvidas também interferem na discussão terapêutica
principalmente quando se trata de médicos de carreira mais extensa. Estes estão
menos propensos que médicos recém formados de aceitar sugestões dos enfermeiros.
Em contramão, enfermeiros de formação mais extensa costumam se comunicar mais
com os médicos. (MATZIOU, 2014).
Diante desse cenário problemático, a educação interprofissional permite a quebra de
estereótipos acerca de outras profissões principalmente quando introduzidas em
estágios iniciais da formação e também modula a visão do que é pertencer a sua
própria categoria profissional (STULL at al, 2016).
Estudos mostram que, conforme os anos de experiência aumentam, mais importância
é dada a Interprofissionalidade. Grande parte dos profissionais acredita que a
graduação não oferece adequadamente EIP em seus currículos o que é corroborado
com o fato de que a maior parte das habilidades interprofissionais se dá com o
decorrer dos anos de exercício profissional (BODE at al, 2016).
Já médicos em posições hierárquicas mais altas e carreira consolidada, portanto de
idade mais elevada, pareceram, em estudos, menos dispostos a cooperar
interprofissionalmente. A introdução de matérias no currículo da graduação que
cursem com conteúdos próprios da Interprofissionalidade que envolvam melhora da
comunicação no trabalho e coordenação de ações em equipe, mostram impactos
positivos nas novas gerações (MINAMIZONO et al, 2013)
Vemos então que há tanto pontos que dificultam, como pontos que facilitam o trabalho
interprofissional. Alguns facilitadores em determinadas categorias não
necessariamente o são em outras, como por exemplo o grau mais elevado de
instrução dos médicos, que não os predispõe a colaboração, ao contrário dos
enfermeiros, que se sentem mais dispostos a discutir e partilhar a responsabilidade do
cuidado.
Assim, vemos que apesar de transformador, o trabalho interprofissional possui
inúmeros e complexos desafios a sua implementação. Os profissionais, no decorrer
dos anos, veem que as necessidades de saúde não serão sanadas apenas com o
trabalho fragmentado.
O modelo multiprofissional também se encontra consolidado é a mudança dessa
dinâmica de trabalho histórico e a desconstrução de seus paradigmas sofre resistência
dos que veem cômodo um processo fragmentado e consolidado, mesmo que em
muitos momentos ineficiente.
Entender como esses processos ocorrem ao redor do mundo e quais são suas
dificuldade é indispensável para aperfeiçoarmos nossas próprias tentativas de
incentivo a esse modelo de trabalho horizontal.

Conclusão
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É necessário portanto, a introdução precoce de disciplinas que busquem o
desenvolvimento de competências interprofissionais logo na graduação. O
desenvolvimento de ferramentas de gestão de conflito a ajudar os profissionais a
enfrentarem problemas interpessoais deve ser encorajado e concepções históricas
errôneas sobre a competência e importância de outras profissões devem ser
repensadas.
Garantir a harmonia dos profissionais é essencial para um bom trabalho
interprofissional. Portanto, trabalhos a validar intervenções que possam melhorar o
clima de equipe, momentos que reforcem os laços de corresponsabilidade e
andamento do serviço devem ser realizados na busca da minimização da interferência
dos conflitos pessoais na qualidade do trabalho interprofissional.
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TÍTULO: Intencionalidade e alinhamento das iniciativas de educação interprofissional
aos pressupostos da interprofissionalidade
Resumo
A Educação Interprofissional (EIP) é um modelo de ensino que possibilita novas
estratégias na formação de profissionais mais colaborativos e alinhados para a melhoria
do cuidado nos serviços de saúde. Nesse contexto, essa pesquisa foi orientada pela
seguinte pergunta: como as iniciativas de educação interprofissional expressam a
intencionalidade na incorporação dos marcos teórico-conceituais e metodológicos da
educação e do trabalho interprofissional em suas propostas de execução e
planejamentos? Tem como objetivo sintetizar a partir de uma revisão da literatura a
intencionalidade e alinhamentos das iniciativas de educação interprofissional aos
marcos teórico-conceituais e metodológicos da interprofissionalidade. Trata-se de uma
revisão narrativa de caráter descritivo, a partir de quatro artigos selecionados
previamente, que demonstrassem o propósito do estudo. É perceptível que o trabalho
desenvolvido pela EIP impacte positivamente a realidade dos discentes e profissionais
da saúde envolvidos, entretanto, como se trata de um termo ainda recente, são
necessários estudos mais consistentes que demonstrem seus benefícios, uma
uniformização do termo utilizado para referência mundial, bem como uma formação
estruturada pelos preceptores e que se adeque aos diferentes currículos das
universidades. É de suma importância a construção de indicadores de avaliação e o
conhecimento dos resultados da EIP, a fim de assegurar sua intencionalidade na
efetivação do trabalho em equipe.
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Aprendizagem em Saúde. Ensino Superior.
TITLE: Intentionality and alignment of interprofessional education initiatives to the
assumptions of interprofessionality
Abstract
Interprofessional Education (EIP) is a teaching model that enables new strategies in the
formation of more collaborative and aligned professionals for the improvement of care in
health services. In this context, this research was guided by the following question: how
do interprofessional education initiatives express intentionality in the incorporation of
theoretical-conceptual and methodological frameworks of education and
interprofessional work in their execution and planning proposals? It aims to synthesize,
from a literature review, the intentionality and alignment of interprofessional education
initiatives to the theoretical-conceptual and methodological frameworks of
interprofessionality. It is a narrative review of a descriptive character, based on four
previously selected articles, which demonstrated the purpose of the study. It is noticeable
that the work developed by the EIP positively impacts the reality of the students and
health professionals involved, however, as it is a still recent term, more consistent studies
are needed that demonstrate its benefits, a standardization of the term used for world
reference, as well as training structured by preceptors and adapted to the different
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curricula of universities. It is of utmost importance to build evaluation indicators and
knowledge of the results of the IPE, in order to ensure its intentionality in the
effectiveness of teamwork.
Keywords: Interprofessional education. Health Learning. Higher education.
Introdução
A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) apresenta um papel significativo na
esfera acadêmica, estruturando uma nova possibilidade de ensino e aprendizagem, com
estímulo principal a formação de profissionais para o trabalho em equipe
interprofissional e colaborativo (HAUGLAND; BRENNA; AANES, 2019). A Educação
Interprofissional é colocada em prática quando membros de duas ou mais diferentes
áreas profissionais se interagem com o objetivo de alinhar suas competências e
habilidades para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados (SABATO et al.,
2020).
A capacidade de trabalho e colaboração em equipe é essencial para o
desenvolvimento de um serviço mais integrativo, que aperfeiçoe as funções entre os
profissionais, aumente a produtividade, melhore as formas de comunicação e interação
nos diferentes contextos que envolvam a melhoria na qualidade e segurança na
assistência ao paciente (JOYNES, 2018).
A abordagem interprofissional no ambiente de trabalho em saúde promove a
cooperação, compartilhamento de conhecimentos, autonomia e confiança, essenciais
para atender às expectativas dos profissionais e às necessidades inerentes aos serviços
que estão imersos (BRIDGES at al., 2011). Porém, a estrutura dessas novas estratégias
pode ser afetada, quando não aperfeiçoada corretamente, por problemas relacionados
à hierarquia, ausência de entendimento quanto ao papel do próximo e atritos menores
na equipe (LILLEBO; FAXVAAG, 2015).
Nos atuais cenários de trabalho, ainda existe um grande número de profissionais
que em nenhum momento passaram por essas experiências, reflexo das perspectivas
uniprofissionais no ensino na saúde (IRAJPOUR; ALAVI; IZADIKHAH, 2015). Nesse
sentido, cada vez mais, as instituições educacionais objetivam implementar em seus
currículos a EIP, reconhecendo as particularidades culturais e as estratégias de
aprendizagem, reorientando a formação em saúde, com adoção de metodologias que
transformem os estudantes em sujeitos mais dispostos à colaboração (SAFABAKHSH;
IRAJPOUR; YAMANI, 2018).
Nesse contexto, essa pesquisa foi orientada pela seguinte pergunta: como as
iniciativas de educação interprofissional expressam a intencionalidade na incorporação
dos marcos teórico-conceituais e metodológicos da educação e do trabalho
interprofissional em suas propostas de execução e planejamentos? Portanto, o trabalho
em tela tem como objetivo sintetizar a partir de uma revisão da literatura a
intencionalidade e alinhamentos das iniciativas de educação interprofissional aos
marcos teórico-conceituais e metodológicos da interprofissionalidade.

Metodologia
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Trata-se de uma revisão narrativa de caráter descritivo. A revisão narrativa
sumariza informações presentes na literatura sobre os elementos que possam
evidenciar aspectos importantes para a compreensão do fenômeno em estudo.
O corpus dessa pesquisa é composto por artigos selecionados em bancos de
dados que abordaram os principais objetivos das iniciativas de educação
interprofissional. Foram incluídos artigos que apresentaram a intencionalidade das
iniciativas de forma clara. Não foram aplicados exclusão de artigos por períodos ou
linguagem.
O levantamento de produções científicas apresentado nesse trabalho é parte de
um plano de trabalho que analisará relatórios e planejamentos dos projetos PET-Saúde
Interprofissionalidade.

Resultados e Discussões

Neste estudo foram incluídos 04 artigos que atenderam aos critérios de inclusão
previamente acordados. Os países de origem dos estudos estavam assim
estabelecidos: 25% (Estados Unidos), 50% (Canadá) e 25% (Reino Unido).
Em relação aos anos de publicação dos artigos, estão no período de 2008-2018.
Na tabela 01 em anexo, pode-se observar os artigos selecionados, classificados
quanto aos títulos, autores, ano de publicação, país de origem e resultados.
O trabalho desenvolvido pela Educação Interprofissional é responsável pela
introdução de novas perspectivas de trabalho nos serviços de saúde. Logo, tais
atividades devem ser influenciadas e colocadas em prática desde o início da formação
acadêmica e não apenas após inserção dos discentes no mercado de trabalho
(SHRADER, 2018). Os estudos descrevem que a inserção do modelo de EIP traz uma
maior satisfação e melhor aprendizagem pelos estudantes, a partir do momento em que
o ensino torna-se mais dinâmico e autêntico (GILLIGAN, 2014).
No entanto, a implementação de programas de Educação Interprofissional deve
seguir uma estruturação bem planejada pelos preceptores e educadores, isso inclui
traçar um modelo que se adeque à realidade do currículo acadêmico dos discentes que
estão envolvidos, como também os possíveis resultados que serão encontrados
(THISTLETHWAITE, 2010).
Ainda assim, se tratando de uma temática em crescimento, o termo Educação
Interprofissional apresenta alguns conflitos em descrições com nomenclaturas
diferentes, que são utilizadas para o mesmo conceito, isso acaba influenciando
negativamente na consistência do perfil da EIP divulgado mundialmente
(THISTLETHWAITE, 2010). Outro problema ainda presente é a ausência de estudos
longitudinais que demonstrem os reais resultados de aprendizagem desenvolvidos pela
EIP (BANDALI et. al, 2008).
Um importante aspecto na vigência da EIP é o entendimento de como realmente se
aplica uma colaboração interprofissional. Tal funcionamento se dá através da conexão
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entre os profissionais dos serviços de saúde, os usuários e as suas famílias (BARR et
al, 2005). A partir da colaboração interprofissional, seria possível alcançar as
capacidades que os locais de trabalho necessitam, bem como a forma de adaptação
aos serviços seria mais fácil e natural (WALSH et al, 2005).
Os estudos destacam alguns pontos que são necessários para o sucesso da EIP, tais
como: aperfeiçoamento das habilidades de comunicação entre estudantes e
profissionais, capacidade de resolução e negociação em casos de conflitos internos,
considerar a tomada de decisões como prática frequente a ser compartilhada com todos
do grupo, realizar sempre reflexões críticas quanto ao seu trabalho individual e em
equipe, centralizar a figura do paciente como parte essencial, dessa forma
compreendendo as necessidades específicas dos usuários, respeitar os
posicionamentos e práticas dos outros profissionais, entre outros (THISTLETHWAITE,
2010).

Conclusão

O desenvolvimento das práticas interprofissionais é essencial para a qualificação
do processo de ensino-aprendizagem, com a formação de profissionais imersos em um
ambiente de trabalho mais autêntico e colaborativo. No entanto, ainda são necessários
mais estudos consistentes no que tange aos resultados satisfatórios que a EIP traz para
a formação acadêmica e os serviços de saúde. São experiências em que os ganhos são
dos discentes, profissionais, usuários e familiares envolvidos nesse processo.
Aspecto central no debate sobre as iniciativas de EIP é assegurar a intencionalidade
no desenvolvimento de competências para o efetivo trabalho em equipe. Juntar
estudantes em um mesmo espaço não qualifica as iniciativas como interprofissional. Há
a necessidade de assegurar rigor na definição das competências específicas, comuns
e colaborativas esperadas durante e ao final da iniciativa educacional, alinhar essas
competências aos objetivos de aprendizagem, definir metodologias de ensinoaprendizagem capazes de contribuir com o desenvolvimento dessas competências e
estabelecer estratégias de avaliação que possam elaborar indicadores de processo e
de resultados da experiência educacional.
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Resultados referentes à Tabela 01
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TÍTULO: Medicamentos potencialmente perigosos na Atenção Primária à Saúde em
Caicó-RN
Resumo
Eventos adversos relacionados ao uso de medicações são frequentes e grande parte
deles é ocasionada por erros nas etapas de prescrição e/ou dispensação dessas
medicações. Essa questão é ainda mais grave quando se trata de prescrições referentes
a medicamentos potencialmente perigosos, devido ao risco de ocasionar sérias
consequências aos pacientes. Diante desse contexto, foi desenvolvido esse estudo no
serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Caicó-RN, afim de categorizar os principais
erros encontrados especialmente nas prescrições de medicamentos potencialmente
perigosos. Foram analisadas 714 prescrições, sendo 85 delas referentes a
medicamentos potencialmente perigosos, e os principais erros encontrados foram a
ausência de informações que permitam identificar a duração de tratamento e a via de
administração. Observa-se, portanto, a necessidade de melhoria dos processos, afim
de tornar as prescrições mais claras e corretas.

Palavras-chave: Eventos adversos. Medicamentos potencialmente perigosos.
TITLE: Potentially dangerous medicines in Primary Health Care in Caicó-RN
Abstract
The adverse events related to the use of medications are frequent and most of them
are caused by errors in the stages of prescription and / or dispensation of these
medications. This issue is even more serious when it comes to prescriptions regarding
potentially dangerous drugs, due to the risk of causing serious consequences to
patients. Given this context, this study was developed at the service of the Municipal
Health Secretariat of Caicó-RN, in order to categorize the main errors found especially
in the prescriptions of potentially dangerous drugs. 714 prescriptions were analyzed, 85
of which refer to potentially dangerous medications, and the main errors found were the
lack of information to identify the duration of treatment and the route of administration.
Therefore, there is a need to improve processes in order to make prescriptions clearer
and more correct
Keywords: Adverse events. Potentially dangerous drugs.
Introdução
Os eventos adversos relacionados ao uso de medicações são frequentes. Eles são
caracterizados pela ocorrência imprevista de acontecimentos que resultam em danos
desnecessários aos pacientes, assim como em maiores gastos aos serviços de saúde.
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Essa problemática se torna ainda mais preocupante quando voltada aos medicamentos
potencialmente perigosos, uma vez que esses possuem um risco aumentado de
provocar eventos mais graves, podendo gerar consequências permanentes ou até
mesmo fatais.
Além disso, vale ressaltar que grande parte desses eventos é ocasionado por falhas nas
etapas de prescrição e/ou dispensação dessas medicações. Problemas com a
legibilidade das prescrições, erros na dosagem dos medicamentos, falha na dupla
checagem e ausência de elementos essenciais para uma prescrição segura podem
determinar equívocos importantes no processo de utilização dos medicamentos e assim
agravos significativos aos pacientes.
Diante desse contexto, o projeto de avaliação de prescrições de medicamentos no
âmbito da atenção primária à saúde teve como objetivo identificar os principais
medicamentos potencialmente perigosos prescritos nesse nível de atenção e
categorizar, de acordo com as legislações referentes ao tema, os erros mais comuns
nas etapas de prescrição e dispensação dessas medicações no município de Caicó-RN.
O presente estudo possibilitou também aos participantes a construção de
conhecimentos fundamentais para o redirecionamento da formação profissional.

Metodologia

Foi desenvolvido um estudo transversal na Central de Abastecimento Farmacêutico
(CAF) vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Caicó-RN, de caráter descritivoexploratório, com uma abordagem quantitativa.
A primeira etapa dele consistiu na coleta de dados voltada às segundas vias das
prescrições de medicamentos elaboradas no intervalo de janeiro a dezembro de 2019.
Toda essa etapa foi realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, onde se
encontram concentradas as prescrições vindas de todas as unidades básicas de saúde
do município.
Os dados foram registrados e armazenados a partir do programa Microsoft Excel para
posterior análise. Assim, de acordo com a lei n° 5991/73 e a lista atualizada de
medicamentos potencialmente perigosos de 2019, foram avaliados 13 itens, sendo eles:
01) Legibilidade das prescrições; 02) Identificação do usuário; 03) Informações que
permitam localizar e contatar prescritor; 04) Identificação do prescritor na prescrição,
devendo estar presente o nome completo, número de registro do conselho profissional
e assinatura; 05) Data; 06) Nome do medicamento; 07) Concentração; 08) Via de
administração; 09) Posologia; 10) Informações que permitam identificar duração do
tratamento; 11) Quantidade de medicamento por prescrição; e 13) Presença de
medicamento na lista dos medicamentos potencialmente perigosos.
Por fim, foram verificados os medicamentos considerados potencialmente perigosos
mais prescritos a partir da coleta do estudo e os erros mais comuns presentes nas
prescrições desses medicamentos.

Resultados e Discussões
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Após serem coletadas e analisada 714 prescrições, contendo, aproximadamente 3
medicamentos por prescrição, foram obtidos os dados a seguir.
Dentre o total de prescrições, 85 delas (cerca de 12%) continham medicamentos
considerados potencialmente perigosos, referentes a classes como insulínicos (insulina
NPH e insulina regular), hipoglicemiantes orais (glibenclamida e gliclazida),
anticoagulantes orais diretos (rivaroxabana e varfarina) e analgésicos opioides
(codeína).
Os erros mais comumente encontrados, segundo a lei n° 5991/73, foram os
relacionados a informações que permitam identificar a duração do tratamento e a via de
administração, uma vez que 57,7% do total de prescrições analisadas não continham
identificação do tempo de duração do tratamento, enquanto 10% delas não indicavam
a via de administração das medicações. Informações como essas são essenciais para
que as etapas seguintes de dispensação e administração das medicações sejam
realizadas de forma correta e, assim, não ocorram eventos adversos aos pacientes.
Essa problemática se torna ainda mais grave ao se tratar de prescrições contendo
medicamentos potencialmente perigosos, tendo em vista a maior chance de eles
ocasionarem sérias consequências aos pacientes. Dentre as prescrições de
medicamentos potencialmente perigosos analisadas, 44 delas (cerca de 52%) não
possuíam informações sobre a duração do tratamento e 15 delas (cerca de 18%) não
continham a via de administração, sendo, portanto, fatores que prejudicam o processo
de padronização dessas prescrições, dando margem para a ocorrência de erros
importantes.
O medicamento potencialmente perigoso mais encontrado nas prescrições coletadas foi
a insulina. Ela estava presente em 28 prescrições e, na maioria delas, foram notados
erros de abreviatura, uma vez que os prescritores usaram símbolos como “U” ou “UI”
para se tratar de “unidades”. Essa abreviatura é comumente utilizada por alguns ao
prescreverem essa medicação, mas isso pode findar em um grave erro de interpretação,
caso o “U” seja confundido com o número “0”, resultando na aplicação de uma
sobredose no paciente.
Outra não conformidade encontrada durante a análise foi com relação a prescrição da
Codeína. Esse medicamento, pertencente a classe dos analgésicos opioides, está
sujeito a prescrição da receita de controle especial. Desse modo, a prescrição dessa
medicação encontrada no estudo não contempla a portaria n° 344/98.

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos a partir da pesquisa, percebe-se que boa parte
das prescrições medicamentosas do município de Caicó-RN do período entre janeiro e
dezembro de 2019 não contemplam totalmente o que se propõe a lei n° 5991/73. Essa
é uma não conformidade que requer bastante atenção, especialmente quando voltada
aos medicamentos potencialmente perigosos, logo merece ser discutida e encarada
como uma oportunidade de melhoria dos processos, afim de tornar as prescrições mais
claras e corretas. É recomendado que haja sempre uma revisão da padronização
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dessas prescrições para que sejam evitados eventos adversos e para que todo o
processo de assistência à saúde se torne mais seguro.
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TÍTULO: Simulação clínica no desempenho cognitivo, satisfação e autoconfiança na
aprendizagem de estudantes de medicina
Resumo
O estudo teve por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de
estudantes de medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização. Tratouse de estudo de intervenção, quantitativo, compreendido em duas fases. Seria
utilizado o delineamento quase-experimental de grupo controle não equivalente do tipo
pré-teste e pós-teste. A amostra inicial seria composta por 80 estudantes de medicina.
Os estudantes seriam alocados em dois grupos: controle e experimental. O grupo
controle tendo acesso a uma aula tradicional e o grupo experimental participando de
uma sessão de simulação com cinco cenários. Os estudantes responderiam a um préteste e pós-teste para aferir o conhecimento/desempenho cognitivo e uma escala de
satisfação e autoconfiança na aprendizagem. Além disso, seria realizado o teste de
Teste de Wilcoxon para análise intragrupos. Os resultados foram dentro do previsto do
cronograma com o estudo epistemológico da temática, criação dos cenários, das
questões pré-teste e pós-teste e a produção de um artigo científico. Devido a
pandemia e a não renovação do projeto não foi possível a finalização: aplicação dos
cenários, questionários e análise dos dados. No âmbito da iniciação científica, todas a
expectativas foram cumpridas. Foi uma experiência muito satisfatória que permitiu a
evolução pessoal dos discentes envolvidos.
Palavras-chave: Simulação. Ensino médico. Atenção Primária à Saúde.
TITLE: Effectiveness of clinical practice on cognitive performance, satisfaction and selfconfidence in the learning of medical students: a quasi-experimental study.
Abstract
The study aimed to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of
medical students from the use of simulation in teaching immunization. It was a
quantitative intervention study, comprised of two phases. A quasi-experimental design
of a non-equivalent control group of the pre-test and post-test type would be used. The
initial sample would consist of 80 medical students. Students would be allocated into
two groups: control and experimental. The control group having access to a traditional
class and the experimental group participating in a simulation session with five
scenarios. Students would answer a pre-test and post-test to assess cognitive
knowledge / performance and a scale of satisfaction and self-confidence in learning. In
addition, the Wilcoxon Test test for intra-group analysis would be performed. The steps
were performed in the expected time. The steps carried out were the epistemological
study of the theme, creation of six scenarios, preparation of pre- and post-test
CIÊNCIAS DA VIDA

1670

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

questions and production of a scientific article. Because the pandemic and the not
renovation the project, it was not possible to complete the steps for executing the
scenarios, applycation fo the questionnaires and data analysis. Within the scope of
scientific initiation, all expectations were met. It was a very satisfying experience that
allowed the personal evolution of the participants involved.
Keywords: Simulation. Medical teaching. Primary Health Care.
Introdução
Pensar no ensino em saúde no contexto atual implica em refletir sobre o investimento
em estrutura e recursos humanos, na diversificação de estratégias de ensino e
aprendizagem, na minimização dos erros em saúde, na garantia da segurança do
paciente, na qualificação da força de trabalho, no respeito, integralidade e
humanização da assistência, entre outras questões (COSTA et al., 2018). É importante
destacar que o contato entre estudantes, profissionais e usuários deve ser mediado a
partir do conhecimento, competências e habilidades, orientadas pelos princípios
bioéticos e dos direitos humanos (COSTA et al., 2018). Logo, acredita-se que para que
esse profissional possa chegar mais preparado na prática real, é imprescindível que
este vivencie, durante a formação, diferentes momentos que oportunize o
desenvolvimento dessas destrezas. Para tanto, pensa-se em estratégias de ensino e
aprendizagem que contemplem essa perspectiva, sejam capazes de melhorar o
desempenho do estudante, favoreçam a autoconfiança e que promova satisfação. A
simulação contempla essas perspectivas uma vez que promove a aprendizagem
significativa e reproduzir diferentes realidades em saúde (MESKA et al., 2018). A
simulação clínica é definida como uma estratégia de ensino que se utiliza de
tecnologias para replicar cenários que simulam a prática, em ambiente controlado e
realista, onde o estudante participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem
com a finalidade de praticar exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e
processos (COSTA et al., 2018). Estudos mostram vantagens dessa estratégia em
detrimento a outras, a saber: vivenciar situações clínicas independente do acaso;
segurança do paciente e do estudante; a utilização prévia de tecnologias disponíveis
nos equipamentos de saúde, e entre outras (SWENTY; EGGLESTON, 2011; COSTA,
2017). Investigações na área da simulação clínica também tem contribuído no
desenvolvimento de diversas competências e habilidades específicas e transversais
(COSTA, 2017). Vale destacar, que nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, encoraja-se o uso dessa estratégia no ensino médico. Nesse
documento, a construção de cenários e a problematização é ressaltada por garantir
um exercício das capacidades solicitadas, integrando-se, assim, teoria e prática. As
situações simuladas são ressaltadas sobretudo pela proteção às pessoas como
também pela possibilidade de todos os estudantes serem expostos a uma experiência
comum. (BRASIL, 2014). A satisfação é entendida como um sentimento de prazer
dada pelo alcance daquilo que se espera (MESKA et al., 2016). No tocante ao
estudante, pode ser associada à maior envolvimento e motivação para aprender.
Ademais, pode ser um indicador para avaliar as estratégias de ensino adotadas
quanto aos objetivos de aprendizagem e do próprio desempenho e autoconfiança.
(BAPTISTA et al., 2014; MESKA et al., 2018; SIGALITI, 2017). A autoconfiança está
relacionada à crença no sucesso das ações nas competências e habilidades. Poucos
estudos científicos nessa área comparam as estratégias mais tradicionais com as
estratégias mais inovadoras, como é o caso da simulação. Então, pretende-se, nesta
pesquisa, obter respostas para os seguintes questionamentos: A aula expositiva é
mais eficaz, do ponto de vista da aprendizagem significativa, quando comparado à
simulação clínica? A aula expositiva desperta no estudante de medicina maiores
scores de satisfação e autoconfiança na aprendizagem quando comparada a
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simulação clínica? A hipótese nula é que a aula expositiva é tão eficaz, do ponto de
vista da aprendizagem significativa, quanto a simulação clínica. Além disso, ambas as
estratégias produzem satisfação e autoconfiança na aprendizagem em escores
semelhantes. A hipótese alternativa é que a partir da simulação clínica o discente
retém mais informações, logo aprende mais quando comparado a aula expositiva.
Portanto, produz maior satisfação e autoconfiança nos estudantes.
Metodologia
Estudo de intervenção com abordagem quantitativa compreendida em duas fases. A
primeira etapa, estudo metodológico, foi de criação e validação do conteúdo de
cenários de simulação, com ênfase em imunização, criados para o grupo
experimental. Os estudos metodológicos objetivam desenvolver, validar e avaliar
estratégias e métodos de pesquisa, além da elaboração de instrumentos confiáveis e
replicáveis noutras pesquisas científicas (POLIT; BECK; HUNGER, 2011). Na segunda
etapa, utilizou-se o delineamento quase-experimental de grupo-controle não
equivalente proposto por Grey (2001). Este desenho metodológico foi escolhido por
proporcionar validade metodológica ao estudo e por permitir a avaliação de grupos de
estudo antes e depois de determinada intervenção, propiciando a verificação de
diferenças no desfecho após exposição à intervenção (POLIT; BECK; HUNGLER,
2011). Este projeto está fundamentado na Consolidated Standards of Reporting Trials
(CONSORT), que conta com 25 itens que norteiam a avaliação de estudos
experimentais e quase-experimentais (DUTRA; REIS, 2016). O estudo será realizado
na Escola Multicampi de Ciências Médica do Rio Grande do Norte. Para ambas as
etapas, o processo de amostragem será do tipo probabilístico, por conveniência. De
acordo com Mattar (2014), a amostragem não probabilística ocorre com a seleção da
amostra a critério do pesquisador ou do entrevistador. Segundo Oliveira (2001), a
amostragem por conveniência pode ser utilizada para pesquisas de caráter
exploratório, em que o pesquisador seleciona os membros mais acessíveis da
população. Na primeira etapa, serão selecionados 20 juízes que possuam expertise na
área de simulação clínica e imunização. Na segunda etapa, participarão do estudo os
estudantes regulamente matriculados entre o 1 e 7 º semestre do curso. A amostra
inicial será de 80 estudantes. Serão incluídos os estudantes da graduação em
medicina - regulamente matriculado entre o 1º e 7º semestre - que estiverem
presentes durante a aplicação dos instrumentos da pesquisa e das intervenções, e
que preencheram corretamente aos instrumentos do estudo. Os faltosos nas
intervenções serão excluídos do estudo, bem como aqueles que responderam
parcialmente aos instrumentos da pesquisa. Para direcionar a construção dos
cenários, foi realizada uma pesquisa inicial aos documentos do Ministério da Saúde,
bem como outras fontes na literatura. A partir da revisão, foram construídos 6
cenários. Os cenários foram desenhados conforme os critérios de Fabri et al., (2017),
que leva em consideração os seguintes aspectos: a) conhecimento prévio do aluno; b)
objetivo da aprendizagem; c) fundamentação teórica da atividade; d) preparo do
cenário; e) desenvolvimento do cenário; f) debriefing e g) avaliação. Para sua
validação, inicialmente, será elaborado uma lista de experts – pelo pesquisador – com
base na sua network. Serão convidados 20 juízes com base nos seguintes critérios:
ser médico ou enfermeiro, ter experiência na área de simulação clínica e
vivência/experiência com imunização, e ter, no mínimo, o título de mestre na área da
saúde. Serão excluídos os juízes que não responderem a validação através de
respostas aos e-mails enviados e ou aqueles que responderam, parcialmente, os
cenários. Após esse procedimento, os juízes serão convidados, via e-mail, para
participar do processo de validação. Será disponibilizado o prazo de 15 dias para
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avaliar os 6 cenários. Será coletado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de
cada avaliador e, após autorização expressa e individual, aplicado um instrumento de
caracterização sociodemográfica elaborado pelo pesquisador. O instrumento de
caracterização possuía as seguintes variáveis: nome, idade, sexo, formação
acadêmica, titulação máxima, categoria profissional, atuação profissional (atual) e
tempo de exercício, experiência em simulação clínica, há quanto tempo em caso
afirmativo, experiência na área de imunização (ensino e ou assistência), há quanto
tempo em caso afirmativo. Para a caracterização sociodemográfica, será utilizado a
estatística descritiva simples (frequências relativa e absoluta). Na validação, será
utilizado o Índice de Validação de Conteúdo (IVC), que utiliza uma escala do tipo Likert
com pontuação de 1 a 4 (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). Para a realização da
segunda etapa, o estudo quase-experimental, os estudantes serão alocados, conforme
sorteio, em dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo Experimental (GE). Após
alocados, estes participarão de um curso de extensão com a carga horária de 10
horas. Os estudantes do GC irão responder a um questionário sociodemográfico
responder ao teste de desempenho cognitivo e, em seguida, acesso a uma aula
expositiva. Ao final, responderão novamente ao teste de desempenho, e irão
preencher a escala de satisfação e autoconfiança na aprendizagem e a escala de
avaliação do debriefing associado à simulação. Já os estudantes do GE, irão
preencher o questionário sociodemográfico, responder a um teste de desempenho
cognitivo e participar de cinco cenários de simulação. Ao final, responderão
novamente ao teste de desempenho, e irão preencher a escala de satisfação e
autoconfiança na aprendizagem e a escala de avaliação do debriefing associado à
simulação. Os dados serão analisados pelo SPSS versão 24. Para a caracterização do
perfil sociodemográfico, será utilizada a estatística descritiva. Na análise do
desempenho cognitivo e na análise dos scores de satisfação e autoconfiança na
aprendizagem, será utilizado o teste de Mann - Whitney, para um nível de significância
de 5%.Além disso, será realizado o Teste de Wilcoxon para análise intragrupos.
Resultados e Discussões
O resultado final da pesquisa, obtido a partir de uma profunda coleta, tabulação e
análise de dados sobre a temática, foram a criação de seis cenários de simulação
clínica de imunização, contemplando a vacinação de crianças, adultos e idosos. Junto
a isso, foi criado um conjunto de questões para que, associado ao teste de Mann –
Whitne e o Teste de Wilcoxon para análise intragrupos, pudéssemos mensurar a
eficácia da simulação clínica no desempenho cognitivo, satisfação e autoconfiança na
aprendizagem. Para a partir da tabulação e análise desde dados, na expectativa da
pesquisa, obter respostas para os seguintes questionamentos: A aula expositiva é
mais eficaz, do ponto de vista da aprendizagem significativa, quando comparado à
simulação clínica? A aula expositiva desperta no estudante maiores escores de
satisfação e autoconfiança na aprendizagem quando comparada a simulação clínica?
Apesar do quadro de pandemia e as medidas que foram requeridas não houve
empecilho para cumprir cronograma. Na verdade, a expectativa era de adiantamento
do cronograma com a validação dos cenários criados e tabulação dos dados ainda no
primeiro semestre, ao contrário do previsto, que seria no segundo semestre. Dessa
forma, a pandemia nos impediu de adiantar essa etapa do projeto que, infelizmente,
também não poderá ser continuada pós pandemia devido ao encerramento do mesmo.
Apesar da não finalização de todas as etapas inicialmente previstas pelos motivos
supracitados, podemos qualificar o resultado final com muito satisfatório, pois se
enquadra dentro do previsto para o atual momento. Com o que foi realizado até essa
data foi possível submeter um artigo e gerar informação suficiente para novos
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trabalhos e artigos. Além disso, o projeto se encontra desenvolvido até um ponto onde
poderá, em um momento oportuno, ser facilmente retomado.
Conclusão
Concluímos que a pesquisa foi exitosa ao que se propôs e ao tempo e condições
impostas. Afora esse projeto de pesquisa, analisando a iniciação cietífica, fui inserido e
acaudilhado pelo orientador em outras pesquisas e atividades acadêmica. Onde
destaco o trabalho no Grupo de Pesquisa Ciências Morfofuncionais - EMCM/UFRN,
que deu subsídios para contemplar as nuances que envolve a pesquisa no eixo
habilidade da instituição de ensino que estou inserido. Através dos trabalhos desse
grupo e com o apoio do orientador foi produzido e publicado um artigo científico.
Dessa forma e com a assistência constante do orientador, a partir de reuniões
rotineiras para discussão da temática e aprofundamento sobre pesquisa científica,
concluo, como resultado pessoal, que estar associado ao projeto de pesquisa foi de
deveras importância e bastante satisfatório, me permitindo aprofundar em uma
temática que aprecio, de extrema relevância e inovadora na área de educação médica.
Destarte, pude ganhar conhecimento, como acessar bancos de dados coletar dados,
tabular, realizar fichamentos, produzir relatórios e artigos científicos, que me
permitiram evoluir na área da pesquisa científica, cumprindo-se assim o principal
objetivo da iniciação científica.
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM SIMULADOR DE BAIXO CUSTO
PARA TREINAMENTO DE COMPRESSÕES NA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR
Resumo
Este trabalho tem por objetivo desenvolver, testar e validar um simulador de baixo
custo, de baixa fidelidade, para o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar em
adultos. Para tanto, será realizado em duas fases, a saber: 1ª fase - pesquisa-ação, de
caráter aplicado, exploratório e de abordagem qualitativa; 2ª fase- validação do
simulador. Para a fase 1, o trabalho está estruturado em três procedimentos
metodológicos, a saber: O planejamento (a análise da viabilidade do projeto e desenho
e estruturação); implementação (pesquisa de materiais e preços e montagem); por fim,
testagem do protótipo. Para a validação, 2ª etapa, serão consultados docentes e
estudantes da graduação em medicina. Será utilizado o teste de concordância de
Kappa, sendo aceita a concordância maior ou igual a 0,61 para que a concordância
seja, no mínimo, substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente, excelente (0,81 – 1).
Serão considerados todos os aspectos éticos.Espera-se que o protótipo tenha um
valor acessível e seja eficaz ao que se propõe. O projeto se encontra atualmente na
fase de montagem do protótipo, etapa paralisada devido a pandemia da Covid-19. Já
foi realizado uma revisão de literatura, pesquisa de viabilidade do projeto, pesquisa de
mercado, desenho e estruturação de todo o processo de validação.
Palavras-chave: Simulação. Ressuscitação Cardiopulmonar. Estudo de Validação.
TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A LOW COST SIMULATOR FOR
TRAINING COMPRESSIONS IN CARDIOPULMONARY REANIMATION
Abstract
This work aims to develop, test and validate a low cost, low fidelity simulator for
cardiopulmonary resuscitation training in adults. To this end, it will be carried out in two
phases, namely: 1st phase - action research, applied, exploratory and with a qualitative
approach; 2nd phase - validation of the simulator. For phase 1, the work is structured in
three methodological procedures, namely: Planning (the analysis of the project's
feasibility and design and structuring); execution (research of materials and prices and
assembly); finally, testing of the prototype. For the validation, 2nd stage, professors
and students of the undergraduate medical course will be consulted. The Kappa
concordance test will be used, with an agreement greater than or equal to 0.61 being
accepted so that the agreement is at least substantial (0.61 - 0.80) and, preferably,
excellent (0.81 - 1 ). All ethical aspects will be considered. The prototype is expected to
have an affordable value and be effective in what it proposes. The project is currently in
the prototype assembly phase, which was paralyzed due to the Covid-19 pandemic. A
literature review, project feasibility research, market research, design and structuring of
the entire validation process have already been carried out.
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Introdução
Parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a interrupção da circulação
sanguínea, decorrente da suspensão súbita dos batimentos cardíacos. Cerca de 70%
de todas as paradas cardiorrespiratórias ocorrem fora do ambiente hospitalar
(MARTINS; NETO; VELASCO, 2016). Assim, é fundamental que o público em geral
possua noções de Suporte Básico à Vida (BLS).
O BLS reúne um conjunto de procedimentos técnicos que objetivam assegurar a
integridade do indivíduo. Entre os seus componentes, está a reanimação
cardiopulmonar (RCP). RCP é definida como uma manobra que busca reverter a PCR,
a fim de restabelecer a oxigenação e a circulação de sangue pelo organismo, desta
maneira recuperando as funções ventilatórias e cardíacas (TALLO et al., 2017).
As diretrizes de RCP publicado pela American Heart Association (AHA) no ano de
2015 ressaltam sobre a importância da RCP de qualidade. Enfatizando a compressão
do tórax com a profundidade adequada de 5 a 6 cm, permitindo o retorno total do tórax
após cada compressão, minimizando interrupções nas compressões e respeitando um
ritmo adequado de 100 a 120 compressões por minuto (GONZALEZ et al., 2013).
Nesse contexto, é fundamental orientar a população leiga e profissionais e estudantes
da área da saúde sobre a importância das manobras de RCP de qualidade, sobretudo
manter um treinamento prático com esses indivíduos. Em 2004, a AHA recomendou
que as escolas americanas treinassem todos os professores e estudantes com a RCP
(CHAVES et al., 2017). Terassi et al (2015) ressalta ainda a importância de inserir o
treinamento em RCP precocemente no período escolar, tornando um meio importante
para diminuir as taxas de morbimortalidade decorrente ao desconhecimento sobre o
assunto.
Então, como garantir um treinamento eficaz de leigos, profissionais e estudantes para
aumentar a resolutividade da RCP? É recomendando pela Organização Mundial da
saúde que as instituições que formam profissionais da saúde adotem simulações
clínicas no processo de aprendizagem. A simulação clínica é definida como uma
estratégia de ensino que se utiliza de tecnologias para replicar cenários que simulam a
prática, em ambiente controlado e realista, onde o estudante participa ativamente do
processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de praticar exaustivamente,
aprender, refletir e avaliar produtos e processos (COSTA et al., 2018).
Nessa perspectiva, para alcançar uma simulação de qualidade dispomos do uso dos
simuladores. No Brasil, infelizmente ainda não há uma utilização ampla deste recurso.
Para Temperly et al (2018), o principal motivo são os custos excessivos desses
aparelhos, sobretudo também, da sua manutenção e reposição de peças.
Logo, a utilização dos simuladores de baixo custo vem ganhando espaço. Geralmente
são simuladores de baixa fidelidade. São reconhecidos por empregarem poucas
tecnologias e utilizados para práticas simples, entretanto permitem práticas repetitivas
(URDIALES et al., 2020; SHAH et al., 2019). Logo, sendo ideal para o treinamento de
compressões cardíacas. Ademais, por se tratar de modelos acessíveis, de fácil
confecção e reposição, podem ter seu uso ampliado para fora do ambiente acadêmico,
ideal para treinamento da população leiga.
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Tendo em vista isso, é evidente a importância de um simulador de baixo custo para
compressões cardíacas no treinamento de RCP. Esse simulador deve ter sua
qualidade semelhante com os outros já disponíveis no mercado, de modo que permita
uma simulação de excelência. Então, após a sua construção, deverá passar por um
processo rígido de validação com experts da área e com estudantes da graduação de
medicina. A validação seguirá através de um instrumento contendo 7 atributos
considerados essenciais em um simulador de massagem cardíaca.
Objetiva-se, então, testar e validar aparência e funcionalidade de um simulador de
baixo custo e de baixa fidelidade que está sendo desenvolvido para ser utilizado no
treinamento de ressuscitação cardiopulmonar em adultos.

Metodologia
FASE I- A CONSTRUÇÃO
Para a construção do simulador está sendo utilizado a metodologia de pesquisa-ação,
de caráter aplicado, exploratório e de abordagem qualitativa. A pesquisa-ação se
estrutura em 3 grandes pilares, a saber: planejamento, implementação e avaliação
(TRIPP et al., 2005). O planejamento incluiu duas sub etapas: a análise da viabilidade
deste simulador no cenário de prática e a estruturação deste através do seu desenho.
A implementação abrangeu também duas sub etapas: pesquisa minuciosa de mercado
e montagem e construção do simulador. Por fim, a avaliação será realizada a partir do
processo de validação.
FASE II- A VALIDAÇÃO
O estudo de validação será de caráter metodológico. Tem-se que os estudos de
natureza metodológica, desenvolvem instrumentos e envolvem métodos complexos e
sofisticados. Refere-se a investigações dos métodos de obtenção e organização de
dados e condução de pesquisas rigorosas. Tratam do desenvolvimento, da validação e
da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT; BECK; HUNGER, 2011).
No estudo metodológico o pesquisador tem como meta a elaboração de um
instrumento confiável, preciso e utilizável que possa ser empregado por outros
pesquisadores e outras pessoas. Esse estudo cabe a qualquer disciplina científica,
lidando com fenômenos complexos como o comportamento ou a saúde dos indivíduos,
tal qual ocorre na pesquisa de enfermagem (POLIT; BECK; HUNGER, 2011).
A validação será realizada por dois públicos distintos. Inicialmente com um grupo de
10 experts, selecionados a partir de critérios previamente estabelecidos. Em seguida,
por um grupo de 10 estudantes, totalizando a participação de 20 indivíduos. A
validação foi estrutura em 5 etapas, a saber: Definição dos critérios para seleção de
experts, adoção de uma escala, padronização dos resultados, elaboração do
instrumento de validação e curso de curta duração para validação pelos estudantes de
medicina.
SELEÇÃO DE EXPERTS
Como critérios para a seleção dos juízes será utilizado o Modelo de Validação de
Fehring (1994), com adaptações. Serão incluídos os participantes que atingirem uma
pontuação mínima de seis pontos nos quesitos pré-estabelecidos: Docente da área de
enfermagem ou medicina (1 ponto); Possuir título de doutor na área de formação (1
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ponto); Título de mestre na área de formação (1 ponto); Título de especialista na área
de formação (1 ponto); Ser docente na área urgência, emergência e ou clínica (2
pontos); Utilize simuladores em suas práticas de ensino (3 pontos); Possui publicações
dentro da temática de simulação (1 pontos).
A maior pontuação a ser obtida é 10 pontos, assim será considerado como critério de
inclusão na amostra de especialistas a aquisição de um escore ≥ 5 pontos,
constituindo 50% da pontuação máxima. Comporão a amostra 10 juízes, conforme
orientado no estudo de Lynn (1986).
ESCALA
Esse método empregará a escala do tipo Likert que utiliza a pontuação com valor que
transita do 1 ao 5; de forma que a pontuação 4 e 5 serão consideradas representativas
(COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). Os itens de valor 1, 2 ou 3 deverão ser
revisados. O IVC será calculado da seguinte forma: IVC = número de respostas 4 ou
5/ número total de respostas.
PADRONIZAÇÃO DOS RESULTADOS
Na validação, será utilizado o teste de concordância de Kappa, sendo aceita a
concordância maior ou igual a 0,61 para que a concordância seja, no mínimo,
substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente, excelente (0,81 – 1). Inicialmente, serão
convidados 20 participantes.
INSTRUMENTO
O instrumento utilizado para validar o simulador será composto por 7 variáveis. Cinco
variáveis, de II a VI, foram escolhidas de acordo com os parâmetros considerados
fundamentais para realização de uma RCP de qualidade definidos pela I diretriz de
RCP e cuidados cardiovasculares de emergência da sociedade brasileira de
cardiologia (GONZALEZ et al., 2013). As outras duas variáveis, I e VII, envolvem
respectivamente a aparência do simulador e sua capacidade em treinar os indivíduos.
Todas estas variáveis estão apresentadas no quadro 01 em anexos.
VALIDAÇÃO POR ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO DE MEDICINA
Após esse procedimento, dar-se-á o processo de validação com os estudantes da
graduação em medicina. Para tanto, será realizado um curso de curta duração, com
carga horária de 4 horas. A formação será conduzida pelo coordenador do projeto e os
bolsistas de iniciação científica. Durante a formação, os estudantes terão acesso ao
protótipo, onde irão testar a funcionalidade do mesmo. Nessa etapa, serão
considerados os mesmos níveis de concordância da validação com os docentes.
ANÁLISE DE DADOS
Para as variáveis categóricas será utilizada a frequência relativa e absoluta, e para as
variáveis escalares, medidas de tendência central. Os dados coletados serão inseridos
em uma planilha do Programa Estatístico Statistical Package for the Social Sciences
versão 20.0, sendo realizada análise descritiva e inferencial.Ressalta-se que na
estatística inferencial, para determinação das medidas de efeito, significância
estatística e intervalos de confiança serão aplicados os testes que se adequarem com
a amostra e o desenho do estudo. O nível de significância a ser considerado será de
0,05.

CIÊNCIAS DA VIDA

1678

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ASPECTOS ÉTICOS
Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo levará em
consideração a garantia dos princípios éticos e legais que regem a pesquisa em seres
humanos, preconizados na Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) do Ministério da Saúde. Visando assegurar direitos e deveres no que diz
respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e do Estado.
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Aprovado sob o parecer de número 3.918.121.
Resultados e Discussões

O projeto atualmente se encontra paralisado na fase de montagem do simulador,
subetapa da implementação. Para concretizar a execução completa dessa fase,
necessita-se obrigatoriamente o encontro presencial de todos os integrantes. Além
disso, é imprescindível a compra dos produtos catalogados na fase de pesquisa de
mercado para finalmente montar o simulador. Entretanto, devido ao atual momento de
pandemia, o isolamento social é a medida mais eficaz para evitar a propagação do
vírus, inviabilizando o contato presencial entre os integrantes do projeto. Além disso, o
fechamento dos comércios na região, também devido ao isolamento social,
impossibilita a aquisição dos materiais para construção. Por fim, aguardamos a volta
das aulas presenciais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
concluir a etapa atual de montagem e prosseguir com as próximas fases referentes a
validação do simulador.
Anterior a etapa de implementação, está o planejamento, concluído com êxito. A
primeira sub etapa do planejamento consistiu na análise de viabilidade do projeto,
realizada através de uma busca minuciosa de simuladores de RCP. A busca
evidenciou inúmeros simuladores que cumprem variadas e amplas funções se
tratando de RCP. Porém, todos os simuladores descritos possuíam um custo bastante
elevado, com uma média de custo de aproximadamente 8.177,00 R$. Logo, devido ao
baixo custo de produção atrelado ao simulador em desenvolvimento, firmamos a
viabilidade e importância deste para toda comunidade acadêmica e científica.
Ainda sobre a etapa de planejamento, é essencial a realização do desenho e
estruturação do simulador antes de iniciar sua construção, etapa que também foi
concluída com êxito. Paralelo a todas as etapas de planejamento, foi construída uma
ampla revisão de literatura que se baseou em três grandes vertentes: simulação e os
simuladores, uso das tecnologias no ensino em saúde e medicina e reanimação
cardiopulmonar. Essa revisão deu todo um aporte teórico para o andamento das
etapas já concluídas.
Partindo para segunda etapa, a implementação, foi concluído a pesquisa de mercado
de todos equipamentos e materiais essenciais para construção do simulador. Esta
etapa tem um papel significativo, pois o simulador deve manter o baixo custo de
produção sem afetar a qualidade e funcionalidade. A próxima sub etapa da
implementação é a construção e montagem do simulador. Como mencionado
anteriormente, encontra-se paralisada.
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Por fim, a última etapa consiste na avaliação, que será através da validação do
simulador. Em se tratando da validação dos simuladores de baixo custo, existem cinco
tipos de validação aplicáveis aos simuladores médicos. Na validação de face,
avaliadores não experts determinam o realismo de um simulador, ou se o equipamento
representa o que deveria representar. A validação de conteúdo traz avaliadores
experts que levarão em conta a adequação do simulador como modalidade de ensino.
A validação de construção avalia o desempenho de quem pratica a partir de um
escore e é uma das mais importantes para a prática. A validação concorrente compara
os simuladores de baixo custo ao de mercado, e, por fim, a validação preditiva leva em
consideração o questionamento “o desempenho obtido no simulador pode prever o
desempenho futuro dessa prática em um cenário real?” (SAKAKUSHEV et al., 2017).
A etapa de validação do simulador de baixo custo para compressões cardíacas na
RCP contempla 4 das 5 etapas descritas no parágrafo anterior. Está presente a
validação de face pois uma das variáveis do instrumento construído é a aparência do
simulador. A validação de conteúdo também está contemplada devido a presença da
avaliação de experts na área e por destinar um item para avaliar a proposta de
capacitação do simulador (item VII). O teste de concordância de Kappa devidamente
estruturado permite também a validação de construção. A validação de comparação é
contemplada por 5 itens (item II ao VI) do instrumento construído que descrevem as
funcionalidades do simulador em desenvolvimento, permitindo sua comparação com
os demais simuladores presentes no mercado. A validação preditiva será
posteriormente contemplada a partir da inserção do questionamento preditivo préestabelecido como oitavo item no instrumento construído pelos autores.

Conclusão

Torna-se evidente, portanto, a extrema necessidade e a importância da construção de
um simulador de baixo custo para compressões cardíacas na RCP. Com esse
simulador devidamente construído e validado, o treinamento do suporte básico de vida
poderá se tornar mais acessível para alunos, profissionais e população geral,
capacitando-os com eficácia esses indivíduos para enfrentar uma parada
cardiorrespiratória.
Devido ao atual momento de pandemia, a conclusão do projeto dentro do período
estabelecido no edital N° 01/2019 - Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da
UFRN, fica inviabilizada. Entretanto, muitas etapas já foram concluídas com êxito,
entre elas, a revisão de literatura, pesquisa de viabilidade do projeto, pesquisa de
materiais no mercado, desenho do simulador e toda estruturação do processo de
validação, incluindo critérios de seleção de experts, escalas e instrumento de
validação. Logo, com o retorno das aulas presenciais da UFRN, a etapa de construção
será finalizada e a de validação estará pronta para ser rapidamente iniciada e
concluída.
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Quadro 01- Instrumento de validação
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO eNOS -786 T> C E 894 G > T A
SUSCETIBILIDADE DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E PESCOÇO:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Resumo
O câncer de cabeça e pescoço atinge 550.000 pessoas anualmente em todo o mundo,
sendo responsável por 380.000 mortes. Este grupo contempla cânceres decorrentes
da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe. Os Polimorfismos são variações
genéticas entre os indivíduos que podem atuam como fatores protetores ou indutores
do cancer de cabeça e pescoço. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a relação
dos polimorfismos ENOS rs2070744 e rs1799983 com o prognóstico dos pacientes
com neoplasias de cabeça de pescoço, por meio da ocorrência da recidiva local e
pelas sobrevidas livre de doença local e doença específica. Para avaliar os
polimorfismos selecionados, foi realizada pesquisa com artigos publicados até 22 de
maio de 2020 nas plataformas Pubmed, Lilacs e Scielo. Os resultados indicaram que o
polimorfismo T-786C não se relaciona significativamente com o risco do
desenvolvimento de NPC, pacientes com NPC têm maiores níveis de NO quando
comparados ao controle; pacientes com OSCC apresentavam ao menos um alelo C
polimórfico rs2070744 (CT + CC) possuíam maior risco de desenvolver a fase clínica
avançada, assim como os dois polimorfismos podem influenciar a progressão do
OSCC. Mesmo com os resultados adquiridos, observa-se que são poucos os estudos
que avaliaram a relação dos polimorfimos rs2070744 e rs1799983 com o prognóstico
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

Palavras-chave: Polimorfismo Genético, eNOS, rs2070744, rs1799983, Carcinoma de
Célula
TITLE: ASSOCIATION BETWEEN POLYORPHISM eNOS -786 T> C AND 894 G> T
THE SUSCEPTIBILITY OF THE HEAD AND NECK EPIDERMOID CARCINOMA: A
SYSTEMATIC REVIEW
Abstract
Head and neck cancer affects 550,000 people annually worldwide, accounting for
380,000 deaths. This group includes cancers arising from the oral cavity, oropharynx,
hypopharynx and larynx. Polymorphisms are genetic variations between individuals
that can act as protective or inducing factors for head and neck cancer. Thus, the

CIÊNCIAS DA VIDA

1683

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

objective of this work was to evaluate the relationship between the ENOS rs2070744
and rs1799983 polymorphisms with the prognosis of patients with head and neck
neoplasms, through the occurrence of local recurrence and survival free from local
disease and specific disease. To evaluate the selected polymorphisms, a research was
carried out with articles published until May 22, 2020 on the Pubmed, Lilacs and Scielo
platforms. The results indicated that the T-786C polymorphism is not significantly
related to the risk of developing NPC, patients with NPC have higher levels of NO
when compared to the control; OSCC patients had at least one rs2070744 polymorphic
C allele (CT + CC) had a higher risk of developing the advanced clinical phase, just as
the two polymorphisms can influence the progression of OSCC. Even with the acquired
results, it is observed that few studies have evaluated the relationship of the rs2070744
and rs1799983 polymorphisms with the prognosis in patients with head and neck
cancer.
Keywords: Polymorphism, Genetic, eNOS, rs2070744, rs1799983, Carcinoma,
Squamou
Introdução
O câncer de cabeça e pescoço atinge 550.000 pessoas anualmente em todo o mundo,
sendo responsável por 380.000 mortes. Este grupo contempla cânceres decorrentes
da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe (KHETAN, 2019). No Brasil,
observa-se maior incidência dos canceres da cavidade oral e laringe, sendo 14.700
novos casos de câncer de cavidade oral e 7670 novos casos de câncer de laringe para
o biênio 2018-2019 segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA)
(PETROSA, 2019).
O câncer de cabeça e pescoço está associado a fatores de risco ambientais, como
tabaco e álcool; e genéticos, os quais podem decorrer de mutações no DNA
originando compostos celulares que levam ao aumento na expressão de proteínas
oncogênicas, a evasão dos mecanismos biológicos reguladores do ciclo celular e do
sistema imunológico (JOU, 2017). Entre os compostos celulares que podem favorecer
a ocorrência de câncer está o óxido nítrico (NO). O NO é um composto produzido
pelas isoenzimas Óxido Nítrico Sintases (NOSs): NOS1, NOS2 e NOS3 (MONTEIRO,
2019). Neste trabalho, iremos enfatizar a NOS3, seus polimorfismos e sua relação
com o câncer de cabeça e pescoço.
No cromossomo 7q36 de humanos, o gene NOS3, constituído por 27 éxons, codifica a
óxido nítrico sintase 3 (NOS3), que também é chamada de sintase endotelial do óxido
nítrico (eNOS). A eNOS está presente nas células endoteliais, e produz radicais livres
endógenos de óxido nítrico, a exemplo do trióxido de dinitrogênio e o peroxinitrito, que
favorecem o estresse oxidativo, resultando em substratos como as nitrosaminas, que
são agentes carcinogênicos (SU, 2018; KAMM, 2019). O NO apresenta efeito dual em
relação ao processo de carcinogênese, isso porque em quantidades fisiológicas ou
intermediárias (abaixo de 100 nM), este composto está associado a angiogênese,
proliferação celular, metástase e quimiorresistência dependente de cGMP. Entretanto
em concentrações maiores que as fisiológicas (acima de 500 nM), o NO promove
morte celular e impossibilita a proliferação de células cancerígenas, induzindo a morte
celular (KAMM, 2019; MONTEIRO, 2019).
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Nesse contexto, percebe-se a importância do NOS3 para a origem e desenvolvimento
do câncer. No entanto, este gene não atua de maneira isolada, ele está sujeito a
aumento ou redução de sua expressão por diversos fatores, tais como pela ausência
ou presença de determinados polimorfismos.
Os polimorfismos são variações genéticas entre os indivíduos que surgem devido às
mutações que ocorrem no genoma humano, e a forma mais simples de ocorrência é
substituindo um nucleotídeo por outro, sendo assim chamado de polimorfismo de
nucleotídeo único (SNP). O SNP é o tipo mais comum de polimorfismo, e pode ocorrer
em qualquer local do genoma (região promotora, sequência codificadora e sequência
de íntrons) (DENG, 2017). Dois exemplos de polimorfismos importantes do NOS3 são
o -786 T> C (rs2070744) e o 894 G > T (rs1799983).
O eNOS -786T> C (rs2070744) decorre da substituição da tiamina pela citosina no
nucleotídeo 786 que está localizado na região promotora. Esta região regula a
iniciação e taxa de transcrição dos genes, e resulta em redução significativa da
atividade do promotor de NOS3, com consequente diminuição na síntese de NO
endotelial (DENG, 2017; SU, 2018). Já o polimorfismo 894 G > T (rs1799983) é
responsável pela substituição do ácido glutâmico no códon 298 para o ácido aspártico
(Glu298Asp). Este SNP ocorre no éxon 7 (mutações nesta região podem alterar
estrutura e função da proteínas) e está relacionado a menor atividade do eNOS e
produção basal de NO (CHAABEN, 2015; SU, 2018).
Dessa forma, estudos acerca da função do NOS3 e fatores a ele relacionados são
importantes para poder ter uma análise mais eficiente acerca deste tipo de câncer,
seus predisponentes, prognóstico, e principalmente, a forma mais adequada de
tratamento.

Metodologia

Estratégia de busca da literatura
A pesquisa bibliográfica ampla foi realizada de forma independente por dois
pesquisadores com artigos publicados até 22 de maio de 2020. As plataformas
utilizadas foram Pubmed, Lilacs e Scielo. Os descritores escolhidos compreendiam
três grupos, previamente selecionados a partir do vocabulário contido nos sistemas
Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os
descritores incluídos na pesquisa foram; “eNOS” or “nos3”, “polymorphism” or
“polymorphisms” or “SNP”, “HNC” or “head and neck” or “oral” or “oral cavity” or
“pharyngeal” or “pharynx” or “nasopharynx” or “nasopharyngeal” or “oropharynx” or
“oropharyngeal” or “laryngopharynx” or “laryngopharyngeal” or “hypharynx” or
“hypharyngeal” or “nasal cavity” or “nasal” or “larynx”, “câncer” or “carcinoma” or
“tumor”, “malignancy” or “neoplasm”.
Após o agrupamento dos artigos na etapa anterior, um dos pesquisadores realizou a
leitura dos títulos e resumos, e a exclusão de artigos duplicados. Após esta avaliação,
os artigos selecionados foram lidos na íntegra, ficando apenas os trabalhos
considerados relevantes para o presente estudo.
Critério de seleção
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Os critérios de inclusão utilizados na revisão de literatura foram: a) Artigo original e na
língua inglesa; b) Artigos publicados de 2000 a 2020; c) Estudos com desenho de
caso-controle; d) Dados publicados com informações suficientes para o cálculo de
odds ratio (OR), RR e HR com seus intervalos de confiança de 95%.
Os estudos foram excluídos caso fossem: 1) artigos de revisão, seja esta sistemática
ou narrativa, assim como, livros, capítulos de livros, editoriais, entre outros formatos de
textos, por não passarem por processo rigoroso de avaliação por pares.
Extração de dados e avaliação da qualidade
Artigos duplicados obtidos de diferentes bancos de dados foram excluídos, bem como
aqueles que possuíam título e resumo que não preenchiam os critérios de seleção.
Posteriormente, o texto foi lido na íntegra e os artigos foram avaliados utilizando-se a
Newcastle-Ottawa Scale (NOS). Dois avaliadores (LN, MS ou RC), de maneira
independente, avaliaram todos os artigos que se enquadravam dentro dos critérios de
seleção. Ao não haver concordância em algum dos critérios do NOS, um terceiro
avaliador realizava sua avaliação e definia a pontuação final deste critério. Artigos com
Score ≥ 6 foram selecionados para a etapa seguinte (VON, ROLLIN, 2020).

Resultados e Discussões

Características dos estudos
Na base de dados Pubmed, sete artigos foram obtidos, no entanto, após a leitura do
título e resumo, três foram excluídos, restando apenas 4 para a redação da revisão
bibliográfica. Nas demais bases de dados pesquisadas (Scielo e Lilacs), não foram
encontrados artigos relevantes para a atual revisão de literatura. A figura 1 expõe o
fluxograma percorrido para a análise inicial e seleção dos artigos.
Conforme apresentado na tabela 1, observa-se uma predominância de trabalhos sobre
o eNOS em populações africanas, todavia também avaliou-se asiáticos e caucasianos.
Dois estudos foram feitos na Tunísia, um em Taiwan e um na Turquia, tendo abordado
os cânceres de laringe, oral e nasofarínge. Ao total dos quatro artigos foram avaliados
1621 casos e 1832 controles.
DISCUSSÃO
Polimorfismo e risco de desenvolvimento de câncer
Como se pode observar, no estudo de Aouf e col., a distribuição dos polimorfismos
estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) para os controles e pacientes (T786C: pacientes: X2 = 0.11; controles: X2 = 0.63); (G894T: pacientes: X2 = 1.49;
controles: X2 = 0.18). Os autores observaram que o polimorfismo T-786C não se
relaciona significativamente com o risco do desenvolvimento de NPC, tanto nos dois
grupos alélicos (C: OR = 1.01; CI 95% = 0.77–1.34; p = 0.9), quanto na frequência
genotípica (TC: OR = 0.94; CI 95% = 0.61–1.47; p = 0.8); (CC: OR = 1.06; CI 95% =
0.59–1.89; p = 0.83). Entretanto, o genótipo heterozigótico (GT) do polimorfismo G894T atua como fator protetor do desenvolvimento de NPC (OR = 0.56; CI 95% =
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0.37–0.87; p = 0.006), assim como o alelo menor 894T (OR = 0.65; CI 95% = 0.480.88; p = 0.006). Algo não evidenciado para o genótipo raro homozigótico (TT) deste
polimorfismo, e o NPC (OR = 0.54; CI 95% = 0.27–1.09; p = 0.08). Ainda neste estudo,
constatou-se que o haplótipo TT, formado a partir dos alelos T-786C e G-894T, estava
mais presente em indivíduos do grupo controle do que nos pacientes (OR = 0.41; CI
95% = 0.25–0.66; p = 0.00019). Por fim, avaliou-se o desequilíbrio de ligação entre os
polimorfismos T-786C e G-894T do NOS3 (pacientes: D’ = 0.514; r 2 = 0.1 e controles:
D’ = 0.2; r2 = 0.04), e constatou-se que estes eram independentes Esses dados são
explicados pelo fato do NO endógeno ter um papel importante nos cânceres
estimulados por inflamação, e assim, sua redução determinada pelos polimorfismos,
influenciar negativamente no desenvolvimento e progressão do NPC (AOUF, 2019).
Em contrapartida, a pesquisa de Chaaben e col. sobre o NPC, afirma que os alelos
mutantes NOS3 – 786C e NOS3 + 894T tiveram uma maior frequência nos pacientes
quando comparados ao controle, sendo, portanto, considerados alelos de
suscetibilidade para NPC (40% vs 31%; p = 0.002, OR = 1.46, intervalo de confiança
95% (CI 95%) = 1.13–1.87 e 32% vs. 21%; p = 0.00005, OR = 1.79, CI 95% = 0.32–
2.29, respectivamente). Ainda citando fatores de risco para o NPC, os genótipos NOS3
– 786 CC e 894 GT/TT, estavam mais presentes nos pacientes que nos controles
(18.5% vs 8.5%; p = 0.0004, OR = 2.32, CI 95% = 1.36–4.01 e 53.8% vs 34.5%; p =
0.00001, OR = 2.13, CI 95% = 1.5–3.01, respectivamente) (CHAABEN et al., 2015).
Essa relação entre os polimorfismos e maior risco de NPC, pode ser explicada pela
redução na quantidade de NO devido estas alterações genéticas. Isso ocorre porque a
diminuição da atividade do NO3 pode afetar a citotoxicidade e a apoptose mediada por
NO, favorecendo a proliferação de células cancerigenas (CHAABEN et al., 2015).
No contexto do OSCC, Su observou, com os polimorfismos em HWE (p = 0.394, valor
X2: 0.727; e p = 0.708, valor X2: 1.394, respectivamente), que nenhum dos genótipos
teve relação significativa com o desenvolvimento da malignidade, havendo (ou não) as
variantes de mastigar betel quid, fumar cigarro e consumo de álcool (SU et al., 2018).
Por fim, para o LC, Yanar e col., constataram que o genótipo GT (50%; p = 0.300) e o
alelo G (56 %, p = 0.177), do polimorfismo G-894T, encontra-se mais presente nos
pacientes com carcinoma quando comparados aos controles (YANAR et al., 2016).
Relação dos polimorfismos com o uso de tabaco e álcool
O estudo de Aouf e col. não observou relação entre os polimorfismos e o tabagismo
com o NPC, porém houve associação entre o polimorfismo T-786C e o consumo de
álcool (CC: OR = 5.01; CI 95%= (1.63–15.42); p = 0.005). No entanto, o álcool não é
independente ao polimorfismo, de acordo com a análise multivariada que considerou
idade, sexo e tabagismo [TC+CC: OR = 2.81; CI 95% = (0.95–8.28)]; p = 0.06 (AOUF
et al., 2019). Já Su e col. observaram que entre os 1543 fumantes, com no mínimo 01
alelo T e C dos polimorfismos rs1799983 e rs2070744, e que mascavam a noz de
bétele, tabaco comum na região asiática, tinham riscos de 6,163 (95% CI: 4.749–
7.998) e 7,212 (95% CI: 5.548–9.374) vezes maiores, respectivamente, de
desenvolver OSCC quando comparados aos indivíduos homozigotos selvagens que
não utilizavam o bétele. Este risco foi ainda mais acentuado em indivíduos que
mascaram noz de bétele e também possuíam pelo menos um alelo mutante de
rs1799983 ou rs2070744 (rs1799983 AOR: 11.628, 95% CI: 7.535–17.943; rs2070744
AOR: 9.648, 95% CI: 6.403–14.538). Dessa forma, percebe-se que a contribuição
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genética isolada tem menor importância na susceptibilidade do OSCC, todavia sua
associação com o consumo de noz de bétele revela significativa relação com o câncer
em fumantes (SU et al., 2018).
É interessante avaliar que o efeito do noz de bétele se combina com o do tabaco no
câncer oral, e isso ocorre pois o noz bétele faz com que o indivíduo apresente saliva
alcalina, e essa característica desempenha efeito significativo ao dano no DNA
induzido pela nicotina do cigarro. Além disso, outro mecanismo importante de ser
avaliado é a ação das espécies reativas de oxigenio (ROS), formadas a partir do noz
de bétele e do tabaco, e do oxigênio (O2) os quais atuam eliminando NO e, por isso,
modulam as proteinas reguladas por NO. Essa alteração do NO atenua a morte de
células tumorais mediada por macrófagos. Assim, os polimorfismos rs2070744 T> C e
rs1799983 G> T agem conjuntamente com o ROS nas alterações dos níveis de NO e
na ampliação do risco de desenvolver OSCC (SU et al., 2018).
Relação do polimorfismo com o estresse oxidativo e com o nível de óxido nítrico (NO).
As ROS atuam induzindo danos oxidativos nas células do indivíduo, e essas
alterações oxidativas participam do processo de carcinogênese. Como forma de
eliminar estes radicais livres, o organismo apresenta compostos como grupos tiol não
proteicos, Cu e Zn-superoxido dismutase (YANAR, 2016). O estudo de Yanar e
colevidenciou que os pacientes com LC e genótipo TT para o polimorfismo G894T
apresentavam níveis plasmáticos significativamente superiores de alguns marcadores
de estresse oxidativo (Cu, Zn-superoxido dismutase e thiol não-proteína) quando
comparado aos controles. Além disso, em paciente com genótipos GT e GG, elevados
níveis de hidroperóxidos lipídicos também foram significativamente superiores quando
comparados aos controles. Tais resultados indicaram uma relação potencial entre o
polimorfismo G894T do NOS3 e um desbalanço da homeostase redox (YANAR et al.,
2016).
Outrossim, quando AOUF e col. analisaram a concentração do NO em pacientes com
NPC, observaram que esses indivíduos tem maiores níveis de NO quando
comparados ao controle (p = 0.0011). Nesse contexto, uma observação interessante
abordada no artigo é a de que pacientes com alelo raro -786C cursam com níveis
menores de NO (p = 0.006). Essa realidade é justificada pois o alelo menor -786C
relaciona-se com a proteína do fator de transcrição inibitório A1, resultando em
redução do nível do mRNA de NOS3, e consequentemente a síntese de NO. Além
disso, este mesmo alelo age diminuindo a atividade do promotor (AOUF, 2019).
Em contrapartida, não foi visto diferença importante entre os níveis de NO plasmático
nos pacientes com o genótipo G894T (p = 0.27). A ausência de relação entre o
genótipo G894T e os níveis de NO plasmático pode ser explicado pelo fato deste
polimorfismo ser decorrente da substituição do ácido glutâmico no códon 298 para o
ácido aspártico (Glu298Asp). Essa alteração ocorre de forma conservadora e longe do
sítio catalítico da enzima NOS3, assim, não alteta a estrutura e nem o sítio ativa desta
enzima, logo, não influencia na produção constitutiva de NO (AOUF, 2019)..
Relação entre os polimorfismos e o prognóstico
A pesquisa de Aouf e col., quanto ao NPC, constatou que o genótipo raro homozigoto
CC do polimorfismo NOS3 T-786C é um fator protetor independente (OR = 0.36; CI
95%= 0.13–1.03; p = 0.05), assim como o alelo menor -786C (OR = 0.64; CI 95%=
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0.43–0.96; p = 0.03), para metástase de linfonodo regional. Contudo, no que tange à
distribuição genotípica e frequência alélica do polimorfismo G894T, elas não foram
diferentes entre os pacientes com NPC apresentando, ou não, extensões de
linfonodos regionais (AOUF et al., 2019).
Já o estudo de Chaaben e col. sobre este mesmo câncer, não observou correlação
entre as variações genéticas e as apresentações clínicas, a exemplo da extensão
tumoral, metástase regional, metástase a distância ou estágios tumorais (CHAABEN et
al., 2015).
No que refere ao OSCC, o artigo de Su e col. menciona que pacientes que
apresentavam ao menos um alelo C polimórfico rs2070744 (CT + CC) possuíam maior
risco de desenvolver a fase clínica avançada (AOR: 1,438 vezes superior; 95% CI:
1.063–1.945; p = 0.019) quando confrontado com pacientes com alelo selvagem (TT),
mas sem efetuar significativa ação sobre o tamanho do tumor primário, metástase
linfonodal, metástase distal e grau histopatológico (SU et al., 2018).
Quanto ao LC, Yanar não encontrou relação significativa entre os genótipos e
parâmetros clínicos (recorrência, linfonodo, diferenciação e biomarcadores de estresse
oxidativo). No entanto, os resultados mostraram que variantes homozigóticas de NOS3
estão relacionados ao maior risco de refluxo do LC (1,74 vezes maior), em
comparação aos heterozigotos (YANAR et al., 2016).
Relação entre polimorfismos e sobrevida dos pacientes
Apenas Su e colaboradores abordam tal temática. O polimorfismo eNOS −786 T> C
estava relacionado com estágios avançados de doença em pacientes com câncer de
próstata e mama. Esta alteração está relacionada com quantidade reduzida de
atividade enzimática e de RNA mensageiro eNOS, e com isso, o artigo em questão
avalia a compatibilidade entre baixos valores de eNOS e progressão do OSCC.
O gráfico de Kaplan-Meier evidenciou reduzidos tempos de sobrevida livre da doença
(p = 0.0443) e propensão a menor sobrevida global (p = 0.2752) nos pacientes com
baixa expressão de eNOS, quando comparados com aqueles que possuem alta
expressão de eNOS. Dessa forma, a expressão do eNOS é significativa no controle da
progressão do OSCC, assim, os polimorfismos rs2070744 e rs1799983 podem
influenciar a progressão do OSCC justamente por estar relacionado com a expressão
do eNOS (SU et al., 2018).

Conclusão

Até o momento, são poucos os estudos que avaliaram a relação dos polimorfimos
rs2070744 e rs1799983 com o prognóstico em pacientes com câncer de cabeça e
pescoço, contudo, estudos reforçam o potencial de aplicação destes SNPs como
ferramenta na predição prognóstica.
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fluxograma percorrido para a análise inicial e seleção dos artigos
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Características dos estudos incluídos.

Frequências genotípicas e alélicas do polimorfismo ENOS nos estudos incluídos.
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e prevalência do uso de psicofármacos em Caicó-RN
Resumo
O uso de psicofármacos, quando realizado de forma indevida, pode ter vários efeitos
negativos para a saúde do paciente. O perfil de fatores associados ao seu uso é pouco
conhecido no Brasil. O trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico situacional
do uso de psicotrópicos na Atenção Primária à Saúde do Município de Caicó e
sistematizar estratégias para enfrentamento de seu uso indiscriminado. Trata-se de
um estudo quantitativo documental em banco de dados eletrônicos do HÓRUS, com
delineamento transversal e retrospectivo. Serão analisados os medicamentos usados,
posologias, dados quantitativos como tempo de uso e qualitativos como interações
medicamentosas. Até o momento, o projeto encontra-se submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa. Espera-se, após a criação do perfil epidemiológico do uso de
psicofármacos, promover a realização de oficinas de qualificação para os profissionais
das Estratégias de Saúde da Família e dos Centros de Atenção Psicossocial do
Município de Caicó.
Palavras-chave: Psicotrópicos. Atenção Primária à Saúde.
TITLE: Epidemiological Profile and Prevalence of Use of Psychotropic Drugs in CaicóRN.
Abstract
The use of psychotropic drugs, when improperly performed, can have several negative
effects on the patient's health. The profile of factors associated with its use is little
known in Brazil. The study aims to carry out a situational diagnosis of the use of
psychotropic drugs in Primary Health Care in the municipality of Caicó and to
systematize strategies to face their indiscriminate use. It is a quantitative documentary
study in electronic database of HÓRUS, with cross-sectional and retrospective design.
The drugs used, dosages, quantitative data such as time of use and qualitative data
such as drug interactions will be analyzed. So far, the project has been submitted to
the Research Ethics Committee. It is hoped, after the creation of the epidemiological
profile of the use of psychiatric drugs, to promote the holding of qualification workshops
for professionals in the Family Health Strategies and Psychosocial Care Centers in the
municipality of Caicó.
Keywords: Psychotropic drugs. Primary Health Care.
Introdução
As substâncias psicotrópicas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são
aquelas que, quando utilizadas, conseguem mudar os processos de consciência,
humor e pensamento individuais (OMS, 2006). Elas podem ser divididas em três
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grupos, de acordo com seus efeitos. O primeiro deles, as drogas depressoras, diminui
a atividade do Sistema Nervoso Central (SNC), promovendo sinais e sintomas como:
sonolência e lentificação psicomotora. As drogas estimulantes, que representam o
segundo grupo, estimulam a atividade do SNC, potencializando o estado de vigília e
diminuindo o sono. Por fim, as drogas perturbadoras induzem a mudanças qualitativas
no funcionamento do SNC, tendo como consequência o aparecimento de delírios,
ilusões, alucinações, entre outros (CARLINI et al, 2001). O uso abusivo e/ou
continuado dos psicofármacos por períodos prolongados sem acompanhamento
profissional adequado pode levar a efeitos deletérios, como: tolerância, abstinência e
dependência. Apesar disso, ainda é pouco conhecida a real dimensão do uso de
psicotrópicos e os fatores associados a ele, no Brasil (SANTOS et al, 2018). Um dos
sistemas de informações existentes para o monitoramento da distribuição e
comercialização de medicamentos no país é o Sistema Nacional de Gestão da
Assistência Farmacêutica – HÓRUS. Essa ferramenta, criada em 2009, foi configurada
para o gerenciamento das informações de todos os componentes da Assistência
Farmacêutica: Básico, Estratégico, Especializado e Indígena. Tem como dois de seus
objetivos: conhecer o perfil de acesso e utilização de medicamentos pelos usuários; e
monitorar e avaliar as ações da Assistência Farmacêutica no Brasil (BRASIL, 2014).
Na cidade de Caicó/RN, um dos serviços de referência de atendimento aos pacientes
com transtornos mentais com maior nível de gravidade é o Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) III. Além deste, há um CAPS ad no município. Por fim, a Atenção
Primária à Saúde (APS) é a responsável pela maior parte dos atendimentos restantes
em saúde mental na cidade. Nesse contexto, diante do pouco conhecimento sobre o
perfil do uso de psicofármacos, bem como as altas de consumo destes, este trabalho
tem como objetivo realizar um diagnóstico situacional do uso de psicotrópicos na APS
do Município de Caicó e sistematizar estratégias para enfrentamento de seu uso
indiscriminado.
Metodologia
O presente trabalho trata-se de um estudo quantitativo documental em banco de
dados eletrônicos do HÓRUS e de delineamento transversal e retrospectivo realizado
no município de Caicó, e envolve um profissional da Residência Multiprofissional, dois
docentes e um discente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A
primeira etapa, já realizada, consiste na submissão do projeto ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP). Após isso, será realizado um levantamento de dados dos últimos
cinco anos na base de dados HÓRUS, acerca das prescrições de medicamentos
psicotrópicos na APS de Caicó, a partir de algumas variáveis: Parâmetros
quantitativos e qualitativos sobre os prescritores, dados sobre os seus tratamentos
como medicamento usados, posologias, dados quantitativos como tempo de uso e
qualitativos como interações medicamentosas. A fase seguinte do projeto será a
aplicação de um questionário semiestruturado diretamente com os usuários de
psicofármacos. Dentre os usuários, serão incluídos todos os maiores de 18 anos
residentes em Caicó, que fizeram ou fazem tratamento com psicotrópicos. Todos os
usuários menores de 18 anos, residentes fora da cidade de Caicó RN e que não façam
uso de medicamentos descritos nos critérios de inclusão serão excluídos das análises.
Para os pacientes esta pesquisa apresenta riscos mínimos, podendo provocar apenas
um desconforto pelo tempo exigido ou constrangimento pelo teor de alguns
questionamentos (tais como renda familiar e grau de escolaridade) que pode ser
utilizado pelos entrevistados como justificativa para recusa na participação da presente
proposta. Após isso, será realizado um cruzamento de dados entre os encontrados
com a aplicação do formulário, e os achados na coleta do banco eletrônico HÓRUS
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realizada anteriormente. A avaliação estatística dos resultados será realizada
empregando-se os testes de associações através dos modelos do Qui quadrado, teste
exato de Fisher e ANOVA, a ser determinado de acordo com as características das
variáveis em questão (qualitativo ou quantitativo/paramétrico ou não paramétrico). Os
resultados serão considerados significantes quando p < 0,05.
Resultados e Discussões
Até o momento, o projeto encontra-se submetido ao comitê de ética, aguardando a
sua aprovação. Foram realizadas reuniões quinzenais para discussão e preparação do
projeto para submissão ao CEP, bem como para discussão de artigos referentes ao
tema do trabalho. Em março de 2020, entretanto, as atividades foram suspensas
devido à declaração de pandemia pela COVID-19. Cronograma de trabalho Em um
primeiro momento, foi apresentado ao grupo a plataforma HÓRUS, banco de dados
utilizado na pesquisa. Posteriormente, houve a exposição do formulário a ser utilizado,
assim como de apontamentos apresentados pelos orientadores. Ainda, realizou-se a
discussão de artigo com temática pertinente ao trabalho. Por fim, sucedeu-se a
submissão do projeto ao CEP.
Conclusão
Após a aplicação do questionário e análise dos dados obtidos, bem como dos colhidos
através do HÓRUS, criar-se-á o perfil epidemiológico do uso de psicofármacos na
cidade de Caicó. A partir disso, será viabilizada a criação de oficinas de qualificação,
além de um Guia Prático de Combate ao Uso Indiscriminado de Medicamentos
Psicotrópicos, para os profissionais das Estratégias de Saúde da Família e dos CAPS
do município. Com isso, espera-se que os resultados posteriores deste trabalho
possam ter um impacto positivo para a sociedade, por meio de adequações nas
prescrições dos psicofármacos, e através da criação de políticas públicas, conforme
possíveis necessidades detectadas.
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TÍTULO: Associação entre polimorfismos do gene MMP-9 e a suscetibilidade do
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço: uma revisão sistemática
Resumo
O presente estudo buscou avaliar a associação entre polimorfismos do gene MMP-9 e
a sucetibilidade do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço. Foi realizada uma
revisão sistemática com busca e seleção de estudos via LILACS, PubMed e Scielo,
incluindo aqueles que se adequassem aos seguintes critérios: artigo original, publicação
em inglês, estudo publicado a partir de 2000 e artigo com desenho caso-controle. A
qualidade metodológica dos artigos foi avaliada por meio da Newcastle-Ottawa scale.
Um total de três artigos com 758 casos e 765 controles compuseram o corpus de análise
da revisão, os quais buscaram avaliar a associação entre o polimorfismo -1562 C>T do
gene MMP-9, rs3918242, e o risco de desenvolvimento do carcinoma epidermóide de
cabeça e pescoço, da fibrose submucosa oral, do carcinoma epidermoide de cavidade
oral e do carcinoma nasofaríngeo. Associações significativas foram observadas entre o
polimorfismo e o risco de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço e de cavidade
oral, no entanto, essa variante não foi vista como preditora primária de risco para o
carcinoma nasofaríngeo e para fibrose submucosa oral. Diante do que foi exposto, é
possível identificar que a produção científica acerca da associação dos polimorfismos
do gene MMP-9 com esse tipo de câncer é pequena e carece de informações sobre o
risco de forma ampliada, fazendo-se necessário novos estudos, de preferência
prospectivos, que venham a expandir os conhecimentos disponíveis até o momento.
Palavras-chave: Polimorfismo de Nucleotídeo Único. Carcinoma de Células Escamosas.
TITLE: Association between polymorphisms of the MMP-9 gene and the susceptibility of
head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review
Abstract
The present study sought to evaluate the association between polymorphisms of the
MMP-9 gene and the susceptibility of head and neck squamous cell carcinoma. A
systematic review was carried out with search and selection of studies via LILACS,
PubMed and Scielo, including those that fit the following criteria: original article,
publication in English, study published from 2000 and article with case-control design.
The methodological quality of the articles was assessed using the Newcastle-Ottawa
scale. A total of three articles with 758 cases and 765 controls comprised the corpus of
analysis of the review, which sought to assess the association between the MMP-9 gene
polymorphism -1562 C> rs3918242, and the risk of developing squamous cell carcinoma
of head and neck, oral submucosal fibrosis, oral cavity squamous cell carcinoma and
nasopharyngeal carcinoma. Significant associations were observed between
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polymorphism and the risk of head and neck squamous cell carcinoma and oral cavity,
however, this variant was not seen as a primary predictor of risk for nasopharyngeal
carcinoma and oral submucosal fibrosis. In view of the above, it is possible to identify
that the scientific production about the association of the polymorphisms of the MMP-9
gene with this type of cancer is small and lacks information about the risk in an expanded
way, making it necessary to conduct further studies, preferably prospective, which will
expand the knowledge available so far.
Keywords: Polymorphism, Single Nucleotide. Carcinoma, Squamous Cell.
Introdução
O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) é o sexto câncer humano mais
comum, com aproximadamente 550.000 casos por ano, e figura-se como uma causa
significativa de mortalidade, com mais de 380.000 mortes anuais (FITZMAURICE, 2017;
LEEMANS, SNIJDERS, BRAKENHOFF, 2018). Embora tenha ocorrido avanços no
diagnóstico e tratamento de pacientes com essa neoplasia, o prognóstico permanece
ruim. Estima-se que cerca da metade dos pacientes apresentam cinco anos de
sobrevida, tornando-se ainda mais baixo em estágios avançados(LEEMANS,
SNIJDERS, BRAKENHOFF, 2018). Por se tratar de um processo de múltiplas etapas,
vários fatores podem contribuir para a suscetibilidade e carcinogênese do CECP, como
fatores ambientais (tabagismo, abuso de álcool e certos vírus) e polimorfismos genéticos
(VIGNESWARAN & WILLIAMS, 2014; PEZZUTO et al., 2015; VUKOVIC et al., 2018).
Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em genes que codificam fatores de
suscetibilidade ao câncer vêm sendo documentados devido a sua influência na
expressão gênica, na função proteica e na predisposição a doenças em certos
indivíduos (INTERNATIONAL HAPMAP CONSORTIUM et al., 2003). Estudos de
associação com marcadores genéticos mostraram-se efetivos em vincular essas sutis
diferenças genômicas com o aumento do risco de certas neoplasias malignas como o
CECP (ZUBOR et al., 2007; CHIU et al., 2008), sendo alguns dos polimorfismos que se
enquadram em tal perspectiva aqueles associados ao gene MMP-9.
O gene MMP-9 está contido no braço longo do cromossomo 20 e abrange 13 éxons,
sendo um gene codificador da metaloproteinase de matriz-9 (MMP-9) (HUHTALA et al.,
1991; LINN et al., 1996). Esta é uma gelatinase que degrada os colágenos tipo IV e V,
a elastina, bem como proteínas do cerne proteoglicano, permitindo, por exemplo, a
migração de células musculares lisas vasculares (GUM et al., 1996). Devido à sua alta
atividade degradante e efeito potencialmente desastroso no microambiente celular, ela
é expressa em pequenas quantidades e sua localização e atividade são rigidamente
controladas, positiva ou negativamente, nos níveis transcricional e pós-transcricional por
citocinas (CIEPLAK & STRONGIN, 2017). Devido à sua capacidade de degradar o
colágeno tipo IV, o principal componente da membrana basal, as gelatinases são
consideradas particularmente importantes para a progressão do câncer, invasão e
metástase, sendo identificadas em muitas neoplasias, incluindo câncer de cabeça e
pescoço, pulmão, mama e cólon (PIETRUSZEWSKA, BOJANOWSKA-POŹNIAK,
KOBOS, 2016).
Dentre os polimorfismos do gene MMP-9, a variante -1562 C>T tem sido uma das mais
estudadas. Este pode modular o nível de expressão e atividade da enzima, o que
contribui para degradar e invadir a membrana basal, resultando no desenvolvimento do
câncer. Sendo assim, com relação ao SNP, Zhang et al. (1999) demonstraram que o
alelo "T" tem uma atividade promotora duas vezes mais alta em comparação com o alelo
"C", por gerar um sítio de alta afinidade para uma proteína nuclear até então não
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identificada. Além disso, o polimorfismo é capaz de promover a perda de ligação à
proteína repressora de transcrição, levando a uma subsequente expressão gênica
(ZHANG et al, 1999).
Nesse contexto, diante da possível correlação existente entre os polimorfismos do gene
MMP-9 e sua associação com o desenvolvimento do câncer, e tendo em vista a
necessidade de aprofundar os conhecimentos a respeito do carcinoma epidermóide de
cabeça e pescoço, realizamos uma revisão sistemática com o objetivo de avaliar a
associação entre tais polimorfismos e a suscetibilidade de CECP.

Metodologia
Estratégia de busca da literatura
O levantamento dos artigos publicados até 22 de maio de 2020 foi realizado nos
seguintes bancos de dados eletrônicos: LILACS, PubMed e Scielo. Os descritores
escolhidos compreendiam quatro grupos, previamente selecionados a partir do
vocabulário contido nos sistemas Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS). A estratégia de pesquisa identificou os estudos elegíveis
usando os seguintes descritores: “mmp-9 AND polymorphism OR polymorphisms OR
snp AND head and neck OR hnc OR oral OR oral cavity OR pharyngeal OR pharynx OR
nasopharynx OR nasopharyngeal OR oropharynx OR oropharyngeal OR
laryngopharynx OR laryngopharyngeal OR hypharynx OR hypharyngeal OR nasal cavity
OR nasal OR larynx AND cancer OR carcinoma OR tumor AND malignancy OR
neoplasm”. Além disso, as listas de referência dos artigos incluídos foram verificadas
para estudos adicionais.
Critério de seleção
Foram incluídos estudos avaliando a associação de polimorfismos do gene MMP-9 com
o CECP. Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados na seleção da literatura: 1)
artigo original; 2) publicações em inglês; 3) estudos publicados a partir de 2000; 4)
artigos com desenho caso-controle. Os estudos foram excluídos caso fossem artigos de
revisão, seja esta sistemática ou narrativa, assim como, livros, capítulos de livros,
editoriais, entre outros formatos de textos, por não passarem por processo rigoroso de
avaliação por pares.
Extração de dados e avaliação da qualidade
Artigos duplicados que foram obtidos de vários bancos de dados foram excluídos. O
título e o resumo de cada artigo foram extraídos e rastreados por dois dos três
pesquisadores (LN, MS ou RB). Posteriormente, o texto foi lido na integra e os artigos
foram avaliados utilizando-se a Newcastle-Ottawa Scale (NOS). Dois avaliadores (LN,
MS ou RC), de maneira independente, avaliaram todos os artigos que se enquadravam
dentro dos critérios de seleção. Ao não haver concordância em algum dos critérios do
NOS, um terceiro avaliador realizava sua avaliação e definia a pontuação final deste
critério. Artigos com Score ≥ 6 foram selecionados para compor a presente revisão
(VON, ROLLIN, 2020). Os seguintes dados de estudos incluídos foram extraídos:
primeiro autor, ano de publicação, país, etnia, número total de casos e controles, técnica
de genotipagem, frequências de genótipos, frequências alélicas menores (FAM) e valorP para o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE).
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Resultados e Discussões
Com base nos critérios de busca, foram identificados 14 títulos com seleção de nove
resumos. Destes, quatro foram excluídos mediante a aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão previamente elaborados. Procedeu-se a leitura na íntegra dos cinco artigos
restantes e, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, quatro estudos foram
selecionados preliminarmente. Após cuidadosa avaliação da qualidade dos artigos
restantes, três foram incluídos e compuseram o corpus da presente análise (Figura 1).
Após a leitura dos artigos selecionados, foi elaborada uma tabela que descreve as
principais características dos estudos incluídos na revisão (Tabela 1).
É possível observar uma distribuição temporal estável na publicação dos artigos e uma
diversidade quanto às etnias estudadas, abrangendo asiáticos, caucasianos e africanos
e incluindo países como Índia, Grécia, Alemanha e Tunísia. Os três artigos totalizaram
758 casos e 765 controles, buscando avaliar a associação entre o polimorfismo -1562
C>T do gene MMP-9 (rs3918242) e o risco de desenvolvimento do CECP, da fibrose
submucosa oral (FSO), do carcinoma epidermóide de cavidade oral (CECO) e dos
carcinomas nasofaríngeos (NPC). Quanto ao método de genotipagem, todos utilizaram
a técnica reação em cadeia da polimerase-polimorfismo de comprimento dos
fragmentos de restrição (PCR-RFLP).
A Tabela 2 resume os dados obtidos dos artigos em relação às frequências genotípicas
e alélicas do polimorfismo -1562 C>T do gene MMP-9. Os três estudos estavam de
acordo com o HWE e, portanto, foram definidos como estudos de alta qualidade.
O CECP é visto como resultado de um acúmulo de alterações genéticas oncogênicas,
as quais são decorrentes da interação do indivíduo com fatores ambientais, como
tabagismo e álcool etílico, além de determinadas condições como má-nutrição,
infecções e imunossupressão (SZABÓ et al., 1999; NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et
al., 2009). No entanto, grande parte dos indivíduos expostos a esses fatores externos
não irão desenvolver o CECP, e, por essa razão, parece haver fatores genéticos
capazes de influenciar a suscetibilidade individual ao desenvolvimento dessa neoplasia
e de modular o comportamento clínico e a resposta às diferentes modalidades de terapia
(O-CHAROENRAT; LEKSRISAKUL; SANGRUCHI, 2006; ANDREWS; SEAMAN;
WEBSTER-CYRIAQUE, 2009).
Diante do fato de que o CECP se apresenta como células substituintes do epitélio
normal e que se encontram em crescimento desordenado próximas à membrana basal,
torna-se necessário a degradação de proteínas constituintes da matriz extracelular
(MEC), de modo que se possa alterar o padrão de adesão e migração celular (LIN et al.,
2004; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; SILVEIRA et al., 2007). Com isso, estudos vêm
promovendo evidências de que o desenvolvimento e a progressão clínica tumoral sofre
interferência da relação estabelecida entre as células malignas e o estroma; estas são
capazes de produzir diversas proteases ou de induzir as células em meio à MEC a
secretar tais enzimas, iniciando a cascata de eventos associados à invasão e metástase
tumoral (FRANCHI et al., 2002; TANZER, 2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006).
Dentre as enzimas associadas à remodelação da MEC está a MMP-9, a qual é capaz
de degradar e modificar funcionalmente diversos componentes presentes no estroma;
por isso, ela têm sido alvo de inúmeros trabalhos que buscam avaliar suas funções
biológicas correlacionadas às neoplasias (DUFFY et al., 2000; KIM et al., 2006).
Diferente dos oncogenes, o gene MMP-9 parece não ser hiper-regulado por
amplificação gênica ou hiperativação pós-mutação, por isso, segundo Egeblad e Werb
(2002), a elevada expressão de MMP-9 em tumores, inclusive de cabeça e pescoço,
está mais associada a alterações transcricionais que a modificações gênicas per si
(FRANCHI et al., 2002). Sendo assim, tendo relação direta com a regulação
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transcricional, a presença de polimorfismos na região promotora do gene, como o -1562
C>T, tem sido associada a uma maior ou menor suscetibilidade ao desenvolvimento do
câncer (ZHANG et al., 1999; CLARK et al., 2008).
Partindo desta observação, Chaudhary et al. (2011) investigaram a associação do
polimorfismo -1562 C>T do gene MMP-9 com lesões potencialmente malignas, como a
FSO e o CECP, bem como, identificar se o polimorfismo influencia o prognóstico e se
tem relação com alguns hábitos de dependência, tais como mastigar nozes de areca,
fumar e ingerir bebida alcoólica. Seus resultados demonstraram que o alelo T do
polimorfismo tem uma associação significativa nos casos de CECP (Frequência do alelo
T = 0.18; OR = 1.17; CI 95% = 1.06-1.79; p < 0,01) em comparação aos controles
saudáveis, sendo, portanto, um fator de risco para o desenvolvimento desse carcinoma;
porém, nos casos de FSO, o alelo T não apresentou associação significativa
(Frequência do alelo T = 0.16; OR = 1.17; CI 95% = 0.89-1.53; p = 0.14) em relação aos
controles. Com relação ao prognóstico, identificou-se que o alelo T, novamente,
apresentou associação significativa com a progressão crescente tanto de FSO como de
CECP (p < 0,04 e p < 0,00, respectivamente). Além disso, tomando como base os
hábitos de dependência, os genótipos CT e TT mostraram um risco significativamente
maior de 2,5 vezes (p < 0,04) no caso de mastigadores de nozes de areca, 3,2 vezes
maior (p < 0,04) no caso de mastigadores e fumantes e 3,8 vezes maior (p < 0,03) na
combinação de mastigador, consumidor de bebida alcoólica e fumante para o
desenvolvimento da FSO; enquanto que para o CECP, os genótipos CT e TT mostraram
risco significativo maior de 3,3 vezes (p < 0,00) no caso de mastigadores de nozes de
areca; de 3,1 vezes maior (p < 0,01) no caso de mastigadores e fumantes; e de 4,1
vezes maior (p < 0,002) na combinação de mastigador de nozes, consumidor de bebida
alcoólica e fumante para o desenvolvimento do CECP.
Em consonância com Chaudhary et al. (2011), Vairaktaris et al. (2009) identificaram o
polimorfismo MMP-9 -1562 (genótipo C/T) como preditor primário de risco para CECO,
estando fortemente associado aos estágios gerais desse carcinoma (p = 0,01),
principalmente, com casos de CECO nos estágios iniciais da doença (p < 0,01). Com
isso, os autores concluíram que os indivíduos portadores do alelo T estão mais
propensos ao desenvolvimento do câncer oral nas suas fases iniciais. Este resultado
pode ser devido ao papel significativo da MMP-9 na inibição da angiogênese pela
geração de angiostatina (PATTERSON; SANG, 1997). A MMP-9 é altamente expressa
no CECO e produzida em uma forma inativa, que precisa ser convertida em sua forma
ativa para degradar a matriz; curiosamente, a proporção entre forma ativa e inativa de
MMP-9 é muito baixa no CECO, portanto, seu papel na degradação da matriz é mínimo
(KATO et al., 2005). A conversão da enzima inativa para a ativa pode envolver o
plasminogênio, como resultado da interação do tumor com as células do fibroblasto do
estroma; sendo assim, na presença do plasminogênio, a MMP-9 é ativada e, por sua
vez, converte o plasminogênio em angiostatina, um dos inibidores mais potentes da
angiogênese (JUAREZ et al., 1993; PATTERSON; SANG, 1997; IKEBE et al., 2004).
Portanto, o papel da MMP-9 nos estágios avançados do câncer pode ser, de fato,
inibitório (SCHNAPER et al., 1995). A inibição dos ativadores do plasminogênio nos
estágios iniciais do câncer resulta em altos níveis de plasminogênio (uma vez que não
é convertido em plasmina) e, consequentemente, altos níveis de MMP-9 ativo, o que
facilita o desenvolvimento do tumor por degradação da matriz extracelular (SCHNAPER
et al., 1995). No entanto, em estágios avançados da CECO, os níveis de PAI-1 são
baixos, o plasminogênio é convertido em plasmina e a MMP-9 permanece inativa;
portanto, para Vairaktaris et al. (2009), o nível de expressão do gene da MMP-9 não
está associado à progressão do tumor (SCHNAPER et al., 1995).
Ademais, no estudo de Nasr et al. (2007) nem os genótipos TT nem o CT mostraram
influência significativa no risco de NPC, quando comparados ao genótipo CC, com isso,
o polimorfismo MMP-9 -1562 C/T não foi identificado como um fator de risco para esse
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tipo de carcinoma. Além disso, o estudo não encontrou associações entre os parâmetros
clínico-patológicos da NPC (tamanho do tumor, estágio e metástase linfonodal),
sugerindo que a expressão de MMP-9 deve influenciar a progressão desse tipo de
câncer por outros mecanismos que não pela regulação do promotor pelo polimorfismo
estudado.
Conclusão
O presente estudo observou que o polimorfismo -1562 C>T do gene MMP-9 está
associado a uma maior sucetibilidade para o desenvolvimento do carcinoma
epidermóide de cavidade oral e do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, no
entanto, essa variante não foi vista como preditora primária de risco para o carcinoma
nasofaríngeo e para fibrose submucosa oral.
Diante do que foi exposto, é possível identificar que a produção científica acerca da
associação dos polimorfismos do gene MMP-9 com o carcinoma epidermóide de cabeça
e pescoço é pequena e carece de informações sobre o risco e os aspectos prognósticos
de forma ampliada, fazendo-se necessário novos estudos, de preferência prospectivos,
que venham a expandir os conhecimentos disponíveis até o momento.
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FIGURA 1. Diagrama de fluxo do processo de seleção dos estudos.

TABELA 1. Características dos estudos envolvidos.
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TABELA 2. Frequências genotípicas e alélicas do polimorfismo MMP9 nos estudos
incluídos.
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TÍTULO: A relação entre os polimorfismos do gene VDR e o prognóstico do Carcinoma
Epidermoide de Cabeça e Pescoço: uma revisão sistemática
Resumo
O termo câncer de cabeça e pescoço (CCP) inclui um espectro de tumores derivados
da mucosa do trato aerodigestivo superior e constitui o sexto tipo de câncer mais
frequente no mundo. A variabilidade individual da resposta ao tratamento em
pacientes com câncer pode sofrer influência dos polimorfismos, que também podem
contribuir com a tumorigênese - participando da variabilidade de prognósticos nos
diferentes pacientes. O gene VDR codifica a proteína receptora de vitamina D e uma
série de polimorfismos são estudados em associação ao risco de carcinoma e
prognóstico dos pacientes. O objetivo desta revisão sistemática foi determinar a
significância dos polimorfismos do gene VDR no prognóstico de pacientes com CCP.
Uma revisão sistemática da literatura para os relevantes estudos disponíveis nas
plataformas eletrônicas de bases de dados. Após a aplicação dos critérios de exclusão
e da escala Newcastle-Ottawa para verificação da qualidade dos estudos, seis
trabalhos foram selecionados por título e resumo. O genótipo ff do polimorfismo FokI e
o genótipo tt do polimorfismo TaqI estão associados com a diminuição significativa do
risco de CCP. O genótipo ff foi associado com menores índices de sobrevivência e
mulheres com o genótipo Tt apresentam risco maior de CCP. Estudos reforçam o
potencial de aplicação do estudo destes polimorfismos como ferramenta na predição
prognóstica e risco de CCP nos pacientes.
Palavras-chave: VDRPolimorfismoCâncer de Cabeça e Pescoço
TITLE: The relationship between VDR gene polymorphisms and the prognosis of head
and neck squamous cell carcinoma: a systematic review
Abstract

The term head and neck cancer (CCP) includes a spectrum of tumors derived from the
mucosa of the upper aerodigestive tract and is the sixth most common type of cancer
in the world. Individual variability in response to treatment in cancer patients may be
influenced by polymorphisms, which may also contribute to tumorigenesis participating in the variability of prognosis in different patients. The VDR gene encodes
the vitamin D receptor protein and a series of polymorphisms are studied in association
with the risk of carcinoma and the prognosis of patients. The objective of this
systematic review was to determine the significance of VDR gene polymorphisms in
the prognosis of patients with PCC. A systematic review of the literature for relevant
studies available on electronic database platforms. After applying the exclusion criteria
and the Newcastle-Ottawa scale to verify the quality of the studies, six papers were
selected by title and abstract. The ff genotype of the FokI polymorphism and the tt
genotype of the TaqI polymorphism are associated with a significant decrease in the
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risk of PCC. The ff genotype was associated with lower survival rates and women with
the Tt genotype are at increased risk for CCP. Studies reinforce the potential of
applying the study of these polymorphisms as a tool in prognostic prediction and risk of
CCP in patients.

Keywords: VDRPolymorphismHead and Neck cancer
Introdução
O termo câncer de cabeça e pescoço (CCP) inclui um espectro de tumores derivados
da mucosa do trato aerodigestivo superior e constitui o sexto tipo de câncer mais
frequente no mundo (Monsjou et al., 2013). A incidência do CCP é duas vezes maior
em homens, e entre os fatores de risco conhecidos tem-se uso de tabaco, etilismo e
infecção por HPV (Ko, Citrin, 2009). Além disso, apesar dos avanços em cirurgias e
outros tratamentos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes, o CCP é
caracterizado por alta mortalidade e baixa taxa de sobrevivência (Hunter, 2005). Por
tratar-se de uma região de estruturas críticas presentes nos locais do tumor (laringe,
corpos vertebrais, nervos cranianos, artérias carótidas, etc.), a terapia do CCP
apresenta muitos desafios, podendo qualquer dano a estas estruturas ocasionar
déficits funcionais, estruturais e estéticos. Além disso, recorrências locais e a
progressão do tumor são geralmente incuráveis e fatais. Por tais motivos, o controle
locorregional do tumor, com ressecções cirúrgicas e radioterapia podem constituir
papel chave no prognóstico dos pacientes com CCP (Delaney et. al, 2005).
A variabilidade individual da resposta ao tratamento em pacientes com câncer pode
sofrer influência dos polimorfismos ou SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), que
também podem contribuir com a tumorigênese, por alteração na qualidade ou
quantidade das enzimas produzidas, participando da variabilidade de prognósticos nos
diferentes pacientes (Parliament, Murray, 2010). Polimorfismos nos genes atuantes no
controle do ciclo celular, como o gene do receptor de vitamina D (VDR) são
constantemente relacionados com a tumorigênese, sendo diretamente relacionados às
incidências de câncer de mama, de próstata e colorretal (Huang, 2013). Os SNPs
podem, ainda, modular a sensibilidade a agentes que danificam o DNA em células
tumorais – gerando impactos significativos no prognóstico dos pacientes (Beysel,
2018).
O gene VDR abrange 75kb, contém 11 éxons, e codifica a proteína receptora de
vitamina D, localizada no núcleo de células de mais de 30 tecidos humanos, sendo
expressa tanto por células benignas quanto malignas (Vuolo, 2012). O gene VDR está
localizado no braço longo do cromossomo 12, e uma série de polimorfismos são
estudados em associação ao risco de carcinoma e prognóstico dos pacientes, tais
como FokI (rs 2228570), BsmI (rs1544410), ApaI (rs7975232), TaqI (rs731236) e Cdx2 (rs11568820), principalmente em pacientes com CCP (Malodobra-Mazur, 2012;
Huang 2013). A influência dos polimorfismos do gene VDR na função e sinalização do
receptor codificado continua pouco compreendida. Entre os numerosos polimorfismos,
apenas o FokI (rs2228570) é considerado o SNP funcional, cuja presença do alelo
mutado F, mais ativo que o alelo selvagem f, resulta na síntese de proteína mais curta
(conhecida como forma M4) em relação à proteína longa (forma M1.). Entretanto,
outros polimorfismos como os BsmL, TaqL, ApaI e EcoRV - SNPs encontrados na
extremidade 3’ do VDR e com efeitos funcionais desconhecidos - estão associados ao
aumento da susceptibilidade a certas neoplasias, como câncer de mama, próstata e
cólon (Zeljic, 2012).
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O objetivo desta revisão sistemática foi determinar a significância dos polimorfismos
do gene VDR no prognóstico de pacientes com CCP. Ademais, avaliar se tais
polimorfismos estão associados ao risco de ocorrência de CCP e à sobrevivência
global dos pacientes.
Metodologia
- Identificação e seleção dos artigos:
Uma revisão sistemática da literatura para os relevantes estudos disponíveis nas
plataformas eletrônicas de bases de dados como Pubmed, Scielo e Lilacs foi realizada
até 18 maio de 2020. A estratégia de pesquisa identificou os estudos elegíveis
utilizando 26 descritores (Quadro 01 - anexo 01).
- Critérios de elegibilidade:
Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados na seleção da literatura para a
revisão sistemática: (a) análise da associação entre os polimorfismos do gene VDR e
câncer de cabeça e pescoço; (b) artigos originais e de língua inglesa; (c) artigos
publicados de 2000 a 2020; (d) estudos com desenho de caso-controle; (e) dados
publicados com informações suficientes para o cálculo de odds ratio (OR) com seus
intervalos de confiança de 95%.
- Extração de dados e avaliação de qualidade:
Os artigos foram analisados e seus dados extraídos por dois pesquisadores de forma
independente, os quais realizaram uma avaliação da qualidade dos estudos – as
discordâncias foram corrigidas por um terceiro pesquisador. Verificou-se as seguintes
informações dos artigos selecionados: nome do primeiro autor, ano de publicação,
país, características dos pacientes (sexo, média de idade), tamanho da amostra, tipo
de câncer, propriedades dos polimorfismos escolhidos do gene VDR, números ou
frequências de genótipos e alelos e status de equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). A
qualidade dos estudos foi testada de acordo com a escala de qualidade The
Newcastle-Ottawa (NOS), cujos com NOS ≥ 6 foram considerados congruentes para o
desenvolvimento da revisão sistemática (Wells, 2019).
Resultados e Discussões
Os resultados e o fluxograma da pesquisa bibliográfica nas bases de dados podem ser
evidenciados na FIGURA 01 (anexo 02).
Na base de dados Pubmed, obteve-se um total de dezessete artigos encontrados com
o uso dos descritores. Nas bases de dados Scielo e Lilacs, não se obteve resultados
com o uso dos descritores selecionados. Após a aplicação dos critérios de exclusão,
seis trabalhos foram selecionados por título e resumo. Dando seguimento à análise
integral do texto, um dos trabalhos foi excluído, resultando em cinco estudos
selecionados. Aplicando o último critério de elegibilidade, a Escala Newcastle-Ottawa
para verificação da qualidade dos estudos, obteve-se quatro artigos considerados
relevantes para realização da revisão sistemática.
Os estudos selecionados foram publicados entre 2005 e 2012, e compreendem 1.064
casos e 1.206 controles - suas principais características estão listadas na TABELA 01.
Entre os 4 estudos de caso-controle, 2 eram estudos do grupo étnico caucasiano, 1 do
grupo étnico asiático e 1 de brancos não-hispânicos. Os países desses estudos
incluíram China, Estados Unidos, Sérvia e Turquia, e os polimorfismos analisados,
genotipados pelos métodos PCR-RFLP e PCR-TaqMan, abrangeram FokI

CIÊNCIAS DA VIDA

1708

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

(rs2228570), BsmI (rs1544410), ApaI (rs7975232), TaqI (rs731236), EcoRV
(rs4516035), e VDR (rs11574085).
- Síntese quantitativa de dados:
Os principais resultados desta revisão estão listados na TABELA 02. No geral, as
frequências aproximadas dos genótipos FF, Ff e ff do polimorfismo FokI foram,
respectivamente, 35,4%, 47,8% e 16,8% nos casos e 32,2%, 46,5% e 21,1% nos
controles. A frequência dos alelos F e f do FokI foram 59,3% e 40,7% nos casos e
55,5% e 44,4% nos controles.
Na análise do subgrupo de brancos não-hispânicos, os genótipos VDR FokI Ff e ff
foram associados com risco reduzido de carcinoma de células escamosas de cabeça e
pescoço (CCECP); ademais, quando o genótipo VDR FokI FF foi usado como grupo
de referência, o genótipo ff foi associado a uma redução significativa no risco de
CCECP (P=0,005), observada mais expressivamente em homens, ao passo que o
genótipo Ff não foi associado a uma redução significativa do risco de CCECP.
Entretanto, as análises dos subgrupos caucasiano e asiático demonstraram não haver
diferença na frequência de genótipos VDR FokI entre os grupos de caso e controle.
Na análise do subgrupo caucasiano, o polimorfismo FokI foi associado com uma taxa
de sobrevida global diminuída (P= 0.042). Entretanto, quando comparado com os
genótipos heterozigotos Ff e mutados FF juntos, o genótipo selvagem ff foi associado
com menores índices de sobrevivência (P = 0,012), e apresentou queda mais
acentuada e precoce na sobrevivência geral.
As frequências aproximadas dos genótipos TT, Tt e tt do polimorfismo TaqI foram,
respectivamente, 35,4%, 51,2% e 13,4% nos casos e 35%, 46,8% e 18,2% nos
controles. As frequências dos alelos T e t foram 61% e 39% nos casos e 58,4% e
41,6% nos controles. Na análise do subgrupo de brancos não-hispânicos, quando o
genótipo VDR TaqI TT foi usado como grupo de referência, o genótipo tt foi
associadocom redução significativa do risco de CCECP (P=0.049), verificada
principalmente no grupo das mulheres; em contrapartida, o genótipo Tt não
demonstrou nenhuma associação com o risco.
Além disso, as análises do subgrupo caucasiano do estudo 03 constataram que as
mulheres com o genótipo Tt apresentavam risco significativamente maior de CCECP
que aquelas com os demais genótipos (p<0,001), ao mesmo tempo que as mulheres
com genótipo tt demonstravam riscos significativamente menores (p=0.045). Tais
observações não se observaram verídicas para o grupo dos homens. Não obstante, as
análises do subgrupo caucasiano do estudo 01 não exprimiram diferença na
frequência geral de genótipos VDR TaqI entre os grupos de caso e controle, e a
comparação perante o gênero não foi feita.
As frequências aproximadas dos genótipos BB, Bb e bb do polimorfismo BsmI foram
0,4%, 34,5% e 65,1% nos casos e 2%, 30,2% e 67,8% nos controles. A frequência dos
alelos B e b foram 17,6% e 82,4% nos casos e 17,1% e 82,9% nos controles. As
análises não demonstraram associação significativa entre o polimorfismo e o risco
e/ou prognostico do CCP.
Os polimorfismos ApaI, EcoRV e rs11574085 foram analisados apenas no estudo 01.
As frequências aproximadas dos genótipos AA, Aa e aa do polimorfismo ApaI foram,
respectivamente, 24,5%, 47,3% e 28,2% nos casos e 42,6%, 33,6% e 23,8% nos
controles; as frequências dos alelos A e a foram 48,2% e 51,8% nos casos e 59,4% e
40,6% nos controles. As frequências aproximadas dos genótipos EE, Ee e ee do
polimorfismo EcoRV foram, respectivamente, 11,8%, 56,4% e 31,8% nos casos e
30,3%, 41,8% e 27,9% nos controles; as frequências dos alelos E e e foram 40% e
60% nos casos e 51,2% e 48,8% nos casos. As frequências aproximadas dos
genótipos TT, AT e AA do polimorfismo rs11574085 foram, respectivamente, 0%, 7,3%
e 92,7% nos casos e 0%, 9,8% e 90,2% nos controles; as frequências aproximadas
dos alelos T e A foram 3,6% e 96,7% nos casos e 4,9% e 95,1% nos controles. As
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análises não demonstraram associação significativa entre estes polimorfismos e o
risco e/ou prognostico do CCP.
Conclusão
Estudos reforçam o potencial de aplicação do estudo destes polimorfismos como
ferramenta na predição prognóstica e risco de CCP nos pacientes. São necessários
mais estudos acerca da relação entre os polimorfismos do gene VDR e o Câncer de
Cabeça e Pescoço, com análise da influência dos fatores ambientais na genética
(epigenética) e na fisiopatologia dos tumores.
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Anexo 01

Anexo 02 - FIGURA 01

Anexo 03 0- Tabela 01
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO I/D DO GENE DA ENZIMA
CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) E O CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Resumo

O câncer de cabeça e pescoço trata-se de um grupo cânceres que acomete cavidade
oral, faringe e laringe. Possui uma incidência de cerca de 540.000 casos ao ano em
todo mundo e, apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, uma mortalidade de
cerca de 50%. Polimorfismos são variações genéticas presentes nos indivíduos, as
quais podem, a partir de variações da fisiologia normal, atuar como fatores protetores
ou indutores de diversos cânceres. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi avaliar a
relação do polimorfismo de inserção/deleção (I/D) do gene Enzima Conversora de
Angiotensina (ECA) e o câncer de cabeça de pescoço. Para avaliar o polimorfismo em
questão realizou-se pesquisa com artigos publicados até maio de 2020, nas
plataformas PubMed, Lilacs e Scielo. Os resultados da pesquisa indicaram que não há
correlação significativa entre o polimorfismo de I/D da ECA e o risco de
desenvolvimento do carcinoma nasofaringeal; havendo, entretanto, associação
significativa entre o polimorfismo e lesões orais pré-cancerosas e câncer oral – sendo
responsabilizado por essa relação ora o genótipo de deleção (DD), associado a
maiores concentrações sérica da enzima conversora de angiotensina, ora o genótipo
de inserção (II), associado a menores concentrações dessa. A partir desses
resultados, observa-se que são poucos os estudos que avaliam a relação entre o
polimorfismo de I/D do gene ECA e o câncer de cabeça e pescoço, sendo necessários
mais estudos para uma conclusão consistente.
Palavras-chave: Polimorfismo Genético. ECA. ECA I/. Câncer de Cabeça e Pescoço.
TITLE: ASSOCIATION BETWEEN I / D POLYMORPHISM OF THE ANGIOTENSIN
CONVERTING ENZYME (ACE) GENE AND HEAD AND NECK EPIDERMOID
CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW.
Abstract
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Head and neck cancer is a group of cancers that affect the oral cavity, pharynx and
larynx. It has an incidence of around 540,000 cases per year worldwide and, despite
diagnostic and therapeutic advances, a mortality rate of around 50%. Polymorphisms
are genetic variations present in individuals, which can, from variations in normal
physiology, act as protective or inducing factors for several cancers. Thus, the
objective of this work was to evaluate the relationship between the insertion/deletion
(I/D) polymorphism of the Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) gene and head and
neck cancer. To evaluate the polymorphism in question, a research was carried out
with articles published until may 2020, on the PubMed, Lilacs and Scielo platforms. The
research results indicated that there is no significant correlation between the ACE I/D
polymorphism and the risk of developing nasopharyngeal carcinoma; however, there is
a significant association between polymorphism and pre-cancerous oral lesions and
oral cancer - being responsible for this relationship, sometimes the deletion genotype
(DD), associated with higher serum concentrations of the angiotensin-converting
enzyme, and sometimes the insertion genotype (II), associated with lower
concentrations of this. From these results, it is observed that there are few studies that
assess the relationship between the ACE gene I/D polymorphism and head and neck
cancer, and further studies are necessary for a consistent conclusion.

Keywords: Genetic Polymorphism. ACE. ACE I/D. Head and Neck Cancer.
Introdução
Câncer de cabeça e pescoço trata-se de um grupo de cânceres que envolvem
cavidade oral, faringe (orofaringe, nasofaringe e hipofaringe) e laringe. O tipo
histológico mais frequente é o carcinoma espinocelular, presente em mais de 90% dos
casos (ALVARENGA et al., 2008). O carcinoma de células escamosas de cabeça e
pescoço (CECP) ou carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECB) representa
uma significativa causa de morbidade e mortalidade, com aproximadamente 540.000
novos casos anuais e 271.000 mortes em todo o mundo, chegando a uma mortalidade
de 50% (PEREZ-ORDEÑEZ et al., 2008).
Convencionalmente, o CECP pode ser prevenido a partir da minimização da exposição
aos fatores de risco a ele associados. Entre tais fatores de risco tem-se o tabaco e
consumo de álcool (PEREZ-ORDEÑEZ et al., 2008), sendo esses relacionados ao
desenvolvimento de cerca de 80% de tais cânceres globalmente, com algumas
variações a partir dos diferentes sítios (65% para cavidade oral versus 86% para
laringe) (WORLD CANCER REPORT, 2014). Outros fatores de risco envolvidos são a
infecção por HPV e a suscetibilidade genética dos acometidos (HAN et al., 2010),
assim como a má higiene de cavidade oral. As alterações genéticas observadas nos
cânceres de cabeça e pescoço são complexas e inter-relacionadas. Essas alterações
incluem a ativação de proto-oncogenes como a ciclina D1 (CDKN2A), MYC, RAS,
PIK3CA e EGFR e inativação de genes supressores tumorais como a P16, TP53 e
PTEN (WORLD CANCER REPORT, 2014).
O gene da enzima conversora de angiotensina (ECA), expresso em uma grande gama
de tecidos (SMALLRIDGE et al., 1986; NOVERAL et al, 1987; PETROV et al, 2000), é
uma metalopeptidase responsável pela conversão de angiotensina I em angiotensina II
(Ang II). Essa enzima é fundamental no sistema renina-angiotensina-aldosterona
humano (SRAA) e tem sido relacionada também com importantes papeis na
modulação da homeostase vascular, inflamação e angiogênese (ZHANG et al., 2014).
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A Ang II parece estar envolvida em processos fibróticos por agir como uma citocina
pró-inflamatória, participando de várias etapas da resposta inflamatória (MEZZANO et
al, 2001).
Localizado no cromossomo 17q23, o gene é constituído por 26 exons e 25 íntrons e
seu up-regulation vem sendo correlacionado com vários tipos de cânceres (ZHANG et
al., 2014). A inserção/deleção de 287 pares de base no íntron 16 (rs4646994) do gene
ACE está relacionada a variações no nível sérico da enzima conversora de
angiotensina, sendo frequentemente associado com a carcinogênese de diversos
cânceres, incluindo o carcinoma oral. Com um total de três genótipos possíveis: II, ID,
DD, estudos mostraram que indivíduos com o genótipo DD estão associados com
níveis de ECA e Ang II significativamente mais elevados que aqueles com o genótipo
II, enquanto indivíduos com o genótipo ID teriam níveis intermediários de ambas as
enzimas (RIGAT, B. et al, 1990).
Dados apontam relação entre a concentração sérica da enzima e a migração de
células tumorais, a angiogênese e o comportamento metastático (VAIRAKTARIS, et
al., 2009; ZHANG et al., 2014). Sua inibição in vitro e in vivo em modelos animais tem
sido correlacionada com supressão do crescimento tumoral e angiogênese (ZHANG et
al., 2011). A presente revisão visa determinar se há a relação entre o polimorfismo de
I/D do gene ACE e o carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço.

Metodologia

IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS
Realizou-se uma seleção de artigos científicos através das bases de dados MedLine
via PubMed, Lilacs e Scielo, em maio de 2020. Os descritores utilizados foram obtidos
a partir das plataformas MESH e DECS. A estratégia de pesquisa identificou os artigos
elegíveis a partir das seguintes palavras-chave: ACE E polymorphism OU
polymorphisms OU snp E hnc OU head and neck OU oral OU oral cavity OU
pharyngeal OU pharynx OU nasopharynx OU nasopharyngeal OU oropharynx OU
oropharyngeal OU laryngopharynx OU laryngopharyngeal OU hypharynx OU
hypharyngeal OU nasal cavity OU nasal OU larynx E cancer OU carcinoma OU tumor
E malignancy OU neoplasm.
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Os seguintes critérios foram utilizados na seleção da literatura para a revisão
sistemática: (a) publicação em língua inglesa; (b) artigo original; (c) data de publicação
do estudo a partir dos anos 2000. A Newcastle-Ottawa quality assessment scale
(NOS) foi utilizada para nortear a seleção dos estudos nesta revisão, ao avaliar a
qualidade destes - sendo os estudos com escore NOS ≥6 considerados de maior
qualidade (WELLS et al, 2019). Temos, portanto, que os critérios de exclusão
utilizados foram: (a) estudos duplicados; (b) NOS < 6. Posteriormente, os estudos
foram selecionados com base em seus títulos, resumos e textos na íntegra, excluindose aqueles não condizentes com o objetivo da revisão.

Resultados e Discussões
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RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS
A Figura 1 mostra o processo utilizado para selecionar os artigos inclusos na revisão.
Foram encontrados 10 artigos a partir da revisão literária, dos quais nenhum foi
removido devido a duplicidade. Após análise de título e de resumos, foram excluídos
quatro artigos. Posteriormente à leitura na íntegra, foram excluídos justificadamente
dois artigos, não havendo exclusão devido a escore NOS<6. Finalmente, foram
selecionados quatro artigos para a revisão sistemática.
A Tabela 1 sumariza as principais características dos artigos incluídos. Dos quatro
artigos, três têm origem asiática, sendo dois conduzidos na China e um em Taiwan; o
quarto artigo possui origem caucasiana, sendo conduzido na Grécia e na Alemanha.
Os tipos de câncer abordados foram: carcinoma de células escamosas oral (OSCC),
lesões orais pré-malignas (OPL) e, carcinoma de nasofaringe (NPC). Todos os
estudos correlacionam-se com o polimorfismo rs1799752 (I/D de 286 pares de bases),
sendo a técnica utilizada para análise a reação em cadeia de polimerase (PCR).
Foram avaliados um total de 1995 pacientes, divididos entre amostras de casos e
controle. Cada artigo trouxe uma amostra de casos variando de 61 a 186, com uma
média de 145 pacientes; a amostra-controle variou entre 61 e 279, com uma média de
153 pacientes.
Os genótipos e frequências alélicas do polimorfismo I/D do gene ACE encontradas nos
estudos estão sumarizadas na Tabela 2.
DISCUSSÃO
A enzima conversora de angiotensina (ECA), responsável pela conversão da Ang I em
Ang II (Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona) (SMALLRIDGE et al., 1986;
NOVERAL et al, 1987; PETROV et al, 2000) e pela degradação da bradicinina, é uma
enzima de membrana expressa em diversos órgãos e tecidos corporais (WU et al.). A
ECA também está envolvida na proliferação e migração de células tumorais,
angiogênese e comportamento tumoral metastático [13]. O polimorfismo de
inserção/deleção (I/D), ao influenciar os níveis séricos da enzima, tende a ser
relacionada, positiva ou negativamente, com o risco do desenvolvimento de câncer.
ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO I/D DO ACE E O RISCO DE CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO
Ao todo, 4 estudos investigaram a associação entre o polimorfismo I/D do gene ACE e
o câncer de cabeça e pescoço. Os quatro estudos não apresentaram desvio do
equilíbrio de Hardy-Weinberg nos casos e nos controles. O estudo de Li et al.,
realizado com população chinesa, não apresentou associação significativa entre o
polimorfismo que o risco de carcinoma nasofaringeal (ID vs. II: OR = 0.77, 95%CI
0.51–1.17; DD vs. II: OR = 0.98, 95%CI 0.56–1.72, respectivamente). Apesar da ECA
ser reportada como associada à etiologia de vários tipos de câncer e ter diferentes
papéis na oncogênese, essa associação não foi observada entre a população chinesa
e o câncer nasofaringeal.
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Três estudos encontraram associação significativa entre o polimorfismo e lesões orais
pré-cancerosas e câncer oral. Liu et al. e Chung et al., ambos asiáticos, mostraram
uma maior distribuição do genótipo DD (DD vs. II: crude odds ratio (OR) = 2.76, 95%
CI = 1.139–7.080, P = 0.028 para pacientes com OPL; OR = 4.71, 95% CI = 2.247–
10.882, P = 0.0001 para pacientes com câncer oral) e do alelo D nos pacientes com
OPL e OC. Essa correlação manteve-se após ajustes por idade, tabagismo, status
alcóolico e duração do uso de noz de areca para mastigação (DD vs. II: odds ratio
ajustado (AOR) = 3.13, 95% CI = 1.133–9.158, P = 0.031 para pacientes com OPL;
AOR = 5.46, 95% CI = 2.361–13.800, P = 0.0001 para pacientes com câncer oral).
Não houve associação significativa entre o genótipo ACE e a classificação T tumoral,
assim como seu estágio clínico, entretanto, encontrou-se maior propensão (95% CI:
1.010–6.998) dos indivíduos com o genótipo DD a demonstrar progressão para
metástase linfonodal do que nos pacientes com genótipo ID/II. Temos, mais uma vez,
uma etnia restrita sendo investigada.
Por fim, o estudo de Vairaktaris et al., europeu, demonstrou associação do genótipo II
a um maior risco relativo de carcinoma oral de células escamosas comparados ao
genótipo DD ao comparar o grupo controle (genótipos II9, DD78, ID66) e o grupo caso
(genótipos II30, DD60, ID 70) (p < 0.001). Comparado aos genótipos DD, o risco
relativo para carcinoma oral de células escamosas para heterozigotos ID foi 1.38 (95%
CI 0.862.22), enquanto para indivíduos homozigotos II, 4.33 (95% CI 1.949.66).
Ademais, foi demonstrado um maior risco relativo para o desenvolvimento de cânceres
em estágios I e II (5.42, 95% CI 2.2612.95) comparados aos estágios III e IV (3.1, 95%
CI 1.178.22) em pacientes homozigotos II; os pacientes heterozigotos ID
demonstraram um risco relativo similar para desenvolvimento de cânceres em estágios
precoces ou avançados (1.33 e 1.44, respectivamente). Vairaktaris salienta que a
maior associação entre o genótipo II e o risco de carcinoma oral de células escamosas
pode decorrer não da oncogênese advinda do Ang II, mas da bradicinina, a qual
encontra-se mais ativa devido a uma menor inativação ocasionada pelo menor nível
sérico de ECA. A bradicinina é reconhecida pela sua contribuição na gênese tumoral
através do estímulo ao crescimento e aumento da permeabilidade vascular.

Conclusão

Até o presente momento, são poucos os estudos que avaliaram a relação entre o
polimorfismo de inserção/deleção do gene ACE e o prognóstico dos pacientes com
câncer de cabeça e pescoço. Estudos reforçam o potencial de aplicação desses
polimorfismos como ferramenta na predição prognóstica, entretanto, são necessários
mais trabalhos que possam confirmar ou refutar os achados acima em diferentes
etnias.
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Anexos

Tabela 1. Características dos estudos incluídos.

Tabela 2. Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo da ECA nos estudos
incluídos.
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Figura 1. Fluxograma da estratégia de seleção literária.
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TÍTULO: Mulheres agricultoras e a seca: um estudo sobre a região do Trairí/RN
Resumo
A pesquisa em questão objetiva contribuir com estudos acerca das implicações da seca
na vida da mulher agricultora e de como a temática do gênero passa a se configurar ao
longo do tempo. De caráter qualitativo, este estudo foi realizado por meio de entrevistas
semiestruturadas, compostas por questões relacionadas à vivência da mulher sertaneja,
incluindo seu contexto social e de trabalho. O estudo se passa na área periurbana da
cidade de Santa Cruz/RN e as participantes foram escolhidas a partir dos seguintes
critérios: ser alfabetizada, ser agricultora familiar, ter idade superior aos 18 anos e ter
vivenciado pelo menos uma seca. Foram realizadas 8 entrevistas e as impressões
retiradas a partir delas estão relacionadas à representatividade feminina em ascensão
dentro da agricultura familiar, juntamente com a sobrecarga de trabalhos
desempenhados pelas mulheres, por suas filhas, tanto dentro de casa quanto no campo.
Diante disso, espera-se que existam meios de visibilizar cada vez mais as mulheres
campesinas, para que elas possam ser reconhecidas e respeitadas nos espaços que
elas já ocupam.
Palavras-chave: agricultura familiar; seca; rural; gênero; mulheres rurais.
TITLE: Farmers women and the drought: a study on the Trairi/RN
Abstract
The current research aims to contribute with studies about the implications of drought in
farmer woman’s life and how the discussion about gender starts to take shape over time.
From a qualitative character, this study was carried out through semi-structured
interviews, composed of questions regarding countryside woman’s experience, including
her social and work context. The study takes place in the peri-urban area of the city of
Santa Cruz/RN and the participants were chosen based on the following criterias: being
literate, being a family farmer, being over 18 years old and having experienced at least
one drought. Eight interviews were conducted and the impressions taken from them are
related to the rising female representation within family farming, amongst the work
overload performed by these women, their daughters, both at home and in the
countryside. Therefore, it is expected that there are ways to make rural women more
visible, aiming their recognition and respect in the spaces they already occupy.
Keywords: Family farmer; drought; rural; gender; rural women.
Introdução
A diferenciação dos papéis de gênero nas diversas atividades laborais também se
repete nas atividades rurais. Às mulheres, cabe o papel de auxiliar os seus cônjuges na
produção, além de serem responsáveis por trabalhos domésticos, atividades de
reprodução familiar, o cultivo de horta e plantas medicinais, e pequenas criações
(DESER-CEMTR/PR, 1996). As atividades exercidas por mulheres do campesinato,
apesar de serem de grande importância para o ramo, ainda não são reconhecidas como
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produtivas, tendo em vista que são percebidas como uma extensão do seu trabalho
doméstico, uma vez que costumam trazer os trabalhos agroindustriais, para conciliar
com seus afazeres cotidianos (Boni, 2006). Tais pontos ajudam ainda mais a naturalizar
o processo de invisibilização das mulheres, mesmo que estas estejam desempenhando
diversas tarefas, ainda vincula-se à mulher um trabalho completamente reprodutivo e
secundário, enquanto para o homem a tarefa exclusiva é a de desempenhar o outro
papel, o de trabalho produtivo, tão bem pontuado por Nobre (1998).
Ademais, é importante destacar que há diversas outras formas de configurações
familiares, nas quais, segundo Deere (2006), a mulher passa a assumir o papel de chefe
da família. Isso ocorre em decorrência da migração masculina, com o emprego fora da
propriedade, mas também por separações, divórcio, e pela possibilidade de permanecer
solteira. Além disso, a modernização foi um fator conveniente para a mudança da
posição social da mulher, tendo em vista que elas passaram a assumir um novo lugar
com a perda de autoridade masculina, proveniente da mudança das organizações
internas dos pequenos estabelecimentos (Schaaf, 2003). Atualmente podem ser
percebidas algumas mudanças quanto ao papel social da mulher na luta de gênero, de
modo que hoje se busca uma independência e reconhecimento digno de seu trabalho.
Parte dessa emancipação feminina está relacionada aos movimentos sociais, como o
Movimento de Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e o Movimento de Mulheres
Camponesas (MMC). Além disso, podemos perceber a grande participação das
mulheres nos programas de benefícios previdenciários e assistenciais, de modo que
embora as mulheres rurais não se declarem trabalhadoras, elas conseguem obter
benefícios (Beltrão, Oliveira & Pinheiro, 2000). Programas de transferência de renda,
como o Bolsa Família, têm ajudado na autonomia da mulher, ainda que não seja o
objetivo proposto pelo programa, que o auxílio ainda seja pouco e que essa autonomia
não seja plena, tendo em vista que se reforça os papéis cristalizados de gênero de que
a mulher é responsável pelo cuidado maternal (Nascimento, 2016). Ao estudarmos as
ruralidades e os impactos da seca na vida de agricultores familiares, percebemos que
diversas pesquisas apontam para especificidades do ser mulher no contexto campesino
(Boni, 2006; Deere, 2006; Pizzinato, Hamann, Maracci-Cardoso & Cezar, 2016; Schaaf,
2003; Tubaldini & Diniz, 2011; Vasquez, 2009). Deste modo, surgiu o interesse por
investigar a vivências das mulheres agricultoras familiares diante do contexto da seca.

Metodologia
Esta pesquisa de cunho qualitativo foi realizada com a Associação das Horteiras,
localizada na área periurbana da cidade de Santa Cruz, na região do Trairí/RN. Para a
sua realização, foi necessária a elaboração de um roteiro de entrevista semiestruturado,
incluindo informações sociodemográficas e questões norteadoras a respeito da rotina
das participantes, das tarefas realizadas no trabalho e em casa, das pessoas que as
desempenham e dos demais aspectos de convívio social e de trabalho no contexto das
agricultoras familiares. A escolha das participantes se deu a partir de alguns critérios:
ser agricultora familiar residente da cidade de Santa Cruz/RN, ser alfabetizada, ter
vivenciado pelo menos um período de seca e ter idade acima dos 18 anos. A pesquisa
foi dividida em duas etapas: as entrevistas e os grupos focais, etapa esta que teve o seu
início interrompido pela pandemia do Covid-19. Foram realizadas e transcritas 8
entrevistas. Os encontros aconteceram na casa das participantes e na Associação das
Horteiras, na tentativa de tornar esse processo o mais confortável e familiar possível.
Os critérios utilizados para análises dos dados se deu a partir do agrupamento das
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temáticas que surgiram durante as entrevistas e de interesse da pesquisa, tais como os
observados na descrição do questionário supracitados.
Resultados e Discussões

É válido pontuar que, com o passar do tempo, muitas mudanças aconteceram nas
configurações familiares existentes na sociedade. Pensá-las acontecendo no contexto
rural é reconhecer, também, o protagonismo feminino que ascende dentro do mesmo,
principalmente a partir da década de 1980, quando a ausência do debate sobre gênero
no meio rural começou a chamar atenção para debates no Brasil (Conde, 2012). Em
contrapartida, junto com a - ainda primitiva - notoriedade da mulher neste campo,
Godoy, Schneider, Vargas e Wedig (2019) destacam ainda existir uma forte tentativa de
inviabilizar o trabalho feminino, mesmo que ele aconteça tanto dentro de casa quanto
no plantio, a categoria do não-trabalho ainda está firmada nos olhares de uma grande
parcela deste meio.
Por meio das entrevistas, foi possível observar uma presença significativa das mulheres
nas inúmeras tarefas que se apresentam no dia-a-dia dos participantes desta pesquisa.
As impressões captadas até o momento chamaram atenção para uma forte
configuração dos papéis de chefes e provedoras virem, em grande parte, das mulheres,
mesmo em condições muito desfavoráveis. Algumas falas estiveram muito próximas
dessa temática, a Entrevistada 1, por exemplo, pontua que, por causa dos filhos e da
ausência do esposo, precisou estar “no ‘mei’ do mundo lutando para dar de comer a
eles. Eu fui o pai e a mãe dessas crianças”; a Entrevistada 2, por sua vez, acrescenta
que, após uma condição medicamentosa do esposo, apenas ela que trabalha, “(...) eu
planto, eu mesma revendo. Eu sobrevivo disso aqui”. Falas como essa se fizeram
bastante comum durante as entrevistas, mulheres responsáveis pelo seu núcleo
familiar, desempenhando múltiplos papéis e, quando com filhas, com estas para ajudálas tanto em casa quanto nas hortas.
Outro fator de bastante destaque que surgiu na fala das entrevistas está relacionado à
saúde mental e lazer. Algumas mulheres destacaram que a ida às hortas e as atividades
desempenhadas nelas passou a ser uma parte satisfatória dos seus dias, sendo o
próprio trabalho, para algumas entrevistadas, uma representação de lazer, praticamente
não existindo separação do que seria este ou aquele (Godoy et al., 2019). Além disso,
quando perguntadas sobre viver da agricultura, se em algum momento elas já chegaram
a pensar em trabalhar com outra coisa, mesmo com as dificuldades advindas da
incidência da seca, a maioria das entrevistadas informou que não gostariam, a
Entrevistada 3, por exemplo, respondeu que “porque não tem estudo para outra coisa é
melhor tá aqui mesmo”, sendo a falta de escolaridade um aspecto de aparente incômodo
na fala desta e de algumas outras entrevistadas.
Ademais, durante o período de entrevistas, os relatos eram de muito pesar com relação
à seca, ela - e esse foi um pensamento unânime - aumenta o nível de dificuldade na
vida de todos, sendo sempre atrelada à busca de novos meios de subsistência. As
mulheres, que se viram tendo que desempenhar múltiplos papéis dentro de sua
estrutura familiar, estiveram dissociadas, durante muito tempo, dos trabalhos
produtivos, colocando a mulher no lugar da “dona do lar”. Nobre (1998) exemplificam
essa divisão de trabalho e não-trabalho em uma relação de oposição entre casa e
roçado, quando diz que as atividades relacionadas à sobrevivência e maior
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responsabilidade estariam sempre ligada ao homem, sendo um trabalho do pai; e as da
casa, nunca reconhecidas como um trabalho, estariam ligadas às mulheres.

Conclusão

Ao longo dos anos, uma série de fatores impulsionou a sociedade a crer que as
mulheres não estariam aptas para ocupar os mesmos lugares que ocupam os homens,
herança essa de um patriarcado que ainda é fortemente sustentado no Brasil.
Nas ruralidades, essa realidade não é diferente, as mulheres tiveram que passar por
muitas lutas, adentraram nos movimentos sociais para conseguir o direito de serem
reconhecidas como agricultoras. Dentro desse meio, mesmo com o passar do tempo,
essas mulheres ainda carregam o peso de preconceitos e tabus que foram e ainda são
construídos com relação à mulher campesina. Diante disso, o que é esperado a partir
desse estudo é que mais pesquisas possam ser feitas acerca dessa temática, abrindo
possibilidades para novos espaços de discussão; para modos de fortalecimento e
emancipação dessas mulheres na agricultura e, por fim, para que elas possam ser vistas
como protagonistas das suas próprias realidades, de modo não a sobrecarregá-las, mas
reconhecê-las em seus trabalhos e em suas lutas.
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TÍTULO: Manifestações religiosas de agricultores familiares da região do Trairí/RN
frente à seca
Resumo
No contexto rural, a seca incide nas atividades produtivas de subsistência, agravando
vulnerabilidades sociais na comunidade. Diante da dura realidade, as(os) sertanejas(os)
encontram na religiosidade uma possibilidade de convivência criativa e apaziguadora
com o espaço. Para tanto, o estudo buscou compreender as manifestações religiosas,
expressões simbólicas da fé sertaneja, presentes na vivência de agricultoras(es)
familiares moradoras(es) do município de Santa Cruz/RN que vivenciaram o fenômeno
da seca. No Agreste potiguar, esta cidade corresponde a um importante polo econômico
da região do Trairi, destacando-se pelo turismo religioso, agricultura e pecuária. Esta
pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo. Foram realizadas 11 entrevistas com
participantes de duas associações de agricultoras familiares, conhecidas popularmente
como “horteiras”. As práticas discursivas e produção de sentidos fundamentaram o
estudo e a elaboração de mapas dialógicos. As narrativas evidenciaram a crença na
associação do fenômeno da seca com o castigo divino ao pecado. As/os participantes
apontaram uma explicação para a chuva a partir da vontade divina, atribuindo às leis
implacáveis o destino dos eventos da natureza e sem que nada possa ser feito,
revelando uma concepção fatalista. O trabalho pretendeu contribuir para a apropriação
da comunidade acerca da dinâmica da agricultura familiar e da seca, além de viabilizar
a produção de estudos sobre a relação pessoa-ambiente na Psicologia.
Palavras-chave: Manifestações religiosas. Agricultura. Seca. Relação pessoa-ambiente.
TITLE: Religious manifestations of family farmers in the region of Trairí/RN in the face of
drought
Abstract
In the rural context, drought affects productive subsistence activities, aggravating social
vulnerabilities in the community. Faced with the harsh reality, the sertanejas (os) find in
religiosity a possibility of creative and soothing coexistence with space. The study sought
to understand the religious manifestations, symbolic expressions of the sertaneja faith,
present in the experience of family farmers (s) living in the municipality of Santa Cruz /
RN who experienced the drought phenomenon. In Agreste potiguar, this city corresponds
to an important economic pole in the Trairi region, standing out for religious tourism,
agriculture and livestock. This research has an exploratory and qualitative nature. Eleven
interviews were conducted with participants from two associations of family farmers,
popularly known as “horteiras”. Discursive practices and the production of meanings
were the basis for the study and elaboration of dialogic maps. The narratives showed
the belief in the association of the drought phenomenon with divine punishment for sin.
The participants pointed out an explanation for the rain from the divine will, attributing to
the implacable laws the fate of the events of nature and without anything being done,
revealing a fatalistic conception. The work intended to contribute to the appropriation of
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the community about the dynamics of family agriculture and drought, in addition to
enabling the production of studies on the person-environment relation in Psychology
Keywords: Religious manifestations. Drought. Agriculture. Person-environment.
Introdução
Até o início do século XX, o Nordeste é tido como um ambiente hostil, difícil de habitar,
associado à seca e às condições precárias de vida (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011).
Em contraposição a este imaginário reducionista, o Nordeste corresponde a um espaço
que vai além das demarcações geográficas e climáticas, refletindo uma história, cultura,
política e religião próprias, devendo ser compreendido como uma expressão que traz
uma identidade simbólica de um povo. O povo que desenvolveu uma cultura de
convivência adequada na relação com o ambiente, adaptando-se a ele, e tornando
viável
a
sua
existência.
A seca corresponde a um desequilíbrio climático que forja uma realidade ecológicosócio-política (SANTA ROSA MATOS, 2013). Contudo, o discurso ideológico da
indústria da seca associa os problemas sociais da região unicamente à falta de água.
Valendo-se da calamidade, as políticas de combate à seca voltaram-se para a
construção de grandes obras para captação de água, desconsiderando características
particulares do semiárido, como a existência de áreas originalmente secas,
irregularidade de chuvas e a intensa evaporação da água. Além disso, tais políticas
privilegiaram os grandes produtores rurais e a mercantilização da agricultura familiar,
sendo pouco efetiva para os agricultores familiares e trabalhadores rurais sem terra
(ESCÓRCIO;
DUTRA,
2018;
SANTA
ROSA
MATOS,
2013).
A compreensão reducionista do discurso da seca facilita a aceitação das consequências
da mesma e naturaliza os seus efeitos. O fenômeno tornou-se um vilão do drama
nordestino e os sentimentos decorrentes da falta de controle sobre a natureza
favorecem sua associação a um fenômeno que ocorreria independente da ação
humana, fruto da vontade divina. Com isso, o sofrimento oriundo da escassez de água
faz o povo nordestino suplicar a Deus por chuva, vinculando a seca à religiosidade, que
é um elemento presente na vida dos sertanejos (SILVA, 2003) e que surge como alento
diante
dos
momentos
difíceis
(CAMURÇA,
2014).
A ideia de seca como castigo divino é uma ideia recorrente, constituindo um dos ditames
que marcam a dinâmica que explica a vida sertaneja por meio da religiosidade. Ainda
existe a crença de que a chuva é uma dádiva de Deus. Quando não chove, é também
por vontade divina. Em regiões em que o fenômeno da seca se apresenta com
frequência, a religiosidade sincrética é profundamente marcada pelos binômios: seca
como sofrimento, chuva como fartura/bonança. Não é apenas a religião em si, é um
modo de vida, um conjunto de valores, que fundam e sustentam as experiências
cotidianas
(CAMPOS,
2002;
MALVEZI,
2007).
O estudo desta temática se justifica pelo fato de ser possível constatar que o contexto
rural, a vida no campo e suas manifestações religiosas ainda correspondem a temáticas
sobre a relação das pessoas com os ambientes pouco estudadas pela Psicologia, que
tem privilegiado o conhecimento voltado à compreensão da realidade urbana, com
centralidade nos fenômenos psicossociais da comunidade inserida neste contexto
(ALBUQUERQUE, 2002; VASQUEZ, 2009; LEITE, et al, 2013; MENDÉZ, 2015).
O presente trabalho se debruça sobre a realidade rural em um município do interior do
estado do Rio Grande do Norte. Santa Cruz é um importante município da região do
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Trairi, destacando-se pelo turismo religioso, e pela intensa atividade agropecuária,
remetendo a uma população rural. Esta cidade é conhecida por sua herança de fé e
devoção do seu povo, sendo fortemente marcada pelas manifestações religiosas. Além
disso, seu território faz parte da mesorregião do Agreste potiguar, caracterizado pelo
clima semiárido que o inclui no polígono das secas, sinalizando que sua população está
suscetível a vulnerabilidades sócio-político-ambientais decorrentes de períodos de
estiagem prolongadas. Desse modo, este estudo teve como objetivo conhecer as
manifestações religiosas presentes na vivência de agricultoras(es) familiares que
residem na região do Trairi/RN, frente à seca.
Metodologia

A pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo (GONZÁLEZ-REY, 2012) e a coleta
de dados consistiu na realização de entrevistas semi-estruturadas. A escolha dos
participantes seguiu os seguintes critérios de inclusão: disponibilidade, ser agricultor(a)
familiar residente de Santa Cruz/RN, maior de 18 anos, alfabetizado(a) e ter vivenciado
algum período de seca. Foram realizadas 11 entrevista, sem sua maioria mulheres
agricultoras, vinculadas às duas associações voltadas para a agricultura familiar e a
produção de hortaliças. Uma dessas associações permite apenas mulheres como
participantes, enquanto a outra permite a vinculação de pessoas de ambos os sexos.
As associações têm terrenos vizinhos, numa área periurbana da cidade de Santa
Cruz/RN, e são popularmente conhecidas como “horteiras”. O local onde se conduziu
as entrevistas foi o ambiente de trabalho ou algum outro escolhido pelas agricultoras.
Dentre as(os) entrevistadas(os), são (7) católicas(os) e (3) evangélicas(os) e (1) não
declarou religião. A coleta de dados evidenciou dois períodos importantes entre 2018 a
2019: um primeiro momento, no qual as sertanejas vivenciaram a estiagem pela falta de
água; e, um segundo, período chuvoso.
Na análise, as narrativas foram organizadas por meio de mapas dialógicos e repertórios
linguísticos dos discursos, que fazem parte do aporte teórico utilizado, denominado
Práticas Discursivas e Produção de Sentidos (SPINK, 2013). Para a elaboração dos
mapas dialógicos foram realizadas as transcrições das entrevistas. A observação e
leitura das falas e sentidos produzidos por meio dos diálogos definiram as categorias
analíticas. Os repertórios surgidos nas narrativas foram recortados e, a partir do
conteúdo das respostas, classificados por quatro categorias temáticas, sendo elas: (1)
Influência da Seca na vida sertaneja; (2) Explicação sobre a seca; (3) Solução para o
fenômeno da seca; e (4) A vinda da chuva na secura.

Resultados e Discussões
Os repertórios e sentidos derivados das narrativas são apresentados nos mapas
dialógicos (Quadro 1). Os trechos selecionados foram organizados e discutidos a partir
de quatro categorias importantes.
Os repertórios distribuídos a partir dos mapas dialógicos evidenciaram categorias com
temas fundamentais que se interligam por meio da vivência com a seca, a fé e o contexto
rural. A primeira temática revelou que a seca promove mudanças na relação da(o)
agricultora(o) com o seu ambiente, pois a falta de água compromete a sobrevivência e
agrava problemas sociais. É um período que intensifica contrastes, no qual as(os)
sertanejas(os) estão impossibilitadas(os) de dedicar cuidados às suas hortas, à
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produção e ao sustento/renda por conta da estiagem, submetendo-os a um cotidiano de
incertezas que causam sofrimento. Nesse sentido, a seca tem implicações em diversas
dimensões na vida dos sertanejos, causando impactos psicológicos, afetivos,
econômicos, existenciais, ambientais, sociais e políticos.
A explicação sobre a seca transita entre um não-saber e um misticismo que integra a
natureza ao divino, sem uma separação precisa que delimite seus elementos. Os relatos
das(os) horteiras(os) mostram uma relação entre o fenômeno da seca e castigo divino
associado ao pecado e desobediência aos preceitos divinos. Por outro lado, as(os)
agricultoras(es) estabeleceram uma explicação para a chuva a partir da vontade divina.
A dualidade seca-castigo e chuva-bonança marca a vida sertaneja e a religiosidade
(SANTOS, 2013). Esse discurso exerce um poder sobre a comunidade e justifica os
impactos sociais por meio de acontecimentos regidos por leis implacáveis, sem que
nada possa ser feito.
A seca é percebida como um desígnio divino e ditado pela natureza, um evento que
sempre irá se repetir, sem que nada possa ser feito. A solução para o fenômeno é
suplicar a Deus e aguardar a benevolência dele. O imaginário manifesto pela fé dita
modos de existência do ser-sertaneja no interior potiguar, sendo calcado em um
fatalismo que retira as possibilidades de ação direta perante as condições adversas.O
fatalismo pode se manifestar pelos sentimentos, comportamentos e ideias (MARTÍNBARÓ, 1986). Este processo fica evidente a partir da constatação dos discursos que
associam o fenômeno da seca às explicações religiosas, baseadas em crenças
construídas histórica e culturalmente e enraizadas no imaginário comum.
Por fim, a vinda da chuva significa ter água disponível para as atividades produtivas e
essenciais, além da possibilidade de armazená-la com tecnologias sociais. Há uma
dimensão afetiva na chuva, dando lugar para sentimentos de alegria, esperança e o
desejo de um ‘inverno’ farto que se contrapõe ao sofrimento da seca. Como a chuva é
tida como resposta às súplicas a Deus, a Ele se dedica uma gratidão incondicional,
expressa pela devoção e manifestações religiosas.

Conclusão

Por meio das narrativas das(os) horteiras(os), percebe-se que a seca provoca diversas
transformações e implicações psicológicas, sociais, econômicas, afetivas e religiosas
no cotidiano. A comunidade desenvolveu uma cultura de convivência com o ambiente,
adaptando-se a ele, tornando viável modos de existência próprios. Além disso, o estudo
permitiu compreender como os sujeitos elaboram a realidade e se posicionam frente a
ela. As manifestações religiosas, incutidas no imaginário comunitário, atribuem à crença
de uma força sobrenatural ou divina como responsável pelos fatos cotidianos que, ora
permite uma a convivência apaziguadora com a dura realidade das pessoas, ora retira
suas possibilidade de ação do problema da seca, recaindo no fatalismo.
As discussões apontam a relevância de um olhar cuidadoso para as singularidades do
contexto nos quais os povos do campo estão inseridos, sobretudo nos modos de bem
viver as ruralidades e enfrentá-las. Este olhar requer ser crítico, comprometido ético e
socialmente, para analisar a realidade a partir de aspectos históricos e culturais mais
amplos para o fenômeno da seca, considerando sua complexidade. Olhar para a
convivência da comunidade com a seca implica nos depararmos com o modo como
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reconhecem as limitações e potencialidades do ambiente e desenvolvem formas de
produção e de vida que estão de acordo com as características da região. Estes modos
de existência são marcados pela religiosidade, organização comunitária articulada pelas
associações, tecnologias sociais e sustentáveis de captação e armazenamento de água
e luta de democratização do acesso à água, à terra e ao trabalho.
O contexto rural, a vida no campo e as manifestações religiosas correspondem às
temáticas sobre a relação de ambiente e modos de existência pouco estudadas pela
Psicologia, que tem privilegiado o conhecimento voltado à compreensão da realidade
urbana. Diante da relevância da temática, espera-se que as reflexões produzidas
possam mobilizar a comunidade local, promovendo a apropriação dos elementos que
atravessam a dinâmica da agricultura familiar frente à seca, e na produção de estudos
comprometidos a compreender os sentidos, significados, afetos, valores, crenças e a
singularidade das práticas atribuídas à vida urbana e rural pela psicologia na perspectiva
da relação das pessoas com os diversos ambientes que habitam.
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Quadro 1: Mapas dialógicos e seus repertórios
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TÍTULO: Resultados do plantão psicológico: realização e análise das entrevistas depois
do atendimento
Resumo
Este trabalho, intitulado “Resultados do plantão psicológico: realização e análise das
entrevistas depois do atendimento”, faz parte do projeto de pesquisa “Cuidar da
existência: plantão psicológico no Sepa/Facisa/UFRN”, que tem buscado compreender
como o plantão psicológico no Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA), na cidade
de Santa Cruz-RN, contribui para a saúde mental das pessoas que procuram essa forma
de acolhimento no momento de sofrimento. Dessa forma, a pesquisa tem por objetivo
capacitar de forma teórica e metodológica, os estudantes para a realização de
entrevistas e como analisá-las a partir da fenomenologia-existencial. No que tange os
resultados, a compreensão e interpretação dos discursos dos participantes serão
realizados em 04 etapas: 1) afetação pelo discurso ouvido; 2) transcrição das
entrevistas; 3) identificação de temas nas falas das participantes; 4) diálogo entre as
reflexões feitas e a literatura.
Palavras-chave: Palavras-Chave: Plantão psicológico, Fenomenologia-existencial,
Anális
TITLE: Results of psychological duty: conducting and analyzing interviews after
attending
Abstract
This work, entitled “Results of the psychological duty: conducting and analyzing the
interviews after the service”, is part of the research project “Caring for existence:
psychological duty at Sepa / Facisa / UFRN”, which has sought to understand how the
psychological duty in the Service School of Applied Psychology (SEPA), in the city of
Santa Cruz-RN, contributes to the mental health of people who seek this form of
reception in times of suffering. Thus, the research aims to train students in a theoretical
and methodological way to conduct interviews and how to analyze them based on
existential phenomenology. Regarding the results, the understanding and interpretation
of the participants' speeches will be carried out in four stages: 1) affectation by the
speech heard; 2) transcription of the interviews; 3) identification of themes in the
participants' statements; 4) dialogue between the reflections made and the literature.
Keywords: Psychological duty, Existential Phenomenology, Interview analysis.
Introdução
O plantão psicológico vem sendo compreendido como uma modalidade clínica
contemporânea, que oferece um atendimento no momento em que a pessoa está crise.
Essa nova modalidade não vem para substituir a psicoterapia, mas ampliar a clínica com
o objetivo de atender as pessoas que estão em sofrimento, tornando o serviço acessível
para a comunidade, além de amenizar as filas de espera pelo atendimento psicológico
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(Rebouças & Dutra, 2010). Dessa forma, o projeto de pesquisa “Cuidar da existência:
plantão psicológico no Sepa/Facisa/UFRN”, a partir da experiência vivencial dos
plantonistas e usuários no Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA), promove a
reflexão sobre a prática do plantão psicológico e os seus atravessamentos, como o perfil
das pessoas que procuram o plantão psicológico, as principais demandas que surgem
no espaço terapêutico e suas relações econômica, social, familiar. Além de contribuir
para a expansão do campo científico, através da produção e divulgação de
conhecimentos sobre essa modalidade de atendimento. Já que, “Apesar da evidência
de que essa prática é uma das mais frequentes em serviços-escolas de Psicologia, [...],
não são tão expressivos os relatos de investigações científicas conduzidas” (ScorsoliniComin, 2015, p.170). Logo, o projeto de pesquisa nos possibilita entrar em contato com
relatos sensíveis e inesperados, marcado por historicidade e sentido. Essa experiência
além de promover um desenvolvimento acadêmico, enquanto um estudante
pesquisador, possibilita o estabelecimento de interrelações, mediante o Ser-No-MundoCom-Os-Outros. Assim, o plano de trabalho “Resultados do plantão psicológico:
realização e análise das entrevistas depois do atendimento”, tem por finalidade capacitar
os estudantes para execução das entrevistas com os usuários do plantão, por meio de
uma escuta empática e atenta, e posteriormente compreender através das análises, as
vivências que perpassam o viver humano, angústia, medo, tristeza, insegurança e como
no plantão psicológico essas experiências são sentidas e ressignificadas.
Metodologia
A pesquisa continua em andamento, sendo assim, a análise de dados será realizada
posteriormente. A fase de analisar os dados é dividida em quatro etapas: 1) afetação
pelo discurso ouvido; 2) transcrição das entrevistas; 3) identificação de temas nas falas
das participantes; 4) diálogo entre as reflexões feitas e a literatura (Azevedo, 2013,
p.107-108). A interpretação dos dados dar-se-á com base na perspectiva
fenomenológica-existencial, em que se busca compreender os sentidos da experiência
de sofrimento de forma cuidadosa e reflexiva. Nessa etapa, é importante atentar-se para
as afetações entre pesquisador e participante suscitadas nos discursos. No participante
que compartilha seu sofrimento por meio da fala, e do pesquisador que é afetado ao
ouvir a vivência do outro. Para se chegar ao processo de análise descrito, o discente
pesquisador tem se utilizado do período de quarentena para ter momentos de leitura e
discussão de textos, sobre entrevistas e sobre a perspectiva fenomenológicaexistencial.
Resultados e Discussões
No início do projeto de pesquisa, desenvolvemos algumas atividades, como reuniões de
orientação sobre as fichas que deveriam ser analisadas, a forma de convidar as pessoas
a participarem da pesquisa, a leitura e revisão do TCLE (Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido). Inicialmente, conseguimos entrar em contato pelo celular institucional
com algumas pessoas que haviam utilizado o serviço do plantão psicológico no ano de
2018, e por meio da assinatura dos TCLE’s, fomos autorizados a acessar e utilizar as
informações do atendimento para divulgação científica. Posteriormente, as atividades
presenciais da pesquisa foram suspensas, decorrente da pandemia do coronavírus
(COVID-19), sem previsão de retorno. A suspensão de todas as atividades acadêmicas,
fez surgir a necessidade de reinventarmos o modo de produzir conhecimento e fazer
ciência, pois surgiu muitas impossibilidades. As atividades acadêmicas suspensas, não
ter acesso as fichas dos usuários para recolher as informações, dados insuficientes para
fazer as análises e a impossibilidade de acessar o material já recolhido, já que
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retornamos para as nossas cidades. Nesse sentido, o período pandêmico nos
possibilitou criar e aprender coisas novas, e com metodologias diversas. Dessa forma,
o projeto de pesquisa tem se voltado para o estudo e a escrita. No que tange ao estudo,
esse tem sido um momento de nos debruçarmos sobre o plantão psicológico e a clínica
fenomenológica-existencial, buscando construir um referencial teórico sólido e
abrangente para a nossa prática clínica e acadêmica. Dentro desse aspecto, temos lido
artigos e livros sobre a temática do plantão e participado de capacitações, por meio do
projeto de extensão “plantão psicológico e psicoterapia – conceitos, processos e
métodos”. A leitura de material e as aulas ministradas tem proporcionado subsídios
teórico/prático para a nossa formação, nos fornecendo ferramentas para quando
retornarmos as atividades presenciais, tenhamos um arcabouço teórico para que as
atividades sejam executadas com maestria. No que se refere a escrita, temos produzido
resumos para congressos e iniciado a produção de artigos, decorrentes desses estudos
realizados e das práticas que já havíamos vivenciado antes da suspensão das
atividades acadêmica.
Conclusão
Então, o projeto de pesquisa, tem possibilitado um espaço de interação,
compartilhamento, aprendizagem coletiva, expansão de habilidades, fundamentação
teórica e produção de conhecimento. Contudo, para além dessas contribuições que
afetam diretamente nossa formação, a pesquisa tem nos proporcionado um olhar
empático, uma escuta atenta, a reflexão da nossa existência em um momento de
constantes limitações. Pois, a pesquisa versa sobre temáticas cotidianas que
atravessam a nossa vida, sofrimentos inerentes a nossa existência. Dessa forma, o
projeto não só nos instrumentaliza enquanto pesquisadores, mas nos faz refletir sobre
o sentido da nossa existência. O que Heidegger, denominava de “Dasein”, ou seja, “seraí”, ser no mundo.
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TÍTULO: Divulgação do conhecimento sobre política social: internacionalização da
ciência psicológica no contexto latino-americano
Resumo

O processo de internacionalização da ciência pode ser entendido a partir da
intensificação do modelo neoliberal, a partir dos anos 90, em que também a produção
científica passou a ser entendida como mercadoria. Partindo de tais questões, a
produção científica de Psicologia foi eleita como objeto de estudo para orientar este
debate. Esse projeto tem como objetivo central discutir sobre as fontes de informação
(referências bibliográficas) utilizadas na produção científica de Psicologia sobre políticas
sociais, publicada por pesquisadores latino-americanos. Para tanto, artigos foram
coletados na base de dados Redalyc entre 2016-2017, associando os termos Política
social/Política pública e Psicologia, resultando em 353 artigos. Analisou-se aqueles que
abordam políticas sociais de modo geral, n=34, com um total de 1.024 referências.
Mapeou-se o Ano da publicação, Tipo de Material, Local de publicação, Idioma e país
de vinculação do primeiro autor. Como resultados, aponta-se que os artigos
apresentaram uma média de 31 referências, publicadas em português (43%), espanhol
(41%), inglês (15%) e francês (1%). O tipo de referência predominante foi livro (livros
completos e capítulos), e periódico (artigos, periódicos completos e editoriais), O ano
das publicações variou entre 1930 e 2017, com uma maior concentração na primeira
década de 2000. A pesquisa em Psicologia sobre políticas sociais revela articulação
latinoamericana, ainda que necessite de investimento e consolidação

Palavras-chave: Produção científica. Psicologia. Política social. Internacionalização
TITLE: Dissemination of knowledge on social policy: internationalization of psychological
science in the Latin American context
Abstract

The process of scientific internationalization can be understood from the intensification
of the neoliberal model, starting in the 1990s, when scientific production also came to be
understood as a commodity. Based on such questions, the scientific production of
Psychology was chosen as an object of study to guide this debate. This Project has as
its central object discuss the sources of information (bibliographic references) used in
the scientific production of Psychology on social policies, published by Latin American
researchers. For this purpose, scientific articles were collected in the Redalyc database
between 2016-2017, associating the terms Social policy/Public policy and Psychology
as keywords, resulting in 353 articles, from wich we selected those about social policies
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in general, n=34, with a total of 1.024 references. Have been mapped the year, local of
publication, type of reference, language and first author’s country of attachment,
Preliminary results point that the papers have 31 references as average, published in
Portuguese (43%), Spanish (41%), English (15%) and french (1%). Books (complete
books and chapters) and papers (articles, full journals and editorials), are the frequent
type of reference. The year of publications ranged from 1930 to 2017, with a higher
concentration in the first decade of 2000. The research in in Psychology on social policies
reveals Latin American articulation, even thought it needs more investment and
consolidation.

Keywords: Scientific Production. Psychology. Social Policy. Internationalization
Introdução
O processo de internacionalização da ciência pode ser entendido a partir da
intensificação do modelo neoliberal, a partir dos anos 90, quando o sistema de educação
superior, incluindo suas atividades de produção científica e formação de pesquisadores,
passou a ser considerado também um produto de comércio internacional – com isso, a
ciência passa a ser reconhecida como elemento fundamental para a competitividade
entre países e a academia assume uma dimensão internacional (Lima, Azevedo &
Catani,
2008).
Heilbron (2012) afirma que a internacionalização tem sido tomada como um dos
indicativos centrais de vigor da produção de conhecimento de grupos, instituições e
países. A estandardização de parâmetros, contudo, que não leva em conta as condições
locais de produção e as especificidades de cada área, é assunto polêmico.
O debate sobre internacionalização científica tende a privilegiar critérios e ações
construídos nos países de economia central, privilegiando relações norte-sul por meio
da reprodução de sua agenda de pesquisa. A estratégia torna-se uma forma de
reprodução de relações hierárquicas entre países centrais e periféricos, o que Marrara
(2007) denomina de processo de anglo-saxonização do conhecimento: quadro de
relações verticais que confere peso à assimetria típica e reforça a ainda atual análise de
Gibbs
(1995)
sobre
a
“ciência
perdida
do
terceiro
mundo”.
Na Psicologia, tal cenário faz com que as subáreas alinhadas com as hard sciences (a
exemplo da Psicobiologia, Psicologia Cognitiva, Análise do comportamento)
apresentem ações vinculadas ao aspecto da internacionalização (produção científica,
intercâmbio de pesquisadores, dentre outros) expressivamente maior do que nas áreas
de Psicologia Social e Psicologia Clínica (Lo Bianco, Almeida, Koller, & Paiva, 2010).
Tomando como referência a Psicologia na América Latina é indispensável fomentar a
produção científica contextualizada na realidade socioeconômica de exploração e
desigualdade e suas repercussões psicossociais. Neste sentido, estreitar intercâmbios
com pares social, político e economicamente semelhantes possibilita uma agenda de
pesquisa que não seja, necessária e exclusivamente, determinada por relações verticais
de
corte
colonial.
Morosini e Nascimento (2017) apontam as potencialidades em abrir espaço para esta
produção científica que, ao compartilhar contextos, desafios e objetivos comuns,
representando disseminação do conhecimento mais ampla e intercâmbio com
interlocutores (e centros) qualificados, possa auxiliar, de fato, a promoção social.
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Os estudos da Psicologia em interface com as políticas sociais têm se mostrado
promissores neste sentido. Ainda que se reconheça a impossibilidade das ações
políticas de corte social na transformação radical das condições de vida da população
latino-americana, a ampliação da compreensão acerca das políticas sociais configurase como uma das alternativas possíveis para potencialização do papel social da
Psicologia
(Costa
&
Yamamoto,
2016).
Diante deste debate, é essencial refletir de que forma o processo de construção do
conhecimento em Psicologia sobre políticas sociais tem levado em conta esta
especificidade. Em outras palavras, questiona-se: a produção científica de Psicologia
na América Latina sobre políticas sociais considera a produção de outros países do
continente?
O objetivo principal desta pesquisa foi discutir as fontes bibliográficas utilizadas na
produção científica da Psicologia latino-americana sobre política social. A este objetivo
principal se articulam dois objetivos secundários: Mapear características das referências
bibliográficas utilizada na literatura científica de Psicologia sobre política social; Discutir
o consumo de literatura latino-americana de Psicologia na produção científica da área
sobre política social. A partir destes objetivos, espera-se delinear um quadro geral da
literatura científica que é utilizada na produção de Psicologia sobre política social na
América
Latina.

Metodologia

Este projeto integra um programa de pesquisas a respeito da internacionalização
científica da Psicologia na América Latina a partir da temática das políticas sociais.
Todas as pesquisas relacionadas ao programa compartilham um banco de dados com
informações primárias, a partir do qual outros dados são acrescentados a depender do
objetivo principal da pesquisa.
O banco de dados primário foi construído a partir de um levantamento sistemático de
artigos completos publicados em periódicos científicos. Este recorte por tipo de material
para proceder a análise da produção científica foi eleito tendo em vista as condições de
acessibilidade e por consistirem no instrumento, por excelência, de divulgação de
pesquisas científicas atuais e originais, que passam por critérios de qualidade por parte
da comunidade acadêmica.
Os artigos foram coletados na base de dados Redalyc (Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, Espana y Portugal) de forma sistemática durante o período
de novembro/2016 a novembro/2017, utilizando os descritores "política social" e "política
pública", associados ao termo "psicologia”.
Tal mapeamento resultou em um total de 353 artigos científicos, dos quais analisou-se
aqueles que abordam políticas sociais de modo geral (sem focar em política, programa,
legislação específicas), n=34, que derivou um total de 1.024 referências.
Foram aplicados os seguintes procedimentos metodológicos:
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1) Foi feito o download dos 34 artigos, em que os mesmos receberam um código de
identificação para facilitar algum resgate que se tenha feito necessário, e caracterizados
em: Autor (nome completo do primeiro autor do artigo), título do artigo, ano de
publicação, país de vinculação profissional do primeiro autor do artigo e o idioma.
2) Em cada artigo dessa amostra foram identificadas as fontes bibliográficas utilizadas
(lista final de referências), na qual, cada uma delas também recebeu uma identificação
(associado ao ID do artigo em que ela foi retirada), para caracterização em planilha de
dados eletrônica.
3) Destas referências, coletou-se os seguintes dados:
- Ano de publicação (agrupado em décadas): informação fornecida na referência
completa das obras
- Tipo de publicação (periódico, livro, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos
apresentados em eventos, relatórios técnicos, legislação e outros): dado coletado a
partir da análise do formato da referência
- Nome do primeiro autor e País de vinculação do primeiro autor: acesso ao currículo
Lattes, busca pela informação no trabalho original e em sites de universidades,
atentando para o fato de que a nacionalidade pode não coincidir com a vinculação
acadêmica e/ou profissional do autor
- Idioma (dado retirado da referência, embora traduzido); e Local de publicação (Cidade
e país) - informação disponível em algumas referências, em caso de ausência,
pesquisou-se nos sites dos periódicos e editoras e no material original). Identificou-se
também quais referências eram de autores clássicos da psicologia e outras áreas.
4) A planilha eletrônica foi utilizada para registro e análise de estatística descritiva dos
dados.

Resultados e Discussões

Os resultados podem ser agrupados em dois conjuntos de dados:
1) Caracterização geral das referências utilizadas na produção científica de Psicologia
sobre políticas sociais na América Latina
Os 34 trabalhos analisados apresentam uma média de 31 referências, tendo 5 e 91
referências os artigos com a quantidade mínima e a máxima de referências.
As referências utilizadas na amostra foram publicadas no intervalo entre 1930 e 2017,
com uma concentração expressiva na primeira década de 2000. Isto significa que a
Psicologia latino-americana se dedica ao tema das políticas sociais há quase 100 anos,
antecedendo, em muitos países, a profissionalização da área (considerada em 1974 na
Argentina e México, em 1947 na Colômbia e em 1968, no Chile, além de 1962 no Brasil).
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As possibilidades de compreensão deste dado partem da observação de maior
desenvolvimento das tecnologias da informação (boom das revistas científicas
eletrônicas e seus repositórios, assim como dos projetos de acesso aberto) dos anos
2000 em diante, mas também pode estar relacionado à consolidação da
redemocratização da América Latina e maior investimento em políticas sociais,
comparado ao período de autocracia burguesa.
Os tipos de referência predominantes foram: livros e capítulo de livros (47%), seguido
por artigos em periódicos ou volumes completos de periódicos (37%), trabalhos
apresentados em eventos, em formato de resumo ou completo (5%) e legislações
diversas como decretos, portarias, regimentos (4%). Percebe-se que, apesar da
tendência a publicações online, o livro acadêmico ainda é uma fonte muito utilizada, o
que pode estar relacionado ao que apontavam Campello, Cendón e Kremer (2000): a
chamada literatura branca, composta por artigos científicos e livros, por serem materiais
de mais fácil acesso, avaliados por pares e que apresentam conclusões mais
duradouras acaba sendo mais valorizada do que a literatura cinzenta, na qual são
classificados os relatórios técnicos, trabalhos apresentados em eventos e trabalhos
monográficos.
O último aspecto de caracterização geral da amostra diz respeito ao idioma das
publicações. Dos 34 artigos da amostra, 55% foram publicados por pesquisadores
brasileiros (n=19) e destes, ¼ foram publicados em outros idiomas diferentes do
português, o que pode representar uma tentativa de superar a barreira idiomática entre
os pares.
2) Consumo de literatura latino-americana de Psicologia na produção científica da área
sobre política social
As referências analisadas foram publicadas em quantidade semelhante em Português
(43%) e em espanhol (41%), tendo aparecido também referências em inglês (com 15%)
e francês (1%). No que se refere a este aspecto, dois pontos chamam a atenção.
O primeiro diz respeito aos 19 artigos de autoria brasileira. Juntos, somam 398
referências, das quais apenas 13 são em outros idiomas. No entanto, prevalecem
referências em espanhol (n=8) em comparação com o inglês (n=4), idioma hegemônico
no processo de internacionalização.
Já os artigos de pesquisadores de outros países da América Latina, que não o Brasil,
todos foram publicados em espanhol e fizeram mais uso de referências em
inglês/francês do que português.
Pretende-se investigar na segunda etapa desta pesquisa o idioma original das
referências, pois os dados podem se tratar de traduções pra o português ou de
referências que são publicadas em mais de um idioma, tendo sido analisado o idioma
conforme apresentado pelos autores.
O segundo ponto refere-se ao país de vinculação da autoria das referências analisadas.
Dos 1.024 itens, 719 (70%) referências são de autoria latino-americana, 255 (25%) são
de autores vinculados a instituições dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa
Ocidental, 20 (2%) referências foram escritas por autores de outros países (do leste
europeu, dos continentes africanos e asiáticos e Austrália) e o país de vinculação da
autoria de 30 referências não foi identificado (3%).
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Com este quadro, percebe-se que a produção científica de Psicologia sobre políticas
sociais na América Latina considera, em sua maioria, a produção realizada na própria
região, ainda que haja o consumo da literatura dos países que ditam a ciência
mainstream.

Conclusão
Diante dos dados é possível concluir que a pesquisa em Psicologia sobre políticas
sociais revela articulação latino-americana - ainda que a produção científica de países
de economia central também esteja presente – expressa na utilização de referências de
autores com vinculação institucional na América Latina, e que o Brasil tem se destacado
nessa produção. Além da prevalência dos idiomas espanhol e português em detrimento
do Inglês e Francês, que pode indicar uma preocupação com a democratização do
acesso.
A análise dos dados está em andamento e pretende-se investigar o idioma original das
referências, pois podem se tratar de traduções. Também está em análise o conjunto de
dados sobre autoria, que são, a “menção dos autores”: Quantas vezes um autor é citado
e quantas dessas vezes é sobre o mesmo trabalho ou trabalhos diferentes, que
denominamos de “menção absoluta” e “menção relativa”. Ainda em relação a autoria,
analisaremos o dado de “menção entre artigos”, no qual identificamos em quantos
artigos um autor é citado, afim de verificar a multiplicidade de trabalhos em que um autor
aparece, para diferenciar os casos em que o autor é citado mais de uma vez no mesmo
trabalho.
É possível observar que Psicologia têm produzido conhecimento em políticas sociais
utilizando como referências os materiais produzidos na América Latina, o que demonstra
a preocupação em construir um conhecimento que faça sentido dentro de um contexto
social semelhante, ainda que necessite de mais investimento e consolidação.
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TÍTULO: A motivação no trabalho para docentes da UFRN: uma abordagem quantitativa
Resumo

A motivação para o trabalho é um tema discutido e pesquisado em diversos contextos
ocupacionais. A partir da teoria de Expectativa de Vroom, que compreende a motivação
como uma força de natureza emocional e consciente, ativada no momento em que a
pessoa escolhe agir entre diversos planos de ação possíveis, objetivou-se analisar a
motivação (instrumentalidade) dos professores efetivos da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), no campus da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí
(FACISA). Participaram 19 docentes, respondendo a um questionário estruturado, o
Inventário de Motivação e Significado do Trabalho, em sua versão reduzida. Realizouse estatísticas descritivas e inferenciais. O fator Recompensa e independência
econômica apresentou a maior média (M=3,16; DP=0,40) e Condições materiais de
trabalho, a menor (M=2,61; DP=0,72). Aqueles que possuem filhos percebem mais
Condições materiais de trabalho e Recompensa e independência econômica, que
aqueles que não possuem. Aqueles que não possuem ou possuem até 1 dependente
da renda do respondente percebem mais o fator Responsabilidade que aqueles que
possuem mais de um dependente. Sugestões para pesquisas futuras são indicadas.

Palavras-chave: motivação no trabalho. docentes. universidades federais.
TITLE: Work motivation for professors at UFRN: a quantitative approach
Abstract

People’s motivations to work is a topic discussed and researched in different
occupational contexts. Based on Vroom's Expectation theory, which understands
motivation as a force of an emotional and conscious nature, activated when the person
chooses to act among several possible action plans, the objective was to analyze the
motivation (instrumentality) of effective professors from the Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), on the Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA)
campus. Nineteen professors participated, answering a structured questionnaire, the
Inventory of Motivation and Meaning of Work, in its reduced version. Descriptive and
inferential statistics were performed. The Reward and economic independence factor
had the highest average (M = 3.16; SD = 0.40) and Material working conditions, the
lowest (M = 2.61; SD = 0.72). Those who have children perceive more material
conditions of work and Reward and economic independence than those who do not.
Those who do not have or have up to 1 dependent on the respondent's income perceive
the Responsibility factor more than those who have more than one dependent.
Suggestions for future research are indicated.
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Introdução
Estudos acerca da motivação no trabalho/para o trabalho vem sendo desenvolvidas
como linha de investigação há algumas décadas (BORGES, ALVES FILHO, 2001;
GONDIM, SILVA, 2014), tendo como corpo teórico diferentes abordagens. No contexto
organizacional, profissionais atuantes na gestão de pessoas e/ou recursos humanos
têm utilizado esses estudos como maneira de buscar melhorias no desempenho de seus
funcionários, sejam em organizações públicas ou privadas.
Dentre as várias teorias que se apresentam na literatura (GONDIM, SILVA, 2014),
destaca-se a teoria das expectativas de Vroom (1964). Para ele, a motivação é
compreendida a partir das ações voluntárias do indivíduo. Seria a motivação então
impulsionada por princípios que nos retomam ao hedonismo. Os comportamentos
motivados das pessoas fazem então que se procure aumentar o nível de satisfação, ao
passo que também seu comportamento tende a evitar a insatisfação ou o desprazer
(VROOM, 1964; ALVES FILHO, 2012).
Esse modelo proposto por Vroom (1964) considera três processos relacionados à
motivação. Um deles é a valência: “(...) we use the term valence throughout this book in
referring to affective orientations toward particular outcomes” (VROOM, 1964, p. 18). Ou
seja, a valência seria então o grau de atração da satisfação à qual se pode esperar dos
resultados da ação, orientando afetivamente (valência positiva ou negativa) a pessoa,
na busca de um resultado (ALVES FILHO, 2012; VROOM, 1964). O segundo refere-se
à instrumentalidade, que seria a compreensão do indivíduo sobre a relação entre a ação
e a obtenção dos resultados, ou “o grau de relação percebido entre a execução das
tarefas e a obtenção dos resultados, e essa percepção existe na mente dos
trabalhadores” (ALVES FILHO, 2012, p.104).
O terceiro processo, por sua vez, foi denominado de expectância (ou expectativa), que:
“(...) is defined as a momentary belief concerning the likelihood that a particular act will
be followed by a particular outcome” (VROOM, 1964, p. 20), ou a intensidade com que
o indivíduo é capaz de antecipar um resultado esperado, visualizando sua realização. A
partir dos referidos processos, pode-se analisar a Força Motivacional, como resultado
da relação estabelecida entre os elementos de Valência, Instrumentalidade e
Expectância (VROOM, 1964). A partir de tal relação, é possível perceber a motivação
dos trabalhadores.
Nos últimos anos, a precarização do trabalho docente tem sido foco de atenção de
vários estudiosos. Além dos cortes de verbas públicas destinadas à educação, os
desdobramentos da precarização podem ser observados pelo excesso de trabalho em
diversas atividades que precisam desempenhar de ensino, pesquisa e extensão, além
de atividades no âmbito administrativo, bem como as exigências por produtividade,
elevando o índice de competitividade e individualismo entre eles (LEMOS, 2014; BOSI,
2007; BORGES, BARROS, MAGALHÃES, 2020). De acordo com Lemos (2014), a
sobrecarga de trabalho pode ter um impacto negativo na forma com que o ensino é
encarado, podendo ficar, assim, à margem do processo central da educação.
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Tendo em vista esse contexto, pesquisar sobre a motivação para o trabalho nas
universidades públicas federais, se faz necessário, pois permite, compreender a
percepção dos docentes sobre a própria motivação para o trabalho, sob um contexto de
intensa precarização. Objetivou-se, então, identificar a percepção dos professores
efetivos da unidade acadêmica FACISA-UFRN acerca dos aspectos da motivação para
o trabalho dos mesmos. Especificamente, o estudo se propõe a conhecer as
características relativas à instrumentalidade percebida pelos docentes, acerca de seu
trabalho e do resultado obtido dele. Com este estudo, pretende-se contribuir nas práticas
de gestão de pessoas que visem melhorar as condições de trabalho desse corpo
docente.

Metodologia
Participantes
Os participantes do nosso estudo são os professores efetivos da FACISA, que compõem
os cursos oferecidos no campus, Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia, além
dos professores efetivos do núcleo básico que atuam nos cursos citados. Embora todos
tenham sido convidados (N=72), apenas 19 (26,39%) aceitaram participar.
Instrumento de coleta de dados
Neste estudo, foi utilizado o Inventário de Motivação e Significado do Trabalho (IMST),
instrumento validado por pesquisas anteriores (BORGES, ALVES FILHO, 2001;
BORGES, ALVES FILHO, TAMAYO, 2008). Como o intuito dessa pesquisa não
almejava responder questões acerca do significado do trabalho, foi adotada uma versão
reduzida do instrumento, correspondendo apenas aos itens do instrumento que
correspondiam à motivação no trabalho.
Assim, o questionário na versão reduzida apresentou um total de 66 frases afirmativas
sobre o trabalho, relativas à Expectativa e à Instrumentalidade. Tais frases eram
norteadas pelas perguntas sobre quanto: (1) deve ser? (2) eu espero que este resultado
ocorra? (3) ocorre realmente? (4) meu desempenho pode influir na obtenção deste
resultado? As respostas foram dadas a partir de uma escala Likert de cinco pontos,
variando entre 0 a 4, sendo este último o valor máximo.
Considerando que o presente estudo é um recorte, aqui serão considerados apenas os
fatores de instrumentalidade, correspondendo a cinco fatores e suas respectivas
descrições (BORGES, ALVES FILHO, TAMAYO, 2008, p. 228-229):
FI1 - Envolvimento e reconhecimento: indica quanto os indivíduos percebem o próprio
desempenho como necessário para que se sintam reconhecidos, influentes,
identificados às tarefas, merecedores de confiança, incluídos no grupo, produtivos e
percebam-se como pessoas que buscam a melhor forma de realizar o trabalho e com
igualdade de direitos em relação aos colegas.
FI2 - Condições materiais de trabalho: indica quanto os indivíduos percebem o próprio
desempenho como influente para conseguir contar com ambiente higiênico e seguro,
equipamentos adequados, conforto, assistência e para que a organização cumpra com
suas obrigações.
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FI3 - Desgaste e desumanização: indica quanto os indivíduos percebem o próprio
desempenho como responsável por provocar esgotamento, atarefamento, percepção
de tornar-se máquina ou um animal, esforço físico, percepção de discriminação e
pressa.
FI4 - Recompensa e independência econômica: indica quanto os indivíduos
percebem o próprio desempenho como útil para obter seu auto-sustento,
independência, estabilidade e assistência.
FI5 - Responsabilidade: indica quanto os indivíduos percebem o próprio desempenho
como um instrumento capaz de lhe proporcionar sentimento de dignidade associada ao
cumprimento das tarefas, à resolução de problemas, a ver as tarefas prontas, assumir
suas decisões, a ser acolhido, obediente e produtivo.
Além disso, foi aplicado uma ficha sociodemográfica, para caracterização da amostra.
Incluiu-se perguntas que contemplassem a realidade desses professores em uma
universidade do interior do estado.
Procedimento de coleta de dados
A aplicação do instrumento ocorreu de forma virtual, por meio de um link do Google
Forms, de modo que os professores pudessem respondê-lo em diferentes dispositivos
(computador, celular, tablet, etc). Desse modo, o link foi disponibilizado para todos os
professores efetivos da FACISA - UFRN, cidade de Santa Cruz/RN, cujo convite se deu
por dois caminhos: por email institucional e pela plataforma Whatsapp, intermediado
pela coordenação de cada curso que disponibilizou o convite e o link para o grupo de
professores.
No link, os participantes tiveram acesso às informações iniciais da pesquisa, explicando
os objetivos e os princípios éticos assumidos, preservando o anonimato e a participação
voluntária. A continuidade dos participantes nas páginas subsequentes no link indicou
o consentimento livre e esclarecido dos mesmos.
Análises dos dados
As respostas dos participantes foram transferidas para o software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS), por meio do qual foram realizadas estatísticas
descritivas (frequência) e inferenciais (teste t) dos dados coletados.

Resultados e Discussões

Tendo em vista a caracterização dos respondentes, realizou-se análises descritivas
para as variáveis contidas na ficha demográfica. Dos 19 participantes, 57,9% possuem
entre 31-40 anos de idade, enquanto 23,3% está entre 41-50 anos, 10,5% até 30 anos
e 5,3% entre 51 e 60 anos. A maioria é composta por mulheres (78,9 %). Quanto ao
estado civil, 47,4% é casado(a), 10,5% divorciado ou separado, 26,3% solteiro e 15,8%
encontram-se em uma união estável. Dentre a amostra analisada, 52,6% dos docentes
afirmaram não possuir filhos, enquanto 47,4% afirmou possuírem. Além disso, 31,6%
afirmaram serem os únicos a dependerem da própria renda, enquanto que para 21,1%,
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há um membro familiar dependente, para 31,6%, há dois dependentes e para 15,8%,
há três dependentes.
Quando perguntados sobre o tempo de atuação na UFRN, 57,9% estão a até cinco anos
na universidade, 36,8% trabalham entre 6 e 10 anos e 5,3% entre 11 e 15 anos. Há,
nesse sentido, um predomínio de docentes que atuam na universidade até 10 anos
(94,7%). Aqui cabe ressaltar que o campus da FACISA/UFRN, foi criado em dezembro
de 2008. É considerada nova, tendo a Psicologia como último curso criado, o qual conta
com cinco anos de existência. Então, até o momento de resposta do questionário
(2019.2), o campus estava com apenas 10 anos, o que explica o predomínio de
professores com poucos anos na UFRN.
Acerca do regime de trabalho, 94,7% exercem regime de dedicação exclusiva na UFRN
e 5,3% faz parte do regime de 40 horas semanais. Para 100% dos respondentes, a
única atividade profissional que desempenham é a docência. E entre os cargos
administrativos, 68,4% dos participantes afirmaram ocupar cargos e/ou funções
administrativas, como cargos de chefia, coordenação, comissões permanentes, e 31,6%
não ocupam nenhum cargo.
Também foi perguntado acerca do local de residência, e 57,9% dos respondentes não
residem em Santa Cruz, enquanto 42,1% residem. Para aqueles que não residem,
23,3% se deslocam diariamente, 23,3% semanalmente e 10,5% disseram se deslocar
de outra forma.
No que diz respeito aos fatores de Instrumentalidade, levantou-se os escores para cada
fator, bem como a distribuição por intervalo de respostas (Tabela 1 - Anexos)
Dessa forma, a partir da Tabela 1, pode-se observar que, para a maioria dos docentes,
a maior concentração de respostas se apresentou no intervalo mais elevado (x > 3) no
fator Recompensa e independência econômica (FI4), sinalizando que eles percebem o
próprio desempenho no trabalho como algo útil na obtenção do auto-sustento, da
independência, da estabilidade financeira. É também o fator com maior média (M=3,16;
DP=0,40).
Para os demais fatores, as médias podem ser consideradas moderadas, variando entre
2,79 (DP=0,81) e 2,61 (DP=0,72). Embora haja concentração de respostas nos
intervalos mais elevados (2 < x ≤ 3; e x > 3), observou-se uma distribuição das respostas
entre os intervalos mais baixos (x ≤ 1; e 1 < x ≤ 2), que precisam ser levados em
consideração, pois indicam que a percepção desses fatores no contexto de trabalho não
é consensual entre esses docentes. Assim, com média igual a 2,79 (DP=0,81), para o
fator Responsabilidade (FI5), 5,3% não percebem ou percebem pouco (10,5%) seu
trabalho como um instrumento por meio do qual experimentam um sentimento de
dignidade associada ao cumprimento das tarefas, à resolução de problemas, entre
outros aspectos. Para o fator Envolvimento e reconhecimento - FI1 (M=2,77; DP=0,42),
5,3% dos participantes percebem pouco o próprio desempenho como necessário para
que se sintam reconhecidos, influentes, merecedores de confiança, e percebam-se
como pessoas que vivenciam equidade de direitos em relação aos colegas.
Além disso, 15,8% dos participantes percebem um pouco o fator Desgaste e
desumanização - FI3 (M=2,75; DP=0,74), indicando que veem o próprio desempenho
como responsável por provocar esgotamento, atarefamento, esforço físico, entre outros.
Apresentando a menor média (M=2,61; DP=0,72), para o fator Condições materiais de
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trabalho (FI2), 26,3% percebem pouco que o próprio desempenho possa influenciar para
conseguir um ambiente higiênico e seguro, equipamentos adequados, conforto,
assistência, bem como para que a organização cumpra com suas obrigações.
Esses achados chamam a atenção, especialmente por serem docentes
predominantemente com dedicação exclusiva, atuando em um mesmo contexto
organizacional (FACISA). É possível que as especificidades de cada curso, bem como
os processos de relações sóciogerenciais possam contribuir para que haja divergências
de percepção dos fatores apresentados.
Considerando as variáveis sociodemográficas levantadas (sexo, morar ou não em Santa
Cruz, idade, exercer função administrativa, tempo de docência na UFRN, possuir ou não
filhos, dependentes de renda financeira), foi realizado teste t, para comparação entre
dois grupos, a fim de verificar se haveria diferenças estatisticamente significativas entre
tais grupos, na percepção dos fatores de instrumentalidade.
Tais diferenças foram encontradas entre aqueles que possuem e não possuem filhos.
Nesse caso, aqueles que possuem filhos (M=2,81; DP=0,48) percebem mais o fator
Condições materiais de trabalho - FI2 (F=4,31, p<0,05), que aqueles que não tem
(M=2,44; DP=0,88). Do mesmo modo, aqueles que possuem filhos (M=3,23; DP=0,25)
percebem mais o fator Recompensa e independência econômica - FI4 (F=4,77, p<0,05),
que aqueles que não tem (M=3,10; DP=0,51). Além disso, para a variável “dependentes
de renda financeira” as respostas foram reagrupadas para dois grupos (até 1
dependente; e acima de 1 dependente). Encontramos diferenças estatisticamente
significativas para o fator Responsabilidade - FI5 (F=5,46, p<0,05). Assim, aqueles que
não possuem ou possuem até 1 dependente da renda do respondente (M=2,80;
DP=0,52) percebem mais o fator FI5 que aqueles que possuem mais de um dependente
(M=2,79; DP=1,08). Esses resultados sugerem que os vínculos familiares e/ou afetivos
dos docentes (sejam filhos ou dependentes financeiros) podem contribuir para que a
própria percepção do docente sobre o caráter instrumental do seu trabalho seja
relativizado e/ou diferenciado, perante aqueles docentes que não possuem tais
vínculos.

Conclusão

Os resultados deste estudo permitem compreender uma das facetas da motivação para
o trabalho dos docentes da FACISA-UFRN, no que diz respeito ao caráter instrumental
do mesmo e de como esses docentes percebem tais aspectos no dia a dia de trabalho.
Tal compreensão é importante, seja no âmbito da gestão-administrativa, para
construção de políticas e de estratégias que visem melhorias nas condições de trabalho
para esses servidores públicos, como dos próprios docentes, em sua relação com o
trabalho, refletindo, inclusive, nas interações interpessoais com os discentes ao longo
dos semestres letivos. Compreender os fatores instrumentais do trabalho e como eles
se manifestam na vida desses professores permite entender os aspectos que
influenciam a prática docente, possibilitando repensar tais práticas e que mudanças são
possíveis acerca dos referidos aspectos.
Mediante os participantes analisados, poucas características sociodemográficas
mostraram-se diferenciadores na percepção dos fatores de instrumentalidade. Para
essa amostra, apenas para os vínculos familiares e/ou afetivos dos docentes (ter ou não
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filhos; e ter dependentes financeiros) houve diferenças estatisticamente significativas. E
tais diferenças foram encontradas apenas nos fatores Condições materiais de trabalho
(FI2), Recompensa e independência econômica (FI4) e Responsabilidade (FI5).
Há indícios de que a precarização no trabalho, como foi apresentado na seção
introdutória deste estudo, se faz presente na realidade encontrada pelos docentes em
seu ambiente de trabalho e nas condições que são oferecidas e/ou impostas e eles. Tal
fato pode ser observado nas respostas dos docentes por intervalo nos fatores de
instrumentalidade. Há docentes que não percebem nada do fator Responsabilidade
(FI5) em seu trabalho. Enquanto outros, percebem pouco os fatores Envolvimento e
reconhecimento (FI1) e Condições materiais de trabalho (FI2). O fator Desgaste e
Desumanização (FI3), por sua vez, é percebido muito a totalmente no dia a dia desses
docentes. É possível que esses resultados possam contribuir para uma baixa motivação
para o trabalho.
Sugere-se que pesquisas futuras explorem a motivação para o trabalho para um número
maior de participantes, dado que a amostra do presente estudo foi pequena. Também
sugere-se que sejam realizados estudos em outros campus lotados no interior, uma vez
que as condições de vida e de oportunidades são diferentes quando comparados aos
do campus central da universidade, lotado na capital do estado. Também que pesquisas
futuras explorem e aprofundem os resultados, por meio de entrevistas. De fato, o projeto
de pesquisa previa a ampliação da coleta de dados em outro campus (Centro de Ensino
Superior do Seridó) e a realização de entrevistas semiestruturadas. Porém, as
interrupções das atividades acadêmicas em função da pandemia da Covid-19, fez com
que o andamento da coleta de dados prevista para o primeiro semestre do corrente ano,
fosse de igual modo suspensas.
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TÍTULO: RELAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL
COM A QUALIDADE DE SONO E SONOLÊNCIA DIURNA EM ADOLESCENTES DE
UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO
Resumo

Introdução: A adolescência é caracterizada por um atraso biológico nos horários de
dormir e acordar. Além de mudanças nas relações interpessoais, podendo permitir uma
rede de suporte social que contribua para um melhor desenvolvimento social e
manutenção da saúde e bem-estar. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a
relação da satisfação com o suporte social com a qualidade de sono e sonolência diurna
de estudantes do ensino médio de uma Instituição Federal de ensino. Metodologia:
Participaram da pesquisa 385 estudantes de ambos os sexos entre 14 e 18 anos. A
coleta de dados foi realizada a partir da Escala de Satisfação com o Suporte Social; o
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de Sonolência Pediátrica. Os
dados foram analisados pelos testes Qui-quadrado e pela Regressão linear.
Resultados e discussão: A média de horas de sono relatada pelos adolescentes foi de
6:42h/dia, o que se está abaixo do ideal para a idade. Além disso, 71,2% dos estudantes
relataram má qualidade de sono e média de 18,31 ± 4,90 de sonolência diurna. Quanto
ao suporte social, o domínio melhor avaliado foi o suporte com “amigos”. A análise de
regressão demonstrou que quanto menor a satisfação com o suporte social, maior a
sonolência diurna, menor as horas de sono e pior qualidade de sono. Conclusão: A
amostra avaliada apresenta privação e má qualidade de sono, sonolência diurna
excessiva e que existe uma relação entre o suporte social e os problemas de sono.

Palavras-chave: Adolescentes. Sono. Sonolência. Suporte social.
TITLE: Relationship between satisfaction with social support perception and the sleep
quality and daytime sleepiness of high school students from a Federal Educational
Institution
Abstract

Introduction: Adolescence is characterized by a biological delay in sleep and wake up
time. In addition to changes in interpersonal relationships, it may allow a social support
network that contributes to better social development and maintenance of health and
well-being. Therefore, the aim of this study was to evaluate the relationship between
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satisfaction with social support and the sleep quality and daytime sleepiness of high
school students from a Federal Educational Institution. Methodology: 385 students of
both gender, between 14 and 18 years participated in the research. Data collection was
performed using the Social Support Satisfaction Scale; The Pittsburgh Sleep Quality
Index and the Pediatric Sleepiness Scale. The data were analyzed using the Chi-square
test and linear Regression. Results and discussion: The average hour of sleep
reported by the adolescents was 6:42h/day which is below ideal for age. Besides, 71.2%
of students reported bad sleep quality and an average of 18.3±4.9 daytime sleepiness.
In relation to social support, the category best evaluated by adolescents was support
with “friends”. The regression analysis showed that the lower satisfaction with social
support, is related to greater daytime sleepiness, lower hours of sleep and worse sleep
quality. Conclusion: The evaluated sample presents sleep deprivation and poor sleep
quality, excessive daytime sleepiness and there was a relationship between the social
support and sleep problems.

Keywords: Adolescents. Sleep. Daytime sleepiness. Social Support.
Introdução
O ciclo sono-vigília (CSV) é um ritmo biológico que nos acompanha desde o início da
vida (GOMES; QUIMBONES; ENGELBARDT, 2010) sendo regulado por mecanismos
homeostáticos e circadianos, que interagem entre si. O primeiro regula o CSV de forma
que quanto maior o tempo em vigília, maior a propensão ao sono até que o indivíduo
dorme.
O segundo mecanismo é gerado endogenamente pelos núcleos supraquiasmáticos
(NSQ), localizado no hipotálamo, o qual é passível de sincronização a pistas ambientais,
principalmente, o ciclo claro-escuro. Desta forma, a luz é captada pelas células
ganglionares da retina e este sinal é enviado aos NSQ, o qual aloca a fase de vigília
para a presença de luz (dia) e a fase de sono para a ausência de luz (noite), mantendo
assim os ciclos em equilíbrio (CZEISLER; KHALSA, 2000).
Na fase da adolescência são observadas mudanças físicas, hormonais e
comportamentais. Esta faixa etária traz consigo inclusive o atraso de fase do CSV
característico por proporcionar, de maneira natural, que os adolescentes durmam e
acordem em horários mais tarde em relação à criança ou adultos (CIAMPO; et al., 2017).
Este atraso biológico provoca uma menor adaptação dos adolescentes à rotina diária
de aulas que se iniciam muito cedo pela manhã. Resultando em consequências como a
sonolência diurna excessiva e a diminuição do estado de alerta, o que afetam além da
produtividade e a capacidade de aprendizado, a saúde dos adolescentes (PEREIRA; et
al., 2014), os quais nem sempre são compreendidos dentro do contexto social.
Somado a isso, há ainda modificações no ritmo de secreção de hormônios, como a
melatonina (hormônio de indução do sono), que unidas ao novo estímulo de dormir mais
tarde e acordar cedo, pode repercutir em constante débito de sono, além de dificuldades
nas funções cognitivas; motoras; imunológicas; em mudanças humor e na sonolência
diurna (JÚNIOR; et al., 2019).
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Felden e colaboradores (2016) observaram que a maioria dos estudantes adolescentes
apresenta redução na duração de sono e má qualidade de sono, e isso está associado
aos turnos de aulas matutino e noturno, sendo os que mais contribuiriam para estes
desfechos.
Esta privação durante os dias letivos, em decorrência do tempo destinado ao
cumprimento dos prazos acadêmicos e presença nas aulas nos turnos citados, é ainda
agravada devido à exposição às mídias sociais e telas de computadores, tablets,
televisões, videogames e celulares (PEREIRA; et al., 2014). A iluminação destas telas
é percebida pelo sistema nervoso como um sinal de que o dia ainda está acontecendo,
o que provoca a manutenção da vigília, devido ao aumento do alerta fisiológico, a
supressão de melatonina e atraso na fase de sono (CAIN e GRADISAR, 2010).
De conhecimento empírico e comprovação científica, sabe-se que as relações
interpessoais são influentes para a melhoria do bem-estar e a satisfação pessoal, além
de diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças físicas, depressão e mortalidade
e permitir a boa qualidade de sono (KENT; et al., 2016). Diante dessas afirmações é
possível identificar uma rede essencial para a boa manutenção do sono em todas as
fases da vida: o suporte social.
O suporte social é caracterizado pelo apoio que garante a interação, ação e proteção
dos participantes de uma mesma casa, família ou comunidade, ou seja, é uma rede de
apoio que fortalece os vínculos sociais. Como o nome sugere, o suporte social é
considerado o apoio que os indivíduos possuem para a superação dos obstáculos
cotidianos, permitindo um melhor desenvolvimento social e manutenção da saúde e
bem-estar (LEITE; et al., 2008).
Dessa forma, sabendo da importância e influência do suporte social sobre a qualidade
de vida e saúde da população, notou-se a necessidade de avaliar a relação da
satisfação com o suporte social com a qualidade de sono e sonolência diurna de
estudantes do ensino médio de uma Instituição Federal de ensino.

Metodologia

Estudo de caráter quantitativo, observacional, descritivo e analítico, do tipo transversal.
Realizado com 385 estudantes dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, dos campi de São Gonçalo do Amarante e
Santa Cruz/RN, de turmas dos 1º, 2º e 3º anos da modalidade de ensino técnico
Integrada.
Os participantes tinham idade de 15 a 18 anos, de ambos os sexos; sendo excluídos
aqueles que relataram, na ficha de identificação, possuir: 1) diagnóstico de distúrbio do
sono (apneia obstrutiva de sono, insônia); 2) diagnóstico de distúrbios neurológicos
(epilepsia, acidente vascular encefálico) atuais ou no passado; 3) diagnóstico de
doenças psiquiátricas (transtorno do humor bipolar, transtorno psicótico); 4) fazer uso
de psicoativos; 5) estudantes com filhos menores que três anos e 6) estudantes que
trabalhavam ou estagiavam.
A coleta de dados foi iniciada após a aprovação do comitê de ética em pesquisa da
FACISA/UFRN, e as datas de recrutamento dos participantes e de aplicação dos
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questionários ocorreram em dias e horários que resultassem no mínimo de prejuízo ao
discente e ao processo educacional. No primeiro encontro foi realizado o recrutamento
dos estudantes, em sala de aula, momento que foi apresentado os objetivos e a
metodologia da pesquisa e entregue os seguintes documentos: 1) termo de
consentimento livre e esclarecido, que deveria ser assinado pelos responsáveis legais
dos menores; 2) termo de assentimento, que deveria ser assinado pelo aluno que
desejava participar da pesquisa e obteve a assinatura do TCLE pelos responsáveis
legais e 3) ficha de identificação composta por 07 itens, voltados para avaliar relatos de
diagnóstico clínico de distúrbio de sono, neurológico e doenças psiquiátricas.
No segundo encontro ocorreu à aplicação dos seguintes questionários da pesquisa:
1. A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) de RIBEIRO (1999) e atualizada
por MARÔCO et al., (2014), que avalia o suporte social percebido, sendo composta por
15 questões de autopreenchimento que se dividem em 4 grandes áreas: Satisfação com
as amizades; Intimidade; Satisfação com a família e Satisfação com as atividades
Sociais. Cada adolescente deveria marcar em uma escala de Likert o grau de satisfação
para cada afirmativa, variando de “Concordo totalmente” até “Discordo totalmente”. A
pontuação final da escala é dada pela soma de todos os itens e pode variar entre 15 e
75, sendo que quanto maior a pontuação indica que maior percepção com o suporte
social;
2. O índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP), na versão português brasileiro,
traduzida e validada por BERTOLAZI et al., (2011) utilizado para avaliar a qualidade e
perturbações do sono. É constituído por 19 questões de autopreenchimento, que variam
a pontuação entre zero a três pontos, podendo o resultado final atingir 21 pontos.
Escores superiores a 5 são indicadores de má qualidade de sono e inferiores ou igual a
5 indicam boa qualidade de sono.
3. A Escala de sono em crianças (PDSS) de DRAKE et al., (2003) que foi validada para
crianças e adolescentes, e tem como objetivo avaliar a ocorrência da SDE. É composta
por oito questões de múltipla escolha abordando situações comuns ao dia a dia, em
relação às chances de cochilar. Cada questão tem cinco opções de resposta que variam
de “0 = nunca” até “4 = sempre”, obtendo resultados que variam entre 0 e 32 pontos e
quanto maior a pontuação obtida maior a sonolência diurna excessiva.
Todos os dados coletados foram armazenados e analisados por meio do software SPSS
versão 22.0 para Windows, através do Teste de Qui-quadrado de aderência para avaliar
as associações das variáveis a partir da distribuição de frequência, o teste de t Student
para amostras independentes para comparar as médias do tempo na cama, da
qualidade de sono e sonolência diurna e a análise da Regressão Linear Múltipla
Hierárquica (RLMH) para avaliar a relação entre a qualidade de sono e sonolência
diurna com a satisfação relatada com o suporte social, sexo e turno de estudo. Foi
considerado o nível de significância estatística de 5% em todas as análises.

Resultados e Discussões

Os adolescentes voluntários da pesquisa tinham idade de 14 a 18 anos, com média 16,3
± 1,0 anos. No campus de São Gonçalo do Amarante (SGA) os estudantes eram mais
velhos (t= 2,003; p = 0,046) e com pior qualidade de sono (t= -3,255; p = 0,001) em
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relação aos do campus de Santa Cruz (SC). Além disso, foi observado que a maioria
dos estudantes do campus SGA estuda no turno matutino (60,6%), enquanto no campus
SC estuda no turno vespertino (58,7% - X²= 14,17; p= 0,001).
Foi observado que a maioria dos adolescentes, 71,2% (X²=5,75; p= 0,016), apresentou
má qualidade do sono e relatou dormir menos de 8 horas por noite (76,6%), com uma
média geral de tempo na cama de 6:42h ± 1:18h. Os estudantes do turno matutino
relataram menos horas de sono (t= -7,936; p < 0,001) e pior qualidade de sono (t= 2,059;
p=0,040) em relação aos estudantes do turno vespertino. Com relação à sonolência
diurna foi observada uma média de 18,31 ± 4,90.
O suporte social geral foi avaliado pela maioria dos voluntários como mediano (47,6 ±
12,1), enquanto que 25,7% avaliaram como baixo suporte e o restante (24,2%)
afirmaram ter um alto suporte social. O suporte social com as “atividades sociais” foi o
que apresentou menores pontuações, seguido da “satisfação com a família” e
“Intimidade”. A “satisfação com os amigos” foi o domínio melhor avaliado pelos
adolescentes.
O sexo feminino foi associado a pior qualidade de sono (t= -4,508; p < 0,001), maior
sonolência diurna (t= -6,697; p < 0,001) e menor satisfação com o suporte social
(t=4,355; p < 0,001) quando comparado com o sexo masculino.
Por fim, é possível perceber uma relação de análise de regressão linear entre as
variantes avaliadas, o que significa que quanto menor a satisfação com o suporte social,
maior a sonolência diurna (β= -0,365; F= 58,9; R² ajustado= 0,131; p < 0,001), menor
as horas de sono (β= 0,150; F= 8,83; R² ajustado= 0,020; p < 0,001) e pior qualidade de
sono (β= -0,413; F=78,5; R² ajustado= 0,168; p < 0,001).
O presente estudo buscou avaliar a relação entre a duração e qualidade de sono, e a
sonolência diurna com a satisfação dos estudantes de um instituto federal de ensino
com a rede de suporte social disponível.
Como já é de conhecimento da sociedade acadêmica, os adolescentes têm como
característica de sua fase, uma mudança natural no seu horário de dormir e acordar,
que tende sempre ser mais tardios que o comum na fase anterior (infância) (CIAMPO;
et al., 2017). Essa mudança de horários, no entanto, também pode estar diretamente
ligada com o uso de telas e redes sociais virtuais (VASCONCELOS; et al., 2013) e
agravadas com a cultura social de aulas matutinas.
Em nossos resultados foi possível observar que a média de horas de sono relatada
pelos adolescentes foi de 6:42h/dia, o que representa 76,6% da amostra e se encaixa
bem abaixo do ideal para a idade, que seria de 8 a 9 horas diárias (NUNES, 2002).
Estes resultados são semelhantes aos observados por Felden, et al. (2016), que
relataram um percentual de 53,6% de adolescentes com baixa duração de sono em seu
estudo. Essa privação de sono observada pode estar relacionada com os horários
diários de acordar para cumprir com a rotina de aulas matutinas, o que obriga os
adolescentes a acordar antes de garantir a necessidade biológica de sono.
Estudantes do turno matutino apresentaram menos horas de sono, em comparação com
os estudantes vespertinos, o que já era esperado e encontrado na literatura desde os
estudos de Mello (1999). Os horários do acordar podem também estar relacionados ao
fato dos estudantes terem de se locomover por mais tempo para chegar até as
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instituições de ensino, por se localizarem em regiões metropolitanas ou mesmo por
serem de outras cidades próximas – no caso do campus de Santa Cruz que acolhe
estudantes de municípios vizinhos.
Além das poucas horas de sono, 71,2% dos estudantes relataram má qualidade de sono
e 18,31 ± 4,90 apresentaram sonolência diurna. Estes resultados foram mais incidentes
para o sexo feminino, assim como no estudo de Fonseca et.al (2015), o que pode ser
associado ao disseminado papel social da mulher com os cuidados domésticos e
familiares (MIRANDA, 2017).
Quanto ao suporte social, à área melhor avaliada pelos adolescentes foi a dos “amigos”,
o que pode ter associação com o tempo de permanência na instituição, o qual propicia
maior contato com jovens da mesma faixa etária e com vivências acadêmicas comuns.
Os escores das subcategorias “intimidade”; “satisfação com a família” e “atividades
sociais” se mostrou mais baixos, o que pode ter relação com a alta demanda acadêmica
e outros fatores decorrentes da fase de desenvolvimento. Nogueira (2017) observou
que estudantes universitários em Portugal relataram baixa participação dos jovens em
atividades sociais em decorrência da alta demanda acadêmica.
Na avaliação da regressão linear, foi possível observar a influência do papel do suporte
social sobre as características do sono dos estudantes avaliados. A literatura apresenta
que o suporte social e as relações interpessoais estão associados de forma direta com
a manutenção da saúde física e mental, qualidade do sono, bem-estar e do bom
desempenho das tarefas diárias (PEREIRA; et al., 2014; LEITE et.al, 2008). Deve-se
considerar que essa influência, quando negativa, pode também afetar os estudantes de
maneira a diminuir os rendimentos acadêmicos e pessoais, podendo gerar riscos
inclusive para o desenvolvimento de ansiedade e depressão (KENT; et al., 2016).
Com a visualização clara desses dados, podemos perceber uma necessidade da
disseminação de conhecimentos sobre a saúde do sono aos próprios estudantes e às
entidades de educação. Além disso, deve-se considerar um melhor arranjo para o
horário de início das aulas dos adolescentes, tendo em vista que esta faixa etária
apresenta biologicamente um atraso de fase do sono e a imposição dos atuais horários
matutinos podem estar acentuando prejuízos à essa população ao interromper sua
necessidade adequada de sono.
Como limitação do presente estudo, é possível apontar que houve uma perda amostral
devido ao não retorno dos TCLE assinado pelos responsáveis legais. No entanto, o
número amostral final se mostrou mais que suficiente para a pesquisa considerando os
critérios de cálculo de tamanhos amostral. Além deste, não foram utilizados métodos de
avaliação qualitativos para as variáveis da pesquisa, o que poderia agregar e fortalecer
as avaliações dos aspectos da classificação do suporte social, mesmo assim, as esferas
de suporte estipuladas nos proporcionaram uma adequada visualização desse critério
para a faixa etária avaliada.

Conclusão

O estudo apresentado é o primeiro a avaliar a relação entre o suporte social recebido e
a qualidade do sono em estudantes de uma instituição de ensino no interior do Rio
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Grande do Norte, e permitiram uma caracterização e análise mais ampla sobre os
problemas de sono e suporte social presentes nesta população.
Conclui-se, portanto, que a amostra avaliada apresenta privação e má qualidade de
sono, sonolência diurna excessiva. O suporte social foi visto como mediano pelos
adolescentes, sendo o suporte proveniente dos amigos e a participação em atividades
sociais o maior e o menor influentes nesse suporte, respectivamente.
O sexo feminino obteve piores resultados quantos aos parâmetros de sono, o que
podem estar diretamente associados com o papel social feminino difundido na
comunidade. O turno matutino está associado a menor tempo na cama e pior qualidade
de sono.
Enfim, é possível afirmar que existe uma necessidade pública de investimento em ações
educativas de saúde que possam abranger os aspectos de qualidade de sono na
comunidade e em especial nos grupos etários de estudantes, com foco nos
adolescentes. Devendo se considerar as dificuldades biológicas relacionadas à fase de
desenvolvimento e os hábitos de sono, com o objetivo de proporcionar uma melhor
manutenção da saúde e bem-estar e o desenvolvimento social e acadêmico para esses
grupos.
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TÍTULO: Caracterização das queixas dos usuários de Serviços-Escola de Psicologia no
Brasil: uma revisão de literatura
Resumo
Os serviços-escolas de psicologia (SE) foram criados a partir da lei 4.119/1962,
caracterizando-se como um espaço formativo para os discentes de Psicologia, que
disponibiliza atendimento psicológico para a população. Dessa forma, conhecer as
queixas elencadas pelos usuários é uma tarefa essencial para que sejam
compreendidas quais são as principais necessidades apontadas por essas pessoas.
Considerando isso, foi realizada uma revisão não sistemática de literatura no portal de
busca Google Acadêmico e nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library
Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Foram selecionados 14 estudos que
apresentavam informações acerca da caracterização de queixas nos serviços-escola do
Brasil. A partir da análise das pesquisas, constatou-se que todos os pesquisadores
utilizaram a metodologia da pesquisa documental para identificar a demanda da clientela
e que as principais queixas citadas em todos os estudos, de forma geral, referem-se às
questões de ansiedade, dificuldades de relacionamento interpessoal e familiar e
dificuldades escolares. Ademais, verifica-se a importância do conhecimento das queixas
da população para o direcionamento de ações que sejam condizentes com tais
demandas e assim, seja proporcionada a qualidade do serviço.

Palavras-chave: Serviço-escola de Psicologia; Necessidades e Demandas de Serviços.
TITLE: Characterization of complaints from users of Psychology School Services in
Brazil: a literature review
Abstract
The psychology school services (SE) were created based on Law 4.119 / 1962, with the
goal of training Psychology students and providing psychological care to the population.
Thus, knowing the complaints listed by users is an essential task to identify and
understand which are the main needs of the patients. Considering this, a non-systematic
literature review was carried out on the Google Scholar search portal and in the following
databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Electronic Psychology Journals
(PePSIC) and Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). 14 studies
were selected that presented information about the characterization of complaints in
school services in Brazil. From the analysis of the research, it was found that all
researchers used the documentary research methodology to identify the clientele's
demand and that the main complaints, cited in all studies, refer to issues of anxiety,
difficulties in interpersonal and family relationships and school difficulties. In addition, it
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is verified the importance of knowing the complaints of the population for directing actions
that are consistent with such demands and thus improving the quality of the service.

Keywords: Psychology School Service; Health Services Needs and Demand.
Introdução
A regulamentação da profissão e dos cursos de graduação em Psicologia foi
consolidada por meio da lei 4.119/1962, a qual também expressa, no artigo 16, a
obrigatoriedade da implementação de serviços-escola de Psicologia (SEP) pelas
instituições de ensino que ofertam tal curso (Brasil, 1962). Nessa perspectiva, o papel
do SEP é promover um espaço de práticas que auxiliem na formação profissional dos
discentes (Marturano, Silvares & Oliveira, 2014).
Além do caráter formativo, os SE também detém um papel social, pois prestam
atendimentos psicológicos para a comunidade. Desse modo, esse tipo de serviço deve
se atentar às demandas apresentadas pela população (Boekel, Lahm, Ritter, Fontoura
& Sohne, 2010, citados por Amaral, Lucas, Rodrigues, Leite & Silva, 2012).
O SEPA/FACISA está vinculado à Clínica Integrada da Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairi (FACISA), unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Trata-se de um serviço localizado no município de Santa Cruz/RN, criado
no ano de 2017. O espaço conta com a atuação de uma equipe de técnicos, docentes
e discentes de 4° e 5° ano do curso de Psicologia, que desenvolvem atividades de
estágio das ênfases de clínica e saúde, ou que atuam em projetos de extensão para a
comunidade. Dessa forma, são ofertadas diversas modalidades de atendimento para a
comunidade: acolhimento, plantão psicológico, psicoterapia, ludoterapia, atendimento
em grupo, avaliação psicológica, orientação profissional e serviços de consultoria.
Nessa perspectiva, considerando que os estudos que objetivam caracterizar o perfil dos
usuários se encontram concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país (Bolconte, 2014;
Gonçalves, 2018), acrescido do fato de que o SEPA/FACISA ainda se encontra em fase
inicial de implementação, destaca-se a grande importância de investigar quem são os
usuários desse serviço e quais são as principais queixas apresentadas pela
comunidade. Nesse sentido, a caracterização da demanda configura-se como uma
tarefa essencial para que possamos compreender melhor quais são as principais
necessidades apontadas pelos usuários. A partir disso, é possibilitado o direcionamento
de ações que sejam condizentes com a demanda do público, promovendo melhorias na
qualidade do serviço (Porto, Valente & Rosa). Por tais motivos, o intuito inicial do
presente relatório era apresentar uma caracterização acerca das demandas dos
usuários do SEPA/FACISA. No entanto, com a deflagração da Pandemia ocasionada
pela Covid-19, o presente estudo precisou seguir um curso diferente do que estava
estabelecido anteriormente.
Em decorrência dessas interferências, o objetivo deste relatório é apresentar as
principais queixas relatadas nos artigos que foram selecionados na fase de revisão de
literatura disposta no cronograma da pesquisa.

Metodologia
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Inicialmente, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética pertencente à FACISA. Após
a aprovação em dezembro de 2019, a busca pelos estudos foi realizada em conjunto
com todos os integrantes da pesquisa, de forma não sistemática, utilizando os termos
“serviço-escola de psicologia” ou “clínica-escola de psicologia”, no portal de busca
Google Acadêmico e nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online
(SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD).
A partir disso, foram selecionados 25 estudos, dentre eles, artigos e dissertações. Tais
textos foram lidos e fichados para uma melhor organização das principais informações.
Nesse sentido, do total das 25 pesquisas analisadas, 14 apresentavam informações
acerca da caracterização de queixas nos serviços-escola situadas no Brasil, que serão
dispostas na seção a seguir.

Resultados e Discussões

Um estudo realizado por Borges, Glidden, Bisewki, Corrêa e Tomaselli (2018) sobre um
serviço-escola situado em um município do norte catarinense analisou as informações
de 201 usuários do serviço atendidos durantes os anos de 2010 até 2016. Nessa
análise, observou-se, no público infantil, as queixas de problemas relacionados à escola
e aprendizagem (n=13); comportamento opositivo e agressivo (n=12); problemas de
relacionamento familiar (n=6); questões relacionadas ao processo de luto (n=5);
hiperatividade (n=4); sintomas relacionados a ansiedade (n=3); dificuldades com
relacionamentos sociais (n=3); dificuldades para manter a atenção (n=3); e medo (n=3).
As queixas do público adolescente referiam-se à problemas de relacionamento familiar
(n=5); dificuldades de relacionamento social (n=5); vulnerabilidade social (n=4);
ansiedade (n=3); timidez e baixa autoestima (n=3); tristeza (n=3); agressividade (n=3);
e dificuldades nos estudos (n=3). Já o público adulto apresentou como principais
queixas: depressão e sintomas depressivos (n=28); problemas de relacionamento
familiar (n=25); ansiedade (n=17); problemas de relacionamento interpessoal e timidez
(n=11); problemas de saúde (n=11); dificuldades de relacionamento amoroso (n=10);
situações relacionadas à experiência do luto (n=9); baixa autoestima (n=8); estresse e
irritabilidade (n=7); medos e insegurança (n=7); e ideação suicida (n=5). Nessa
perspectiva, percebe-se que os usuários em idade adulta são os que englobam a maior
quantidade de queixas analisadas pelo serviço (Borges et al., 2018).
Campezatto e Nunes (2007) realizaram uma pesquisa acerca da caracterização da
clientela atendida no ano de 2004, nas clínicas-escolas pertencentes aos cursos de
Psicologia da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Em vista disso, participaram do
estudo cerca de 23 clínicas-escolas, alcançando um total de 3372 pacientes. Em
consonância com isso, as principais queixas apontadas foram: dificuldades no
comportamento afetivo (n=940); dificuldades em processos cognitivos (n=808);
dificuldades de relacionamento interpessoal (n=490); distúrbios psiquiátricos (n=127);
dificuldades na profissão/trabalho (n=114); distúrbios orgânicos (n=104); distúrbios de
alimentação/sono (n=59); sintomas físicos (n=51); dependência química/adições
(n=46); dificuldades na vida diária (n=36); dificuldades na esfera sexual (n=125); queixas
de terceiros (n=30); outras (n=27); e não consta (n=505).
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As queixas de dificuldades no comportamento afetivo estão associadas à agressividade,
ansiedade, isolamento social, depressão, choro frequente, dependência, imaturidade e
temores, enquanto as queixas de dificuldades em processos cognitivos dizem respeito,
sobretudo, às dificuldades de aprendizagem (Campezatto & Nunes, 2007).
Cavalheiro et al., (2012) conduziram uma pesquisa acerca da triagem interventiva de
394 usuários atendidos em 2011, no Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA)
da UNESP. Desse total, o estudo abarcou 144 crianças até os 11 anos de idade, 44
adolescentes e 206 adultos. As queixas analisadas foram divididas nas seguintes
categorias: imaturidade e atraso de desenvolvimento; dificuldades escolares;
comportamento
confuso/bizarro/regressivo;
comportamento
agressivo;
ansiedade/insegurança; depressão/tristeza; problemas de conduta; queixas
somatoformes (problemas metabólicos/neurológicos); dificuldade de lidar com perdas;
distúrbio de sono/alimentação/esfíncteres; dificuldade nos relacionamentos
interpessoais; dificuldades nas relações familiares; e dificuldade no controle dos
impulsos.
Desse modo, a principal demanda observada no público infantil foi encaminhada pelas
escolas mediante as dificuldades escolares (n=49); queixas acerca do comportamento
agressivo (n=45); dificuldades na relação familiar (n=22); ansiedade/insegurança
(n=22); problemas de conduta (n=21); e dificuldades nos relacionamentos interpessoais
(n=18). No público adolescente, destacou-se as questões de dificuldades nas relações
familiares (n=11); dificuldades escolares (n=9); dificuldades no relacionamento
interpessoal (n=8); ansiedade/insegurança (n=10); e depressão/tristeza (n=6). Em
referência aos adultos, foram descritas questões de dificuldades na relação familiar
(n=71); ansiedade/insegurança (n=61); depressão/tristeza (n=57); dificuldades no
relacionamento interpessoal (n=39); queixas somatoformes (n=16); dificuldade de lidar
com perdas (n=23). (Cavalheiro et al., 2012).
Porto, Valente e Rosa (2014), também desenvolveram a construção do perfil da clientela
do CPPA da UNESP, entretanto, foram analisadas as demandas que chegaram ao
serviço nos anos de 2008 até 2012, abrangendo um público maior do que a pesquisa
de Cavalheiro et al. (2012). Dessa forma, 2580 fichas de triagem foram examinadas.
Durante os anos citados, as queixas apresentadas na faixa etária infantil, adolescente
e adulta foram: imaturidade e atraso no desenvolvimento; dificuldades escolares;
comportamento confuso; agressividade; ansiedade/insegurança; depressão/tristeza;
problemas de conduta; queixas somatoformes; dificuldade de lidar com perda; distúrbios
de sono/alimentar/esfíncteres; relações interpessoais; relações familiares; controle de
impulsos; outros; e sem especificação.
A queixa que mais apareceu no público infantil (16%), bem como, entre os adolescentes
(11%), continuou sendo as dificuldades escolares, seguida de ansiedade/insegurança.
No que se refere aos adultos, destacaram-se, novamente, de forma frequente, as
questões relativas à ansiedade/insegurança, depressão e dificuldades nas relações
familiares (Porto, Valente e Rosa, 2014).
Ewald, Moura e Goulart (2012) analisaram os relatórios de 327 triagens efetuadas no
serviço-escola de psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro nos anos de
2006 e 2007. Nesse sentido, as queixas foram caracterizadas a partir dos termos
utilizados e inseridos pelos estagiários nos relatórios. Isto posto, foram descritas:
agitação; agressividade/comportamento explosivo; ansiedade; ciúmes; dedicação aos
outros; depressão; dificuldades de relação com os outros; dificuldade de tomar decisões;
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dificuldade sexual; distúrbios alimentares; infantilidade; irritabilidade; luto; oscilação
emocional; pânico e medos; pressão social; problema com a autoimagem; problema de
atenção/dificuldade de aprendizagem; problema neurológico; problemas físicos/dor;
problemas psíquicos/crise nervosa; psicossomática; sofreu agressão; TOC/compulsão;
e outras. Com isso, as demandas mais frequentes referenciam-se à dificuldade de se
relacionar com os outros (n=49); depressão (n=30); pânicos e medos (n=21); e
ansiedade (n=12).
Em sua dissertação de mestrado sobre a evolução das queixas psicológicas e a
caracterização das pessoas atendidas em um serviço-escola entre os anos de 2012 e
2016, Gonçalves (2018) constatou, na clientela infantil, as queixas relacionadas ao não
cumprimento de regras, desobediências e enfrentamento à figura de autoridade, além
de birras em momentos de frustração (n=136); dificuldades escolares (n=82); questões
familiares, as quais englobam o ambiente familiar e impactam na qualidade de vida da
criança, como rejeição ou abandono, maus tratos, ausência das figuras parentais ou
pais cumprindo pena por delitos (n=81). Os adolescentes apresentaram demandas
acerca das dificuldades escolares (n=26), problemas de relacionamento interpessoal ou
familiar (n=9) e outras questões familiares, que envolvem presença de maus tratos ou
pais encarcerados (n=21). Ademais, os pacientes em idade adulta manifestaram
problemas de relacionamento interpessoal ou familiar (n=261); ansiedade (n=194); e
sintomas depressivos sem confirmação diagnóstica profissional, incluindo choro
constante ou sem motivo, apatia, desânimo, falta de motivação, e angústia (n=179).
Justen et al., (2010) buscaram identificar os usuários atendidos no centro de psicologia
aplicada da universidade paranaense entre os anos de 1993 a 2006. Considerando isso,
foram examinadas as fichas de triagens das pessoas atendidas (2161) e não atendidas
(792), totalizando 2953 fichas. Para realizar a caracterização das queixas, tais autores
dividiram 18 categorias baseadas em uma lista de classificação proposta por Barbosa
(1992, citado por Justen et al., 2010), as quais são: imaturidade e atraso do
desenvolvimento;
dificuldades
escolares;
comportamento
agressivo;
ansiedade/insegurança; problemas de conduta; queixas somáticas; problemas
metabólicos/neurológicos; dificuldades em lidar com perdas; dificuldades nos
relacionamentos interpessoais; dificuldade no controle dos impulsos; dificuldade nas
relações familiares; comportamento confuso; distúrbio na identidade sexual;
depressão/tristeza;
perfeccionismo/mania
de
limpeza;
distúrbio
do
sono/alimentação/esfíncteres; outros; e não apresenta nenhuma queixa/motivo.
Na população que foi atendida, as queixas que mais apareceram foram: dificuldades
nas relações familiares (15%); depressão ou tristeza (15%); ansiedade ou insegurança
(14,6%); dificuldades escolares (9,9%); dificuldades no relacionamento interpessoal
(9,1%); e comportamento agressivo (7,8%). Além disso, 9,5% das queixas
corresponderam a categoria de “outras” (Justen et al., 2010).
Louzada (2003) analisou o perfil dos usuários do Núcleo de Psicologia Aplicada da
Universidade Federal do Espírito Santo. A partir do que constava na seção de motivo
de busca pelo serviço em 90 fichas de pacientes atendidos em 1996, apresentou-se as
categorias de queixas no público infantil e adulto. Em relação aos adultos, os motivos
de busca que se sobressaíram foram: nervosismo (n=11); dificuldades de
relacionamento familiar (n=10); depressão (n=9); dificuldades nos relacionamentos em
geral (n=8); sintomas psicossomáticos (n=5); autoconhecimento (n=9); dificuldades de
relacionamento com o parceiro (n=2); problemas sexuais (n=2); uso de drogas (n=2); e
problemas financeiros (n=2). No tocante às crianças, destacaram-se: nervosismo
(n=13); problemas de aprendizagem (n=12); dificuldades de relacionamento familiar
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(n=6); dificuldades nos relacionamentos em geral (n=3); sintomas psicossomáticos
(n=6); medos (n=1); perda por morte (n=2); vítima de violência (n=1); e timidez (n=6).
Macedo et al. (2011) examinaram as demandas recebidas nos anos de 2003 a 2009 na
clínica-escola de Psicologia de uma certa instituição de ensino, referente ao público
adolescente. Desse modo, 419 queixas foram agrupadas nas seguintes categorias:
problemas afetivos (n=119); problemas de conduta (n=45); problemas de ansiedade
(n=44); problemas com o grupo primário de apoio (n=38); problemas educacionais
(n=37); problemas somáticos (n=25); problemas de déficit de atenção e hiperatividade
(n=16); problemas de comportamento opositor e desafiador (n=15); diagnóstico clínico
ou intelectual (n=11); problemas sociais, ambientais e judiciais (n=7); e não consta
(n=62).
Maravieski e Serralta (2011), realizaram uma pesquisa sobre as características clínicas
e sociodemográficas das pessoas atendidas em modalidade individual, entre os anos
de 2003 e 2007, no serviço-escola de Psicologia de uma instituição de ensino privada
na região sul do país. De 604 queixas, foram citados: sintomas depressivos, ansiedade,
problemas familiares, agressividade, problemas de conduta, agitação, problemas
escolares, sintomas psicossomáticos, problemas de relacionamentos, doença clínica,
dificuldade de aprendizagem, problemas de atenção e memória, dificuldade na fala,
transtorno alimentar, suicídio, sexualidade, transtorno de eliminação, sintomas
psicóticos, abuso, e uso de drogas. Também se descreveu categorias nomeadas como
“outros” e “sem registro”.
Em um estudo referente ao serviço-escola de psicologia da Região de Campanha no
Rio Grande do Sul, Rosa, Salles e Santos (2017) elencam que foram consultados 305
prontuários das pessoas atendidas no decorrer do ano de 2015. A partir dos dados
dispostos nesses documentos, revelou-se queixas de: abuso sexual/físico/psicológico
(n=15); agressividade (n=91); alteração alimentar (n=10); conflito em relacionamento
amoroso (n=31); ansiedade (n=79); dificuldade de aprendizagem (n=71); baixa
autoestima (n=21); condição médica geral (n=17); comportamento desadaptativo
(n=55); comportamento disruptivo (n=11); alterações de humor (n=69); conflito familiar
(n=81); isolamento (n=34); luto (n=19); dificuldade de atenção/memória (n=42);
alteração de sono (n=14); ideação ou tentativa de suicídio/automutilação (n=15);
insatisfação no âmbito laboral (n=12); e outro (n=16). A principal queixa das crianças diz
respeito à agressividade, enquanto os adultos expressaram, em maior quantidade,
demandas acerca das alterações de humor, conflitos familiares e conflitos em
relacionamentos amorosos.
O trabalho de Souza, Santos e Vivian (2014) buscou identificar quais eram os principais
motivos de busca por atendimento na clínica escola da região metropolitana de Porto
Alegre/RS. As autoras analisaram 229 prontuários dos adultos atendidos no serviço,
apresentando, nos resultados da pesquisa, as queixas de transtorno de humor (47%);
transtorno de ansiedade (26,8%); problemas psicossociais e ambientais (15,5%); luto
(3,6%); condição médica geral (2,3%); disfunções sexuais (2,3%); transtorno alimentar
(1,4%); e abuso de substâncias (0,5%).
Viol e Ferrazza (2015) desenvolveram um estudo a respeito do perfil clínico e
sociodemográfico do serviço-escola de uma instituição localizada no interior de São
Paulo, mediante a verificação de 297 prontuários de usuários atendidos no período de
2009 a 2014. Na clientela infantil e adolescente evidenciaram-se queixas de
agressividade (n=23); ansiedade e nervosismo (n=23); timidez (n=17); dificuldade de
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aprendizagem (n=12); obesidade (n=4); bullying na escola (n=3); e demais queixas
(n=24). Já na população adulta, apontou-se: depressão (n=191); mágoa por traição
(n=17); crises de pânico (n=12); nervosismo (n=12); ansiedade (n=14); conflito conjugal
(n=12); conflito familiar (n=18); problemas no ambiente do trabalho (n=9); timidez (n=8);
problemas de memória (n=5); problemas neurológicos ou psiquiátricos (n=4); e demais
queixas (n=49).
Vivian, Timm e Souza (2013) caracterizaram o perfil de 194 usuários da faixa etária
infanto-juvenil atendidos no serviço-escola de psicologia de uma universidade do Rio
Grande do Sul entre os anos de 2008 a 2012. Com base nisso, constatou-se que os
principais motivos de busca ao serviço partiram das seguintes queixas: depressão
(25%); TDAH (18,3%); ansiedade (15,6%); transtorno de aprendizagem (15,6%); outros
(9,4%); problemas psicossociais e ambientais (6,3%); retardo mental (3,1%); transtorno
global do desenvolvimento (3,1%); e transtorno de excreção (3,1%).
A partir da leitura e análise dos 14 estudos, constatou-se que todos os autores utilizaram
a metodologia da pesquisa documental para identificar as demandas da comunidade, a
qual é contemplada com os atendimentos dos serviços-escolas. Ademais, percebe-se
que não existe uma padronização acerca das categorias de queixas, ou seja, cada
serviço organiza a caracterização da clientela a partir das informações que constam nas
próprias fichas de triagem e/ou prontuários preenchidos. Entretanto, apesar de não
haver essa padronização entre os serviços-escolas, muitos autores consultam
pesquisas sobre outros SEP e baseiam-se nesses estudos para criar suas próprias
categorias. Dessa forma, é possível observar que a maioria dos artigos aqui expostos
apresentam algumas nomenclaturas de queixas iguais ou semelhantes, como
ansiedade, depressão, dificuldades escolares, agressividade e dificuldades de
relacionamento familiar ou interpessoal.
Além disso, verifica-se que alguns pesquisadores optaram por dividir a categoria de
queixas de acordo com a faixa-etária, enquanto outros fazem uma análise dos usuários
de forma geral. Nessa perspectiva, as questões de ansiedade e de dificuldade de
relacionamento interpessoal foram bastante citadas pelos adultos, enquanto as queixas
de dificuldades de relacionamento familiar estiveram presentes entre todos os públicos:
adulto, adolescente e infantil. Não obstante, no que se refere às crianças, a queixa
majoritária concerne às dificuldades escolares. Em concordância com isso, constata-se
que, desde as pesquisas publicadas a partir de 1980, essa queixa tem sido relatada
com frequência (Berg, 2008, citado por Porto, Valente & Rosa, 2014).
No que concerne às dificuldades encontradas no processo de análise dos serviçosescolas, elenca-se o preenchimento incorreto ou a ausência de informações
necessárias nas fichas de triagens (Campezzato & Nunes, 2007; Macedo et al., (2011;
Maravieski & Serralta, 2011; Porto, Valente & Rosa, 2014; Souza, Santos & Vivian,
2014; Viol & Ferrazza, 2015; Vivian, Timm & Souza, 2013), o que pode prejudicar a
fidedignidade dos dados. Considerando isso, vale ressaltar a importância dos SEP se
atentarem a essa questão do preenchimento integral dos documentos, contribuindo para
uma melhor sistematização de informações, assim como, para a realização de
pesquisas.

Conclusão
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O presente trabalho demonstrou quais são as queixas encontradas em diferentes
serviços-escolas de diversas instituições no Brasil, tendo em vista que o conhecimento
das principais necessidades apontadas pela comunidade permite o planejamento de
novas ações, com o intuito de aprimorar a qualidade do serviço disponibilizado, assim
como a criação de novas modalidades de atendimento que se adequem às demandas
dos usuários (Cavalheiro et al., 2012; Porto, Valente & Rosa, 2014). Ademais, percebeuse que há concordâncias e diferenças acerca das categorias de queixas apresentadas
nas pesquisas, demonstrando as particularidades de cada SE.
Através do que foi exposto, observa-se a importância dos SEs não só para os discentes
de Psicologia, mas também para a comunidade que faz uso dos atendimentos
psicológicos. Destarte, é relevante destacar que, por mais que o principal objetivo seja
formar alunos de Psicologia, ressalta-se o grande papel social que um serviço-escola
possui, uma vez que se caracteriza como uma das poucas possibilidades de
atendimento psicológico gratuito acessado pela população (Barbosa; Silvares, 1994;
Calejon, 1995, citados por Gonçalves, 2018). Em concordância com isso, é importante
que haja uma boa articulação entre os SEP e outras instituições e serviços de saúde.
Por conseguinte, espera-se que este estudo possa fomentar outras instituições de
ensino e seus respectivos serviços-escolas a analisarem o perfil dos seus usuários e as
queixas relatadas nos atendimentos.
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TÍTULO: Aspectos éticos da pesquisa com prontuários em Serviços-Escola de
Psicologia
Resumo
Diversas pesquisas são realizadas no âmbito dos Serviços-Escola (SE) de Psicologia,
visando à compreensão do perfil dos usuários que frequentam esse serviço, assim como
seus principais motivos de busca. Considerando o desenvolvimento de tais estudos,
este trabalho objetivou analisar os procedimentos éticos adotados pelos pesquisadores
da temática. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica a partir do portal Google
Acadêmico e das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO),
Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações (BTDT), totalizando, assim, 14 textos. Dessa forma, as principais
estratégias éticas encontradas foram: A) aprovação junto ao Comitê de Ética; B) registro
de consentimento dos usuários para uso dos dados; C) autorização da coordenação do
serviço-escola e D) justificativa para a não utilização do procedimento A e compromisso
com a não identificação dos participantes. Em consonância a esses fatores, aponta-se
a falta de consenso em relação à ética da produção científica no âmbito dos SE. Aspecto
este que revela a necessidade de uma maior discussão e reflexão sobre esse tema a
partir da Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sobretudo, por nos encontrarmos
em um cenário repleto de transformações culturais e estruturais.
Palavras-chave: Serviço-Escola; Ética em pesquisa; Prontuário psicológico.
TITLE: Ethical aspects of research with psychological records in Psychology School
Services
Abstract
Several researches are carried out within the scope of Psychology School Services (SE),
aiming at understanding the profile of the users who attend this service, as well as their
main reasons for seeking psychological assistance. Considering the development of
such inquiries, this study aimed to analyze the ethical procedures adopted by
researchers on the subject. For this, a bibliographic review was carried out using Google
Scholar, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Electronic Psychology Journals
(PePSIC) and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BTDT). 14 texts
were analyzed and four main ethical strategies were identified: A) approval by the Ethics
Committee; B) registration of users' consent to use the data; C) authorization from the
school service manager and D) justification for not using procedure A and commitment
to the non-identification of the participants. Given these results, it is argued that there is
a lack of consensus in relation to the ethics of scientific research within the scope of SE.
This aspect reveals the need for greater discussion and reflection on this topic, based
on the Personal Data Protection Law (LGPD), above all, because we are in a scenario
full of cultural and structural changes.
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Introdução
Junto à regulamentação da profissão do psicólogo e dos cursos de graduação em
psicologia, a lei nº 4119/1962, em seu artigo 16, também dispõe sobre a obrigatoriedade
da criação de Serviços-Escola (SE) nas instituições que ofertam essa formação no país
(Brasil, 1962). O principal intuito desses dispositivos é a promoção de um campo de
estágio dedicado às práticas profissionalizantes do futuro psicólogo. De maneira
concomitante, o SE, através da realização de atividades de pesquisa e extensão, tem
se tornado um equipamento democrático em relação à assistência psicológica para as
populações com menor poder aquisitivo, tendo em vista que suas ofertas são de baixo
custo ou gratuitas (Amaral et al., 2012; Gonçalves, 2018; Marturano, Silvares, & Oliveira,
2014)￼
O presente relatório faz parte de um projeto de pesquisa maior que tem como base a
realidade do Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA), o qual está vinculado à
Clínica Integrada da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), unidade
acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O SEPA/FACISA
está situado no município de Santa Cruz, interior do estado do Rio Grande do Norte
(RN) e possui a especificidade de sua recente implementação, uma vez que foi criado
em 2017.
Além de ter profissionais técnicos de psicologia, o SEPA/FACISA conta com a
participação dos discentes, que, geralmente, estão inseridos no 4º e 5º ano do curso de
psicologia, seja por meio de estágios ou projetos de extensão. Uma das ações
realizadas por esse SE é o acolhimento, sendo uma prática caracterizada por uma
escuta cuidadosa que permite aos usuários expressarem seu sofrimento, serem
escutados e valorizados como pessoas (Donadeli, Scavazza, Cândido & Perfeito, 2017).
Sendo, por conseguinte, o que promove a criação de um vínculo entre quem procura
ajuda e o estagiário ou profissional que acolhe. Ademais, essa modalidade é
responsável por constituir a porta de entrada da instituição, uma vez que é nesse
momento que os dados dos usuários são informados em uma ficha de cadastro,
importante documento para o planejamento das atividades do serviço.
Segundo Gomes (2016), há uma escassez relativa de estudos, quando levamos em
consideração o número de cursos de psicologia existentes em todo o país (687 em
2015). Ao lado disto, as pesquisas referentes à caracterização do perfil dos usuários
estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste do país (Bolconte, 2014; Gonçalves,
2018). Sendo assim, esses aspectos apontam a relevância de se desenvolverem novos
estudos nas outras regiões do Brasil, inclusive no Nordeste, onde está localizado o
SEPA/FACISA. Além disso, trabalhos acerca da temática têm enfrentado dificuldades
no que diz respeito à realização de pesquisa nesses serviços, considerando a falha ou
descuido com os registros dos dados dos usuários atendidos (Bolconte, 2014; Borges,
Glidden, Bisewki, Corrêa, & Tomaselli, 2018; Campezatto & Nunes, 2007; Porto,
Valente, & Rosa, 2014).
Tendo em vista que o SEPA/FACISA se encontra em um momento inicial de
implementação, o levantamento de informações sobre os usuários é crucial nessa fase
(Cavalheiro et al., 2012; Perfeito & Melo, 2004; Wielewicki, 2011), já que pode ser
utilizado como fonte de planejamento para as intervenções a serem efetivadas (Borges,
2018). Por esse motivo, o propósito inicial desta pesquisa era analisar as fichas de
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cadastro dos usuários desse serviço, com o intuito de conhecê-los por meio dos
parâmetros disponibilizados (gênero, cor, faixa etária, etc.) no documento e, assim,
construir um perfil do público atendido. Contudo, devido à pandemia provocada pelo
SARS-CoV-2, o presente trabalho precisou ser reorganizado. Dessa maneira, o seu
objetivo foi reformulado e passou a ser conhecer quais são os procedimentos éticos
adotados nas pesquisas relacionadas à caracterização do perfil dos usuários dos SE.

Metodologia

O projeto em questão passou pelo processo de submissão ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da FACISA, que ocorreu durante o 2019.2, no qual, obteve aprovação
através do parecer nº 3737780, datado de 9 de dezembro de 2019. Nesse sentido, a
coleta de dados só poderia ser iniciada após esse período, isto é, 2020.1, no entanto,
com a paralisação das atividades da universidade em decorrência do distanciamento
social imposto pela Covid-19, não foi possível recolher as assinaturas dos Termos de
Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) dos usuários.
Logo, essa problemática nos levou à construção de uma revisão bibliográfica acerca da
ética da pesquisa científica com prontuários dos usuários dos SE. Por este prisma,
utilizamos como embasamento as leituras utilizadas durante a fase de revisão de
literatura deste plano de trabalho (PIL16492-2019). A busca desses textos foi realizada
a partir do portal de busca Google Acadêmico e das bases de dados Scientific Electronic
Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BTDT). Tal processo se deu de maneira
coletiva, contando com a participação de todos os participantes desta pesquisa,
utilizando como principais palavras-chave os termos combinados “Serviço-Escola” e
“Caracterização do perfil dos usuários”.

Resultados e Discussões

Para compreender sobre a ética das pesquisas nos SE, analisamos os procedimentos
éticos de 17 estudos, incluindo artigos, dissertações e teses. Entretanto, 3 desses
escritos não apresentaram nenhuma informação acerca dos procedimentos éticos e,
consequentemente, foram excluídos deste estudo, o que resultou em 14 pesquisas. Os
anos de realização destas são bastante diversificados, uma vez que a data com maior
predominância – o ano de 2011 – aparece com apenas três estudos. Portanto, é
importante ressaltar que esses textos vão desde 2004 até 2018, o que nos permite ter
um breve panorama acerca das questões éticas ao longo desse período.
O estudo de Campezatto e Nunes (2007) teve como principal direcionamento conhecer
o perfil dos usuários atendidos, ao longo de 2004, pelas clínicas-escola (C-e) de
psicologia da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. Para isso, a proposta deste
trabalho foi enviada aos coordenadores das clínicas, acompanhada da garantia de nãoidentificação dos participantes. Por conseguinte, a amostra chegou a alcançar 23 C-e,
o que correspondeu a 3372 respondentes. Sendo assim, as autoras orientaram os seus
procedimentos éticos por meio da assinatura de TCLE pelos responsáveis das
instituições estudadas, além de submeterem o projeto à Comissão Científica da
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Faculdade de Psicologia e ao Comitê de Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS).
Borges, Glidden, Bisewki, Corrêa e Tomaselli (2018) realizaram um levantamento
acerca das queixas e do perfil dos usuários atendidos em um SE de uma cidade
localizada no norte de Santa Catarina. Assim como Campezatto e Nunes (2007), Borges
et al. (2018) também tiveram sua pesquisa aprovada em um Comitê de Ética. Em
relação ao uso de termos que indicam o consentimento dos participantes, também foi
adotado o TCLE. Nesta perspectiva, os autores apontam que mesmo sendo uma
pesquisa documental, a qual não exige, necessariamente, o uso do TCLE, houve a
escolha por manter somente os prontuários dos usuários que atestaram o
consentimento. Ao levar em consideração que este estudo analisou o recorte amostral
dos usuários que assinaram o termo e foram atendidos nos anos de 2010 a 2016,
podemos compreender que o TCLE em questão corresponde a uma versão mais ampla
de consentimento da instituição, ao contrário de um documento mais específico,
construído exclusivamente para a pesquisa.
Apesar de não enviarem o seu estudo ao Comitê de Ética, Macedo et al. (2011) utilizam
o TCLE para construir sua amostra de pesquisa, que é composta por adolescentes
atendidos em uma clínica-escola de uma faculdade de psicologia, que se encontra na
região metropolitana de uma capital brasileira. Todavia, o documento utilizado nesta
pesquisa segue a mesma estratégia adotada por Borges et al. (2018), tendo em vista
que, após passar por uma ficha de triagem, o usuário recebe o TCLE, no qual irá
assinalar ou não a sua autorização para a realização de futuras pesquisas. Fator este
que revela a falta de objetivo traçado para o consentimento. Do mesmo modo, o trabalho
de Perfeito e Melo (2004), no qual foi analisada a rotina dos atendimentos em triagem
na clínica-escola da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia,
também adotou um documento mais amplo, nomeado como “Autorização para uso dos
dados clínicos e epidemiológicos em pesquisas e publicações” a serem realizadas.
Justen et al. (2010) apresentam o Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade
Paranaense (UNIPAR) como o local de realização da sua pesquisa, na qual o intuito foi
identificar a população que procurou atendimento psicológico no período de 1993 a
2006. No que diz respeito às questões éticas, este trabalho foi submetido ao Comitê de
Ética de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) da UNIPAR. Contudo, ao invés
de um TCLE, termo utilizado por Campezatto e Nunes (2007) e Borges et al. (2018), os
autores optaram por usar uma Declaração de Permissão para Utilização de Dados,
visando, assim, ao início da coleta de dados. Desse modo, cabe ainda ressaltar que o
texto não explicitou quem assinou esse documento, o que nos fez deduzir que o
assinante seria alguém da própria instituição, isto é, da UNIPAR, já que, quando Justen
et al. (2010) se referem a declaração, a construção da frase é colocada no singular.
Através de sua dissertação de mestrado, Gonçalves (2018) analisou o perfil e as queixas
da clientela que buscou o atendimento psicoterapêutico em um SE, situado em uma
cidade do interior do estado de São Paulo, nos anos de 2012 a 2016. Trazendo a mesma
abordagem de Borges et al. (2018), Gonçalves (2018) expõe a utilização da Declaração
de Ciência e Anuência como critério de inclusão da amostra, no entanto, o autor afirma
que não houve necessidade de submeter sua proposta à Plataforma Brasil e ao Comitê
de Ética.
A pesquisa de Bortoloni, Pureza, Andretta e Oliveira (2011) objetivou conhecer as
características sociodemográficas e clínicas dos usuários atendidos a partir da
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perspectiva da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) em uma Clínica-escola. A
amostra do estudo envolveu 92 participantes que frequentaram o serviço entre janeiro
de 2006 até julho de 2009. Tais usuários assinaram o TCLE, autorizando, assim, o uso
de seus dados. Em contrapartida, as autoras não mencionaram o envio do seu projeto
a nenhuma organização responsável pelo exame da ética na pesquisa.
Da mesma forma, com o propósito de compreender o perfil e os principais motivos de
busca dos usuários de uma Clínica-escola da região metropolitana de Porto Alegre/RS,
Souza, Santos e Vivian (2014) também não submeteram o trabalho ao Comitê de Ética.
Ao invés disso, optaram pela autorização da coordenação do SE estudado. No que diz
respeito à autorização do acesso aos dados, é evidenciado que os usuários atendidos
eram informados sobre a possibilidade do uso de suas informações em atividades de
pesquisa, havendo, então, o registro do consentimento para tal fim. Isto posto, as
autoras afirmaram o compromisso com a não identificação dos participantes que
frequentaram o serviço durante o período de 2008 a 2012.
Maravieski e Serralta (2011) delinearam seu estudo a partir da construção do perfil
clínico e sociodemográfico da clientela de um SE de uma universidade privada
localizada no sul do Brasil. Com esse objetivo, os autores também solicitaram a
autorização da coordenação do SE, além disso, o projeto dessa pesquisa foi submetido
e aprovado no CEP, porém, não foi possível encontrar informações acerca da utilização
de termos de consentimento e esclarecimento.
Ainda, nessa perspectiva, o trabalho de Vivian, Timm e Souza (2013), através de um
mapeamento do perfil de crianças e adolescentes atendidos em um SE da região
metropolitana de Porto Alegre/RS, solicitou a autorização da coordenação do serviço,
e, além disso, estava relacionado a um projeto maior que foi aprovado no Comitê de
Ética em pesquisa da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Em consonância com
a mesma abordagem ética, encontram-se Porto, Valente e Rosa (2014), que tiveram
como direcionamento a construção de uma descrição acerca do público que busca os
serviços do Centro de Psicologia e Pesquisa Aplicada (CPPA) da Universidade Estadual
Paulista (UNESP). Ademais, as autoras Viol e Ferraza (2015), em sua pesquisa para a
elaboração do perfil clínico e sociodemográfico da clientela de um SE de uma faculdade
do interior de São Paulo, mesmo não fazendo o uso de termos de consentimento,
submeteram o projeto ao Comitê de Ética e, assim, afirmaram garantir a
confidencialidade e o sigilo das informações coletadas nos prontuários.
Por meio da sua dissertação de mestrado, Leal (2017) realizou uma análise sistemática
sobre o funcionamento do Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA) da UFRN,
comparando-o ao de outros SE vinculados a instituições de ensino superior de 6 estados
brasileiros. A ética da pesquisa levou em consideração o inciso VII do parágrafo único
disposto na resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que especifica os tipos
de pesquisas que não serão avaliados e nem registrados no sistema da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Dentre estes, aparece “a pesquisa com
bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação
individual”. Apesar da não submissão ao CEP, a autora afirma que o estudo preservou
a participação voluntária e o consentimento livre e esclarecido para o uso das
informações, contudo, não explica como isso foi feito nem apresenta qualquer
documento que tenha sido utilizado para isso.
O SE da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi o cenário da pesquisa dos autores
Ewald, Moura e Goulart (2012), na qual, houve a busca pela compreensão do contexto
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social onde as demandas pelas intervenções psicológicas são formadas e como estas
são influenciadas por tal espaço. Para a efetivação desse objetivo, os autores optaram
por direcionar seus procedimentos éticos, ao que podemos entender, de maneira
semelhante ao estudo de Leal (2017), uma vez que não enviaram o projeto ao CEP e
não utilizaram termos de consentimento e esclarecimento. No entanto, a justificativa
apresentada para tal estratégia foi a de que os nomes das pessoas atendidas passaram
por um processo de substituição, em que se utilizou o número de inscrição do serviço
para cada usuário.
Mediante aos resultados abordados ao longo desta seção, é perceptível que estudar a
ética da pesquisa com prontuários de usuários de SE é lidar com a falta de consenso
acerca de tal temática. Partindo dessa diversidade de estratégias, foi possível identificar
quatro blocos principais: A) aprovação junto ao Comitê de Ética; B) registro de
consentimento dos usuários para uso dos dados; C) autorização da coordenação do
serviço-escola e D) justificativa para a não utilização do procedimento A e compromisso
com a não identificação dos participantes. Por essa via, é importante considerar que um
mesmo texto pode se encaixar em mais de uma dessas categorias. Em 4 estudos foi
possível identificar a utilização da estratégia A: Maravieski e Serralta (2011), Vivian,
Timm e Souza (2013), Porto, Valente e Rosa (2014) e Viol e Ferrazza (2015). Outros
autores utilizaram a estratégia B: Perfeito e Melo (2004), Bortolini, Pureza, Andretta e
Oliveira (2011), Macedo et al. (2011), Souza, Santos e Vivian (2014) e Gonçalves
(2018), totalizando, dessa forma, 5 pesquisas. Além disso, há 3 pesquisas que utilizam
simultaneamente A e B: Campezatto e Nunes (2007), Justen et al. (2010) e Borges et
al. (2018). No que concerne ao bloco “C”, identificamos 3 textos: Souza, Santos e Vivian
(2014), Maravieski e Serralta (2011), Vivian, Timm e Souza (2013). Por fim, os trabalhos
de Ewald, Moura e Goulart (2012) e Leal (2017) se inserem na categoria “D”.
Ao decorrer dessa análise, observou-se que uma das práticas mais comuns nos
procedimentos éticos das pesquisas examinadas acima é a assinatura de uma
autorização genérica de dados. Contudo, em meio a uma mudança cultural e
tecnológica proporcionada pelo maior acesso à internet, uma nova lei é aprovada e
lança desafios e questionamentos para a pesquisa nestas instituições. Trata-se da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que corresponde ao instrumento
responsável por regular as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais.
Nesse seguimento, em consulta ao seu artigo 8, é possível encontrar que o
consentimento deverá mencionar as finalidades determinadas, de modo que as
autorizações genéricas para o uso de dados pessoais serão anuladas (Brasil, 2019).
Dessa forma, é importante indagar se a utilização da mesma autorização padronizada
ao longo de anos em SE continua uma estratégia válida ou se ela deveria ser repensada.
O artigo 13 da LGPD traz determinações sobre a realização de estudos em saúde
pública, e evidencia que órgãos de pesquisa são autorizados a terem acesso a bases
de dados pessoais, desde que estes sejam tratados, especificamente, dentro da
instituição e com o propósito de construção de estudos e pesquisas mantidos em
ambiente controlado e seguro. Ademais, a lei traz a necessidade de incluir, sempre que
possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, assim como os padrões
éticos referentes a estudos e pesquisas já determinados. Dessa maneira, a divulgação
dos resultados não pode de nenhuma forma revelar dados pessoais (Brasil, 2019).
Por este prisma, o procedimento desempenhado por Ewald, Moura e Goulart (2012)
pode ser analisado como uma pseudonimização, isto é, uma forma de tratamento capaz
de desvincular o dado da possibilidade de associação, direta ou indireta, a alguma
pessoa, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente em ambiente
CIÊNCIAS DA VIDA

1774

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

controlado e seguro (Brasil, 2019). A anonimização também aparece como uma
possibilidade ética no desenvolvimento das pesquisas em saúde, uma vez que há a
viabilidade de recorrer a meios técnicos para o tratamento dos dados, em busca de não
identificar, direta ou indiretamente, qualquer indivíduo (Brasil, 2019).
Ao considerar o Serviço-Escola como um espaço ligado à promoção de ações de saúde
e de pesquisa, o artigo 13 da LGPD pode ser trazido para a discussão sobre o fazer
ético na pesquisa com prontuários nestes ambientes. Sendo assim, é possível
considerar a anonimização ou pseudonimização das informações como estratégias de
tratamento dos dados dos prontuários, que passariam a ser dissociados dos usuários,
impossibilitando, nesse sentido, a identificação destes. Da mesma forma, a divulgação
e realização de pesquisas devem ser realizadas de modo a garantir o anonimato dos
participantes envolvidos.
Contudo, é preciso levantar uma reflexão diante desse contexto: o acesso às
informações de prontuários precisa necessariamente do consentimento do titular ou
poderia prescindir deste consentimento, por fazer parte dos interesses legítimos do
controlador (no caso, o SE), dado que esta é uma instituição de saúde e pesquisa? A
utilização constante de autorização genérica de dados para todos os usuários não pode
prever toda e qualquer utilização específica e interesse futuro de pesquisa que possa
surgir, correndo o risco de ser considerada nula pelo já mencionado artigo 8 da LGPD.
Por conseguinte, a necessidade de consentimento poderia inviabilizar pesquisas
documentais retrospectivas mais amplas, uma vez que pode ser impossível localizar e
contactar usuários que passaram pelo serviço há alguns anos para obter consentimento
para nova pesquisa específica. No entanto, se esta estratégia apresenta problemas
enquanto termo de consentimento genérico, a ideia de documento informativo padrão
poderia ser considerada para efetivar o princípio da transparência, informando aos
usuários sobre o que é feito com seus dados e sobre seus direitos na relação com a
instituição. Por fim, ainda é cedo para saber qual diálogo vai se estabelecer entre a
LGDP e o sistema da CONEP, que, por sua vez, possui resoluções próprias elaboradas
de maneira anterior à LGPD.

Conclusão

O presente relatório buscou analisar e discutir a ética da produção científica voltada
para os SE. Ao decorrer dessa análise, pode-se perceber que a maioria dos estudos
adotaram a abordagem documental como método, porém, ao tratarem dos
procedimentos éticos, assumiram diversas posições, as quais não apresentaram
concordância entre si. Nesse contexto, o conhecimento da LGPD se faz necessário, já
que, por meio desta, é possível compreender melhor sobre o tratamento de informações
em várias dimensões da sociedade, inclusive, na saúde.
Conforme a isso, é importante destacar alguns princípios que envolvem o manuseio dos
dados e que são dispostos no 6º artigo da lei: boa-fé, finalidade legítima e transparência
com os titulares dos dados. Tais princípios são imprescindíveis no atual momento, tendo
em vista que este se constitui por diversas transformações culturais e estruturais que
colocam questões de privacidade e acesso à informação no centro do debate.
Em meio a essas mudanças, pensar a privacidade, o sigilo e a ética na era de internet
é refletir sobre um novo cenário em relação ao mundo da pesquisa, especificamente no
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que se refere à área das ciências humanas. Desse modo, o âmbito dos SE, as
modificações tecnológicas que afetam a pesquisa, como também o fazer ético diante
desse cenário são aspectos que apontam para a relevância do desenvolvimento de
outros estudos que estejam focados na busca por um maior aprofundamento, a fim de
abarcar, assim, a complexidade dimensionada pelo tema.
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TÍTULO: Análise de queixas e demandas no serviço de plantão psicológico
Resumo
O presente trabalho, é uma pesquisa intitulada “Análise de queixas e demandas no
serviço de plantão psicológico”, na qual pretende-se analisar as principais queixas e
demandas que surgem com mais frequência no serviço de plantão psicológico.
Pertencente ao projeto de extensão intitulado “Cuidar da existência: plantão psicológico
e psicoterapia na Facisa/UFRN”, é desenvolvido o serviço de plantão psicológico para
a comunidade do município de Santa Cruz/RN e para os alunos da própria instituição.
O objetivo da pesquisa é capacitar os discentes para a análise das fichas cadastrais. A
metodologia será dividida em duas etapas: 1) análise das fichas cadastrais que são
preenchidas no momento do atendimento; 2) é constituída por uma entrevista com o
usuário, que deve ser feita após um mês do atendimento, nesta etapa é realizado o
convite para participar da pesquisa e, caso aceite, é colhida a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Palavras-chave: Plantão psicológico, Ficha de atendimento.
TITLE: Analysis of complaints and demands in the psychological service
Abstract
The present work is a research entitled “Analysis of questions and demands in the
psychology service”, which describes as main questions and demands that arise most
frequently in the psychology service. Belonging to the extension project entitled “Taking
care of the exhibition: psychological and psychological planting at Facisa / UFRN”, it is
developed or psychological planting service for the community of the municipality of
Santa Cruz / RN and for the students of the institution itself. The objective of the research
is to train students to analyze the registration forms. The methodology will be divided into
two stages: 1) analysis of the registration forms that are filled out at the time of service;
2) it is carried out by an interview with the user, which must be done after one month of
attendance, in this stage it is carried out or an invitation to participate in the research
and, if accepted, it is collected and signature of the Free and Informed Consent Form.
Keywords: Psychological duty, Attendance form.
Introdução
O Projeto de extensão “Cuidar da existência: plantão psicológico e psicoterapia na
Facisa/UFRN”, é realizado do Serviço Escola de Psicologia Aplicada (SEPA).
Desenvolve um trabalho de acolhimento e escuta a comunidade do município Santa
Cruz – RN e região, assim como aos alunos da própria instituição. O plantão psicológico
é uma modalidade de atendimento clínico emergencial que se desenvolve a partir da
Fenomenologia, tendo como objetivo acolher pessoas que chegam ao serviço em
momentos de crise. Dutra e Rebouças (2010), pontuam que o intuito do plantão não é
de resolutividade das demandas que se apresentam, mas sim, o de acolher o sofrimento
da pessoa que chega ao serviço. Nessa perspectiva, o projeto surge como parte
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importante na formação dos alunos, pois possibilita experiência com o contexto da
psicologia clínica, assim como o contato mais próximo com a Fenomenologia. Ademais,
como parte do projeto, o plano intitulado “Análise de queixas e demandas no serviço de
plantão psicológico”, está em execução, no qual pretende-se analisar as queixas e
demandas psicológicas que são mais recorrentes, a partir das fichas de cadastro dos
usuários do plantão. O objetivo do plano de trabalho, é capacitar os discentes para a
análise dos aspectos mais relevantes das fichas.
Metodologia
A metodologia da pesquisa “Cuidar da existência” é estruturada num processo de duas
etapas: a primeira refere-se a análise das fichas cadastrais que são preenchidas no
momento do atendimento; e a segunda etapa é constituída por uma entrevista com o
usuário, que deve ser feita após um mês do atendimento. Para as duas etapas, o usuário
é convidado a participar da pesquisa. Se aceito, o pesquisador responsável fará a leitura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual é explicado os
objetivos da pesquisa e os detalhes das etapas (análise de sua ficha de cadastro e
entrevista após um mês), caso concorde com os termos da pesquisa, o pesquisador
colherá sua assinatura. O objetivo do plano de trabalho é capacitar o discente para a
realização da análise das fichas de cadastro do plantão, portanto, é necessário que o
discente participe do projeto “Cuidar da existência”, por ter mais facilidade no manuseio
das fichas. Para que os discentes possam identificar os principais aspectos das fichas
e responder aos objetivos da pesquisa, faz-se necessário uma capacitação dos
mesmos, como umas das primeiras etapas do projeto. Os alunos deverão aprender a
elencar os aspectos essenciais e como as fichas deverão ser analisadas, a partir disso,
será possível a identificação idade, sexo, renda, os motivos de procura pelo serviço.
Após a análise será possível mapear as queixas e as demandas, que culminará num
quadro de saúde mental da comunidade atendida no plantão psicológico.
Resultados e Discussões
O papel social da universidade é proporcionar sua articulação com a comunidade, assim
como ofertar um ensino de qualidade aos alunos, fortalecendo o diálogo e a troca de
saberes. O plantão psicológico é uma modalidade de atendimento clínico de caráter
emergencial, seu objetivo é acolher o usuário e seu sofrimento ao chegar no serviço.
Dantas et al. (2016), pontuam que o plantão é o espaço no qual o usuário pode dar
significado as suas próprias experiências, sendo um momento de cuidado e acolhimento
de sua existência. Ao plantonista, é preciso presença, estar junto com a pessoa que se
encontra em um momento de crise e necessita dessa disponibilidade. É o encontro com
o inesperado, considerando que cada atendimento é singular. Ressalta-se a primordial
importância da capacitação para preenchimento e análise das fichas cadastrais e de
atendimento. Dito isso, ao longo da pesquisa, e a fim de cumprir efetivamente com os
objetivos do plano de trabalho “Análise de queixas e demandas no serviço de plantão
psicológico” realizou-se discussões entre o grupo sobre análise das fichas, de seus
principais aspectos e, diante disso, algumas assinaturas do TCLE dos usuários, que
autoriza a análise das fichas de cadastro do plantão já foram colhidas. Outros trabalhos
estão sendo realizados e dando bons frutos, como já citado anteriormente, submissão
de resumo sobre o plantão, além disso, o curso de extensão “Plantão psicológico e
psicoterapia – conceitos, processos e métodos”, é uma forma de continuar os estudos
sobre o plantão de forma remota, considerando o contexto de pandemia. Ademais,
apenas as atividades que só podem ser realizadas de maneira presencial não estão em
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andamento, embora o projeto tenha sido renovado para que possamos dar seguimento
e concluir a pesquisa com comprometimento.
Conclusão
O Projeto “Cuidar da existência”, vem contribuindo de forma imprescindível para meu
processo formativo. O encontro com o inesperado, com alguém que surge para ser
acolhido e cuidado em um momento de crise, faz com que cada encontro seja único e
cheio de significados, tanto para o plantonista, quanto para o usuário. Em
aproximadamente dois anos que atuo como plantonista, sinto que o serviço vem me
trazendo uma maior sensibilização à diversas questões que surgem nos atendimentos.
Diante do que foi exposto, mesmo em circunstâncias adversas na qual estamos
vivenciando, o projeto continua em andamento, por isso, é importante a continuidade
dos estudos sobre o plantão, e ainda, sobre as possibilidades de atuação frente as
demandas que poderão surgir ao retornar os serviços. Sendo assim, o serviço nos
permite pensar em tantas outras formas de olhar o outro, assim como a pessoa em crise
ter um espaço em que possa dar sentido e significado a sua existência.
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: o que pensam os adolescentes?
Resumo
Os Direitos Humanos (DH) são garantidos pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos. No entanto, Bobbio considera que as dificuldades se referem à
implementação desses direitos na sociedade. A temática tem sido estudada na
Psicologia pela via das Representações Sociais (RS), que se refere a como o
conhecimento é construído na esfera social e pode orientar ações e pensamentos.
Sendo assim, as RS sobre os DH podem ajudar ou dificultar o engajamento na defesa
dos DH. Embasada nestas teorias, a presente pesquisa teve o objetivo de compreender
as RS de alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas sobre o direito à greve,
que diz respeito à segunda geração de direitos. Participaram da pesquisa 53 alunos de
escolas públicas (23) e privadas (30), que responderam a pergunta “O que você pensa
sobre o direito dos trabalhadores de fazer greve?”. Os dados foram analisados através
do software IRAMUTEQ, que classificou os discursos em 06 classes diferentes. Os
resultados organizados no Dendograma de classes apresentaram dois polos opostos.
O primeiro apresenta uma visão positiva sobre a greve, com dois agrupamentos que
dizem respeito, respectivamente, a greve como um instrumento de reivindicação, e
análise mais societal, evidenciando críticas ao governo por não garantir direitos. O polo
oposto apresenta uma visão crítica negativa, que enfatiza os prejuízos que a greve pode
causar. Os resultados apontam que ainda existe uma ambiguidade em relação às RS
sobre o direito à greve.
Palavras-chave: Representações Sociais, Direitos Humanos, Greve
TITLE: Social representations and Human Rights: what do adolescents think?
Abstract
Human Rights (HR) are guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights.
However, Bobbio considers that the difficulties refer to the implementation of these rights
in society. The theme has been studied in Psychology through Social Representations
(SR), which refers to how knowledge is built in the social sphere and can guide actions
and thoughts. Thus, SR on HR can help or hinder engagement in the defense of HR.
Based on these theories, the present research aimed to understand the SR of high
school students from public and private schools about the right to strike, which concerns
the second generation of rights. 53 students from public (23) and private (30) schools
participated in the survey, who answered the question “What do you think about the
workers' right to strike?”. The data were analyzed using the IRAMUTEQ software, which
classified the speeches into 06 different classes. The results organized in the Class
Dendogram showed two opposite poles. The first presents a positive view of the strike,
with two groups that refer, respectively, to the strike as an instrument of demand, and a
more societal analysis, showing criticism of the government for not guaranteeing rights.
The opposite pole presents a negative critical view, which emphasizes the damage that
the strike can cause. The results show that there is still an ambiguity in relation to the
SR regarding the right to strike.
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Introdução
Esta pesquisa tem o objetivo de compreender as Representações Sociais (RS) de
estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas sobre direitos que surgiram
em diferentes contextos históricos. Como aportes teóricos foram utilizados a concepção
de geração de direitos proposta por Bobbio (2004) e Lafer (2009) e os pressupostos
teóricos de Moscovici (2003) e Doise (2002) acerca das RS.
Apesar dos direitos serem garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), Bobbio considera que há dificuldades que se referem à implementação dos
direitos e desenvolvimento de práticas com o objetivo de protegê-los. Essa questão é
reforçada pelas diversas violações de Direitos Humanos (DH). No Brasil, segundo dados
do Boletim disque 100, em 2019 houve 159.063 denúncias de violações de direitos. O
Rio Grande do Norte (RN) está entre os estados com maior número de denúncias a
cada 100 mil habitantes. Por isso, é importante investigar as RS sobre DH no estado,
para contribuir na compreensão do fenômeno e pensar estratégias de intervenção e
implementação dos DH.
Bobbio (2004) e Lafer (2009) consideram que os DH foram construídos historicamente
e os classificaram em quatro gerações.A primeira geração de direitos diz respeito às
liberdades individuais e à limitação da ação do Estado sobre a vida das pessoas. A
segunda refere-se às garantias que o Estado deve oferecer. Em relação às duas últimas
gerações de direito, Doise (2002) propõe que a terceira geração tem titularidade
coletiva, portanto é destinada a proteção dos grupos sociais. Já a quarta geração referese ao meio ambiente.
No âmbito da Psicologia, esse tema tem sido estudado a partir das Representações
Sociais (RS). Segundo Moscovici (2003) as RS explicam como o conhecimento é
construído a partir da relação do indivíduo com a sociedade. No entanto, essas
estruturas não são universais, dependem dos grupos sociais, contexto e pensamento
individual.
A partilha de conhecimentos favorece a construção de conceitos presentes e aceitos na
sociedade, que podem orientar a conduta humana, na medida em que as formas de
reação das pessoas também estão vinculadas ao que é considerado aceito pela
sociedade (MOSCOVICI, 2003). Sendo assim, as RS sobre os DH podem contribuir ou
dificultar o processo de compreensão e engajamento na defesa dos DH. Esses aspectos
também são ressaltados por Doise (2002).
Os estudos sobre as RS acerca dos DH versam, entre outros assuntos, sobre as RS de
adolescentes sobre os DH na educação (OLIVEIRA, et al., 2018); e RS de adolescentes
sobre DH em diferentes contextos sociopolíticos brasileiro (CAMINO, et al., 2019).
As RS dos estudantes do ensino médio sobre os DH na escola condensaram-se na
categoria Educação e Justiça Social, que engloba o direito ao respeito, à liberdade de
expressão e à igualdade (OLIVEIRA et al., 2018). Camino et al. (2019) investigou e
comparou as RS de jovens sobre DH em dois contextos sociopolíticos diferentes, 1998
e 2018. Em 2018 houve um aumento de direitos considerados prototípicos (mais
essenciais) em relação a 1998, além disso, a média de valorização dos direitos
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aumentou. Esse resultado pode ser devido ao trabalho de conscientização promovido
pelos movimentos sociais.
Embasada nesses referenciais teóricos, a presente pesquisa tem o objetivo de
compreender as RS acerca das 4 gerações de DH de alunos do ensino médio de dois
contextos educativos, público e privado, de uma cidade do interior do RN com menos
de 40 mil habitantes. Para tanto, serão investigadas as RS sobre liberdade religiosa
(primeira geração), direito de greve de trabalhadores (segunda geração),
homossexualidade (terceira geração) e meio-ambiente (quarta geração). Além disso, a
pesquisa se propõe a investigar se as variáveis sociodemográficas estão implicadas
nesse processo. Ademais, este estudo contribui para o processo de interiorização do
conhecimento, na medida em que investiga os fenômenos do contexto interiorano.

Metodologia

Delineamento
O presente projeto trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa de
natureza exploratória. Esse tipo de abordagem contempla métodos de análise
qualitativos e quantitativos, com a finalidade de ampliar a compreensão sobre o
fenômeno estudado (FLICK, 2009).
Amostra
A pesquisa foi realizada com 53 alunos do ensino médio de escolas públicas (23) e
privadas (30) do interior do Rio Grande do Norte, com faixa etária de 12 a 18 anos,
sendo 60% dos alunos do sexo feminino e 40% do sexo masculino.
Instrumentos
Os participantes responderam o questionário sociodemográfico, composto com
variáveis como gênero, idade, religião e renda. Além disso, foi realizada uma entrevista
semiestruturada com 05 perguntas sobre a opinião dos alunos, a fim de compreender
as suas RS sobre direitos relativos às quatro gerações históricas. O instrumento foi
composto pelas seguintes questões:
1. Qual a sua opinião sobre os Direitos Humanos?
2. Na sua opinião, o que é homossexualidade?
3. O que você pensa sobre o direito dos trabalhadores de fazer greve?
4. O que você pensa sobre o meio ambiente?
5. O que você pensa sobre a existência as diferentes religiões (Católica, Protestante,
Espiritismo, Candomblé, etc.)?
Procedimentos Éticos
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Seguindo as recomendações éticas prescritas na resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS, 2012), o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética
em pesquisa da UFRN – FACISA, aprovado com o parecer 2.283.245.
Logo após a apresentação dos objetivos e do método da pesquisa as escolas foram
convidadas a participar do projeto. As entrevistas com os estudantes foram agendadas
com data e horário pré-estabelecidos. A apresentação verbal sobre a pesquisa e o
convite para participar também se estendeu aos alunos, em horário escolar, na sala de
aula. Eles foram informados sobre as questões éticas, o sigilo das informações
concedidas na entrevista, e sobre seus direitos, como a possibilidade de desistir de
participar da pesquisa.
Conforme as recomendações do CNS (2012) os alunos maiores de 18 anos assinaram
um Termo De Consentimento Livre E Esclarecido (TCLE). Com alunos menores de 18
anos foi necessário o consentimento dos pais ou responsáveis, além do próprio
estudante assinar um termo de assentimento.
Coleta de dados
O plano de trabalho 2019.2 -2020.1 teve o objetivo de ampliar a amostra de uma
pesquisa realizada em 2018.2 - 2019.1. No entanto, a pandemia impossibilitou que as
entrevistas fossem realizadas.
As entrevistas realizadas na primeira fase da pesquisa contaram com a participação dos
alunos que apresentaram os termos respondidos, conforme o agendado. O
preenchimento do questionário sociodemográfico e a entrevista foram realizados
individualmente, em sala privativa na escola, com o mínimo de estímulos que
prejudicasse a atenção dos alunos.
Análise de dados
As entrevistas foram transcritas e analisadas com o auxílio do Software de Análise
Lexical, IRAMUTEQ, pela Análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD).
Segundo Camargo e Justo (2009), essa análise é considerada pertinente para o estudo
das representações sociais, pois permite, a partir das composições lexicais, identificar
contextos semânticos. Além disso, permite verificar as relações desses contextos com
variáveis psicossociais, bem como, a partir de uma análise fatorial de correspondência
(AFC), verificar como esses discursos se organizam em um plano cartesiano em função
de dois eixos (x e y).
Neste estudo, considera-se que tanto do ponto de vista teórico como metodológico,
esses aspectos assemelham-se à proposta de Doise (2002) para o estudo das
representações sociais, considerando os conceitos de Campo representacional,
princípios organizadores e ancoragens psicossociais.

Resultados e Discussões

Resultados
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Devido às dimensões de formatação do relatório, optou-se por apresentar os resultados
de apenas uma questão da entrevista: as Representações Sociais dos estudantes
acerca do direito do(a) trabalhador(a) fazer greve.
O método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) classificou os segmentos
de textos em 6 classes diferentes. A organização das classes está demonstrada no
dendograma (em anexo) e descrita a seguir.
A classe 06 (Motivos para a greve: direitos violados) é constituída por segmentos de
textos que concordam com o direito à greve, pois diz respeito a reivindicação dos direitos
dos trabalhadores. Além disso, apresenta motivos que fazem os trabalhadores entrarem
em greve, como salário atrasado, alta carga horária e o não cumprimento dos direitos
do trabalhador. A greve é entendida como um direito, e se os trabalhadores não
reivindicarem, podem perder seus direitos e não mudar a situação. O governo é
apontado como o negador ou violador de direitos. Por fim, enfatiza que para a greve
ganhar força, é necessário que mais pessoas conheçam seus direitos e adiram à greve.
Os discursos alocados nesta classe relacionam-se a alunos de escola pública.
Exemplo:
Sujeito 03: “Eu acho que deve existir mesmo, porque é direito deles. A gente está tendo
essa greve na escola, e eles tão fazendo isso por salário atrasado. E eu acho super
certo eles fazerem greve pelos direitos deles.”
A classe 01 (Conceito de greve) é formada por segmentos de textos que argumentam
que os direitos dos trabalhadores, como trabalho digno e valorizado, estão sendo
violados, por isso, é correto fazer greve e lutar por esses direitos. Além disso,
consideram que fazer greve é um direito do trabalhador, que é uma forma de protestar,
conseguir mudanças na sociedade e melhores condições de trabalho.
Exemplo:
Sujeito 12: “Eu penso que eles tão fazendo o certo, que estão correndo atrás dos seus
direitos e objetivos como forma de conseguir melhorar suas condições de trabalho. Acho
que isso é como se fosse uma forma de protestar. E acho que outra forma não tem.”
A classe 04 (Reconhecimento da importância da força de trabalho) reflete sobre o
reconhecimento e a importância da força de trabalho para a sociedade, pois se os
trabalhadores não trabalharem, o país para, por isso é importante garantir os seus
direitos. Além disso, enfatiza a necessidade de mudanças na sociedade, pois entendese que se tem greve, tem algo errado acontecendo e que precisa ser mudado, sendo
assim, a greve é uma forma de tentar solucionar esses problemas. No entanto, ainda
aparecem discursos que legitimam as reivindicações, mas acreditam que existem
maneiras mais eficazes que greves.
Exemplo:
Sujeito 36: “Ontem a noite houve uma negociação, e os políticos falaram e fizeram uma
negociação com eles, então mostrou a força do trabalho deles diante da sociedade,
porque se os caminhoneiros param, a nossa sociedade para, a economia para, a
globalização para, isso são interligações.”
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A classe 03 (Crítica ao governo) agrupa discursos de crítica ao governo pela corrupção
e atraso nos salários, por isso compreende que há motivos para fazer greve. Além disso,
considera a greve uma estratégia para mostrar ao governo que a situação brasileira
deveria melhorar. Esta classe recorre a greve dos caminhoneiros para exemplificar as
dificuldades da profissão e reconhecer que esse trabalho é importante, por isso deveria
ser valorizado com melhores condições de trabalho. No entanto, apesar de entender
que há motivos para reivindicar, alguns discursos apontam um posicionamento contrário
à greve, por exemplo: por considerar que prejudica a população por ficar sem serviços
como saúde e educação; argumentar que se os trabalhadores recebem, devem
trabalhar, além de criticar alguns movimentos “bagunçados”.
Exemplo:
Sujeito 23: “Eu acho bem importante e necessário, porque está tendo muita coisa errada
no brasil, muito político roubando. Os impostos estão lá em cima, e enquanto o cidadão
está trabalhando e pagando as coisas, os políticos estão roubando.”
A classe 05 (Ambiguidade em relação a greve) apresenta ambiguidades em relação ao
direito de greve. As pessoas reconhecem que os direitos dos trabalhadores devem ser
respeitados, mas que geralmente são violados. Apontam que o governo deveria garantir
esses direitos para não ser necessário fazer greve. No entanto, discursos apontam que
a greve pode prejudicar a população que precisa dos serviços de saúde e educação,
por exemplo. Ainda há uma crítica a determinadas formas de fazer greve, que podem
apresentar violência, baderna e ser uma oportunidade para os profissionais não
trabalharem. Assim, salientam que a greve só tem resultado se for organizada, mas que
ainda assim seria melhor encontrar outras formas de resolver o problema sem fazer
greve. Os segmentos de texto reunidos nesta classe estavam relacionados aos alunos
que declararam ser do segundo ano do ensino médio em escolas privadas.
Exemplo:
Sujeito 40: “(...) só acho que prejudica mais a população mesmo. E acho que tem
trabalhador que só quer ficar sem trabalhar mesmo, tipo, se aproveita da situação. Mas
se for uma coisa organizada, com objetivo, essas coisas, acho que valem a pena.”
A classe 02 (Percepção dos estudantes sobre uma greve que os atinge) apresenta uma
peculiaridade: fala majoritariamente sobre greve de professores. Nesse sentido, tratase de alunos falando sobre uma greve que eles também vivem. Apesar de reconhecer
que a greve é uma luta pelos direitos (que geralmente são violados pelo governo), os
alunos argumentam que a greve não é boa para a população, pois pode atrapalhar
pessoas que não quiseram aderir a greve. Além disso, argumentam que prejudica os
alunos, na medida em que o ano letivo fica atrasado. Há o predomínio da visão voltada
para as necessidades dos alunos, em detrimento das necessidades dos professores.
Ainda há um discurso de descrença na eficácia das greves, ressaltando que o governo
não se importa com as reivindicações dos professores e podem, inclusive, ameaçar
seus empregos. Além disso, sugerem a realização de mobilizações, com reflexões sobre
a luta pelos direitos, mas sem greve. Os discursos alocados nesta classe relacionaramse aos alunos que se declararam católicos.
Sujeito 9: “Eu acho uma greve justa, mas será que vai mudar alguma coisa com essas
greves que está havendo em nosso país? Será que eles ainda ligam para gente? Aí fica
tendo essas greves, prejudicando os alunos, por exemplo e não muda nada.”
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Essas 06 classes apresentam as RS sobre o direito de fazer greve, no entanto, há
diferentes significados entre elas. O dendograma de classes (em anexo) mostra
agrupamentos que demonstram as semelhanças entre as classes, mas também as suas
diferenças.
O agrupamento entre as classes 06 e 01 diz respeito ao entendimento de greve como
um instrumento de denúncia e luta por transformações. Enquanto a classe 06 faz uma
análise mais concreta, exemplificando os motivos que podem fazer o trabalhador entrar
em greve, a classe 01 levanta aspectos mais conceituais, que definem o que é uma
greve.
Já o agrupamento entre as classes 04 e 03 apresenta uma análise em uma dimensão
mais societal, explicando que os problemas sociais são os motivos para as greves. A
classe 04 enfatiza a importância da força de trabalho para a sociedade, enquanto a
classe 03 levanta críticas ao governo/política, pois, nessa percepção, o governo deveria
garantir os direitos, para não ser necessário recorrer à greve.
Estes dois primeiros agrupamentos (classes 06 e 01 - classes 04 e 03) se ligam,
formando um eixo de visão positiva sobre a greve, destacando a necessidade e o direito
do trabalhador em fazer as reivindicações.
No eixo oposto, o agrupamento entre as classes 05 e 02 corresponde a uma visão crítica
negativa, ressaltando principalmente os prejuízos que a greve pode acarretar para as
pessoas que não fazem greve. Essas classes demonstram uma percepção mais
pessoal, ressaltando os prejuízos que a greve pode acarretar para terceiros (a
população que não está em greve).
Discussão
O direito de fazer greve é garantido pela Constituição de 1988 a trabalhadoras e
trabalhadores. Conforme o art. 9° “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender” (BRASIL, 1988). No entanto, apesar de um direito
assegurado, as RS sobre esse tema não são consensuais, conforme os resultados da
presente pesquisa.
Essa heterogeneidade de RS também é identificada por Souza (2018). O autor
investigou as RS sobre a greve, não com alunos, mas com profissionais da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) que passaram por greves durante a carreira. Nesse
sentido, apresenta as percepções, vivências, motivações e impactos das greves para
aqueles que participaram do movimento.
Os entrevistados afirmaram que um dos motivos para a mobilização é a luta pelos
direitos, como revisão geral anual da remuneração, ajustes na jornada de trabalho e
denúncia ao descumprimento de acordo de outras greves. Além disso, os discursos
indicam a greve como uma forma de pressionar o governo por mudanças,
principalmente de remuneração. Mesmo sabendo que a greve pode acarretar impactos
negativos, os entrevistados apontam que a paralisação das atividades é a única forma
de abrir negociação com o governo (SOUZA, 2018). Esses apontamentos corroboram
com as classes 06 e 01, nas quais os estudantes compreendem a greve como um
instrumento de reivindicação dos trabalhadores.
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Souza (2018) também apurou a adesão dos profissionais à greve e concluiu que fatores
como: convicção de que a greve não é efetiva, pressão da chefia, atuação em cargos
de direção etc podem influenciar trabalhadores a não aderirem ao movimento. Ou seja,
assim como os estudantes, alguns trabalhadores também não concordam com as
greves.
Alguns discursos dos alunos, principalmente da classe 03, responsabilizam o governo
pela greve, ao argumentar que se há greve, há direitos que estão sendo violados pelo
Estado. Esses resultados condizem com dados do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2017) sobre as greves em 2016:
houve 2.093 greves, e 74% das horas paradas em greve corresponde à esfera pública.
Além disso, 81% dos movimentos foram caracterizados como greves defensivas, ou
seja, reivindicações pela defesa de condições dignas de trabalho e contra o
descumprimento de direitos.
A classe 04 discorre sobre a importância da força de trabalho para a sociedade, no
sentido de que o trabalho é responsável pelo desenvolvimento do país, e que por isso
o governo deve garantir melhores condições de trabalho, alguns alunos usaram o
exemplo da greve dos caminheiros. Há vários estudos que investigam o impacto desta
greve para economia, como no setor agropecuário (KRETER, et al., 2018) e no turismo
(LOPES, et al., 2020). No entanto, são enfatizados os prejuízos econômicos de uma
greve, mas não apresentam críticas sobre as questões sociais que motivam a greve, ou
maiores preocupações com as condições de trabalho.
As classes 05 e 02 se distanciam das demais, pois apresentam uma perspectiva
negativa da greve: os prejuízos que pode causar a terceiros. A classe 02 remete
majoritariamente às greves dos professores como algo que prejudica os alunos. Nesse
caso, há uma preocupação dos alunos com a própria situação, o cumprimento do ano
letivo, desconsiderando as condições de trabalho do professor.
Esses resultados podem indicar um posicionamento crítico dos alunos, já que são
pessoalmente afetados pela greve. Talvez essa questão possa ser explicada pelas
pertenças grupais, pois retrata um grupo que sente-se prejudicado pela greve realizada
por outro. Além disso, esse posicionamento pode influenciar os alunos a deslegitimar
as reivindicações dos professores, podendo demonstrar pouca sensibilidade ao
processo de precarização do trabalho docente. Segundo Oliveira (2017) a precarização
reflete nos salários, jornadas de trabalho e tipos de contrato, e se expressa em uma
crise de mobilização.
A visão crítica observada nas classes 05 e 02 contra a greve de determinados grupos
de trabalhadores parecem ter um efeito desmobilizador na luta por melhores condições
de trabalho. O estudo de Oliveira (2017) indica a falta de apoio da comunidade escolar
(pais, alunos e outros funcionários) como um aspecto que desmotiva a participação dos
professores em movimentos grevistas.
São necessárias outras pesquisas para entender a construção das RS negativas sobre
a greve. No entanto, os estudos de Lima (2004) e Santos (2014) mostram resultados
interessantes sobre a divulgação midiática das greves. Os autores constataram que o
Jornal Nacional sempre enfatiza os prejuízos provocados pela greve, na tentativa de
responsabilizar os grevistas, mas não discutem os fenômenos sociais que motivam as
greves.
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Conclusão

Conforme os resultados obtidos, o direito à greve não é algo consensual. Enquanto
alguns estudantes reforçam a necessidade da greve na luta por transformações sociais
e melhorias no trabalho, outros apresentam uma descrença na eficácia e atribuem os
prejuízos da greve aos grevistas. No entanto, é importante destacar que essas RS
poderiam mudar se a pesquisa fosse realizada em outros contextos, por exemplo, em
outras escolas e em diferentes cidades do estado.
Acredita-se que essas RS possam ser influenciadas por pertenças grupais. A classe
que demonstra apoio e reconhece a greve como uma forma de lutar por direitos (classe
06) é formada por alunos de escola pública, normalmente pertencente a classe
trabalhadora, que vivenciam processos de violação de direitos no mercado de trabalho.
Já a classe que apresenta uma visão negativa sobre a greve é ancorada em estudantes
de escolas privadas, eles apresentam uma análise mais pessoal, indicando que se
sentem prejudicados pelas greves, no entanto esses alunos geralmente compõem a
classe média e vivenciam menos as precarizações no trabalho. No entanto, são
necessários mais estudos para compreender melhor essa relação.
Além disso, o estudo apresentou algumas limitações e dificuldades. A ampliação da
amostra não foi possível, devido a pandemia de coronavírus, limitando a pesquisa a 53
entrevistados. Essa situação também dificultou as supervisões de pesquisa, que foram
convertidas para formato remoto. Por isso, foi necessário utilizar de tecnologias para
realizar supervisões formativas sobre os conteúdos (Representações Sociais e
Gerações de Direitos Humanos) e análise dos resultados (utilização do Software
IRAMUTEQ e método de análise).
Apesar dessas dificuldades impostas pela pandemia, foi possível manter um
cronograma semanal de encontros virtuais entre as bolsistas e o professor orientador.
Nessas supervisões foram trabalhadas as habilidades pesquisa bibliográfica;
preparação, análise e síntese de dados; aprendizagem e discussão dos conceitos
estudados; e prática da escrita acadêmica.
Por fim, defende-se a importância de realizar novas pesquisas sobre o tema, com a
finalidade de compreender as RS sobre o direito à greve em uma amostragem mais
ampla, abrangendo outros contextos e categorias, como trabalhadores. Compreender
esse fenômeno é importante para pensar estratégias para defesa dos DH.
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Anexos

Dendograma de classes - Resultado
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TÍTULO: A motivação no trabalho para docentes da UFRN: uma abordagem qualitativa
Resumo
As constantes transformações no mundo do trabalho impactam na motivação para o
trabalho, reverberando inclusive na classe docente. Objetivou-se investigar a motivação
para o trabalho dos docentes efetivos da FACISA, tendo como recorte os fatores de
expectativa, que é um dos componentes da teoria da expectativa de Vroom (1964).
Partindo dessa teoria, aplicou-se questionário estruturado sobre o tema (versão
reduzida do Inventário da Motivação e do Significado do trabalho - IMST) e uma ficha
sociodemográfica, para caracterização da amostra. Participaram 19 docentes, sendo a
maioria do sexo feminino (78,9%), idade entre 31 e 40 anos (57,9%) e com até cinco
anos atuando na instituição (57,9%). Comparando as médias entre grupos (teste t) por
características
sociodemográficas,
observou-se
diferenças
estatisticamente
significativas nas expectativas para todos os fatores, sendo o fator Responsabilidade
aquele que apresentou maior variação (idade, tempo de docência na instituição e função
administrativa). Sugestões para pesquisas futuras são apresentadas.
Palavras-chave: Motivação no trabalho. Expectativa. Docentes. Universidades federais.
TITLE: Work motivation for UFRN professors: a qualitative approach
Abstract
The constant changes in the world of work impact the work motivation, reflecting even in
the teaching class. The objective of this study was to investigate the work motivation of
FACISA's permanent professors, based on the expectation factors, which is one of the
components of Vroom's Theory of Expectation (1964). Based on this theory, a structured
questionnaire was applied to the theme (reduced version of the Inventory of Motivation
and Meaning of Work - IMST), and a sociodemographic form to characterize the sample.
Nineteen professors participated in the study, the majority of whom were female (78.9%),
aged between 31 and 40 years old (57.9%), and with up to five years working at the
institution (57.9%). Comparing the means between groups (t test) by sociodemographic
characteristics, there were statistically significant differences in expectations for all
factors, with the Responsibility factor being the one with the greatest variation (age,
teaching time at the institution, and administrative function). Suggestions for future
research are also presented.
Keywords: Work motivation. Prospects. Professors. Federal universities
Introdução
A consolidação do modelo de reestruturação nos modos de produção capitalista ocorreu
no cenário nacional a partir da década de 1990. A isto, resultam-se significativas
transformações, cujo trabalho metamorfoseado pauta-se sobretudo no modelo toyotista.
Tal reestruturação se processa mediante o predomínio da concentração de capital e
expressivo avanço tecnológico, da qual emergem novos modos de produção alinhados
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a lógica de mercado. As consequências de tais mudanças figuram novos paradigmas
de produção, caracterizados por desemprego estrutural, trabalho informal e polivalência
das atividades laborais (BARBARA, 1999; ANTUNES, 1997)
Com efeito, as significativas mudanças são sentidas em todos os âmbitos da vida do
trabalhador. A presente discussão tem como foco de estudo o trabalho do docente
atuante no ensino superior público, que também se encontra imerso nesse cenário. De
fato, com o avanço de tal modelo, verifica-se que de mesmo modo, é exigido da
categoria docente adaptação ao molde de mercado, acarretando sobrecarga de trabalho
na medida em que o desempenho se dá mediante a produção acadêmica, engajamento
em distintas atividades de ensino pesquisa e extensão, contribuindo para a
competitividade e individualismo (PIZZI; KLEIN, 2015). Diante de tal quadro, no qual as
transformações do trabalho apontam para uma potencialização da precarização e
sobrecarga trabalho, compete indagar: como os docentes de ensino superior estão
motivados para o trabalho?
A motivação refere-se a um importante processo da conduta humana, sendo um
processo psicológico que abarca múltiplos fatores, desde biológicos até históricos
(GONDIM; SILVA, 2014). Tais autoras verificam que a literatura que discorre sobre a
motivação aplicada ao campo do trabalho é classificada de distintas formas, em
decorrência de qual objeto a vertente teórica se pauta para analisar. Dentre o leque de
possibilidades, encontra-se, por exemplo, a classificação dos estudos divididos entre
teorias da motivação de conteúdo, em que a motivação é interpretada como a satisfação
de necessidade, juntamente às teorias de processo, cuja motivação é entendida como
um processo de tomada decisão, com base na percepção (GONDIM; SILVA, 2014).
Em meio a tal quadro de classificação conceitual, aqui recorre como aporte a teoria das
Expectativas de Victor Vroom (1995), inscrita dentro do campo das teorias processuais.
Segundo Borges e Alves-Filho (2001), essa teoria entende a motivação enquanto a força
motivacional, sendo a disposição para a ação, como resultado dos componentes:
Valência (valores que trabalhadores atribuem ao resultado do seu trabalho),
instrumentalidade (percepção da relação entre a ação e resultado do trabalho) e
Expectativa (antecipação dos resultados esperados a partir de sua ação).
Partindo das considerações supracitadas, o presente projeto de pesquisa teve como
objetivo geral investigar a motivação para o trabalho dos docentes efetivos da
FACISA/UFRN. Neste relatório, será adotado o objetivo específico: identificar que
expectativas da motivação os docentes atribuem ao seu trabalho e o resultado do seu
ofício.
A pesquisa demonstra sua relevância em distintos níveis: para os docentes, a
participação diz respeito a momento de reflexão sobre seu próprio fazer profissional,
ponderando sobre os aspectos que envolvem sua motivação para atividade laboral; para
a unidade acadêmica, se refere a mapeamento dos aspectos motivantes e
desmotivantes do trabalho no campus em questão; para a UFRN, refere-se a conhecer
os fatores que contribuem para a força motivacional dos docentes, e desse modo, para
o seu desempenho; para os demais atores circunscritos na instituição e comunidade,
através de posterior publicação dos achados da pesquisa, discutir fenômenos que
implicam na motivação para a realização do trabalho dos docentes da UFRN.

Metodologia
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Participaram docentes do ensino superior efetivos da Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairi (FACISA), unidade acadêmica da UFRN, em Santa Cruz-RN. Os professores
ministram aula para os cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e
Psicologia, bem como o Núcleo Básico, onde ministram disciplinas nos cursos
sinalizados. Toda a população de docentes efetivos da FACISA foi convidada (N=72) a
participar da pesquisa.
Com vistas a cumprir o objetivo específico proposto, o presente trabalho teve seu
delineamento metodológico dividido em duas fases:
1ª etapa: Investigação de cunho quantitativo acerca da força motivacional
Para a fase de investigação a nível quantitativo, utilizou-se como instrumento de coleta
de dados o Inventário de Significado e Motivação do trabalho – ISMT (BORGES;
ALVES-FILHO, 2003) em sua versão reduzida. O IMST consiste em um questionário
com 171 itens, que investigam a força motivacional e significado para o trabalho
(BORGES; ALVES–FILHO, 2001; BORGES; ALVES-FILHO; TAMAYO, 2008). É uma
ferramenta com embasamento teórico e metodólogo robusto, servindo para a
investigação acerca dos construtos ao qual o instrumento se destina a investigar
(BORGES;ALVES-FILHO, 2003). A versão utilizada na presente pesquisa correspondeu
àquela voltada para a investigação da motivação (Expectativa) para o trabalho,
respaldada pela teoria das Expectativa, de Vroom. O IMST possui validade testada,
validada e publicada para a comunidade cientifica (BORGES, ALVES-FILHO; TAMAYO,
2008; ALVES FILHO, 2012).
Sendo assim, em sua versão reduzida, o questionário avalia e explora os fatores de
Expectativa, dispondo de 62 itens na forma de frases afirmativas sobre o trabalho, tendo
como norteador a indagação “O quanto você espera que seu trabalho apresente o
resultado indicado?”. Cada item do instrumento apresenta uma frase seguida de uma
escala de valores que o participante deveria atribuir conforme sua expectativa sobre o
trabalho:
0 = inexistente, 1 = pouco, 2 = moderadamente, 3= muito, 4= totalmente.
A seguir, elencar-se-á os fatores apresentados pelo instrumento a respeito da
expectativa, bem como a definição para cada elemento (BORGES; ALVES-FILHO;
TAMAYO, 2008, p. 227):
FE1 – Auto-expressão: diz respeito a quanto o sujeito acredita que seu trabalho
proporcionará oportunidades para ser reconhecido e expressar suas habilidades e
sentimentos;
FE2 - Desgaste e desumanização: indica o quanto o sujeito crê que o trabalho acarrete
esgotamento de si próprio;
FE3 - Responsabilidade: refere-se a quanto o indivíduo acredita que o trabalho irá
proporcionar o cumprimento de tarefas e normas, sendo responsável por suas próprias
decisões, de modo a assumir suas obrigações, respeitando a hierarquia.
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FE4 - Recompensas e independência econômica: reúne expectativas do sujeito sobre
o quanto o trabalho pode ofertar quanto ao sustento financeiro e estabilidade
econômica;
FE5 - Segurança e Dignidade: indica o quanto o indivíduo espera pela adoção de
medidas de segurança e por respeito como trabalhador, nas condições de igualdade
oferecidas.
O questionário foi aplicado de forma online, por meio da plataforma Google Forms. Essa
versão dispõe de: apresentação da pesquisa; garantia do cumprimento dos aspectos
éticos em pesquisa; contatos dos responsáveis pelo estudo; e consentimento em
participar da pesquisa. Na sequência, foram apresentadas perguntas para
caracterização da amostra e os itens que compõem o questionário propriamente dito.
Feita a criação do inventário online, realizou-se mapeamento junto à Coordenação
Administrativa dos Cursos da unidade acadêmica FACISA, para coletar o endereço
virtual institucional dos docentes efetivos da instituição. O link para acesso individual ao
formulário foi gerado e enviado para cada participante através da lista dos endereços
eletrônicos.
O grupo de pesquisa responsável pela coleta realizou testes piloto, a fim de verificar o
nível de compreensão dos itens, tempo estimado para participação e distribuição das
questões por página, de modo a evitar fadiga dos participantes, na interação com o
questionário. Mediante esse procedimento, verificou-se a média de 10 minutos para
preenchimento da versão online do instrumento.
O envio do formulário, através de link para acesso individual, foi acompanhado de
sensibilização feita oralmente, entre pares dos docentes, reforçado pelos
coordenadores de curso e de modo virtual, com apresentação da pesquisa por e-mail,
além de cartaz em imagem virtual, compartilhado em grupos de aplicativos restritos aos
professores da referida unidade.
As respostas coletadas foram analisadas pelo banco de dados SPSS (Statiscal Package
of Social Sciense), versão 19. Ao todo, foram 19 questionários válidos preenchidos
durante o período do segundo semestre de 2019.
2ª etapa: investigação de cunho qualitativo
O segundo momento de investigação da pesquisa, previsto para o primeiro semestre de
2020, foi interrompido em virtude da atual pandemia da COVID-19, anunciada pela
Organização Mundial da Saúde desde março do corrente ano e que perdura até o
presente momento. Assim, para o presente relatório será levado em conta os resultados
obtidos com aplicação do referido inventário. A continuação da pesquisa em momento
futuro e seguro consistirá em realização de entrevistas semiestruturadas com os
docentes da FACISA, mediante roteiro semiestruturado, que versa sobre os itens acerca
da motivação para o trabalho de acordo com a Teoria das Expectativas. Tal estratégia
metodológica visa permitir explorar os resultados encontrados na primeira etapa da
pesquisa, a partir da fala dos próprios participantes. As entrevistas serão gravadas e
transcritas na integra, objetivando captar a percepção dos professores durante o
momento. A análise da transcrição das entrevistas será realizada pelo programa de
software QDAMiner (Qualitative Data Analysis Software), baseando-se na análise se de
conteúdo (BARDIN, 1995).
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Resultados e Discussões

Perfil sociodemográfico da população
Analisados sob estatística descritiva, realizamos a caracterização sociodemográfica da
amostra. As especificações da amostra apontadas através da ficha sociodemográfica
auxiliam a compreensão dos fatores, apresentados na sequência. Responderam 19
professores (26,39%), atuantes nos seguintes cursos da unidade acadêmica:
Enfermagem (36,8%), Fisioterapia (15,8%), Núcleo Básico (5,3%), Nutrição (10,5%) e
Psicologia (31,6%). A maioria dos respondentes foram professoras, representando
78,9% da amostra, enquanto 21,1% eram professores. A faixa etária com maior
concentração de participantes foi entre 31 e 40 anos (57,9%), seguido por docentes
entre 41 a 50 anos (26,3%), até 30 anos (10,5%) e entre 51 e 60 anos (5,3%).
No que concerne ao estado civil, 47,4% afirmaram serem casados, 26,3% solteiros(as),
15,8% em união estável e 10,5% separado(a)/divorciado(a). Outrossim, 47,4% dos
docentes relataram viverem a experiência de maternidade/paternidade. Destes, 26,3%
relataram possuírem um filho e 21,1% dois filhos.
Foi questionado quantas pessoas, com exceção do próprio docente, dependem da
renda dele(a). A maior frequência de respostas figurou entre zero (31,6%) e duas
(31,6%) pessoas dependentes de suas rendas. Dentre os 19 respondentes, 11
afirmaram não residirem em Santa Cruz (57,9%). Destes, 26,3% docentes realizam
descolamento diário, 26,3% efetuam o trajeto semanalmente, enquanto 10,5% se
deslocam de outra forma (não especificado).
Referente à carreira docente e à organização do trabalho, observou-se que a maioria
dos participantes (57,9%) possui até 5 anos como docentes na UFRN, enquanto 36,8%
lecionam na instituição entre 6 a 10 anos, e apenas 5,3% apresenta um tempo na
universidade entre 11 e 15 anos. Além disso, 73,7% dos docentes afirmaram ser
doutores, 15,8% mestres e 10,5% possuem pós-doutorado. Já sobre a modificação no
nível de carreira, 94,7% dos participantes se declararam docentes adjuntos e 5,3%
assistente.
Sobre a organização do regime de trabalho, verificou-se que 94,7% dos docentes
exercem seu trabalho na condição de dedicação exclusiva (DE), com 40 horas
semanais, e 5,3% destes realiza seu trabalho sem a condição de DE, mas com 40 horas
semanais de jornada. Além de atuarem como docentes, 68,4% dos participantes
afirmaram exercer algum tipo de atividade administrativa na instituição.
Motivação para o trabalho – fator Expectativa
A partir das respostas dos respondentes relativas aos itens do instrumento, realizou-se
estatísticas descritivas e inferenciais. Foram levantados os escores para cada fator de
expectativa identificado, bem como a distribuição por intervalo de respostas (Tabela 1).
Os fatores com maiores médias foram Segurança e Dignidade – FE5 (M=3,69;
DP=0,54), Independência econômica - FE4 (M=3,66; DP=0,26) e Responsabilidade –
FE3 (M=3,49; DP=0,33). Observando as respostas dos participantes por intervalo, pode-
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se compreender que para o primeiro, há alta expectativa (84,2%) de que o trabalho
provê segurança e condições de igualdade entre os trabalhadores. Para o segundo, é
consensual entre os participantes (100%) que o trabalho deva prover o sustento e a
estabilidade financeira. E no terceiro, percebe-se alta expectativa (89,5%) quanto ao
cumprimento das tarefas e obrigações no trabalho, bem como ao sentimento de
responsabilidade e dignidade.
Para os demais fatores, embora a maior concentração de respostas encontra-se nos
intervalos mais elevados, observa-se distribuição nos demais intervalos. Assim, para o
fator Autoexpressão - FE1, há participantes que apresentam expectativa moderada
(5,3%) para um trabalho que proporcione reconhecimento e espaço para expressar suas
habilidades e sentimento. No fator Desgaste e desumanização - FE2, por sua vez,
observa-se que enquanto 26,4% dos docentes apresentaram baixa a moderada
expectativa para um trabalho que resulte em esgotamento, exigências de rapidez,
desproporção entre esforços e recompensas, enquanto que 73,7% apresentaram altas
expectativas para um trabalho nesses termos. É possível que a precarização no trabalho
experimentada por esses professores contribua para uma naturalização de tais
condições e, nesse sentido, explique, ao menos em parte, o elevado número de
docentes que apresentaram altas expectativas.
Verificou-se, ainda, por meio de análise estatística (teste t), se haveria diferenças
estatisticamente significativas nas expectativas para com o trabalho, quanto ao perfil
sociodemográfico dos docentes. Comparamos, então, as variáveis que permitiram a
organização dos respondentes em dois grupos: sexo, se atuam (ou não) em algum
cargo administrativo, se reside (ou não) em Santa Cruz, idade (intervalar) e tempo de
docência na intuição (intervalar). Tais variáveis foram selecionadas por apresentarem
maior heterogeneidade.
Para a variável sexo, observou-se que as docentes (M=3,82; DP=0,39) apresentaram
mais expectativas para o fator Segurança e Dignidade – FE5 (F=7,95; p<0,01) que os
docentes (M=3,22; DP=0,80). Em pesquisa desenvolvida por Davoglio, Spagnolo e
Santos (2017), questões como segurança e estabilidade foram apontados por docentes
como fatores para a permanência na profissão docente. Acredita-se que o destaque
conferido pelas docentes da FACISA a tal fator envolva questões intrínsecas às
condições do trabalho realizadas em instituição de ensino superior pública, envolvendo
a estabilidade por concursos e títulos, que podem ser apontadas como itens que
influenciam o engajamento quanto à motivação para a profissão (DAVOGLIO;
SPAGNOLO; SANTOS, 2017).
A segunda variável analisada referiu-se a exercer (ou não) alguma atividade
administrativa, além da docência. Verificou-se diferença estatisticamente significativa
para os fatores Responsabilidade – FE3 (F=6,51; p<0,05) e Independência econômica
- FE4 (F=4,71; p<0,05). No primeiro, observou-se que aqueles que não exercem função
administrativa (M=3,63; DP=0,15) apresentaram mais expectativa para o cumprimento
das obrigações no trabalho e senso de responsabilidade e dignidade, que aqueles que
exercem (M= 3,42; DP=0,37). Os docentes que exercem algum tipo de função
administrativa, a exemplo de coordenação de curso, de estágio ou de clínica-escola,
esperaram em menor escala o referido fator, com relação a ser o próprio responsável
pela realização de suas tarefas e tomadas de decisões, dentro do quadro hierárquico
no qual está situado dentro da instituição. É possível que este dado possa ser
consequência de esses professores conhecerem mais a fundo os trâmites burocráticos
que regem a unidade acadêmica, o que pode ter refletido no modo pelo qual esperam,
em menor intensidade, possuírem de fato as características que estruturam o fator
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representado. No segundo fator (FE4), os docentes que não assumiram função
administrativa apresentaram maior expectativa (M=3,77; DP=0,15) quanto a
independência econômica, quando comparados aos docentes que exercem docência
concomitante a funções administrativas (M=3,60; DP=0,29). O acúmulo de atividades
(docência e atividades administrativas) não necessariamente implica em aumento e/ou
adicional na remuneração recebida e talvez, por isso, tais docentes apresentem menos
expectativas a esse fator que os demais.
Na terceira variável analisada, se o/a docente reside (ou não) em Santa Cruz,
encontrou-se diferença estatisticamente significativa para os fatores Desgaste e
desumanização - FE2 (F=8,36, p<0,01) e Independência econômica - FE4 (F=6,33,
p<0,05). No primeiro, os docentes que não residem em Santa Cruz esperam menos
(M=2,14; DP=0,91) um trabalho que esgota e exige mais que o recompensa, do que
aqueles que residem na cidade (M=2,22; DP=0,26). Para o outro fator (FE4), por sua
vez, aqueles que não residem em Santa Cruz (M=3,79; DP=0,14) apresentaram maior
expectativa quanto a independência econômica do que aqueles que residem na cidade
(M=3,48; DP=0,29). É compreensível que aqueles que residem em Santa Cruz esperem
mais por um trabalho desgastante, quando se considera maior flexibilidade em seus
horários para exercerem suas atividades e/ou maior disponibilidade para atenderem as
demandas institucionais que surgem ao longo do semestre letivo. Do mesmo modo, é
possível que a expectativa de independência econômica possa estar relacionada ao
poder e acessibilidade de desfrutar dos bens e serviços da sociedade, especialmente
aqueles voltados à cultura e ao lazer, já que a maior parte desses docentes que não
residentes em Santa Cruz, vivem na capital do estado.
A variável idade foi organizada em dois grupos: até 40 anos e acima de 40 anos. Foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas para os fatores Autoexpressão FE1 (F=6,20, p<0,05), Responsabilidade - FE3 (F=6,00; p<0,05) e Segurança e
Dignidade – FE5 (F=14,41; p<0,001). Assim, os docentes com idade acima de 40 anos
(M=3,62; DP=0,21) esperam mais de um trabalho que proporcione reconhecimento e
possibilite expressar suas habilidades e sentimentos (FE1), que aqueles com até 40
anos (M=3,30; DP=0,73). Aqueles que possuem mais de 40 anos (M= 3,69; DP=0,14)
apresentaram mais expectativas para um trabalho que permita o cumprimento das
tarefas e obrigações no trabalho, trazendo um sentimento de responsabilidade e de
dignidade (FE3), que aqueles com até 40 anos (M=3,39; DP=0,35). Do mesmo modo,
os docentes com idade acima de 40 anos (M=3,94; DP=0,09) esperam mais por um
trabalho que provê segurança e condições de igualdade entre os trabalhadores (FE5),
que aqueles com até 40 anos (M=3,58; DP=0,62).
Por fim, a última variável analisada, tempo de docência na intuição, foi agrupada em até
cinco anos e acima de cinco anos. Houve diferenças estatisticamente significativas para
o fator Responsabilidade – FE3 (F=6,96, p<0,05). Assim, os docentes que possuem até
cinco anos de atuação na instituição (M= 3,33; DP=0,33) apresentaram maior
expectativa para um trabalho que possibilite o cumprimento das tarefas e obrigações,
trazendo um sentimento de responsabilidade e dignidade, do que aqueles que possuem
mais de cinco anos na instituição (M=3,70; DP=0,17). É possível que o pouco tempo na
instituição e ainda estarem em processo de conhecimento e reconhecimento dos modos
de funcionamento da universidade contribua para que a expectativa seja maior nos mais
novos e/ou inexperientes.
Compreendendo aqui a responsabilidade enquanto o sentimento de esperar conseguir
cumprir com as tarefas e obrigações que a organização prevê para tal função, cumpre
assinalar a elucidação que Lemos (2011) tece a partir de Botomé (1992), em que se
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destaca a multiplicidade de atividades atribuídas à função docente de nível superior, nas
universidades públicas. Assim, é atribuído ao esse docente o exercício da
especialização, a tecnicidade no conhecimento, a administração para os projetos
geridos no âmbito da universidade, bem como a atividade de pesquisador e escritor. Há,
nesse sentido, uma gama expressiva de tarefas esperadas para serem realizadas pelo
docente. A responsabilidade em desempenhar tal função pode, portanto, ter como
consequência a sobrecarga de trabalho, reverberando em sofrimento psíquico do
professor (LEMOS, 2011). Com isto, cabe refletir acerca da polivalência de atividades
desses docentes, em especial no âmbito público, da qual poderá resultar em
adoecimentos futuros.
Ainda que este fator, enquanto a expectativa que o trabalho proveja as condições e
assistências necessárias para o exercício da atividade laboral, tenha obtido grande
destaque na presente pesquisa, cumpre ainda frisar o eminente processo de
precarização no ensino superior público, conforme assinalado por Ribeiro e Leda (2016),
cujas constantes privatizações das instituições públicas, atreladas aos moldes de
trabalho nas configurações de mercado impostas aos docentes neste cenário, podem
acarretar perda de autonomia e precarização da atividade profissional realizada no
âmbito das universidades. Desse modo, é importante pontuar que as condições
previstas e esperadas para realização do trabalho em universidades públicas também
estejam inseridas dentro de um quadro de crescentes transformações sociais e
econômicas.

Conclusão

Considerando a elucidação teórica explanada ao longo deste estudo, compreende-se a
motivação para o trabalho como um fenômeno complexo, dinâmico e que resguarda
importância dentro dos estudos do comportamento organizacional e fenômenos
psicossociais no trabalho, pois refere-se ao nível de engajamento do trabalhador para
com o seu trabalho. Calcado na teoria das expectativas de Victor Vroom, este estudo
partiu do entendimento da motivação para o trabalho enquanto fenômeno cognitivo e
processual. Assim, cumpre entende-la enquanto sujeita a compreensão do trabalhador
com relação ao seu trabalho, bem como as circunstâncias que incide sobre ele, a citar
as constantes transformações no mundo do trabalho, que são de igual modo também
sentidas pela classe docente de ensino superior.
O objetivo principal deste estudo foi investigar a motivação para o trabalho dos docentes
efetivos da FACISA/UFRN, sendo tratado, especificamente, a estruturação da
expectativa para o trabalho docente. De modo geral, verificou-se como através de
características sociodemográficas (sexo, função administrativa, moradia em Santa Cruz,
faixa etária e tempo de docência) a compreensão dos fatores que compõe a Expectativa,
como um componente da motivação para o trabalho, se expressa diferentemente para
a amostra. Foi perceptível que os fatores Responsabilidade (FE3), Independência
econômica (FE4) e Segurança e dignidade (FE5) tiveram relevância neste estudo,
principalmente para as variáveis sexo, tempo de docência na instituição e atividade
administrativa.
Cumpre ainda frisar as perspectivas futuras para este projeto: esse estudo diz respeito
a primeira etapa de um estudo maior que, em virtude da situação pandêmica decretada
pela Organização Mundial de Saúde e vivenciada no Brasil desde março do corrente
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ano, foi interrompida. O estudo qualitativo, próxima fase do projeto, será continuado de
forma remota, investigando mediante o mesmo referencial teórico aqui abordado e
entrevistas semiestruturadas, como a força motivacional se apresenta para os docentes
efetivos da FACISA, unidade acadêmica de Santa Cruz. A construção do roteiro de
entrevistas que possibilitará investigar as narrativas dos docentes será embasada nos
resultados verificados a partir desta pesquisa.
Por fim, salienta-se aqui os desdobramentos que a presente pesquisa proporcionou:
através dela, foi criado o Grupo de estudos Trabalho e Contemporaneidade, sob
orientação da coordenadora adjunta do projeto. O grupo teve início no semestre letivo
de 2019, abordando discussões sobre a motivação para o trabalho, o trabalho docente,
além de outras temáticas abarcadas pela Psicologia Organizacional e do Trabalho e
relacionadas à temática central deste estudo. Ainda, foi escrito e aprovado um resumo
com os achados deste estudo, a ser apresentado no IX Congresso de Psicologia
Organizacional e do trabalho previsto para o segundo semestre de 2020, no formato
online.
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TÍTULO: A caracterização do perfil dos usuários de Serviços-escola de Psicologia no
Brasil
Resumo
Este estudo tem por objetivo apresentar uma revisão de literatura, reunindo os principais
resultados encontrados em pesquisas de caracterização do perfil do público atendido
nos Serviços-escola de Psicologia do Brasil. Buscas foram realizadas nas bases de
dados Periódicos Eletrônicos de Psicologia (Pepsic), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), bem como no
portal de busca Google Acadêmico, chegando a um total de 12 artigos selecionados.
Sobre a população, as pesquisas indicaram que o perfil sociodemográfico é bastante
variado acolhendo demandas de usuários de ambos os sexos, com faixa etária distintas
e renda mais baixa. Foi possível perceber algumas tendências nos resultados
encontrados, por exemplo, a prevalência de mulheres adultas jovens com queixas
emocionais e, de crianças do sexo masculino com problemas de comportamento e
aprendizagem. Como dificuldades encontradas na realização das pesquisas foi
apontada, dentre outras limitações, a recuperação do registro durante o processo de
levantamento, sendo extremamente crítica, uma vez que o número de dados
incompletos ou faltantes se mostrou elevado nos dispositivos estudados.
Palavras-chave: Serviço-escola; Perfil da clientela; Revisão de literatura.
TITLE: The characterization of the profile of users of Psychology School Services in
Brazil
Abstract
This study aims to present a literature review, bringing together the main results found
in research to characterize the profile of the public served at the Psychology School
Services in Brazil. Searches were carried out in the Electronic Psychology Journals
(Pepsic), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Brazilian Digital Library of
Theses and Dissertations (BDTD) databases, as well as in the Google Scholar search
portal, reaching a total of 12 selected articles. Regarding the population, surveys
indicated that the socio-demographic profile is quite varied, welcoming demands from
users of both sexes, with different age groups and lower income. It was possible to notice
some trends in the results found, for example, the prevalence of young adult women with
emotional complaints and, of male children with behavioral and learning problems.
Among the difficulties encountered in carrying out these researches, the recovery of the
record during the survey process was pointed out, among other limitations, as being
extremely critical, since the number of incomplete or missing data was high in the studied
institutions.
Keywords: School Service; Clientele profile; Literature review.
Introdução
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As instituições que ofertam os cursos de formação em psicologia, segundo o Artigo 16º
da Lei nº 4.119/1962, devem dispor de um Serviços-escola de Psicologia (SEP),
organizado de forma que possibilite aos graduandos o desenvolvimento de
competências para a atuação profissional, contemplando necessariamente as áreas da
clínica, educação e trabalho (Brasil, 1962). Ainda, na prática, os Serviços-Escola de
Psicologia (SEP) também vêm assumindo um importante papel de democratização do
acesso às contribuições da psicologia para a sociedade, pois configuram-se como uma
das poucas opções de assistência psicológica para a população com menor poder
aquisitivo, dadas as condições de baixo custo ou gratuidade de suas ofertas (Amaral et
al., 2012; Gonçalves, 2018), o que lhe confere importância social.
No 12° Encontro promovido pelo Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPA) do
Departamento de Psicologia e Educação, foi entendido que seria necessário realizar
uma mudança na nomenclatura desses dispositivos, de forma a reconhecer as
atividades prestadas por outras áreas (educacional, trabalho, social e comunitária), que
não só especificamente aquelas relacionadas à psicologia clínica, passando, dessa
forma, as “Clínicas-escolas”, a serem denominadas de “Serviços-escola” de Psicologia
(Amaral et al., 2012; Marturano, Silvares, & Oliveira, 2014; Melo-Silva, Santos & Simon,
2005).
Não há um modelo de atuação específico para o funcionamento dos SEP. Todavia,
estudos que realizaram o levantamento das características e das queixas clínicas dos
usuários, bem como das práticas ofertados nos SEP no Brasil, vêm mostrando a
importância de se adequar os serviços às necessidades vigentes da comunidade interna
e externa à instituição. Dando, dessa maneira, a devida importância, não só para a
formação profissional dos discentes, mas também, para o reconhecimento da realidade
concreta daqueles que chegam procurando ajuda. Para Campezatto e Nunes (2007), a
inobservância dessas necessidades podem colocar em risco o vínculo do serviço com
a comunidade, uma vez que as modalidades ou estratégias psicológicas oferecidas não
respondam adequadamente aos problemas concretos do público que procura
atendimento no serviço.
Gomes (2016) apontou uma relativa escassez de estudos sobre os SEP no Brasil,
quando levamos em consideração o alto número de cursos de graduação em Psicologia
existentes (687 em 2015). Não obstante, no estudo sobre a temática, diversos
pesquisadores têm mostrado dificuldades na realização de pesquisa nesses serviços,
haja vista a falha ou descuido com os registros dos dados dos usuários atendidos
(Bolconte, 2014; Borges, Glidden, Bisewki, Corrêa, & Tomaselli, 2018; Campezatto &
Nunes, 2007; Porto, Valente, & Rosa, 2014).
Nesse sentido, este estudo tem por objetivo apresentar uma revisão de literatura,
reunindo os principais resultados encontrados nas pesquisas de caracterização do perfil
do público atendido nos Serviços-escola de Psicologia do Brasil, ao mesmo tempo em
que será problematizado o funcionamento desses dispositivos.

Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura que abordará os estudos sobre a caracterização
do perfil dos usuários que procuraram atendimento psicológico nos SEP do Brasil. Para
isso, serão utilizados os estudos lidos na íntegra durante a primeira etapa do
cronograma do projeto de pesquisa (PIL 16492-2019). Buscas foram realizadas nas
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bases de dados Periódicos Eletrônicos de Psicologia (Pepsic), Scientific Electronic
Library Online (SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
bem como no portal de busca Google Acadêmico. Um conjunto não sistemático de 19
textos foi identificado como potencialmente interessante. No entanto, 7 desses artigos
não visaram identificar o perfil da clientela, não correspondendo, portanto, ao objetivo
proposto nesse estudo, resultando na exclusão destes. Desse modo, foram
selecionados 12 artigos, dentre um total de 19. Os resultados encontrados nos estudos
serão descritos em ordem cronológica de publicação, sendo analisados e discutidos,
posteriormente, na sessão de “discussão dos achados”.
Resultados e Discussões
REVISÃO DA LITERATURA
Louzada (2003)
O estudo investigou a clientela do Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA), da
Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 1996. Dentre o total de usuários
atendidos no mesmo ano (219 usuários), foi sorteada uma amostra de 90 casos. As
características foram levantadas a partir das fichas de cadastros, sendo coletados os
seguintes dados: sexo, idade, escolaridade, profissão, renda familiar.
Em relação ao sexo, a população atendida na época da coleta dos dados correspondia
a 48,8% para o sexo masculino, e 51,1% para o sexo feminino, isto é, uma diferença de
apenas 2 casos a mais para o sexo feminino (com 46 casos). Já a respeito da faixa
etária, destaca-se os usuários de 20 a 29 anos (26 casos), seguidos por crianças de 0
a 9 anos (24 casos), e adolescente de 10 a 19 anos (22 casos).
Quanto à renda familiar, foram predominantes aqueles que declararam possuir renda
familiar de 1 a 3 salários mínimos, e de 4 a 6 salários mínimos, ambas as classificações
com 25 casos. A soma das duas classificações totalizam o percentual de 55,6%.
No que diz respeito à escolaridade da clientela, observou-se que a maior parte dos
usuários atendidos no dispositivo possuíam formação incompleta do primeiro grau,
sendo em sua maioria crianças (37 casos), o que pode justificar o achado. Como
segunda predominância, destaca-se os usuários com ensino superior incompleto, que,
segundo a autora, correspondem aos estudantes da própria universidade sede do
Serviço-escola. Já no que diz respeito à profissão, os usuários com ocupação em
profissões não especializadas representaram a maior parcela (20%).
Por fim, a autora conclui que os resultados revelam a necessidades de ações que
contemplem o público idoso, parcela da população ausente nos dados do serviço, e
ratifica a importância do aperfeiçoamento e do cuidado com os registros dos dados.
Romaro e Capitão (2003)
A pesquisa levantou o perfil de 590 usuários atendidos entre os anos de 1995 a 2000,
no Serviço-escola da Universidade São Francisco, situado na cidade São Paulo. Os
dados de caracterização coletados a partir das fichas de triagem e dos prontuários
foram: gênero, idade e escolaridade.
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Em relação aos resultados, observou-se, para a variável “gênero”, que o sexo feminino
foi predominante em todos os seis anos de atendimento. Todavia, ao cruzar o gênero
com a variável “idade”, os pesquisadores constataram que na faixa etária entre 5-9 anos,
e entre 10-14 anos, ocorreu maior prevalência de meninos.
No que se refere à escolaridade, a distribuição foi feita mediante o agrupamento da faixa
etária, seguindo a seguinte forma: crianças de 0-14 anos, com predomínio do ensino
fundamental incompleto; adolescentes de 15-19 anos, com predomínio do ensino médio
incompleto; adultos a partir de 20 anos, com predomínio do ensino médio completo.
Por fim, os pesquisadores compreendem que é necessária a maior aproximação com a
comunidade, visando o reconhecimento do serviço, e chama a atenção para a
necessidade de um maior direcionamento das atividades para o público idoso, parcela
que apresentou frequência muito baixa durante os anos de investigação.
Campezatto e Nunes (2007)
O estudo analisou o perfil da clientela atendida em dez SEP da Região Metropolitana
de Porto Alegre, no ano de 2004, porém, dois desses serviços foram excluídos, um por
não dar retorno ao contato feito pelos pesquisadores, e outro por ainda estar em
processo de implementação. Como fonte para coleta dos dados, foram examinadas as
fichas de atendimento, os prontuários e os livros de registro de 3.640 usuários. As
variáveis coletadas foram: sexo, idade, ocupação, escolaridade e renda familiar.
Os achados revelam a predominância do sexo feminino, representando 59,73% da
amostra. No que diz respeito à faixa etária, observou-se a predominância de crianças
de 6 a 10 anos, seguidas de adolescentes de 11 a 15 anos (11, 74%). Ao cruzar essas
duas variáveis (sexo e idade), os pesquisadores identificaram prevalência do sexo
masculino entre os usuários de 6 a 15 anos.
Quanto à ocupação, a maior parcela foi representada pelos estudantes (42,45%), o que
pode ser justificado na prevalência das crianças e adolescentes no serviço, em minoria,
destacam-se os funcionários públicos, com 0,67%. Já para o nível de escolaridade, 37%
da população na ocasião da pesquisa estava cursando o ensino fundamental, em
minoria, os usuários que estavam cursando a pós-graduação (0,33%). Sobre a renda
familiar, notou-se uma variação de R$250,00 até acima de R$5.000, a prevalência foi
dos usuários com renda de R$501,00 até R$1.000 (26,73%).
Após avaliarem tais dados, os autores concluem que houve uma tendência para dois
perfis típicos: crianças do sexo masculino de 6 a 10 anos, com problemas de
comportamentos e de aprendizagem, e mulheres jovens com problema de
comportamento afetivo. Como problema no desenvolvimento do estudo, destacam a
falta de padronização no registro dos dados ou a omissão desses..
Justen et al. (2010)
A pesquisa realizou um levantamento de caracterização da população atendida entre
os anos de 1993 a 2006, no Centro de Psicologia Aplicada (CPA), da Universidade
Paranaense (UNIPAR). Foram selecionadas 2.953 fichas de triagem, sendo coletadas,
dentre outras varáveis: gênero, idade, escolaridade, profissão e nível socioeconômico.

CIÊNCIAS DA VIDA

1806

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

A maior parte dos usuários triados pertenciam ao gênero feminino (63,5%). Já no que
diz respeito à faixa etária, destaca-se a procura dos adultos de 21 a 40 anos (32,0%),
seguidos por adolescentes de 13 a 20 anos (23,8%).
Em relação à escolaridade, verificou-se acentuada concentração dos usuários com
ensino fundamental incompleto (34,6%), seguidos pelos usuários com ensino superior
incompleto (15,0%), e ensino médio incompleto (7,6%).
Quanto à profissão, os resultados revelam que os usuários sem ocupação representam
23,9% da amostra, seguidos dos estudantes (23,0%) e dos empregados, com carteira
assinada ou servidor público (18,4%). Sobre a renda, observou-se o predomínio de
usuários que recebem menos de três salários mínimos (52,6%), seguidos pelos que
recebem de três a seis salários mínimos (18,5%).
Quanto às considerações finais, os pesquisadores chamam a atenção para a
necessidade de uma padronização das fichas de triagem e de um sistema informatizado
para o cadastro dos dados dos clientes, o que, segundo os autores, facilitaria o acesso
às informações, tanto para o serviço, como para futuras pesquisas no CPA.
Bortolini, Pureza, Andretta e Oliveira (2011)
Foram analisados os prontuários de 92 usuários atendidos por meio da Terapia
Cognitivo-comportamental (TCC), no SEP da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS). Para a caracterização da amostra, foram extraídas, dentre
outras variáveis: sexo, idade, escolaridade, estado civil, ocupação e renda.
Os achados revelam a predominância do sexo feminino, representando 67,4% da
amostra. Já a respeito da idade, a maior concentração foi do público adulto (69,6%),
seguido pelos adolescentes (25,0%) e idosos (5,4%).
Em relação à escolaridade, destacaram-se os usuários com ensino médio incompleto
(21,7%), seguidos por aqueles com ensino médio completo (21,7%) e por aqueles com
formação superior incompleta (20,7%). Quanto ao estado civil, os solteiros
representaram 48,9% da população atendida no serviço, seguidos pelos casados
(39,1%) e separados/viúvos (12,0%).
No que diz respeito à ocupação, os estudantes representaram 41,3% da amostra,
seguidos pelos usuários classificados como “empregados” (38,0%) e “do lar” (8,7%).
Com relação à renda, a pesquisa apresenta uma média de R$717,60, com DP=708,32,
equivalente a 1 e 2 salários mínimos.
Por fim, os pesquisadores concluem afirmando a necessidade de serem realizados mais
estudos que visem caracterizar a população atendida nos SEP, por considerarem que
a análise das informações mostra-se fundamental para o desenvolvimento e adequação
das ações oferecidas para a comunidade que usufrui do serviço.
Macedo et al. (2011)
O estudo centrou-se na clientela adolescente de 10 a 19 anos, que buscou por
atendimento psicológico no Serviço-escola da faculdade de Psicologia do Rio Grande
do Sul, no período de 2003 a 2009, totalizando uma amostra de 817 fichas de triagem
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analisadas. As variáveis coletadas para caracterização do perfil da população foram:
sexo, faixa etária, e renda.
A amostra constitui-se de 51,1% do sexo feminino. Sobre a idade do público, a maior
concentração foi na faixa de 13 a 15 anos (34,5%). A respeito da renda, a prevalência
foi de 34,8% dos usuários que declararam possuir renda de R$501 a R$1.000,00,
seguidos dos usuários com renda de R$251 a R$500,00 (27,4%), o que indica uma
acentuada procura de pessoal de baixa renda.
Em suas conclusões, os pesquisadores ressaltam sobre o papel fundamental do
supervisor, juntos aos estagiários, na ratificação da importância de se efetuar registro
completo e de qualidade dos dados dos usuários nas fichas e prontuários. A afirmativa
considera a relevância das informações para o ajustamento das ações ofertadas no
serviço, e para a formação dos estagiários, de acordo com as necessidades daqueles
que procuram atendimento psicológico no serviço.
Maravieski e Serralta (2011)
O estudo abordou a Clínica-Escola do Curso de Psicologia (CLINESP), pertencente a
uma universidade privada, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Para caracterização da clientela atendida entre 2003 e 2007, foram
extraídos de 604 prontuários as seguintes varáveis: gênero, faixa etária, estado civil e
escolaridade.
A amostra do estudo foi composta pela prevalência do gênero feminino (62,1%), em
relação ao masculino (37,9%). Sobre a idade, o maior público atendido foram os adultos
acima de 21 anos, representando 47,8% da amostra, seguidos pelas crianças de 0 a 13
anos (39,4%) e pelos adolescentes de 14 a 20 anos (10,8%) .
Quanto à variável escolaridade, notou-se o predomínio de 44,7% de usuário com ensino
fundamental incompleto. Já considerando o estado civil, os autores centraram-se nos
exames dos dados que correspondiam apenas ao público adulto, chegando aos
percentis de 46,2% de casado, 19,2% de separados ou divorciados, 18,9% de solteiros,
e 6,6% de viúvos.
Em conclusão, os autores afirmam que, mesmo durante o desenvolvimento da pesquisa,
o serviço prontamente iniciou mudanças em seus processos burocráticos, sobretudo,
no que diz respeito ao registro cuidadoso dos dados dos usuários, acolhendo-os com
mais interesse e eficiência.
Vivian, Timm e Souza (2013)
O estudo centrou-se na clientela infanto juvenil atendida no Serviço-escola de uma
faculdade privada da região metropolitana de Porto Alegre, RS, no período de 2008 a
2012. As variáveis coletadas para caracterização do perfil da população foram: idade,
sexo e escolaridade.
Os dados foram obtidos por meio da análise de 197 prontuários, que indicaram média
de idade de 9,6 (DP=3,7), prevalência do sexo masculino (63,9%), em relação ao sexo
feminino (36,1%) e concentração de usuários com ensino fundamental incompleto. Esse
último dado pode ser justificado no acentuado número de crianças em comparação com
os adolescentes atendidos no serviço, 106 e 88 respectivamente.
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Como considerações, as pesquisadoras salientaram a importância de direcionar
também a atenção aos pais ou responsáveis pelo cuidado da criança ou do(a)
adolescente, para que suas dificuldades e ambivalências possam ser trabalhadas.
Porto, Valente e Rosa (2014)
Foram analisadas 1.700 fichas de triagens da população atendida entre os anos de 2008
a 2012, no Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA) da UNESP/Assis. Para a
caracterização foram considerados os dados referentes ao sexo, idade e profissão.
Em relação ao sexo, notou-se a predominância do sexo feminino (57,1%). Quanto à
faixa etária, a maior procura foi do público adulto com idade a partir de 18 anos (54,0%),
seguidos pelas crianças (36,0%) e, em minoria, os adolescentes (10,0%). Todavia, ao
cruzar essas duas variáveis (sexo e idade), foi observado, que as crianças do sexo
masculino, prevaleceram nos atendimentos (60%), em relação às crianças do sexo
feminino.
No que diz respeito à profissão, os pesquisadores afirmaram terem encontrado
diferentes ocupações, no entanto, não foi apresentada nenhuma tabela contendo essa
diversidade, estando somente descrito como predominante na amostra o percentual de
6% para a ocupação professor.
Como conclusão, os autores chamam a atenção para a importância de se realizar uma
contínua alimentação das informações dos usuários no banco de dados, tendo em vista
que, embora tenham sido constantes nos anos analisados, o serviço pode apresentar
mudanças futuras no perfil e na demanda da população atendida.
Viol e Ferrazza (2015)
A amostra do estudo foi composta pela análise de 297 prontuários da população
atendida entre os anos de 2009 a 2014, no serviço-escola denominado de Centro de
Estudo e Práticas em Psicologia (CEPP), localizado na região central do município de
Ourinho, São Paulo. Desses prontuários foram extraídas as seguintes informações:
faixa etária, sexo, nível de escolaridade, estado civil, renda familiar.
Em relação à faixa etária, houve o predomínio de adultos acima de 18 anos (64%). Em
minoria, encontram-se as crianças e os adolescentes, representando 36% da amostra.
Quanto ao sexo, destaca-se a prevalência do sexo feminino, em sua maioria mulheres
adultas (77%), em contrapartida, para o público infanto-juvenil, a maior parte foi
composta por pessoas do sexo masculino (69%).
Sobre a escolaridade, notou-se que a maior parcela da população possuía o ensino
médio completo (36%). Já para o estado civil, 52% dos usuários adultos declaram-se
casados ou em união estável. No que diz respeito à renda, destacam-se os usuários
com renda salarial em torno de 3 a 5 salários mínimos (24%), seguidos por usuários
com renda de até 2 salários mínimos (19%) e de até 1 salário mínimo (13%).
As pesquisadoras concluem destacando, dentre outros aspectos, o alto índice de
abandono e desistência dos usuários durante o processo de atendimento (37% dos
casos). A respeito disso, é sugerido por elas a implementação de um plantão psicológico
no serviço, para o acolhimento das demandas mais pontuais, que não necessitam de
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um acompanhamento psicoterápico mais prologando, o que poderia ser a causa ou
motivo da desistência do tratamento.
Rosa, Salles e Santos (2017)
O estudo descreveu o perfil da população atendida no Serviço Integrado de Psicologia
Aplicada, na cidade de Bagé, RS, no ano de 2005. Para isso, foram extraídas de 305
prontuários as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil e renda.
Verificou-se que o sexo feminino foi prevalente nos atendimentos, representando 52,1%
da população. Sobre a faixa etária, a maior procura, 65,6%, foi de criança e adolescente
de 5 a 17 anos (um dado atípico). Em menor quantidade, destacam-se os adultos com
idade entre 28 e 32 anos (2,9%).
Em relação ao estado civil, 79,9%, declararam-se solteiros; em minoria, os viúvos com
1,6%. Já para a renda, 60,6%, possuíam ensino fundamental incompleto; em menor
número, destacam-se os usuários que possuíam ensino superior incompleto e ensino
fundamental completo, com valor percentual equivalente de 1,3%.
O problema com o registro dos dados também foi destacado pelas autoras. Segundo
elas, a falta de padronização no registro e a ausência de informações disponíveis sobre
o usuário, dificulta não só a identificação e categorização do perfil, mas também, a
comparação com os resultados de outras pesquisas desenvolvidas nos SEP do Brasil.
Borges et al. (2018)
A pesquisa coletou dados de 201 usuários atendidos entre os anos de 2010 e 2016, em
um Serviço-escola de Psicologia situado em uma cidade do norte de Santa Catarina. As
variáveis coletadas foram: sexo, idade, estado civil e nível de escolaridade.
No que diz respeito ao sexo, a maior parte, 65,2%, foi representada pelo sexo feminino.
Quanto à idade, o público adulto foi o que recebeu mais atendimentos (62,2%), seguido
das crianças (24,4%) e, por último, os adolescentes (12,4%).
Sobre a escolaridade, no público adulto o predomínio foi de usuários com ensino médio
completo (37,4%) e, em menor número, os que possuíam o ensino fundamental
completo (4,4%). No público adolescente o predomínio foi de usuários com ensino
fundamental completo (36,4%) e ensino médio incompleto (36,4%). Já para o estado
civil, 52,9% eram casados; em minoria, os viúvos com 4,6%.
Por fim, os autores refletem sobre a importância de revisitar as ementas das disciplinas
do curso, sobretudo aquelas que tratam de atendimento clínico, no intuito de avaliar se
as questões encontradas na pesquisa são trabalhas de forma eficiente e assertiva; se
não, os pesquisadores alertam sobre a necessidade de adequá-las as demandas da
população que busca atendimento no serviço.
DISCUSSÃO DOS ACHADOS
Os 12 artigos aqui investigados correspondiam apenas a Serviços-Escola de Psicologia,
situados nas regiões Sul e Sudeste do país, o que demonstra a relevância de
desenvolver novos estudos para melhor compreender o funcionamento desses
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dispositivos, sobretudo, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste (Bolconte, 2014;
Gonçalves, 2018).
Sobre a população, as pesquisas indicaram que o perfil sociodemográfico dos usuários
é bastante variado, o que lhes confere um ponto positivo para a aprendizagem do alunoestagiário, que em contato com tal diversidade poderá desenvolver uma visão ampla e
não fantasiosa da prática clínica e da variedade de clientes (Campezatto, Menegat,
Nunes & Vitola, 2005). Não obstante, foi possível perceber algumas similaridades ou
tendências nos resultados encontrados, por exemplo, a prevalência de mulheres adultas
jovens e, no público infantil, de crianças do sexo masculino (Campezatto & Nunes,
2007). Apesar da queixa não ser nosso foco nesse trabalho é ela que justifica tal procura
por atendimento nesses dispositivos. Nesse sentido, para as crianças as queixas de
desobediência, agressividade e dificuldade de aprendizagem são as mais comuns
(Campezatto & Nunes, 2007; Borges et al, 2018; Romaro & Capitão, 2003; Justen et al,
2018; Louzada, 2003; Maceto et al., 2011), já para as mulheres jovens os problemas
relativos ao comportamento afetivo (tristeza, depressão, etc.) estão entre as queixas
mais relatadas (Campezatto & Nunes, 2007; Borges et al, 2018; Justen et al., 2010;
Louzada, 2003; Bortolini, et al., 2011).
Ademais, a baixa incidência da figura masculina nos serviços de saúde, em comparação
com a feminina é entendida por Bortolini e colaboradores (2011), como de influência
cultural do patriarcado que entende doença como fragilidade, levando os homens a
cuidarem menos de si. Nesse sentido, é importante que essa predominância do gênero
feminino dentre os usuários dos SEP não seja naturalizada, mas sim compreendida
dentro deste contexto de construção social de masculinidades e feminilidades. O que
significa que é possível pensar inclusive em ações que visem transformar algumas
atitudes diante do tema do cuidado.
Porto, Valente e Rosa (2014), afirmam que a procura por atendimento psicológico pelo
público idoso tem crescido, no entanto, os demais estudos mostram quase ausência
desse público nos SEP, indo de encontro a tal afirmação. Segundo Cruz e colaboradores
(2020), o acesso do idoso aos serviços de saúde pode, dentre outros determinantes,
estar associado à baixa oferta de ações direcionadas e adaptadas às necessidades
desta população.
Outro dado comum diz respeito à renda salarial, grande parte da população atendida
nesses serviços é de extrato socioeconômico mais baixo. Sendo os SEP (em sua
maioria gratuitos ou de baixo custo) a alternativa mais compatível com as condições
financeira desta população, evidenciando, portanto, o papel fundamental do serviço na
assistência à saúde desses usuários.

Conclusão
A abordagem metodológica utilizada nas pesquisas é do tipo documental retrospectivo
e descritivo, as principais fontes para consulta e obtenção dos dados dos usuários são
as fichas de triagem, de prontuários ou arquivos eletrônicos mantidos pelo dispositivo.
Como dificuldades encontradas em tal estratégia de pesquisa foi apontada, dentre
outras limitações, a recuperação do registro durante o processo de levantamento, sendo
extremamente crítica, uma vez que o número de dados incompletos ou faltantes se
mostrou elevado nos SEP estudados. Além disso, a maneira como a informação é
registrada pelo aluno-estagiário, a depender do item da ficha, muitas das vezes é livre,
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ou seja, não há uma padronização, ficando, portanto a critério da percepção e do
entendimento do(a) aluno(a), o que pode dificultar também a comparação com os
achados de outros Serviços-escola de Psicologia. Como forma de evitar esse descuido,
Macedo e colaboradores, (2011), sugerem um aperfeiçoamento no treinamento clínico
dos alunos-estagiários, e a implementação de um sistema informatizado, que qualifique
e otimize o registro dos dados dos usuários.
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TÍTULO: Identidade sertaneja: como se reconhecem os agricultores familiares do
Agreste Potiguar/RN
Resumo
Este trabalho faz parte de um estudo mais abrangente acerca da seca e dos impactos
que esta provoca às pessoas no meio rural. Seu objetivo consiste, especificamente, em
compreender a vivência dos agricultores frente a seca, com foco no significado de “ser
sertanejo”. A pesquisa tem caráter qualitativo e encontra-se em andamento, com coleta
de dados realizada a partir de entrevistas semi estruturadas, composta por questões
sobre o que é ser Sertanejo, e um registro fotográfico realizado pelos entrevistados. A
pretensão das fotos é a de capturar algo que represente o universo sertanejo dos
entrevistados, caso ele se sintam um. A escolha dos participantes leva em consideração
os seguintes critérios de inclusão: ser agricultor(a) familiar residente na cidade de Santa
Cruz/RN; ter vivenciado algum período de seca; ser maior de 18 anos; e ser
alfabetizado. Até o momento foram realizadas cinco entrevistas, tendo uma das pessoas
não se considerado sertaneja. O conteúdo das fotografias dos entrevistados que se
consideraram sertanejos é formado majoritariamente por áreas verdes, numa
contraposição ao estereótipo que essa palavra carrega, do flagelado pela seca.
Símbolos ligados ao trabalho também foram registrados, além de uma forte relação com
a agricultura nas explicações sobre essas escolhas.
Palavras-chave: Sertanejo. Identidade. Nordeste
TITLE: Sertanejo Identity: how Agreste Potiguar/RN family farmers are recognized
Abstract
This work is part of a more comprehensive study about drought and the impacts it causes
on people in rural areas. Its objective is, specifically, to understand the experience of
farmers in the face of drought, with a focus on the meaning of “sertanejo”. The research
has a qualitative character and is in progress, with data collection carried out through
semi-structured interviews, composed of questions about what it means to be a
"sertanejo", and a photographic record carried out by the interviewees. The intention of
the photos is to capture something that represents the universe "sertanejo" of the
interviewees, if they feel like one. The choice of participants takes into account the
following inclusion criteria: being a family farmer living in the city of Santa Cruz / RN;
having experienced some period of drought; be over 18 years old; and be literate. So far,
five interviews have been carried out, with one of the people not considering themselves
as a "sertanejo". The content of the photographs of the interviewees who considered
themselves "sertanejos" is formed mainly by green areas, in contrast to the stereotype
that that word carries, of the one plagued by drought. Symbols related to work were also
registered, in addition to a strong relationship with agriculture in explaining these choices.
Keywords: Sertanejo. Identity. Northeast of Brazil
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Introdução
O semiárido nordestino é composto pelas sub-regiões Agreste e Sertão, sendo o
Agreste uma área transitória entre a Zona da Mata e o Sertão que pode ter característica
das duas áreas. Para Darcy Ribeiro (1999), o modo de vida sertanejo se estende ao
Agreste, porque a a atividade pastoril, que deu origem a esta cultura, também era
praticada nesta sub-região. A obra de Albuquerque Júnior (1999), A invenção do
Nordeste, traz o estereótipo como uma caracterização grosseira sobre o outro, em que
as diferenças e individualidades são esquecidas. Numa visão nacional, o Nordeste como
região, teria as praias como uma exceção, enquanto o estereótipo hegemônico estaria
ligado principalmente ao Sertão, formando uma dicotomia entre as maravilhas litorâneas
e o horror sertanejo. As regiões semiáridas seriam então uma coisa só: Sertão. Por
vezes, este estereótipo traduz a pluralidade do seu povo em um personagem único,
representado, segundo Vasconcelos (2006) por uma figura masculina, que remete ao
patriarca sertanejo, flagelado pela seca, ignorante e miserável, que vive por esperar os
ciclos naturais da água para poder continuar sua existência na Terra. Tal estereótipo,
ainda disseminado por diversos veículos midiáticos, é reflexo de um espaço imaginado
como majoritariamente seco, pobre, desolado por causas naturais e tecnologicamente
atrasado, contrapondo o Sul e o Sudeste do país, vistos como modernos. Além disso, a
maior parte das representações e discursos contemporâneos supervalorizam o urbano
em detrimento do rural. A urbanização seria fruto de uma modernização inevitável, um
estágio a ser alcançado. Enquanto o rural, é visto como atrasado e bucólico, devendo
submeter-se à modernização. No entanto, hoje não podemos falar de um rural único,
oposto ao urbano e e desconectado deste. Falamos das “ruralidades”, como múltiplas
formas de inserção e vivências das pessoas no campo (Branbemburg, 2010; Leite,
2015). Segundo Ciampa (1984), a identidade é constituída de modo que somos autores
e personagens de uma história, onde há um influência mútua, pois o outro influencia na
identidade do sujeito ao mesmo tempo em que o oposto acontece. Sendo assim, a
identidade é como uma resposta a um dado momento, o que a torna um contínuo
movimento processual. Ainda de acordo com Ciampa (1984), possuímos identidades
diversas que se expressam de acordo com cada momento que façamos parte, onde
nossa identidade é o conjunto desses vários aspectos. Partindo disso, as identidades
referentes ao ser sertanejo emergem das experiências cotidianas da população a partir
do seu contato com a seca e com o contexto rural específico. Esta pesquisa, ainda não
concluída, está buscando contribuir para um estudo sobre a seca e a vivência das
pessoas do meio rural, os/as agricultores/as familiares, a partir da sua auto percepção
e construção da identidade, ou da representação que fazem a respeito do ser sertanejo.
A fotografia também tornou-se instrumento de estudo do ser sertanejo e das identidades
que emergem a partir dele, que, como observam Bourdieu e Bourdieu (2006), dá a
oportunidade para encontrar em um instante capturado parte de uma trajetória, através
de um olhar fotográfico, acrescendo não somente à imagem suas qualidades técnicas
e estéticas, mas também a leitura sociológica que a atravessa. A investigação, ademais,
tem foco na região Nordeste do Brasil, mais precisamente na região Trairi do estado do
Rio Grande do Norte. A microrregião foi escolhida devido a presença de uma unidade
especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, A Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairí (FACISA), que está localizada na cidade de Santa CruzRN. O estudo proposto, em consonância com o projeto de interiorização do ensino
superior, permite que os alunos possam estudar sua própria realidade, sem que haja
necessidade de estudar o fenômeno como algo alheioa eles, e sim como algo que está
presente e faz parte do dia-a-dia de muitos estudantes dessa instituição de ensino.
Metodologia
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Este estudo compõe um recorte do projeto de pesquisa: A seca e suas implicações
psicossocioambientais na vida de agricultores da região do Trairi/RN, tendo como
princípios o mesmo tipo de pesquisa e critério para entrevistados da pesquisa mais
abrangente da qual se desdobrou. Na coleta de dados, contou com o acréscimo de
fotografias feitas por parte dos/as entrevistados/as. Tipo de pesquisa Para que esta
pesquisa seja desenvolvida, optou-se pela abordagem qualitativa (González-Rey,
2012), de cunho exploratório, devido ao fato de que tal abordagem pode oferece maior
possibilidade de compreensão da pluralidade dos estilos de vida – o que inclui a
realidade cotidiana – e proporciona reflexões dos pesquisadores acerca desse processo
de construção do conhecimento (Flick, 2004). Além disso, tem-se que a abordagem
escolhida (qualitativa) atribui flexibilidade e adaptabilidade à pesquisa em questão
(Günther, 2006). Com isso, “quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos
e a pesquisa é de cunho exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais
adequado” (Godoy, p. 63, 1995); por meio dela, poderá ser feita a descoberta de
intuições (Gil, 2002). Participantes A pesquisa conta com participantes escolhidos por
acessibilidade; sobretudo, pessoas que vivenciaram o fenômeno a ser pesquisado (Gil,
2002), já que serão estudadas as suas práticas (Flick, 2004). Diante disso, no
desenvolvimento da pesquisa em questão, eles são considerados como ativos na
produção do conhecimento (Günther, 2006), tendo em vista que o estudo é realizado
considerando as perspectivas dos/as participantes (Godoy, 1995). O projeto de
pesquisa possui cadastro no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairí (CEP/FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) com o número do protocolo: 89531218.9.0000.5568. Foram assinados antes de
cada entrevista o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e Termo de Gravação de
Voz. Até o momento, cinco pessoas foram entrevistadas. Dentre as/os participantes,
contamos com 01 (um) homem e 04 (quatro) mulheres. Todos são associados/as ou
membros da direção de uma das duas associações de horteiras do Bairro Paraíso, em
Santa Cruz-RN. Procedimentos e instrumentos de pesquisa Para chegar a construções
verbais e imagéticas ricas do posicionamento de cada participante, a coleta de dados
está sendo realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e da captura de
fotografias feita pelos próprios entrevistados, podendo receber ajuda dos
pesquisadores, caso seja solicitado. A entrevista semiestruturada permite a coleta de
determinadas informações que podem ser relevantes na investigação do problema. As
perguntas são abertas para que os participantes possam refletir sobre as suas histórias
de vida e as vivências frente a seca. Da mesma forma, também são eles quem compõem
a foto. Esta pesquisa acrescenta a fotografia como instrumento de estudo do ser
sertanejo e das identidades que emergem a partir dele, que, como observam Bourdieu
e Bourdieu (2006), dá a oportunidade para encontrar em um instante capturado parte
de uma trajetória, nunca peremptória, através de um olhar fotográfico, acrescendo não
somente à imagem suas qualidades técnicas e estéticas, mas também a leitura
sociológica que a atravessa.
Resultados e Discussões
É importante enfatizar que esta pesquisa encontra-se em andamento, estando na etapa
de coleta de dados. Sendo assim, os resultados aqui apresentados são parciais. E
portanto, não é possível realizar uma análise conclusiva sobre o tema. Desde a
aprovação do plano de trabalho, foram realizadas cinco entrevistas com agricultores/as
familiares de duas associações de horteiras da cidade de Santa Cruz-RN. Neste mesmo
período foram encontrados alguns empecilhos que dificultaram o processo de coleta,
limitando o número de entrevistas realizadas até o momento: (a) elaboração dos
instrumentos adequados – que exigiu dedicação à leitura e ao planejamento; (b) escolha
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do local para encontrar o público-alvo, bem como a adesão do público à realização das
entrevistas; (c) visto que as entrevistas eram marcadas para serem realizadas no local
de trabalho da(o)s associada(o)s durante o período de plantação, e estava em período
de estiagem, as pessoas não compareciam ao local, já que o baixo nível de água do
reservatório usado para isso impossibilitava este serviço. Posteriormente, a suspensão
das atividades acadêmicas presenciais decorrente da pandemia do novo coronavírus
impossibilitou que a prática das entrevistas em campo continuasse sendo realizada. Até
o momento, verificou-se que das cinco entrevistas realizadas, quatro dos participantes
se consideram sertanejos/as e apenas uma não se considera. Os entrevistados que se
consideram sertanejos, afirmam que o são por estarem inseridos na agricultura e por
morarem no sertão. Enquanto que a entrevistada que afirmou não se considerar
sertaneja, afirmou não morar no sertão, logo não seria sertaneja, mas sim uma
agricultora. Quantos às fotos, os que se consideram sertanejos escolheram registrar
paisagens das hortas nas quais os mesmos trabalham, no entanto, apenas quando as
mesmas estão “grandes e verdes”. Na literatura consultada, o semiárido nordestino é
marcado pela presença do estereótipo do sertanejo, o habitante do Sertão que foi
embrutecido pela aridez e escassez da terra em que vive e se relaciona. É a figura como
a do “rurícola, o caipira, visto como rústico, não-civilizado, imagem expressa pela cultura
urbana pelo símbolo do Jeca-tatu” (Brandemburg, 2010, p. 425). Para alguns dos
entrevistados a identidade sertaneja é proveniente do fato delas terem nascido no lugar
em que elas chamam de Sertão. No entanto, Santa Cruz-RN se localiza no que é
nomeado pela geografia como Agreste. A identidade Sertaneja transpõem os limites
geográficos e se espalha pelas demais localidades do semiárido, mesmo que
oficialmente essas não sejam consideradas como partes do Sertão. Porém, isso mostra
que para esses/as agricultores/as, Sertão é sinônimo de Semiárido. Essa “sertanidade”
também foi muito relacionada com o trabalho realizado pelos participantes. Alguns
disseram se considerar sertanejos por trabalharem nas hortas, ou por trabalharem na
agricultura desde pequenos. Nas fotografias, o trabalho em si foi registrado por meio
das hortas plantadas (Figura 3), fruto do trabalho deles, ou mesmo com pessoas
trabalhando nas hortas (Figura 1 e 2), companheiros de trabalho dos entrevistados
exercendo a atividade que eles também exercem. Um enxada (Figura 4), uma das
principais ferramentas de trabalho do agricultor, também foi fotografada, Além disso
demonstrar a relação que o sertanejo tem com o modo de trabalho rural, expressa o
quanto o trabalho é uma dimensão relevante da identidade. As imagens escolhidas até
então para representar isso que chamamos de Identidade Sertaneja não se relacionam
diretamente com o estereótipo da seca difundido pela mídia desde os primórdios do
surgimento de materiais acerca do Semiárido Nordestino, do Sertão ou do Agreste: a
exemplo das páginas de Euclides da Cunha (1905) em Os Sertões, que dedicou o
primeiro capítulo para descrever o Sertão de Canudos como uma terra ignóbil.
Antagonicamente, as fotos escolhidas (Figura 1, 2 e 3) representam áreas verdes, com
a plantação feita por eles germinadas de hortaliças.
Conclusão
As discussões feitas em torno da elaboração dos instrumentos, assim como o início das
coletas, proporcionaram um arcabouço teórico fundamental para que a pesquisa seja
continuada. Os resultados obtidos até agora mostram uma diversidade em relação a
como se manifesta a identidade sertaneja, sendo ainda muito cedo para apresentar
análises complexas sobre a investigação. Ainda assim, as primeiras entrevistas
mostram um sentimento antagônico ao estereótipo construído em relação ao Sertanejo
como referente à seca, assim como opiniões diferentes sobre considerar-se ou não
Sertanejo.
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: o que pensam estudantes de
escolas privadas?
Resumo
O presente estudo foi desenvolvido a partir de entrevistas com adolescentes de escolas
particulares do interior do Rio Grande do Norte visando investigar o que eles pensam
sobre os Direitos Humanos, ou seja, quais as suas Representações Sociais. Neste
trabalho, a homossexualidade, que é um direito de terceira geração, teve destaque. O
conteúdo da entrevista foi analisado pelo software Iramuteq, que apontou cinco classes
diferentes. Essas classes foram denominadas como “dimensão afetiva”, “naturalização
da homossexualidade”, “indiferença”, “Adão e Eva” e “características genéticas”. Por
meio dos resultados foi possível perceber o quão diversos são ambientes como as
escolas, onde as Representações Sociais foram encontradas desde uma visão
conservadora e dogmática até uma mais abrangente e favorável, o que representa um
desafio no que se refere à universalização dos Direitos Humanos.
Palavras-chave:

Representações

Sociais.

Direitos

Humanos.

Adolescentes.

Homossexuais.
TITLE: Social Representations and Human Rights: What do private school students
think?
Abstract

The present study was developed after interviewing teenagers from private schools from
Rio Grande do Norte’s inner country to investigate what they think about Human Rights,
in other words, their Social Representations. In this paper, the homossexuality, which is
a third generation right, was highlighted. The interview's content was analyzed by the
software Iramuteq, which pointed to five different classes. These classes were named
as “affective dimension”, “homossexuality naturalization”, “indifference”, “Adam and Eve”
and “genetical features”. Through the results it was possible to realize how diverse
environments such as schools are, where the Social Representations were found from
a conservative and dogmatic view to one more comprehensive and favorable, which sets
a challenge when it comes to the Human Rights universalization.

Keywords: Social Representations. Human Rights. Teenagers. Homossexuals.
Introdução
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Não é necessário ir muito longe para constatar momentos e situações onde os Direitos
Humanos (DH) são colocados em questão. No contexto latino-americano, a história
revela que, sob o consentimento do Estado, os DH foram violados e ignorados com
frequência através da alternância entre regimes democráticos e totalitários. No Brasil, a
exposição a situações de marginalização e de injustiça social é crescente e resultado
cumulativo de um processo que teve início em 1500 (Oliveira, Ens, Ribas & Pacheco,
2018).
Por conseguinte, é pertinente destacar a conjuntura política e social atual, na qual a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) vem ganhando progressivo
destaque social. Seja devido ao seu papel de guia na luta para o alcance da
universalidade, seja por tornar evidentes as constantes violações dos seus princípios,
fato este que pode ser facilmente constatado nos diferentes meios de comunicação.
Diante disso, torna-se imprescindível entender o que se passa no imaginário social a
respeito desse tema.
Serge Moscovici (2003) citado por Queiroz (2015), ao elaborar sua Teoria das
Representações Sociais, propôs que estas são produtos da partilha de conhecimentos
construídos na esfera social. Essa teoria permite compreender o processo de formação,
atuação e mudança de conceitos presentes na sociedade que orientam a conduta
humana (Moscovici, 1961/2012, 2003 citado por Queiroz 2015). Esse autor ainda
postula que para entender este fenômeno é necessário considerar, entre outros
elementos, o ambiente em que as Representações Sociais (RS) se desenvolvem.
Isto posto, Willem Doise se interessou pelo estudo dos DH partindo do enfoque das RS.
Este autor afirma, através da teoria de Moscovici (1961/2012) citada por Queiroz (2015),
que o aspecto normativo das RS relaciona-se à sua capacidade de indicar ou definir o
modo como as pessoas perceberão, entenderão e agirão frente às situações que se
apresentam ao longo de suas vidas (Queiroz, 2015 citando Doise, 2002).
Os autores Bobbio e Lafer classificaram os DH em quatro gerações. A primeira geração
de direitos, conhecida como grupo de direitos individuais, civis e políticos, abrange, por
exemplo, a liberdade de opinião, de religião e a liberdade econômica, pautados em uma
intervenção mínima do Estado. A segunda geração diz respeito a uma perspectiva na
qual o Estado tem o dever de garantir determinados direitos. A terceira e quarta
gerações consistem em direitos que abordam não um indivíduo em sua singularidade,
mas grupos como a família, a nação e a humanidade. Alguns exemplos desses direitos
são a paz, o desenvolvimento e a preservação do meio-ambiente (Bobbio, 2004; Lafer,
2009 citados por Queiroz, 2015).
Camino, Mendes, Queiroz, Penha & Galvão (2019) buscaram investigar as RS sobre os
DH de indivíduos nos anos de 1998 e 2018. Os pesquisadores encontraram, por
exemplo, que as médias de valoração de 25 direitos na coleta de 2018 são superiores
às de 1998, apontando para uma mudança na importância dada a determinados direitos
no decorrer de 20 anos. Assim, os autores destacam o lento processo de mudança nas
RS dos DH.
Do mesmo modo, Pereira e Camino (2003) analisaram as RS que universitários da
cidade de João Pessoa têm sobre o envolvimento com os DH, bem como as relações
que estas mantêm com a visão ideológica dos participantes. Eles afirmaram, por
exemplo, que seu próprio envolvimento com os DH é superior ao do governo. Além
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disso, em um nível abstrato, eles atribuem ao governo um maior grau de
responsabilidade na aplicação dos mesmos.
Diante dos esforços apresentados através do estudos supracitados e das dificuldades
enfrentadas pela América Latina como um todo, entender quais as RS que alunos têm
sobre os DH é dar um passo em direção a alternativas viáveis para a sua garantia
efetiva. E o diferencial do presente estudo consiste em conhecer qual a realidade
vivenciada por alunos de escolas privadas no contexto do interior do Rio Grande do
Norte.

Metodologia

Amostra
Participaram da pesquisa 30 estudantes do ensino fundamental e médio matriculados
em escolas privadas localizadas no interior do estado do Rio Grande do Norte, mais
especificamente nas cidades de Santa Cruz e Cruzeta. As idades dos participantes
variaram entre 12 e 18 anos. Entre eles, 18 eram do sexo feminino e 12 do sexo
masculino.

Instrumentos
Inicialmente, um questionário sociodemográfico foi aplicado individualmente. Em
seguida, cada aluno participou de uma entrevista semiestruturada que consistiu em
perguntas que procuravam investigar a opinião dos participantes acerca dos Direitos
Humanos e direitos relacionados a cada uma das gerações propostas por Bobbio
(2001), Lafer (2009) e Doise (2002) citados por Queiroz (2015). As questões que
compuseram a entrevista foram as seguintes:
1 – Qual a sua opinião sobre os Direitos Humanos?
2 – Em sua opinião, o que é homossexualidade?
3 – O que você pensa sobre o direito dos trabalhadores de fazer greve?
4 – O que você pensa sobre o meio ambiente?
5 – O que você pensa sobre a existência as diferentes religiões (Católica, Protestante,
Espiritismo, Candomblé, etc.)?
Procedimentos Éticos
Inicialmente, este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)- Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairí (FACISA), observando-se todas as recomendações éticas presentes na
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
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Após a aprovação do projeto com o parecer 2.283.245, as escolas privadas de Santa
Cruz-RN e Cruzeta-RN foram contatadas para realizar o agendamento da entrevista
com os estudantes, bem como a aplicação do questionário sociodemográfico. Além
disso, os responsáveis pelas respectivas instituições foram devidamente informados de
como se daria o procedimento de coleta de dados no local, tendo todas as suas dúvidas
elucidadas.
Os participantes também foram informados verbalmente acerca dos objetivos e
procedimentos a serem utilizados na pesquisa, bem como foram avisados sobre o sigilo
das informações concedidas, a não-obrigatoriedade de sua participação e da
possibilidade, se assim desejassem, de desistência a qualquer momento, sem dano
algum.
Outrossim, um termo de esclarecimento e um pedido de autorização para a realização
da pesquisa foi enviado aos responsáveis pelos estudantes menores de 18, bem como
a solicitação de sua permissão para a divulgação dos dados da pesquisa em artigos e
em eventos de natureza científica.

Coleta de dados
Nas datas agendadas em cada local foi realizada a coleta de dados à medida que os
alunos devolveram os termos de consentimento assinados pelos seus responsáveis e
após assinarem o termo de assentimento.
Os participantes responderam, inicialmente, ao questionário sociodemográfico e em
seguida participaram da entrevista. Esses procedimentos foram realizados em local
reservado, dentro das escolas, na ausência de ruídos que pudessem prejudicar a
atenção de cada participante e obedecendo a dinâmica de cada escola.

Análise de dados
Os dados coletados foram analisados por meio Software Iramutec (Interface de R pour
les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) que, segundo
Camargo e Justo (2013) como citaram Oliveira, Ens, Ribas & Pacheco (2018) , analisa
estatisticamente as palavras com base na quantidade de vezes em que são citadas,
apontando as conexões entre elas.

Resultados e Discussões

Resultados
Por uma questão objetiva, optou-se por abordar apenas o tema homossexualidade.
Após análise do Iramuteq foram identificadas cinco classes diferentes, apresentadas a
seguir:
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Classe 3- Dimensão afetiva: Nesta classe, uma palavra frequentemente presente na fala
dos alunos é “atração”, relacionando a homossexualidade principalmente ao desejo e à
afetividade. Além disso, é caracterizada pelo discurso de que a sexualidade é uma
opção e que, como qualquer outra escolha, é normal e demanda respeito. É, inclusive,
citado o fato de se viver em uma democracia e de se ter o direito de escolher. Outrossim,
os participantes, ao tentarem elaborar uma definição para a homossexualidade,
comumente referem-se ao estabelecimento de uma relação entre pessoas do mesmo
sexo. Esta classe foi uma das que apresentou uma maior aceitação, sem apresentar
condições, dogmas, nem objeções. Essas características podem ser identificadas na
seguinte fala:
“Pela explicação da palavra Homo é igual, ou seja, pessoas do mesmo sexo que sentem
relativa atração amorosa. Já que vivemos em um país democrático, todos têm o direito
de se relacionar com quem quiser.” (Sujeito 48)
Classe 2- Naturalização da homossexualidade: Nesta classe, uma das palavras mais
frequentes é “humano” como forma de enfatizar dimensões biológicas da sexualidade,
afastando-se do discurso fundado no senso comum ou na espiritualidade. Outras
espécies como os primatas e as aves conhecidas por práticas homossexuais são
citadas. Além disso, como meio de ressaltar que a sexualidade é algo que deveria ser
encarado com naturalidade, existe a constante comparação à heterossexualidade.
Ainda permanece o discurso de que a homossexualidade é uma escolha a qual se deve
ter direito e que demanda respeito. O software apontou como variáveis significativas a
escolaridade, sendo os alunos em sua maioria do primeiro ano do ensino médio; a renda
entre R$ 1000,01 e 3000,00; e a ausência de religião. Por exemplo:
“Se os homossexuais estivessem excluídos da natureza, então os homossexuais seriam
apenas seres humanos. E não é assim que acontece, tem vários documentários que
mostram, por exemplo, que os orangotangos, os gorilas, os macacos, que são espécies
dos Homo sapiens, que vieram lá por trás, que exerciam a homossexualidade e exercem
até hoje. Pássaros, por exemplo, em uma parte da sua vida eles exercem a
homossexualidade. Para provar, digamos assim, sobre esse método; Então é uma
ignorância você falar, as pessoas falarem no caso, que a homossexualidade é restrita
apenas aos seres humanos. Não é assim. Os homossexuais sentem a mesma coisa
que uma pessoa heterossexual sente.” (Sujeito 36)
Classe 5- Indiferença: Os participantes começam a se colocar numa posição de
indiferença e pseudoneutralidade, onde a frase “eu não tenho nada a ver” é muito usada.
Além disso, a religião começa a aparecer como fator relevante na forma como as
pessoas tratam os homossexuais. Como nas classes anteriores, permanece a ideia de
que a homossexualidade é uma escolha e essa palavra apareceu em todos os
segmentos de texto. A necessidade de respeito e de se ter o direito de escolher
continuam frequentes também. Por exemplo:
“Eu penso que é uma escolha de cada um mesmo. Eu não tenho nada a ver com que
as pessoas pensam, mesmo que a religião diga que é algo errado, eu não tenho nada
a ver.” (Sujeito 18)
Classe 1- Adão e Eva: A presente classe é marcada por valores conservadores,
principalmente do cristianismo. Aqui, alguns alunos começam a se mostrar
explicitamente contrários à homossexualidade, entretanto afirmam respeitá-los. Assim,
mesmo os participantes que se mostram em uma posição de respeito, ainda fundam
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seu discurso na bíblia. Portanto, o principal argumento é o de que a figura bíblica “deus”
criou o homem para a mulher, e vice-versa. Outra questão frequente é a afirmação do
que os participantes julgam como certo ou errado, seja em referência à
homossexualidade ou à homofobia. Uma variável significativa foi a de que, em sua
maioria, os participantes estavam no terceiro ano do ensino médio. Por exemplo:
“Para mim é uma pessoa que sente atração física ou emocional por outra pessoa do
mesmo sexo. Para mim eu acho um pouco errado até porque deus criou o homem para
a mulher e a mulher para o homem.” (Sujeito 30)
Classe 4- Característica genética: Os participantes referem-se a algo genético ou
biológico que está presente no momento do nascimento, ou ainda, algo que se
desenvolve nos primeiros anos de vida.Diferentemente das classes anteriores, os
segmentos de texto da classe 4 não encaram mais a homossexualiade como apenas
uma escolha, por mais que ainda expressem incerteza e dúvida. Outra questão muito
levantada são as dificuldades que os homossexuais enfrentam no convívio social, sendo
a sociedade caracterizada como difícil, preconceituosa e conservadora. Os indivíduos
também apontaram para a necessidade de tratar com respeito as pessoas com uma
orientação sexual diferente. Por exemplo:
“Ninguém escolhe ser, porque todo mundo sabe como é difícil a sociedade. Acho que é
gostar do mesmo gênero, eu não acho que posso dizer que é certo nem errado, acho
que cada um vivendo sua vida sem fazer mal a ninguém é o certo.” (Sujeito 45)

Discussão
O software utilizado deixa a classe “dimensão afetiva” (3) separada das demais, uma
vez que esta é a única que não recorre a nenhum tipo de conhecimento ou saber, seja
ele científico ou religioso, para elaborar um conceito acerca da homossexualidade.
Como supracitado, tal classe destaca a relação afetiva entre pessoas do mesmo gênero.
Ao fazê-lo, os participantes estão referindo-se ao termo “homoafetividade” que foi
cunhado pela jurista Maria Berenice Dias, sob o argumento de que é impossível falar de
homossexualidade sem mencionar o afeto e que, portanto, uniões de pessoas do
mesmo gênero são vínculos de afetividade (Dias, 2000 citada por Costa & Nardi, 2015).
Segundo Vecchiatti (2013) citado por Costa e Nardi (2015), essa terminologia foi criada
para justificar a inclusão da união conjugal de homossexuais, como forma de destacar
que, assim como nas relações heterossexuais, a dimensão afetiva está presente nas
relações entre pessoas do mesmo gênero.
Entretanto, mesmo que a classe 3 seja colocada em posição de distinção em relação
às demais, ainda é possível citar elementos que são comuns a mais de uma classe,
incluindo a mesma. Um destes é a frequente menção ao direito à liberdade de escolha
que, segundo os participantes, deve ser respeitado por todos em razão de vivermos em
um país democrático. Isso se deve ao fato de que, com a Constituição de 1988, gênero,
sexualidade e reprodução puderam se instituir como campo de exercício de direitos
(Leite, 2019). Outro elemento comum é a constante confusão entre identidade de
gênero, sexo biológico e orientação sexual, como pode ser identificado nas seguintes
falas:
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“(...) aquela pessoa não só porque é homem e gosta de coisas de mulher que deve ser
tratado de outro modo.” (Sujeito 33, classe 1)
“(...) levando até a questão do trans, uma pessoa quando ela não se identifica com o
seu sexo que nasceu, vamos dizer assim, ela começa a gostar de outro.” (Sujeito 32,
classe 2)
“(...) é uma característica que algumas pessoas têm em ter ‘atrações’ por pessoas de
mesmo sexo ou gênero.” (Sujeito 46, classe 3)
“(...) uma pessoa que não sabe definir seu sexo permanente, ou seja, que ela nasce de
um jeito, só que quer ser de outro.” (Sujeito 16, classe 4)
O sexo abrange a dimensão biológica, diferenças fisiológicas e anatômicas entre
machos e fêmeas. Por outro lado, o gênero é uma construção social que diz respeito a
identidades e comportamentos e não é definido pelo sexo biológico. Historicamente, a
sociedade dividiu os humanos de forma binária (feminino e masculino), no entanto
existem outras formas de expressão de gênero como, por exemplo, a transexualidade.
Por fim, o desejo tange à orientação sexual do indivíduo, ou seja, sua afetividade e
sexualidade (Butler, 2003 citada por Paula, Porto & Carvalho, 2019). A orientação sexual
se manifesta de forma plural. Assim, por exemplo, pessoas homossexuais relacionamse com aqueles do mesmo gênero, heterossexuais com o gênero oposto e bissexuais
com ambos os gêneros.
Dessa forma, como foi anteriormente citado, os indivíduos da classe 2, que concerne à
naturalização
da
homossexualidade,
fazem
frequente
comparação
à
heterossexualidade como meio de ressaltar que ambas são apenas formas de sentir
atração, ou seja, orientações sexuais, ainda que esta seja chamada por eles de “opção”.
Além disso, tratar a homossexualidade como opção ou escolha é um equívoco
frequentemente cometido pelos participantes, exceto aqueles pertencentes à classe 4
(característica genética). Esta última não acredita que a homossexualidade seja
passível de escolha, apesar de ainda acreditarem que ela vem de “algo presente no
nascimento”. A orientação sexual não depende de escolhas conscientes nem pode ser
aprendida (Brasil, 2011 como citou de Oliveira Júnior, 2013). Dizer que esta é uma
opção é torná-la algo quase universal, fazendo com que se acredite que os indivíduos
portam algo fixo, provavelmente também com uma gênese específica, como ressalta
Souza Filho (2013) citado por Oliveira Júnior (2013).
Outra característica comum às classes 2 e 4, respectivamente “naturalização da
homossexualidade” e “característica genética”, é a tentativa de utilizar conhecimentos
biológicos para elaborar um conceito sobre a homossexualidade. Isso pode estar
relacionado à dificuldade anteriormente citada em diferenciar identidade de gênero,
orientação sexual e sexo biológico. Pois para Butler (2003) citada por Paula, Porto e
Carvalho (2019), existe uma compulsão (social) à heteronormatividade pautada no
entendimento da biologia como determinante da sexualidade, desconsiderando
dimensões biopsicossociais do indivíduo.
Ainda existem as classes que recorrem a saberes religiosos para justificar sua posição
em relação aos homossexuais. Elas são a classe “Adão e Eva” (classe 1) e a classe
“indiferença” (classe 5). Na primeira, os indivíduos não se preocupam em expressar sua
contrariedade à união de pessoas do mesmo gênero, entretanto, a classe 5 parece
possuir um preconceito velado pela indiferença. É importante ressaltar o período social
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e político atual onde inúmeras controvérsias envolvendo gênero e sexualidade se
articulam a um cenário de fortalecimento de conservadorismos, disfarçando-se de um
discurso em defesa das crianças e dos adolescentes (Leite, 2019).
De acordo com Mesquita e Perucchi, 2016 citados por Ribeiro e Scorsolini-Comin
(2017), no Brasil as sexualidades passam por um processo de supressão nas religiões,
expressa em discursos que mesclam saberes religiosos, “científicos”, entre outros,
geralmente hierarquizando as sexualidades e deslegitimando aquelas que diferem do
padrão heteronormativo. A influência da religião, por meio de crenças, valores, emoções
e comportamentos, permeia as relações interpessoais, o âmbito social e o intrapsíquico
dos sujeitos (Henning-Geronasso & Moré, 2015 citados por Ribeiro & Scorsolini-Comin,
2017). Além disso, fornece princípios para a socialização, organização social e
indicações para a vida cotidiana e, portanto, a sexualidade também está incluída em
tais princípios (Silva, Paiva & Parker, 2013 citados por Ribeiro & Scorsolini-Comin,
2017).
Desse modo, é possível estabelecer uma relação com a Teoria das Representações
Sociais de Moscovici, na qual ele postula sobre os universos consensuais e caracterizaos como aqueles onde as pessoas sentem-se confortáveis para manifestar e partilhar
ideias. Além disso, os conteúdos abordados nesses ambientes não geram nenhum tipo
de conflito (Moscovici, 2003 citado por Queiroz, 2015). Assim, as igrejas configuram
universos consensuais onde os indivíduos podem expressar determinados
posicionamentos, como a homofobia, sem gerar grandes debates.

Conclusão

O presente estudo buscou investigar o que pensam sobre os direitos humanos os
adolescentes matriculados em escolas privadas do ensino médio no interior do Rio
Grande do Norte. Por questões objetivas, foi dada maior atenção à questão da
homossexualidade, que concerne a um direito da terceira geração, conforme a teoria de
Bobbio (2004) e Lafer (2009) citados por Queiroz (2015).
Os resultados foram divididos em cinco classes sistematizadas pelo software Iramuteq.
Tais classes variam entre os que aceitam e respeitam a homossexualidade enquanto
orientação sexual, passando pelas classes que tentam justificá-la por meio de uma
perspectiva ainda biologicista, até olhares mais indiferentes e conservadores. Assim, se
faz importante a realização de mais pesquisas no contexto do interior do país, com
amostras maiores, visando compreender as diferentes Representações Sociais que se
encontram em ambientes tão plurais quanto as escolas.
Além disso, em estudo recente foi constatado que a Psicologia não é uma das áreas
mais envolvidas em pesquisas que envolvem temas como gênero e sexualidade,
entretanto, vale salientar que as análises feitas na área trazem um olhar mais crítico,
distanciando-se de uma perspectiva positivista (Paula, Porto & Carvalho, 2019).
Por fim, esta pesquisa aponta para a diversidade de realidades existentes no mesmo
lugar, onde uns conseguem se libertar das amarras do conservadorismo e outros ainda
permanecem cegos por elas, sem sequer perceberem. Este é um dos grandes desafios
em se atingir a universalidade dos Direitos Humanos, uma vez que existe uma grande
diversidade de Representações Sociais (Doise, 2002 citado por Queiroz, 2015).
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TÍTULO: Apego ao lugar: Explorando os vínculos emocionais dos graduandos da
FACISA/UFRN à cidade de Santa Cruz/RN
Resumo

Anualmente, milhares de estudantes deslocam-se pelo Brasil, saindo de suas cidades
de origem para cursar o ensino superior em outro lugar. Essa mudança de cidade
impacta os vínculos sociais existentes e traz consigo outros desafios que podem
exceder as capacidades de enfrentamento dos estudantes, prejudicando a saúde
mental. Esta pesquisa investigou o apego ao lugar como um indicador de saúde mental,
isto é, os vínculos emocionais dos estudantes da FACISA/UFRN com a cidade de Santa
Cruz/RN, onde a instituição se localiza. Relata-se, ainda, sobre o processo de
construção da escala para medir o apego. O presente estudo, realizado com 118
graduandos, é um recorte de um projeto de pesquisa maior. Os dados servem de linha
de base para acompanhar semestralmente a saúde mental dos estudantes por um
período de dois anos. A coleta foi feita presencialmente por meio de questionários antes
da pandemia de COVID-19. Evidenciou-se que os participantes sentem-se
moderadamente ligados emocionalmente à cidade, mesmo antes do final do primeiro
ano de curso, e que esse sentimento não difere entre os quatro cursos da FACISA.

Palavras-chave: Apego ao lugar. Forças psicológicas. Graduação. Saúde Mental.
TITLE: Place attachment: Exploring the emotional bonds of FACISA/UFRN graduates to
the city of Santa Cruz/RN
Abstract

Every year, thousands of students migrate around Brazil, leaving their home cities to
attend higher education elsewhere. This change of city impacts on existing social bonds
and brings with it other challenges that may exceed the students' coping capacities,
damaging their mental health. This research investigated the place attachment as an
indicator of mental health, that is, the emotional bonds of FACISA/UFRN students with
the city of Santa Cruz/RN, where the institution is located. It also reports on the process
of building the scale to measure place attachment. This study, carried out with 118
students, is a cut-out of a larger research project. The data serve as a baseline to monitor
the students' mental health for a period of two years. The data were collected in person
through questionnaires prior to the COVID-19 pandemic. It was evident that the
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participants feel a moderate emotional attachment to the city even before the end of the
first year of the course and that this feeling does not differ between the four FACISA
courses.

Keywords: Place Attachment. Psychological forces. Undergraduate. Mental health.
Introdução
Um dos grandes desafios vivenciados por pessoas que almejam cursar o ensino
superior é a entrada e a permanência nas instituições de ensino, uma vez que isso traz
consigo intensas demandas aos estudantes. Algumas delas contribuem para
enfraquecer ou exceder as capacidades de enfrentamento dos graduandos, gerando
problemas
com
graus
variados
de
complexidade.
Ao observar o cenário de interiorização das universidades, essa situação pode ser ainda
mais grave, uma vez que a maior parte dos discentes dos campi e das unidades
acadêmicas do interior possuem elevadas dificuldades socioeconômicas e enfrentam
questões relacionadas ao distanciamento familiar. Isso porque muitos alunos são de
cidades próximas e, por essa razão, se deslocam diariamente ou alugam espaços para
permanência durante a semana. Investigar os vínculos emocionais que esses
estudantes constroem ou não com os novos lugares com a finalidade de estudar pode
ser um aspecto importante para apoiar a saúde mental dos graduandos, possibilitando
melhor e mais rápida adaptação à nova cidade. Dessa forma, supõe-se que conhecer e
incentivar os vínculos emocionais com o lugar, isto é, o apego (Hidalgo & Hernández,
2001), pode ser importante para a saúde mental dos alunos, condição relevante para o
bom desempenho acadêmico e para uma experiência universitária mais equilibrada.
O único estudo sistemático sobre um tema relativo à saúde mental dos graduandos da
FACISA/UFRN investigou estudantes que haviam tentado ou ideado o suicídio,
evidenciando as seguintes experiências negativas: intensa demanda de estudos,
dificuldade de adaptação ao ambiente acadêmico, assim como dificuldades relativas à
mudança de sua cidade de origem (Silva & Azevedo, 2018). Espera-se, então, ampliar
os estudos de modo a colaborar com as ações da UFRN para apoiar os estudantes de
graduação
no
interior
do
estado.
Diante desse cenário local da UFRN, incluindo a interiorização, e a fim de contribuir, no
panorama geral, com os estudos sobre a saúde mental no ensino superior, desenvolveuse um projeto de pesquisa para identificar possíveis fatores de proteção. O projeto,
ainda em andamento, tem como objetivo geral de analisar o fenômeno da saúde mental
dos graduandos da FACISA, rastreando e acompanhando, ao longo de dois anos,
estados emocionais negativos (depressão, ansiedade e estresse) e as forças
psicológicas
(apego
ao
lugar,
autoeficácia
e
satisfação
de
vida).
Compreende-se depressão como o estado caracterizado por crenças disfuncionais
ligadas às perdas pessoais e insucesso no âmbito interpessoal e de realização (Clark &
Steer, 2004). Por sua vez, ansiedade pode ser entendida como a experiência subjetiva
do indivíduo face a situação interpretada como ameaçadora ou a impossibilidade de
responder à altura as exigências do ambiente (May, 1980, citado por Almeida & Soares,
2003). Por fim, conforme Vieira e Schermann, (2015) estresse é o conjunto de respostas
internas do organismo quando exposto a situações compreendidas como ameaçadoras
ao seu bem-estar físico ou psicológico. Quanto às forças psicológicas, autoeficácia é a
crença na capacidade de realizar uma determinada tarefa baseada nos recursos
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pessoais de cada indivíduo (Bandura, 1977, citado por Hurtz 2014). Satisfação de vida,
por sua vez, está relacionada ao nível de contentamento percebido pelo próprio
indivíduo quando este pensa a respeito de sua vida de um modo geral. Finalmente,
apego ao lugar refere-se à relação afetiva existente entre o indivíduo e determinados
espaços.
O presente estudo apresenta, especificamente, um recorte dos resultados preliminares
desse projeto, investigando uma das forças psicológicas, o apego ao lugar dos
estudantes da FACISA, localizada em Santa Cruz/RN. Os dados são oriundos da
primeira coleta de dados que servem de linha de base para acompanhar os estudantes
ao longo dos demais semestres, por um período de dois anos. Cabe destacar que tal
coleta foi feita antes da pandemia de COVID-19, no segundo semestre de 2019.
Metodologia
Por meio da aplicação de questionários contendo perguntas sociodemográficas e
escalas relacionadas aos construtos de depressão, ansiedade, estresse, autoeficácia,
apego ao lugar e satisfação de vida foram coletados todas as informações necessárias
para análises e constatações, todavia a presente pesquisa apresentará os resultados
exclusivamente sobre o apego ao lugar dos estudantes da FACISA/UFRN.
Participantes
Os participantes são graduandos dos primeiros anos (2019) dos quatro cursos da
FACISA/UFRN (psicologia, enfermagem, nutrição e fisioterapia). Adicionalmente, estão
incluídos estudantes que moram na residência universitária, independentemente do
semestre. Participaram 118 estudantes com idade entre 17 a 38 anos (dois não
responderam), com média de 20,9 anos (DP = 3,24). A maioria é do curso de psicologia
(44; 37,3%), seguido de fisioterapia (39; 33,1%), nutrição (32; 27,1%) e enfermagem (3;
2,5%)[1]. A maioria é estudante do segundo semestre (95; 80,5%) que entraram em
2019 (92; 78%). A maioria solteira e sem filhos (114; 96,6%), sendo apenas um
estudante com um filho e outra estudante com dois filhos, a maioria do sexo feminino
(80; 67,8%), de etnia branca (58; 49,2%), seguida de preta (56; 47,5%), amarela (3;
2,5%) e indígena (1; 0,8%); a maioria católica (68; 57,6%), seguida por aqueles que não
tem religião ou são ateus (28; 23,7%); renda média mensal bruta variando de R$ 400 a
R$ 17.000), com média de R$ 2.313,41 (Moda = 1.000; DP = 2.425,76), sendo que a
maioria (115; 97,5%) não contribui nessa renda. Quinze estudantes (12,7%) possuem
alguma bolsa (apoio técnico, extensão, pesquisa, monitoria). Além disso, os resultados
sugerem que a maioria dos participantes não é de Santa Cruz/RN (94,9%; 112), todavia
a
maioria
mora
atualmente
na
cidade
(91,5%;
108).
Instrumentos
Escala de Apego ao lugar. Essa escala possui três fatores, composta por 17 itens que
avaliam a relação afetiva existente entre o indivíduo e determinados espaços. Os itens
são acompanhados por 5 opções de respostas (variam de 0 = discordo totalmente a 4
= concordo totalmente). O escore total (fator geral) é obtido por meio da média das
médias dos escores de cada fator. Quanto maior a pontuação, maior o nível de apego
ao lugar. A escala foi construída especificamente para este estudo, razão pela qual os
resultados de suas propriedades serão apresentados em seção específica. Além dessa,
inserimos outra medida que chamamos de ‘índice geral do apego ao lugar’. Por meio de
um item, perguntamos o quanto o participante se sentia apegado a Santa Cruz/RN,
acompanhado de uma escala de respostas variando entre 0 e 10.
Tal construção foi necessária uma vez que a literatura prévia evidenciou a inexistência
dessa medida com evidências de validade no Brasil (Silveira, Neto, Alves, & Kuhnen,
2016). Os procedimentos para a construção dessa medida foram feitos com base em
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Pasquali (1999). Uma vez construídos os itens, eles passaram pela análise teórica, a
fim de verificar se representam adequadamente o construto, isto é, se apresenta
validade de conteúdo (Pasquali, 1999). Esta etapa compreendeu a análise semântica
dos itens, cujo objetivo foi verificar se eles são compreensíveis aos membros da
população-alvo, incluindo pessoas com menor e maior nível de compreensão e
experiência com a tarefa de responder um instrumento desta natureza. Em seguida, foi
realizado
o
teste
empírico
da
escala.
Procedimentos
Com relação aos procedimentos para o estudo longitudinal que avalia a saúde mental
previu-se várias etapas. No presente estudo apresentamos os resultados da primeira
delas. Estabeleceu-se uma linha de base para os escores dos graduandos nas medidas
psicológicas (segundo semestre do primeiro ano de curso, isto é, 2019.2, quando o
semestre estava em 50-70% do andamento). A razão por escolher a aplicação a partir
do meio do semestre letivo e antes que ele termine efetivamente é pelo fato de os
graduandos do primeiro ano já terem experienciando as primeiras provas e atividades,
e estarem experienciando as situações que, provavelmente, farão parte da rotina ao
longo do curso. Além disso, por minimizar a influência das férias no início do semestre
(quando os estudantes estão mais tranquilos e relaxados) e da finalização do semestre
(quando
os
alunos
já
finalizaram
as
provas).
Estão previstas quatro etapas no projeto. Ao final delas, será possível verificar as
pontuações dos graduandos nos construtos mensurados ao longo de dois anos,
semestralmente, incluindo o apego ao lugar. A pesquisa está sendo atualmente
adaptada para a aplicação remota, por meio de questionário online, em função da
pandemia de COVID-19 ainda em curso. O estudo foi interrompido temporariamente em
função da paralisação das aulas presenciais na universidade. Com o retorno das aulas
no formato remoto (2020.6), a próxima coleta está prevista para o formato online no
meio
desse
semestre.
A coleta realizada no presente estudo, antes da pandemia, foi feita por meio de
questionários aplicados presencialmente nas salas de aula e na residência universitária.
O tempo médio de resposta aos questionários foi de 30 minutos por aplicação. Os dados
foram digitados em banco de dados para as análises estatísticas descritivas e
inferenciais, para tanto, o programa utilizado foi o Statistical Package for the Social
Sciences SPSS.
As análises descritivas incluem as frequências, porcentagens, medidas de tendência
central e dispersão para explorar e descrever o grupo de participantes em relação aos
instrumentos psicológicos aplicados. As análises inferenciais incluem associação entre
variáveis para identificar as relações entre os construtos (correlação de Pearson e
análise fatorial exploratória) e diferenças entre grupos (teste e ANOVA).

Resultados e Discussões

Os dados coletados possibilitaram diversas análises, trazendo abertura para que
algumas constatações fossem realizadas. Os fatores/itens mais importantes da escala
de apego ao lugar foram observados de modo a averiguar a predominância de
respostas, assim como também eventuais diferenças no apego entre os estudantes dos
diferentes cursos.
Análise das propriedades psicométricas da escala de apego ao Lugar
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Considerando que o instrumento para mensurar esse construto foi construído para esta
pesquisa, averiguou-se, inicialmente, a fatorabilidade da escala. Os resultados
favoráveis (KMO = 0,74 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (276) = 848,845, p <
0,001). Para definir a quantidade de fatores a ser extraída, efetuou-se uma análise
paralela Monte Carlo, considerando 1.000 bancos de dados que simularam a presente
pesquisa, isto é, 118 participantes e 24 itens, conforme formulação inicial. Contrastando
os valores próprios observados na pesquisa com os valores simulados pela análise
paralela, identificou-se que até o terceiro valor próprio, resultado da análise fatorial
exploratória, foi superior àquele simulado, sugerindo a presença de três fatores. Os três
fatores explicam juntos 32,22% da variância dos dados.
O nível geral de apego foi analisado a partir das médias dos escores dos 3 fatores,
estando o fator 1 (o qual denominamos a ‘dimensão social’ do apego ao lugar) associado
aos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da escala (por exemplo, sinto-me apegado(a) “Aos espaços
de convivência que a faculdade possui”), o fator 2 (dimensão individual) aos itens 14,
15, 16, 17 e 24 (por exemplo, sinto-me apegado(a) “Às possibilidades de contribuir
profissionalmente com essa cidade) e o fator 3 (dimensão física) aos itens 4, 18, 19, 20,
21 e 23 (por exemplo, sinto-me apegado(a) À estética/arquitetura da cidade”).
Com relação à análise de precisão dos fatores, o cálculo foi feito por meio do alpha de
Cronbach, sendo o fator 1 = 0,77, o fator 2 = 0,72 e o fator 3 = 0,71, considerados índices
aceitáveis. Composta inicialmente por 24 afirmações, sua versão final ficou com 17
itens, de modo que foram excluídos sete itens com cargas fatoriais abaixo de 0,30 e
aqueles os quais sua exclusão não prejudicava os índices de precisão, de modo a tornar
a escala o mais reduzida possível, sem perder muita qualidade. A escala, portanto,
apresentou-se válida e precisa, possibilitando o uso desse instrumento para os
propósitos de pesquisa para o nosso contexto.
Em seguida, a partir dessa nova configuração da escala de apego, verificamos as
médias de cada fator e, adicionalmente, de um fator geral (médias das médias dos
escores de cada fator). O resultado sugere um nível mediano de apego ao lugar no fator
geral (média = 2,5, DP = 0,54, considerando a escala de 0-4), considerando o ponto
médio da escala. Os resultados também sugerem que os estudantes se sentem mais
apegados ao Fator 2 (dimensão individual do apego ao lugar) e 3 (dimensão física),
respectivamente, e menos apegado ao Fator 1 (dimensão social). Além disso, a média
do índice geral de apego ao lugar (único item) foi 6,6 (variando de 0-10), considerado
medianamente apegados. Adicionalmente, buscamos explorar um pouco mais a relação
entre apego ao lugar e outras variáveis sociodemográficas.
Relações dos dados sociodemográficos e apego ao lugar
Quando comparado os dados coletados a partir do questionário sociodemográfico e a
escala de apego ao lugar, é possível constatar alguns aspectos que sugerem
correlações entre fatores. Os resultados sugerem apenas correlações entre o fator 1
(dimensão social) e a ‘avaliação geral de apego’ com a ‘quantidade de amigos
importantes’ (r = 0,25; p = 0,005, e r = 0,21; p = 0,02, respectivamente); e entre o fator
3 e a ‘renda média familiar bruta’ (r = 0,2; p = 0,03).
Buscou-se observar possíveis diferenças no apego entre os diferentes cursos de
graduação da FACISA. Analisando as médias dos escores de apego (escala de apego
e a avaliação geral de apego) por curso, os resultados sugerem que há uma tendência
de que o apego seja maior, em todas as medidas, no curso de nutrição, seguido pelo
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curso de fisioterapia e psicologia. Contudo, essas diferenças não foram consideradas
estatisticamente significativas quando realizado teste ANOVA (ps > 0,08).
Além disso, verificaram-se possíveis diferenças no grau de apego entre dois grupos,
aqueles que têm familiares em Santa Cruz e os que não têm. Os resultados sugerem
diferenças estatisticamente significativas em duas variáveis. Aqueles com familiares na
cidade são mais apegados considerando o fator 1 (dimensão social do apego) e o índice
global de apego.
Em seguida, verificaram-se possíveis diferenças de apego ao lugar entre aquelas
pessoas originárias ou não de Santa Cruz/RN. Verificou-se que dos 118 apenas 6
(5,1%) são originários de Santa Cruz/RN, sendo os demais de outras cidades. O teste t
de student para amostras independentes foi usado. Os resultados dos testes t sugerem
que, embora haja a tendência de as médias das medidas de apego de quem é originário
de Santa Cruz sejam ligeiramente mais altas, não existem, todavia, diferenças
estatisticamente significativas com o grupo de estudantes não originários da cidade. Ou
seja, o fato de ser de Santa Cruz/RN não indica necessariamente um maior grau de
apego do que quem veio de outra cidade, podendo ser ao acaso.
Verificaram-se ainda possíveis diferenças de apego ao lugar entre aquelas pessoas que
moram ou não efetivamente em Santa Cruz/RN. Dos 118, 108 moram atualmente na
cidade (91,5%), sugerindo um elevado padrão de deslocamento dos novos estudantes
para morar em Santa Cruz. Evidenciou-se inicialmente uma tendência de as médias das
medidas de apego do grupo que mora atualmente em Santa Cruz serem mais altas do
que as do grupo que mora em outras cidades. O teste t de student para amostras
independentes foi usado. Os resultados sugerem que houve diferenças estatisticamente
significativas entre quem mora e quem não mora em Santa Cruz atualmente em todas
as medidas, com exceção do fator 2 (dimensão individual) da escala de apego ao lugar.
Os tamanhos de efeito foram os seguintes: no fator 1, d = 0,33 (pequeno); no fator 3, d
= 0,66 (médio); no fator geral, d = 0,66 (médio); e na avaliação geral, d = 0,33 (pequeno).
Ou seja, o fato de morar em Santa Cruz indica um maior grau de apego do que quem
mora em outra cidade, com exceção de um fator da medida de apego. Esses resultados
sugerem que o contato com a cidade parece ser importante para desenvolver o apego
ao lugar, e não o fato de ser originário da cidade, isso tende a ser especialmente
provável no que diz respeito as dimensões sociais e físicas que são experienciadas com
maior frequência e continuidade para quem mora na cidade. A dimensão individual (fator
2) do apego não teve diferença talvez porque os itens remetem a coisas que são mais
comuns para quem mora e não mora em Santa Cruz, que são as aspirações e as
possibilidade futuras que possuem aquele lugar.
Dos 118 participantes, 34 (28,8%) moram na Residência Universitária e os demais em
outras residências (e.g., apartamento/kitnet (58,5%), casa própria (2,5%), casa dos
pais/parentes (5,1%), dependências da FACISA (5,1%)). Verificaram-se possíveis
diferenças de apego ao lugar entre aquelas pessoas que moram ou não na residência
universitária (RU) em Santa Cruz. O teste t de student para amostras independentes foi
usado. Os resultados dos testes t sugerem que não existem diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos. Isto é, o fato de os estudantes ficarem na residência
universitária ou em outro lugar quando estão em Santa Cruz/RN não indica
necessariamente um maior grau de apego, podendo ser ao acaso.

Conclusão
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Com as informações alcançadas no semestre de 2019.2, pode-se destacar o panorama
geral proporcionado ao observar cada fator analisado. Percebe-se que a maior parte
dos participantes que responderam a pesquisa são medianamente apegados à cidade
de Santa Cruz/RN, ou seja, sentem-se moderadamente ligados emocionalmente com o
município. Observa-se que esse sentimento não difere entre os cursos.
Conclui-se que os resultados são favoráveis aos participantes do primeiro ano de curso
pesquisado, experienciando um importante vínculo emocional à nova cidade, e ainda
antes do final do primeiro ano de curso. Isso é importante porque em torno de 95% dos
estudantes pesquisados são oriundos de outra cidade. Esse talvez rápido apego tenha
acontecido porque quase 92% deles se mudaram para Santa Cruz/RN. A continuidade
da pesquisa poderá evidenciar possíveis alterações nesse indicador, isto é, em qual
momento do curso (i.e., semestre) ele pode ser melhorados ou então piorado, e em qual
curso isso pode acontecer mais ou menos. Além de relacioná-lo, como está previsto,
com outras forças psicológicas (autoeficácia e satisfação de vida) e com emoções
negativas (depressão, ansiedade e estresse). Isso possibilitará identificar, por exemplo,
em qual semestre/ano os alunos tem sua saúde mental mais prejudicada, o que
permitirá o planejamento pedagógico e as mudanças necessárias no curso. Além disso,
será possível comparar a saúde mental entre os graduandos dos quatro cursos,
verificando, por exemplo, qual o curso proporciona melhores condições de saúde e
quais são os mais insalubres, o que permitirá o compartilhamento mais específico de
informações entre os cursos para que cooperem mutuamente seus problemas e
melhores práticas.
As constatações realizadas e os resultados obtidos até o presente momento da
pesquisa estão restritas aos dados da primeira coleta. Como mencionado em tópicos
anteriores, por motivos de instauração da pandemia de COVID-19, as atividades no
campus foram interrompidas, impossibilitando a continuidade das coletas, limitando,
portanto, as conclusões. Na continuidade da pesquisa, a expectativa é que a pandemia
tenha afetado a saúde mental dos estudantes, o que se espera ser identificado por meio
dos construtos aqui investigados. Dessa forma, possibilitando propostas que permitam
a promoção de melhorias e prevenção de possíveis danos na saúde desse grupo, ou
então a atenuação dos impactos da COVID-19.
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: O que pensam estudantes de
escolas públicas?
Resumo
A presente pesquisa teve por objetivo a investigação das Representações Sociais de
Direitos Humanos de alunos de escolas públicas de cidades do interior do Rio Grande
do Norte. Como aporte teórico foi considerado a perspectiva de Noberto Bobbio e Celso
Lafer acerca das gerações de direitos, pensada a partir da teoria que classifica os
Direitos Humanos enquanto construção histórica. Além disso, foi considerada a teoria
das Representações Sociais sob o enfoque psicossocilógico dado por Willem Doise.
Essa pesquisa teve como participantes 23 alunos, que possuíam idades entre 12 e 18
anos, e cursavam o ensino médio em escolas públicas. A coleta de dados foi realizada
através questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada, onde os
entrevistados esporam suas perspectivas sobre as quatro gerações dos Direitos
Humanos. Para a análise dos dados, foram transcritas as falas relacionadas à
diversidade religiosa, referentes à primeira geração dos Direitos Humanos, e analisadas
através do software Iramuteq. Com relação aos principais achados, foi possível
constatar em um mesmo contexto sociodemográfico diferentes perspectivas e noções
de respeito. Apenas 21,73% dos entrevistados demonstram possuir uma noção de
respeito irrestrito, enquanto 17,3% manifestaram opiniões intolerantes a respeito do
direito em questão. Os demais participantes expressaram diferentes perspectivas de
respeito, com peculiaridades que atravessavam ancoragens culturais, religiosas e
demográficas.
Palavras-chave: Representações Sociais. Direitos Humanos. Diversidade Religiosa.
TITLE: Social representations and human rights: What do you think about studying in
public schools?
Abstract

This research aimed to investigate the Social Representations of Human Rights of
students from public schools in cities in the interior of Rio Grande do Norte. As a
theoretical contribution, Noberto Bobbio and Celso Lafer's perspective on the
generations of rights was considered, thought from the theory that classifies Human
Rights as a historical construction. In addition, the Social Representations theory was
considered under the psychosocilogical approach given by Willem Doise. This research
had as participants 23 students, aged between 12 and 18 years old, and attending high
school in public schools. Data collection was carried out through a sociodemographic
questionnaire and semi-structured interview, where the interviewees expressed their
perspectives on the four generations of Human Rights. For data analysis, the statements
related to religious diversity, referring to the first generation of Human Rights, were
transcribed and analyzed using the Iramuteq software. Regarding the main findings, it
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was possible to see different perspectives and notions of respect in the same
sociodemographic context. Only 21.73% of the interviewees demonstrated having a
notion of unrestricted respect, while 17.3% expressed intolerant opinions regarding the
right in question. The other participants expressed different perspectives of respect, with
peculiarities that crossed cultural, religious and demographic anchors.

Keywords: Social Representations. Human rights. Religious Diversity.
Introdução
Com a complexificação das organizações sociais, a democracia e a busca pela paz
mundial, os Direitos Humanos passaram a ser um tema pertinente para estudos e
pesquisas. Surgindo no início da era moderna, juntamente com a concepção
individualista da sociedade (BOBBIO, 2004, p.7), os Direitos humanos são considerados
construções históricas que emergem a partir das demandas de cada época,
modificando-se na medida em que novas necessidades e interesses vão surgindo.
Atualmente, os direitos humanos estão divididos em quatro gerações: A primeira
geração tem como principal objetivo garantir os direitos de liberdade direcionando-se ao
direito de vida privada. A segunda geração busca proteger a ideia de igualdade,
relacionado a garantia ao acesso dos indivíduos a mecanismos como saúde, educação,
trabalho e lazer. A terceira geração diz respeito à fraternidade, buscando a união dos
povos e a defesa de grupos minoritários. (BOBBIO, 2004, p. 7) Já a quarta geração dos
direitos vem relacionada a proteção do meio ambiente.
Bobbio afirma que o problema em relação aos Direitos Humanos não está em defini-los,
mas garanti-los e protegê-los. Portanto, é possível pensar nos assuntos que permeiam
as quatro gerações dos direitos humanos como um conjunto de representações sociais,
e a imposição dos Direitos Humanos, como uma ruptura de tais padrões normativos
antes familiarizados pelos indivíduos. Segundo a teoria Psicossociológica proposta por
Doise (1998, p.604) as representações Sociais são formadas através da troca coletiva
de experiências individuais acerca de um assunto, buscando construir um conceito
comum e aceitável para a maioria das pessoas.
As Representações Sociais têm grande influência em condicionar e direcionar
pensamentos e comportamentos dos indivíduos (QUEIROZ, 2015, p.53) podendo estar
se modificando, devido à familiarização e aceitação a novas formas de pensar um
assunto. Esse processo de reformulação de uma representação social costuma ser
demorado, uma vez que uma nova ideia deve ser adotada por um grande número de
pessoas. Logo, esta condição pode ser um dos motivos que acarretam o grande número
de casos de violação dos Direitos Humanos.
O Relatório anual do Disque Direitos Humanos de 2019 evidencia o registro de 159,063
denúncias, um aumento de 15%, comparado com o ano anterior, um dado preocupante
que estimula a questionar os motivos para a não efetivação desses direitos. Atualmente
existem diversos estudos que articulam os direitos humanos a teoria das representações
sociais proposta por Doise, se fazendo interessante observar algumas convergências
encontradas entre elas. Foi constatado que fatores como, contexto social, nível de
escolaridade, religião, tipo de socialização, estão estritamente ligados a forma como os
indivíduos enxergam os Direitos Humanos.
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Estudos como o de Queiroz (QUEIROZ, 2011, p.12), indica em seus resultados que
mães que possuem um maior nível de escolaridade costumam ter uma visão mais ampla
dos Direitos Humanos, enquanto mães com menor nível de escolaridade tendem a ter
uma visão negativa desses direitos. Em outro estudo realizado por Feitosa (2009, p. 12)
relacionado a representações de alunos de rede privada de ensino e rede pública, foi
observado que alunos de escolas particulares demonstram possuir maior domínio e
acesso ao conteúdo do tema. Mesmo com a grande contribuição dos estudos citados
anteriormente, é notado que nem um deles busca investigar aspectos específicos de
cada geração dos Direitos Humanos, além de terem sido realizados em contextos
urbanos metropolitanos.
Averiguado os fundamentos, estudos e problemáticas que envolvem os Direitos
Humanos, a presente pesquisa busca investigar as Representações Sociais de Direitos
Humanos de alunos de escolas públicas de cidades do interior do RN. Buscando
encontrar uma relação entre fatores como religião, gênero, nível de escolaridade,
questões socioeconômicas em um recorte de faixa etária dos 12 aos 18 anos.

Metodologia
Amostra
A presente pesquisa teve como participantes 23 estudantes do ensino médio da rede
pública de cidades do interior do Rio Grande do Norte, com menos de 40 mil habitantes.
Os participantes possuíam idades entre 12 e 18 anos, sendo 14 identificados como do
sexo feminino e 9 como masculino.
Instrumentos
Para a realização da pesquisa foi utilizado como instrumentos o questionário
sociodemográfico, e uma entrevista semiestruturada, ambos aplicados individualmente.
A entrevista semiestruturada apresentava perguntas que buscavam investigar a opinião
dos entrevistados sobre os Direitos Humanos e de direitos relacionados as quatro
gerações propostas por Bobbio (2001), Lafer (2009) e Doise (2002). Contendo as
seguintes perguntas:
1 – Qual a sua opinião sobre os Direitos Humanos?
2 – Na sua opinião, o que é homossexualidade?
3 – O que você pensa sobre o direito dos trabalhadores de fazer greve?
4 – O que você pensa sobre o meio ambiente?
5 – O que você pensa sobre a existência as diferentes religiões (Católica, Protestante,
Espiritismo, Candomblé, etc.)?
Procedimentos Éticos
Num primeiro momento o presente projeto de pesquisa foi submetido a avaliação do
Comitê de Ética em pesquisa da UFRN — FACISA. Logo após a sua aprovação, iniciou-
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se o processo prático da pesquisa, onde ocorreram as visitas às escolas. Nesse primeiro
contato foi combinado com os responsáveis pelas instituições um dia e horário para a
realização das entrevistas e aplicação do questionário sociodemográfico.
Além disso, foi enviado aos responsáveis pelos estudantes menores de 18 anos um
termo de esclarecimento e uma solicitação de consentimento para a realização da
pesquisa, assim como a permissão para a divulgação dos dados da pesquisa em artigos
e em eventos de natureza científica.
No dia combinado para a realização das entrevistas, todos os participantes assinaram
um Termo de Assentimento para confirmação da voluntária. Ademais, os participantes
foram esclarecidos verbalmente sobre os objetivos e os procedimentos a serem
utilizados na pesquisa, além de terem sido alertados sobre o sigilo das informações
concedidas, bem como da possibilidade de desistência da participação na pesquisa sem
danos algum, se assim desejassem.
Coleta de dados
Nos dias agendados em cada escola foi realizada a pesquisa à medida que os
participantes devolviam os termos de consentimento concedidos pelos responsáveis e
após assinarem o termo de assentimento.
Os participantes respondiam inicialmente o questionário sociodemográfico e em seguida
respondiam às entrevistas. Esses procedimentos foram realizados com cada
participante individualmente em uma sala privativa, dentro das escolas, sem ruídos que
prejudicasse a atenção de cada participante, e obedecendo à dinâmica de cada escola.
Análise de dados
Os dados obtidos por meio das entrevistas foram transcritos para o software Iramuteq,
uma ferramenta gratuita para análise de elementos textuais. Esses dados foram
analisados pela Análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que permite
a categorização do conteúdo semelhante semanticamente em classes, representado
através de dendrogramas.

Resultados e Discussões

Resultados
A análise dos dados foi realizada a partir das entrevistas de 23 participantes, que
possuíam idades entre 12 e 18 anos. Deles, 60,8% identificavam-se com o gênero
feminino e 39,2% ao gênero masculino. Já no que diz respeito a religião, 69,5%
disseram serem católicos, 17,3% evangélicos ou protestantes e 13% agnósticos. De
toda a amostra, 43,4% cursavam o 1° ano do ensino médio, 21,7% representava o 2°
ano do ensino médio e 34,8% correspondiam ao 3° ano do ensino médio. Além disso,
foi constatado que 73,9% dos entrevistados possuíam uma renda de até R$ 1.000,00,
17,3% uma renda entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, 4,3% uma renda entre R$ 3.000,01
e R$ 5.000,00, e 4,3% não souberam informar.
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O conteúdo das entrevistas foi analisado através do material gerado pelo software
Iramuteq, por meio da análise do tipo Classificação Hierárquica Descendente (CHD).
Através dela foram gerados dendrogramas e gráficos, os quais permitiram a descrição
e discussão acerca do conteúdo das entrevistas e suas peculiaridades. Na Figura do
anexo 1 é possível observar o dendrograma de classes, que permite a categorização
em classes dos conteúdos que são semelhantes semanticamente.
Nos resultados apresentados pelo gráfico constam oito classes onde cada uma delas
representa uma perspectiva predominante encontrada nas falas dos participantes.
Nesse sentido, classes diferentes e em subgrupos distintos, possuem particularidades
que as diferem e as aproximam uma das outras.
Classe 1: A religião como herança
Nos discursos relacionados à classe 1, foi possível observar algumas ideias partilhadas
pelos entrevistados, ancoradas principalmente nas falas dos alunos de 2° ano do ensino
médio. Essas falam trazem em comum a ideia positiva com relação à existência de
várias religiões, defendidas pelo argumento de que as pessoas acreditam, e tem o
direito de acreditar em coisas distintas, e que devem ser respeitadas. É visto que esses
adolescentes vêem a adoção de uma religião como algo cultural, que é passado de
geração para geração. Além disso, é apontado que a existência de uma intolerância e
preconceito entre grupos religiosos, como é constatado na fala a seguir:
“Até porque a gente segue muita religião só porque é da nossa família então quando eu
observo desde o princípio até agora eu não acho errado porque não tem como culpar o
que as outras pessoas acreditam.”
Classe 2: A religião como escolha pessoal
As ideias agrupadas na classe 2 vêm relacionadas ao grupo de alunos que se
declararam sem religião. Nela a existência das diversas religiões é apontada como algo
normal, que sempre existiu. Esse grupo de alunos aponta que deve existir um direito de
escolha de crença e que essa escolha é feita como algo particular do indivíduo, segundo
eles, as pessoas devem escolher seguir religiões que possuam doutrinas que mais se
aproximem a sua forma de enxergar as coisas. Além disso, é mencionado que não
existe religião certa ou errada e que todas devem ser respeitadas. Como é expresso na
fala:
“Eu acho normal porque cada um tem sua escolha eu sigo a minha você segue a sua,
acho que não tem isso de existir uma religião melhor que a outra não a gente vai
seguindo a que parece mais com a gente e é isso. ”
Classe 3: Direito a crença: Respeito
O conteúdo destacado na classe 3 vem relacionado a entrevistados que declararam
seguir a religião Evangélica, essa classe destaca o respeito como a questão principal
do tema. Nela, os alunos apontam a religião como algo importante na vida das pessoas,
e que elas devem ter o direito de seguir e acreditar naquilo que mais parece certo para
as mesmas. Para os adolescentes desta classe não se pode distinguir religiões como
certas ou erradas. Além disso, é destacado que apesar de seguir uma religião
específica, se devem respeitar todas as outras. É possível identificar essas ideias nas
falas a seguir:
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“Assim é necessário, pois nem todo mundo se adequada em uma religião e já que tem
várias as pessoas têm a opinião própria de saber qual vai seguir não acho errado
existirem várias religiões e não me incomodo também. ”
“Eu acho que todas devem ser respeitadas não importa a religião. ”
Classe 4: Não concordo, mas respeito.
A classe 4 agrupa falas voltadas ao sentido de negação da importância da existência
das diversas religiões, julgadas desnecessárias. Os entrevistados apontam que o
respeito às religiões deve existir, apesar de não concordarem com os fundamentos de
outras religiões como, por exemplo, a inexistência de Deus. Também é notada em uma
das falas a crença de que a religião que o adolescente segue, herdada da família, seja
a certa para o mesmo. O conteúdo que a classe 4 apresenta não possui ancoragens
sociais e pode ser identificado nas falas a seguir:
“Assim são religiões meio que coisa de doido, porém assim como eu tenho o direito de
escolher uma religião as pessoas também têm então o que me resta é respeitar e pronto.
”
“Mas tipo imagine como deve ser a vida dessas pessoas que são de religiões que não
acredita em deus é muito triste isso eu tenho certeza. ”
“ (...) para mim é a religião que eu escolher e a minha família já vem seguindo desde
muito tempo. ”
Classe 5: Diversas religiões: Concordo caso exista respeito
Os seguimentos de texto que a classe 5 agrupa referem-se principalmente a existência
da problemática da intolerância. Apesar dos entrevistados reconhecerem a existência
de várias religiões como um direito que todo indivíduo deve ter, há uma reprovação de
atitudes que alguns indivíduos possam vir a tomar, motivados por determinadas
religiões, como formas de intolerâncias desrespeito. Tais atitudes levam alguns dos
entrevistados a desaprovar determinadas religiões. O conteúdo que a classe 5
apresenta não possui ancoragens sociais, e pode ser identificado nos discursos a
seguir:
“Mas quando passa a agredir outras pessoas ou a ofender para mim já é meio errado
porque cada um tem suas escolhas porque a gente vê que não tem protestante não vai
muito não gosta muito dos católicos às vezes fecha casa fecha porta na cara da gente.”
“Não gosto muito não gosto dos protestantes não tenho assim nada contra a eles, mas
não me faz bem eu não trato diferente, mas se me chamasse para ir à igreja deles eu
não iria, mas também não discuto. ”
Classe 6: Diversas Religiões: Importante e necessário
O agrupamento de ideias que a casse 6 traz, diz respeito a importância da existência
das diversas religiões na vida das pessoas. Para esses entrevistados as pessoas devem
ter o direito de escolher a religião que mais agrega suas vidas, assim como o direito de
escolher mudar e adotar outra religião se for do seu interesse, sem que haja intolerância.
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O conteúdo que a classe 6 apresenta não possui ancoragens sociais e pode ser
identificada nos seguimentos de fala a seguir:
“Eu acho que tipo cada um deve escolher o que quer participar, porque tipo, se uma
pessoa não se sente feliz em uma religião ela tem outras opções de escolher e tal e se
encaixar na que ela gosta.”
“É preciso, pois religião é um modo de expressão (...) ”
Classe 7: Respeito desde que exista fé
O principal assunto que a classe 7 destaca é a existência de um Deus ao qual as
pessoas devam depositar sua fé. Nos discursos agrupados nessa classe é indicado que
não existe problema em acreditar em religiões diferentes, e que as pessoas devem ter
esse direito garantido, contudo é notada que a fé em um ser superior (Deus) seja uma
condição para tal aceitação. Ou seja, não há problema em seguir uma religião diferente,
contando que se acredite em Deus. O conteúdo que a classe 7 apresenta não possui
ancoragens sociais e pode ser notado nos discursos a seguir:
“Acho que Ele só pediu a fé Ele, então eu penso assim, cada religião mostra um deus
diferente ou parecido, mas em minha opiniã,o Deus deixou apenas uma religião seguir
ele apenas isso. ”
“(...) cada qual segue seu, é só ter fé mesmo. ”
Classe 8: Diversas Religiões: Não existe uma superior (mais certa)
As falas que a classe 8 reúne destaca a importância da tolerância. Apesar da maioria
dos entrevistados se declararem católicos, é dito que mesmo seguindo determinada
religião não acreditam que esta seja melhor que qualquer outra. Além disso, é posto que
as pessoas devam ter o direito de escolha religiosa, seguir a religião que mais se
adequar a seus pensamentos, e que essa escolha deve ser respeitada. O conteúdo que
a classe 8 apresenta não possui ancoragens sociais e pode ser visto nos discursos a
seguir:
“Uma vez ficaram pegando no pé do meu tio porque ele é crente aí eu disse que nós
éramos católicos, mas tinha que respeitar a escolha dele eu estou na católica porque
acho a mais certa para mim, mas cada um tem a sua. ”
“Eu sigo a católica, mas também não acho que é a mais certa de todas. ”
Discussão
Dada a caracterização de cada classe, é possível notar entre elas fenômenos que
convergem com a literatura. Observando a tabela 1, averigua-se no dendrograma
exposto uma divisão entre dois grupos. No lado direito encontram-se as classes 5 e 4,
essas duas classes trazem em seu conteúdo uma posição mais intolerante em relação
à existência de várias religiões.
Na classe 5 “Concordo caso exista respeito” os entrevistados argumentam que por
existir a intolerância por parte de pessoas que frequentam certos grupos religiosos,
esses não concordam com as diversas religiões. Esses indivíduos não demonstram
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possuir uma ideia ampla de respeito e tolerância, em que todas as religiões devem ser
respeitadas, independente de qualquer argumento. É interessante notar que todos os
participantes agrupados nessa classe se declararam cristãos, pode-se pensar a partir
disso, que a influência de tal religião, levando em consideração também a sua história,
possa fundamentar tal ideia. Segundo Silva (2015, p.78):
A religiosidade cristã do Brasil, tanto na sua vertente protestante quanto católica,
acostumou a enxergar tudo que não fosse cristão como sendo seita ou heresia. Desde
o início, a convivência não passou pela possibilidade de se manter um diálogo ou
cooperação entre as mais variadas tradições religiosas. O outro sempre foi visto como
inimigo a ser conquistado. Isso causou disputa pelo mercado religioso, gerando
demonização e perseguição, principalmente das tradições indígenas e de matriz
africana.
Na Classe 4 “Não concordo, mas respeito” encontra-se um conteúdo semelhante à
classe 5, entretanto, não existe um argumento que fundamente a intolerância. Para
esses entrevistados, não é possível enxergar uma vida sem Deus, ou sem religião.
Esses também se identificaram como Cristãos, expressando uma ideia pautada no
cristianismo, como anteriormente citado.
Paralelo às classes 5 e 4, encontram-se as classes 2, 3, 6, 1, 7 e 8. Esse agrupamento
de Classes têm em comum uma visão tolerante em relação às diversas religiões,
divergindo na exposição de diferentes formas de pensar tal tolerância. A Classe 2 “A
religião como escolha pessoal”, tem como principal característica a defesa de um direito
a escolha religiosa pessoal, independente da família ou cultura. O respeito nesse caso
não é uma questão discutível. É interessante observar que essa classe vem relacionada
a pessoas que se declararam agnósticas, condição que pode ter influenciado na
formação desse conceito. Entretanto, não foi possível constatar na literatura, trabalhos
que relacionem o agnosticismo à prática da tolerância religiosa.
No que diz respeito à classe 3, é explícita a sua particularidade que defende o respeito
irrestrito à diversidade religiosa. Para os entrevistados deste agrupamento não existem
justificativas para que ocorra a tolerância, não necessitando de argumentos para
ancorar essa ideia, o respeito por si só é suficiente. A questão que essa classe
apresenta torna-se intrigante quando relacionada a sua ancoragem social, referente a
pessoas declaradas evangélicas. Estudos apontam que pessoas que seguem a religião
em questão tendem a ter uma postura mais intolerante, como afirma Fiorotti (2019,
p.222) “Quem mais comete os atos de intolerância religiosa são pessoas evangélicas.”
Para os participantes da Classe 6 “Importante e necessário”, a religião demonstra
possuir como peculiaridade um valor simbólico pessoal. Esses entrevistados reafirmam
a ideia de respeito já manifestada pelas classes 2 e 3, mas acrescenta uma nova
perspectiva, onde a religião possui um papel de importância social na vida das pessoas.
Para eles, a religião é responsável por agregar felicidade e bem-estar aos indivíduos.
Essa colocação corrobora com a literatura encontrada na revisão sistemática realizada
por Almeida, Neto e Koenig (2006, p.507), na qual é constatado que maiores níveis de
envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores de bem-estar
psicológico.
A classe 1: “A Religião como herança”, além de estar associada a questão da defesa do
respeito, tem como diferencial a ideia da religião como uma herança da família. Esse
fenômeno pode ser pensado a partir da influência do território que esses adolescentes
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ocupam, o interior do estado. Podemos citar como exemplo a cidade de Santa Cruz,
onde parte da pesquisa foi realizada, como afirma Silvino (2012, p.78) “A religiosidade
é marcante neste município. Sua maior festividade se encontra justamente na festa da
padroeira Santa Rita que acontece desde a criação da paróquia.” Dessa forma, por
essas pessoas sofrerem forte influência dessa religiosidade cultural, venha a atribuir a
adoção de uma religião como algo dado culturalmente.
No que concerne o conteúdo da Classe 7 “Respeito desde que exista fé” se faz plausível
a compreensão de que essas pessoas, apesar de pregarem respeito a escolha religiosa,
imponham uma condição intolerante referente a crença em um Deus. Ao que aparenta
essas pessoas, declaradas cristãs, não possuem uma consciência de que ao
argumentar que não existe problema em seguir qualquer religião, pois só é necessário
acreditar em Deus, esteja sendo intolerante, por exemplo, com Ateus. Esse fenômeno
pode ser compreendido também pela questão da forte religiosidade cultural presente
nas cidades do interior, como anteriormente explanado. Além disso, o momento histórico
e político que o Brasil e o mundo se encontra, pautado no conservadorismo, pode ser
um fator influenciador para a disseminação de discursos de intolerância. A atual onda
conservadora e sua intervenção nas representações sociais torna-se um tema
pertinente para futuras pesquisas.
A Classe 8 “Não existe uma superior” em concordância ao seu agrupamento, também
traz uma ideia de tolerância e respeito. Essa possui como peculiaridade principal a
concepção de que não existe uma religião superior, onde todas são iguais. Ademais, é
plausível de reflexão, assim como encontrado na classe 3, a relação entre uma religião
cristã e uma atitude tolerante, visto que comumente na literatura, como anteriormente
exposto, constata-se o contrário.

Conclusão

Ademais, apesar da questão da liberdade religiosa está relacionada a um direito de
primeira geração, onde segundo a literatura seria uma geração já consolidada, foi
constatado, através da presente pesquisa e seus fundamentos, que ainda há uma
grande problemática quanto a efetivação e conscientização das pessoas acerca da
prática do respeito à diversidade religiosa. Foi visto através dos resultados que existem
diferentes formas de enxergar, de forma respeitosa ou não, as diversas religiões. Tais
diferenças estão enraizadas em diferentes questões, como a religião, a cultura, o
território, o contexto político e histórico, ect.
As demandas que a presente pesquisa levanta são de fundamental importância para
futuras pesquisas, além do seu papel na construção de meios que venham a trabalhar
os agentes causadores da intolerância religiosa no Brasil, a fim de atenuar seus efeitos.
Faz-se necessário uma atuação direta entre o Estado e a sociedade, na execução de
seu papel de promoção de conscientização e cumprimentos dos Direitos Humanos. No
que diz respeito a futuras pesquisas, a inconsistência entre os achados da classe 3
relacionado à religião evangélica e os relatos observados na literatura, indicam a
necessidade da realização de novas pesquisas que compreendam melhor como a
intolerância se configura considerando a diversidade que existe no meio dessa religião.
Além disso, faz-se necessário e pertinente a investigação sobre a atual onda
conservadora no contexto histórico e político brasileiro e sua intervenção nas
representações sociais sobre a religião.
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No que concerne às limitações encontradas ao longo dessa pesquisa, essa está
relacionada principalmente ao tamanho da amostra, que devido a pandemia causada
pelo COVID-19, não pode ser ampliada. Dessa maneira, uma amostra com mais
participantes, de diferentes escolas e cidades, seria capaz de demonstrar ancoragens
sociodemográficas mais sólidas.
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TÍTULO: Entrevistas com os usuários do Plantão Psicológico no Serviço Escola (SEPA)
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (Facisa).
Resumo
A pesquisa de título: “Entrevistas com usuários do Plantão Psicológico no Serviço
Escola (SEPA) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA)” está vinculada
ao projeto de extensão universitária “Cuidar da existência - Plantão Psicológico no Sepa”
no qual tem como objetivo ofertar o serviço de escuta emergencial para a comunidade
do município de Santa Cruz (RN) além dos discentes da Facisa. Dessa forma, o
presente estuda visa, através de entrevistas com os usuários, analisar os casos
atendidos no Plantão, bem como mapear as necessidades de saúde mental do
município.
Palavras-chave: Plantão psicológico - Entrevistas.
TITLE: Interviews with users on psychological duty on school service FACISA.
Abstract
The research "Interviews with users on psychological duty on school service FACISA",
is linked to the university edtension program "take care of existence psychological duty
on SEPA, aims to offer the emergency therapeutic listening for whole Santa Cruz
community besides the FACISA students. This meant that, this study aims interview with
users, analyze the cases attended on duty, build a map of mental health needs of the
community.
Keywords: Psychological duty - interviews
Introdução
Segundo Cury, citado por Rebouças e Dutra (2010) o plantão psicológico, desde 1979,
é caracterizado por uma modalidade de atendimento clínico-psicológico de tipo
emergencial, aberto à comunidade, visto que, como apontam Doescher e Henriques
(2017) são vários os fatores que podem gerar angústias bem como crises existenciais
no ser humano, desde a decisões para serem tomadas até questões decorrentes de
relações afetivas; a autora pontua ainda que todas estas implicações, muitas vezes, são
agravadas devido a excessiva cobrança da atual “sociedade do consumo” a qual
valoriza o ter, menosprezando o sentir, principalmente estando este relacionado ao
sofrimento e a dor, como se tais sentimentos não fizessem parte da existência do ser
humano. Sendo assim é, levando em consideração tal perspectiva contemporânea, que
o Plantão Psicológico intervém, proporcionando ao sujeito um espaço seguro de
acolhimento e escuta qualificada a fim de compreender o sofrimento do paciente a partir
das experiências do mesmo, considerando-o como um ser no mundo no qual é
constituído por este ao mesmo tempo que o constitui. (Rebouças e Dutra, 2010) É
importante salientar ainda que a referida modalidade não substitui a psicoterapia mas
surge como uma alternativa uma vez que se trata de um atendimento breve, baseado
no aconselhamento psicológico centrado na pessoa, com o intuito de atender um
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número maior de pessoas, ampliando, dessa forma, os recursos disponíveis em saúde
mental já que são insuficientes, especialmente, no contexto da saúde pública. (Gomes,
2008) Assim, diante do exposto, pode-se afirmar que se fez extremamente necessário
o estudo acerca da relevância do plantão psicológico no contexto de uma cidade do
interior potiguar como o de Santa Cruz/RN, a partir das perspectivas dos próprios
usuários, a fim de auxiliar nessa tarefa de tornar o serviço mais efetivo e adequado a
realidade da população atendida. (Ortolan e Sei, 2016)
Metodologia
Neste estudo, foi escolhido as entrevistas como método para a análise dos casos que
são atendidos no Plantão Psicológico do SEPA/FACISA, devido seu caráter
exploratório, permitindo que os entrevistados relatem de forma espontânea suas
experiências e avaliações do serviço. A população alvo das entrevistas serão os
usuários que procurarem o plantão, no SEPA da Faculdade de ciências da Saúde do
Trairí (FACISA) localizada na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. O
discente/plantonista que fará o atendimento já terá um maior conhecimento sobre a
situação da pessoa, o que pode minimizar possíveis riscos de exposição do participante
sobre sua situação. Além disso, também estão sendo utilizadas as ligações telefônicas
a Após o atendimento, dependendo do seu estado emocional, o usuário será convidado
a responder a entrevista que ocorrerá depois de um mês de ter sido atendido pelo
plantonista. Caso aceite, o pesquisador irá ler o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) que explicará os objetivos da entrevista, ressaltando o sigilo das
informações fornecidas e a liberdade que o indivíduo tem de interromper a entrevista
quando quiser. Ao concordar com os termos, será colhido sua assinatura.
Resultados e Discussões
A universidade é um espaço que possibilita a agregação de diversos saberes
fundamentalmente voltados à formação de profissionais comprometidos com a
produção de conhecimentos científicos e engajados ainda com a realidade social
através de suas ações de pesquisa, ensino e extensão. Sendo assim, devido suas
características de acessibilidade e procura espontânea, o plantão psicológico se
enquadra no movimento de promoção de saúde à comunidade, buscando agir nas
dificuldades de fundo psicológico e visando um maior controle da população sobre seu
estado de bem estar. (Ribeiro, 2010) Dessa forma, ressalta-se a importância do diálogo
com as pessoas que passaram pelo referido serviço a fim de melhor entender acerca
da experiência dos mesmos enquanto usuários bem como buscar melhorias para o
atendimento no Plantão psicológico. Dito isso, visando cumprir com os objetivos do
plano de trabalho: Entrevistas com os usuários do Plantão Psicológico no Serviço Escola
da Facisa, foi realizado, ao longo da pesquisa, a coleta de assinaturas dos Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com o intuito de analisar as fichas cadastrais
dos usuários e questioná-los sobre o interesse na participação das Entrevistas; foram
feitas, também, reuniões quinzenais, entre pesquisadores e coordenadora, para discutir
questões relacionadas ao andamento da pesquisa. Devido à suspensão das atividades
presenciais na universidade. como forma de conter a transmissão do novo Coronavírus,
outras ações, de forma remota, estão sendo desenvolvidas para dar continuidade aos
estudos sobre o Plantão Psicológico, como por exemplo: Submissão de resumos e o
curso online: “Plantão Psicológico e Psicoterapia - conceitos, processos e métodos.”
Conclusão
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Levando em consideração a atual situação pandêmica é de extrema importância dar
continuidade aos projetos voltados para o Plantão Psicológico (PP), visto que além de
ser uma oportunidade de inovação nas práticas de atendimento, às pesquisas e estudos
na área surgem como uma possibilidade para nós, estudantes e profissionais
plantonistas, nos aprofundarmos teoricamente acerca do PP e ainda nos atentarmos
para as possíveis queixas e demandas decorrentes do contexto de crise no qual
estamos vivenciando.
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TÍTULO: Estados emocionais negativos e forças psicológicas: Como está a saúde
mental dos graduandos da FACISA/UFRN?
Resumo
Com a intenção de contribuir com os estudos sobre a saúde mental dos graduandos,
especificamente no contexto do interior do estado, e com o objetivo de identificar fatores
de proteção, assim como subsidiar a construção de ações e políticas institucionais
eficazes, propomos este projeto de pesquisa. Trata-se de um estudo longitudinal,
iniciado no segundo semestre de 2019, que rastreia e acompanha (follow-up), por um
período de dois anos, possíveis indicadores de depressão, ansiedade e estresse nos
graduandos, e para conhecer as qualidades positivas dos estudantes, como
autoeficácia (crenças pessoais que fortalecem a busca por objetivos), apego ao lugar
(vínculos emocionais com o lugar onde vive, favorecendo a adaptação e cuidado com o
ambiente) e satisfação de vida (avaliação global do quão está satisfeito com a vida).
Neste trabalho apresentam-se os dados da primeira coleta de dados pesquisa, por meio
de um questionário presencial com 118 estudantes de graduação da FACISA/UFRN,
antes da pandemia de COVID-19. O instrumento contém perguntas sociodemográficas
e quatro escalas que verificam os construtos pesquisados. Os resultados indicam que
os estudantes do primeiro ano letivo de cada curso foram pouco afetados pelas
emoções negativas, tendo experimentado forças psicológicas de moderadas a altas.
Este estudo pode colaborar para apoiar as ações de saúde mental da FACISA/UFRN e
para identificar indicadores de uma jornada universitária feliz.
Palavras-chave: Emoções negativas. Forças psicológicas. Graduação. Saúde Mental.
TITLE: Negative emotional states and psychological forces: How is the mental health of
FACISA/UFRN graduates?
Abstract
With the intention of contributing to studies on the mental health of graduates, specifically
in the context of the interior of the state, and with the objective of identifying protective
factors, as well as supporting the construction of effective institutional actions and
policies, we propose this research project. This is a longitudinal study, initiated in the
second period of 2019, which tracks and monitors (follow-up), for a time of two years,
possible indicators of depression, anxiety and stress in students, and to learn about the
positive qualities of students, such as self-efficacy (personal beliefs that strengthen the
search for goals), place attachment (emotional bonds with the place where they live,
favoring adaptation and care for the environment) and life satisfaction (global
assessment of how satisfied they are with life ). In this work, the data from the first
research data collection are presented, through a face-to-face questionnaire with 118
undergraduate students from FACISA / UFRN, before the COVID-19 pandemic. The
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instrument contains sociodemographic questions and four scales that verify the
constructs surveyed. The results indicate that students in the first academic year of each
course were little affected by negative emotions, having experienced moderate to high
psychological forces. This study can collaborate to support FACISA/UFRN's mental
health actions and to identify indicators of a happy university journey.
Keywords: negative emotions. Psychological forces. University graduate. Mental h
Introdução
A jornada até a graduação no ensino superior se mostra desafiadora, tanto no preparo
para a obtenção quanto no período letivo da graduação. O ingresso e permanência no
ensino superior se mostra em si como um agente de mudança e, essas mudanças têm
seus próprios desafios, muitos deles são responsáveis pelo esgotamento das
capacidades dos estudantes, originando uma diversidade de problemas de
complexidades variadas, que podem estar ligados a solidão, procrastinação, depressão,
ansiedade e ideação suicida.
Considerando que a pessoa graduanda já traz consigo uma história de vida e seus
afetos vividos, a universidade se torna o lugar de escoamento das emoções e afetações,
como também passa a ser geradora de novas experiências. As altas demandas de
estudo, associadas às demandas de outras áreas, acabam potencializando os
problemas dos discentes.
Tratando-se do cenário do ensino superior nas cidades do interior do estado, a situação
dos estudantes pode ser ainda mais grave. Em sua maioria, são estudantes outras
cidades, com grandes dificuldades socioeconômica e sofrem com o distanciamento do
seio sei familiar.
As instituições de ensino superior, entendendo a importância para o bem-estar e o
desempenho acadêmico e institucional satisfatórios, têm cada vez mais se preocupado
com a saúde mental dos seus estudantes. Políticas e ações têm sido implementadas
com o foco na assistência estudantil. Por exemplo, na UFRN, dentre as ações
desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), é possível citar o
Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante (plantão psicológico, atendimento
psicológico e psiquiátrico, grupos de apoio terapêutico), Programa de Aconselhamento
em Saúde (PAS) e Programa Hábitos de Estudo (PHE).
Diante desse cenário local da UFRN, incluindo a interiorização, e a fim de contribuir, no
panorama geral, com os estudos sobre a saúde mental no ensino superior
(especialmente no âmbito da graduação), buscou-se identificar fatores de proteção com
a finalidade de apoiar, posteriormente, a construção de ações e políticas institucionais
perenes e eficazes. Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo analisar o
fenômeno da saúde mental dos graduandos da FACISA/UFRN, no município de Santa
Cruz/RN, rastreando e acompanhando (follow-up), ao longo de dois anos, estados
emocionais negativos (depressão, ansiedade e estresse) e as forças psicológicas
(autoeficácia, apego ao lugar e satisfação de vida). Este estudo apresenta,
especificamente, os dados da primeira coleta de dados, que serve, portanto, de linha de
base para acompanhar os estudantes ao longo dos demais semestres, por um período
de dois anos. Cabe destacar que tal coleta foi feita antes da pandemia de COVID-19,
no segundo semestre de 2019.
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No campo dos estados emocionais negativos, a ansiedade pode ser entendida como a
experiência subjetiva do indivíduo em face da situação interpretada como ameaçadora
ou a impossibilidade de responder à altura as exigências do ambiente, ambiente (May,
1980, citado por Almeida & Soares, 2003). Por sua vez, a depressão é compreendida
como o estado caracterizado por crenças disfuncionais ligadas às perdas pessoais e
insucesso no âmbito interpessoal e de realização (Clark & Steer, 2004). O estresse, por
fim, segundo Vieira e Schermann, (2015), é o conjunto de respostas internas do
organismo quando exposto a situações compreendidas como ameaçadoras ao seu
bem-estar físico ou psicológico.
As forças psicológicas que podem estar relacionadas à uma trajetória universitária feliz,
pesquisadas foram a autoeficácia (crenças pessoais que fortalecem a busca por
objetivos, Pacico, Ferraz & Hutz, 2014), apego ao lugar (vínculos emocionais com o
lugar onde vive, favorecendo a adaptação e cuidado com o ambiente, Hidalgo &
Hernández, 2001) e satisfação de vida (avaliação global do quão está satisfeito com a
vida, Zanon, Bardagi, Layous, & Hutz, 2014).

Metodologia
Por meio da aplicação de questionários contendo perguntas sociodemográficas e
escalas relacionadas aos construtos de depressão, ansiedade, estresse, autoeficácia,
apego ao lugar e satisfação de vida foram coletados todas as informações necessárias
para
análises
e
constatações.
Os participantes são graduandos dos primeiros anos letivos (2019) dos quatro cursos
da FACISA/UFRN (psicologia, enfermagem, nutrição e fisioterapia). Adicionalmente,
estão incluídos estudantes que moram na residência universitária, independentemente
do semestre letivo. Participaram 11 estudantes com idade entre 17 a 38 anos (dois não
responderam), com média de 20,9 anos (DP = 3,24). A maioria é estudante do segundo
semestre (95; 80,5%) que entraram em 2019 (92; 78%). A maioria é do curso de
psicologia (44; 37,3%), seguido de fisioterapia (39; 33,1%), nutrição (32; 27,1%) e
enfermagem (3; 2,5%)[1]. A maioria solteira e sem filhos (114; 96,6%), sendo apenas
um estudante com um filho e outra estudante com dois filhos, a maioria do sexo feminino
(80; 67,8%), de etnia branca (58; 49,2%), seguida de preta (56; 47,5%), amarela (3;
2,5%) e indígena (1; 0,8%); a maioria católica (68; 57,6%), seguida por aqueles que não
tem religião ou são ateus (28; 23,7%); renda média mensal bruta variando de R$ 400 a
R$ 17.000), com média de R$ 2.313,41 (Moda = 1.000; DP = 2.425,76), sendo que a
maioria (115; 97,5%) não contribui nessa renda. Quinze estudantes (12,7%) possuem
alguma
bolsa
(apoio
técnico,
extensão,
pesquisa,
monitoria).
Foi aplicado um questionário contendo perguntas sociodemográficas e quatro escalas
descritas
a
seguir:
(1) Questões sociodemográficas: Idade, gênero, curso, período, semestre letivo, nível
socioeconômico, local de moradia, naturalidade, religião, trabalho, filhos, estado civil/
status de relacionamento, etnia, tempo que passa na FACISA/UFRN entre aulas e
atividades
extras
(por
dia/semana).
(2) Apego ao lugar. Escala com três fatores, composta por 17 itens que avaliam a
relação afetiva existente entre o indivíduo e determinados espaços, sendo elaborada
para este projeto de pesquisa em andamento. O fator 1 (o qual denominamos a
‘dimensão social’ do apego ao lugar) está associado aos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da
escala (por exemplo, sinto-me apegado/a “aos espaços de convivência que a faculdade
possui”), o fator 2 (dimensão individual) aos itens 14, 15, 16, 17 e 24 (por exemplo, sintome apegado/a “às possibilidades de contribuir profissionalmente com essa cidade) e o
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fator 3 (dimensão física) aos itens 4, 18, 19, 20, 21 e 23 (por exemplo, sinto-me
apegado/a “à estética/arquitetura da cidade”). Os itens são acompanhados por 5 opções
de respostas (variam de 0 = discordo totalmente a 4 = concordo totalmente). O escore
total (fator geral) é obtido por meio da média das médias dos escores de cada fator.
Quanto maior a pontuação, maior o nível de apego ao lugar. Além dessa, inserimos
outra medida que chamamos de ‘índice geral do apego ao lugar’. Por meio de um item,
perguntamos o quanto o participante se sentia apegado a Santa Cruz/RN,
acompanhado de uma escala de respostas variando entre 0 e 10.
(3) Satisfação de vida. Escala com um fator, composta por cinco itens que avaliam o
grau de satisfação com as condições de vida de maneira global (Zanon, Bardagi,
Layous, & Hutz, 2014). Os itens são acompanhados por sete opções de respostas
(variam de 1 = discordo plenamente a 7 = concordo plenamente). O escore total é obtido
somando-se os valores de todos os itens. Quanto maior a pontuação, maior o nível de
satisfação.
(4) Autoeficácia. Escala com um fator, composta por 20 itens que avaliam as crenças
dos indivíduos quanto a sua capacidade de conseguir os resultados almejados (Pacico,
Ferraz & Hutz, 2014). Os itens são acompanhados por cinco opções de respostas
(variam de 1 = sempre falso a 5 = sempre verdadeiro). O escore total é obtido somandose os valores de todos os itens. Quanto maior a pontuação, maior o nível de satisfação.
Importante observar os itens 8, 11, 13, 16, 18 e 20 que possuem conotação negativa,
devendo
ser
invertidos
para
o
cálculo.
(5) Escala de depressão, ansiedade e estresse, forma breve (Depression, Anxiety and
Stress Scale – DASS-21, short form). Escala com três fatores, composta por 21 itens
que avaliam o grau em que os indivíduos experimentaram estados emocionais negativos
durante a última semana (Patias, Machado, Bandeira, & Dell´Aglio, 2016). Os itens são
acompanhados por quatro opções de respostas (variam de 0 = Não aconteceu comigo
nessa semana a 3 = Aconteceu comigo na maior parte do tempo da semana). O escore
obtido pode ser total (somando-se os valores de todos os itens) e por fator (obtido
somando-se os valores de todos os itens específicos de cada fator; depressão: 3, 5, 10,
13, 16, 17 e 21; ansiedade: 2, 4, 7, 9, 15 19 e 20; estresse: 1, 6, 8, 11, 12, 14 e 18).
Quanto maior a pontuação, maior o nível de depressão, ansiedade e estresse.
Com relação aos procedimentos, no projeto de pesquisa, estão previstas quatro etapas
de coleta, durante dois anos. No presente estudo, apresentamos os resultados da
primeira delas em que buscou-se estabelecer uma linha de base para os escores dos
graduandos nas medidas psicológicas (segundo semestre do primeiro ano de curso, isto
é, 2019.2, quando o semestre estava em 50-70% do andamento).
A coleta de dados do presente estudo foi realizada por meio de questionários aplicados
presencialmente nas salas de aula e na sala de estudos da residência universitária,
antes da pandemia. O tempo médio de resposta aos questionários foi de 30 minutos por
aplicação. Os dados foram digitados em banco de dados para as análises estatísticas
descritivas e inferenciais, para tanto, o programa utilizado foi o Statistical Package for
the Social Sciences - SPSS. As análises descritivas incluem as frequências,
porcentagens, medidas de tendência central e dispersão para explorar e descrever o
grupo de participantes em relação aos instrumentos psicológicos aplicados.
Resultados e Discussões
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Os resultados sugerem que a maioria dos participantes não é de Santa Cruz/RN (94,9%;
112), todavia a maioria mora atualmente na cidade (91,5%; 108). Esta informação revela
o processo migratório, ou seja, esses estudantes mudaram de suas cidades e saíram
do seio familiar por causa do ingresso na graduação. Quando perguntados “Onde fica
quando está em Santa Cruz?”, (69; 58,5%) dos estudantes respondem
“Apartamento/Kitnet”, (34; 28,8%) dos respondentes dizem ficar na “Residência
Universitária”, (6; 5,1%) afirmam ficar na casa de parentes, (6; 5,1) responderam que
ficam nas dependências da Universidade (FACISA/UFRN), outros (3; 2,5%) afirmam
ficar “casa própria”.
O nível geral de apego foi analisado a partir das médias dos escores dos 3 fatores: fator
1, dimensão social do apego ao lugar, fator 2 (dimensão individual) e fator 3 (dimensão
física). Analisaram-se as médias de cada fator e, adicionalmente, de um fator geral
(médias das médias dos escores de cada fator). O resultado sugere um nível mediano
de apego ao lugar no fator geral (M = 2,5, DP = 0,54, considerando a escala de 0-4),
considerando o ponto médio da escala. Os resultados também sugerem que os
estudantes se sentem bastante apegados ao lugar considerando sua dimensão
individual (fator 2; M = 3,32, DP = 0,58) e física do ambiente (fator 3; M = 2,28, DP =
0,72), respectivamente, e menos apegado ao lugar em sua dimensão social (fator 1; M
= 1,89, DP = 0,83).
Isso pode sugerir que os vínculos emocionais com Santa Cruz/RN são fortalecidos com
a mudança para a cidade. Além disso, pelas experiências e aspirações que o estudante
tem com a cidade. E também pelas características físicas da própria cidade, o clima, a
organização. Os estudantes se sentem menos apegados à cidade considerando as
possibilidades de interagir com outras pessoas, isto é, apegada aos espaços de
interação. Talvez ocorra porque não existam ou por serem pouco atrativos esses
espaços de interação.
Adicionalmente, a média do índice geral de apego ao lugar (único item) foi 6,6 (variando
de 0-10), considerado medianamente apegados, reforçando os dados encontrados na
escala de apego ao lugar. Considerando as demais forças psicológicas pesquisadas,
verificou-se a média dos escores dos estudantes na escala de satisfação com a vida foi
de 4,21 (DP = 1,30). Portanto, satisfeito com a vida, se considerado o ponto médio da
escala (1 a 7). A média dos estudantes na escala de autoeficácia foi de 3,32 (DP =
0,059), sendo considerados autoeficazes, se considerado o ponto médio da escala (1 a
5).
A respeito das emoções negativas (i.e., depressão, ansiedade e estresse, verificaramse as médias dos escores obtidos em cada fator e, adicionalmente, de um fator geral
(médias das médias dos escores de cada fator). Considerando-se o ponto médio da
escala (0-4), os resultados sugerem que, de modo geral, os estudantes não se sentem
depressivos (M = 1,03; DP = 0,77), ansiosos (M = 0,83; DP = 0,65) ou estressados (M
= 1,23; DP = 0,71) considerando, neste caso das emoções negativas, sua última
semana. No fator geral, os resultados são semelhantes (M = 1,03; DP = 0,62).

Conclusão
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Tomando como base os resultados até agora obtidos, há o início de uma aproximação
à realidade vivenciada pelos estudantes participantes da pesquisa. Os resultados
relativos às forças psicológicas são bastante positivos para a saúde mental dos
estudantes pesquisados, indicando uma boa satisfação de vida neste momento de
mudanças para o ensino superior. Além disso, revelam que eles se sentem
pessoalmente capazes de lidar com as demandas e os desafios que estão enfrentando,
que se sentem confiantes para buscar seus objetivos, mesmo em situações difíceis. E
que se sentem vinculados emocionalmente à uma nova cidade, o que também pode
estar ajudando, junto com as outras forças, no processo de adaptação a ela. Haveria
então o desenvolvimento de apego ao lugar relacionado ao contato contínuo do
estudante.
De acordo com os dados obtidos dos estados emocionais negativos, evidenciou-se a
pouca ocorrência das emoções negativas investigadas na última semana dos
respondentes previamente à pesquisa, mesmo considerando que a coleta ocorreu na
segunda metade do semestre, no qual pode haver maior pressão para entrega de
trabalhos, realização de provas e finalização do semestre. Além disso, pode indicar uma
característica típica, isto é, o fato de ser o 1° ano (segundo semestre de curso), talvez
marcado por ser um ano cheio de novidades e expectativas. Vide os bons resultados
das forças psicológicas, conforme descritos. Com o andamento da pesquisa,
acompanhando as turmas nos próximos semestres, a plausibilidade desse argumento
pode ser melhor explorado.
Finalmente, é preciso rememorar que o andamento da pesquisa foi afetado pelo quadro
pandêmico (COVID-19) desde o início de 2020 e as etapas seguintes da pesquisa
(Etapas 2, 3 e 4), quando a reaplicação de testes seria feita, foram adiadas. Desta feita,
ressalta-se a relevância de, não somente o estudo ser retomado assim que o cenário
permitir tal retomada, como novos questionamentos sobre a saúde mental universitária
serem levantados com base na atualização dos atravessamentos relacionados à volta
das aulas presenciais ainda durante a pandemia.
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TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional em sujeitos com doença arterial obstrutiva
periférica e diabetes mellitus através do teste de caminhada de seis minutos e
"incremental shuttle walking test"
Resumo
INTRODUÇÃO: Tanto a DAOP quanto o DM resultam em alterações que levam a um
ciclo de incapacidade resultando na perda da funcionalidade. OBJETIVOS: Avaliar a
capacidade funcional em sujeitos com DAOP e DM e comparar o desempenho de
indivíduos com DAOP associada a DM. METODOLOGIA: Foram incluídos sujeitos com
idade de 50 a 80 anos, ITB < 0,9 em um ou ambos os membros inferiores com
diagnóstico de DAOP e DM. Após assinatura do TCLE os indivíduos foram avaliados na
Clínica escola de Fisioterapia da FACISA/UFRN em Santa Cruz. A avaliação foi
realizada por um pesquisador treinado. Amostra descrita por média e desvio padrão e
valor relativo e absoluto. RESULTADOS: A média de idade no grupo DM foi de 73 ± 8,5
e 70,5 ± 3,9 no grupo DM e DAOP. Na avaliação da capacidade funcional dada pelo
TC6’ e pelo ISWT observou-se maior desempenho no grupo DM quando comparado ao
grupo DM e DAOP na distância percorrida em metros, e no percentual alcançado da
distância predita (p<0,05). CONCLUSÃO: Indivíduos com DM associado à DAOP
apresentaram pior desempenho nos testes funcionais comparado a sujeitos apenas com
DM.
Palavras-chave: Doença Arterial Periférica. Diabetes Mellitus. Funcionalidade.
TITLE: FUNCTIONAL CAPACITY ASSESSMENT IN SUBJECTS WITH PERIPHERAL
OBSTRUCTIVE ARTERIAL DISEASE AND MELLITUS DIABETES THROUGH THE
SIX-MINUTE WALKING TEST AND "INCREMENTAL SHUTTLE WALKING TEST"
Abstract
Both DAOP and DM result in changes that lead to a cycle of disability resulting in loss of
functionality. AIMS: To evaluate functional capacity in subjects with PAD and DM and to
compare the performance of individuals with PAD associated with DM. METHODS:
Subjects aged 50 to 80 years, ABI <0.9 in one or both lower limbs diagnosed with PAD
and DM were included. After signing the informed consent, individuals were evaluated
at the Physiotherapy Outpatient Unit at FACISA / UFRN in Santa Cruz. The evaluation
was carried out by a trained researcher. Sample is described by mean and standard
deviation and relative and absolute value. RESULTS: The mean age in the DM group
was 73 ± 8.5 and 70.5 ± 3.9 in the DM and PAD group. In the evaluation of the functional
capacity by the 6MWT 'and the ISWT, a greater performance was observed in the DM
group when compared to the DM and DAOP group in the distance in meters, and in the
percentage achieved from the predicted distance (p <0.05). CONCLUSION: Individuals
with DM associated with PAD showed worse performance in functional tests compared
to subjects with only DM.
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Introdução
O conjunto de lesões arteriais obstrutivas que impedem ou diminuem o fluxo sanguíneo
periférico caracterizam a Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) (CÂMARA et al.,
2007). Os fatores de risco para o surgimento da DAOP é decorrente da diabetes
mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, e dislipidemia (de Souza Durazzo et
al., 2005). A principal característica da doença é a claudicação intermitente (CI),
caracterizada por cansaço, sensação de câimbra, queimação e dor nos membros
inferiores (MMII) durante o exercício que cessa ao repouso. Embora a CI seja a principal
característica da doença, mais de 50% dos sujeitos com DAOP são assintomáticos.
Além disso, naqueles com 70 anos ou mais a prevalência da DAOP gira em torno de
20% na população mundial. O surgimento da DAOP associado a CI, comorbidades e
envelhecimento está diretamente ligado à capacidade física deste grupo de indivíduos
(SALES et al., 2015). A hiperglicemia causada pelos níveis elevados de glicose no
sangue caracteriza uma síndrome metabólica crônica nomeada como Diabetes Mellitus
(DM) (OZTURK et al., 2017). Os níveis elevados estão associados à produção
insuficiente ou inexistente de insulina pelo pâncreas. A insulina é o hormônio
responsável pela absorção de glicose nas células (WICHNIESKI et al., 2015). Além
disso, o grau e duração da hiperglicemia está associado ao aumento de risco para o
aparecimento da DAOP (YANG et al., 2017). A etiologia da DM é multifatorial, podendo
estar associado a uma gama de complicações de pequenos e grandes vasos como
doenças vasculares periféricas, por exemplo. Devido à característica sistêmica, ambas
as patologias favorecem o desenvolvimento de eventos vasculares isquêmicos. Além
disso, indivíduos com DAOP e DM podem apresentar alterações do perfil lipídico de
forma tendenciosa a hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (MOTA et al., 2008). A
capacidade funcional (CF) é caracterizada pela condição favorável em realizar
atividades de vida diária de forma independente e segura, sem relatar desconfortos
respiratórios ou fadiga muscular injustificada. Para mensurar a CF existem alguns
componentes de avaliação, como força, condicionamento aeróbico, equilíbrio e
flexibilidade. Diversas complicações como doenças agudas, quedas, fraturas,
hospitalização, mortalidade e piora da qualidade de vida estão associadas à baixa CF
(PERRACINI; FLÓ, 2009). Indivíduos com DAOP e DM apresentam perda de força
muscular, dessa forma é importante mensurar e acompanhar a progressão da doença,
bem como analisar sua influência na CF em realizar atividades corriqueiras ou que
necessitem de maior esforço físico (JOHNSTONE, 2003; SPRONK et al., 2007).
Estudos avaliando e comparando a capacidade funcional de indivíduos com DAOP
diabéticos ou não utilizando testes de campo ainda são escassos na população
brasileira. Atualmente diversos testes tem sido utilizados com o objetivo de mensurar a
CF dos indivíduos com DAOP, um deles é o teste de caminhada de seis minutos (TC6’).
O TC6’ é um teste simples, de fácil aplicabilidade e baixo custo, que pode ser utilizado
para avaliar o grau de limitação funcional do sujeito. Enquanto o “incremental shuttle
walking test (ISWT)” possui a vantagem de ser também de baixo custo ter a velocidade
controlada através de estimulo sonoro externo e com isso impõe um esforço
progressivo, dessa forma gera a possibilidade de revelar de forma mais fiel à capacidade
funcional do paciente (WALKER, Richard D. et al, 2000). Desta forma, os objetivos deste
estudo foram: Avaliar a capacidade funcional em sujeitos com DAOP e DM pelos testes
de caminhada de 6 minutos (TC6’) e incremental shuttle walking test (ISWT); Comparar
o desempenho de indivíduos com DAOP associada a DM pelos testes de caminhada de
6 minutos (TC6’) e incremental shuttle walking test (ISWT).
Metodologia
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O estudo do tipo experimental foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi UFRN/FACISA em Santa Cruz - RN. A
amostra do estudo foi selecionada por conveniência. Foram incluídos no estudo
indivíduos com idade entre 50 e 80 anos, de ambos os sexos, que possuíam diagnóstico
de DAOP e DM (ITB < 0,9 em um ou ambos MMII), podendo ser assintomáticos ou não
em relação à claudicação intermitente e classificação Fontaine II e IMC dentro dos
parâmetros de normalidade – 18,5 a 24,99 – de acordo com a organização mundial da
saúde (WHO, 2000) e indivíduos com DAOP sem DM pareados para sexo, idade e IMC.
Foram excluídos do estudo sujeitos com ITB > 0,9, com presença de comorbidades que
impediam a realização dos testes (hipertensão arterial descontrolada, insuficiência
cardíaca descompensada, arritmias, angina instável, doenças neurológicas
musculoesqueléticas que limitassem as atividades ou presença de déficit cognitivo que
os impedisse de a realização dos testes). Desenho do estudo Os sujeitos foram
recrutados por conveniência, receberam orientações sobre os procedimentos e foram
avaliados na Clínica Escola de Fisioterapia. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética
em pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA) sob o
(nº1.293.508), e está de acordo com os aspectos éticos estabelecidos pela Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regula as pesquisas realizadas com seres
humanos. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Avaliação A avaliação inicial foi estruturada e contemplada por:
avaliação clínica/funcional detalhadas (queixa principal, história da doença, história da
doença pregressa, história familiar, história laboral e social), dados sócio-demográficos
e antropométricos (a altura e o peso foram mensurados com auxílio de uma balança
com estadiômetro acoplado, calibrada de acordo com as normas do INMETRO, Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). A aplicação do teste de caminhada
de seis minutos (TC6) e do incremental shuttle walking test (ISWT) foi realizada em um
único dia com intervalo de pelo menos 30 minutos entre os testes. A ordem de execução
dos testes foi sorteada através do uso de envelope pardo. Para medida do Índice
Tornozelo – Braço (ITB) os participantes foram posicionados em supino. As artérias
braquiais e tibiais posteriores foram localizadas com o auxílio de um equipamento
doppler vascular portátil (DV 610 Med Mega) e a medida da pressão arterial nos quatro
membros foi realizada de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Perante a impossibilidade de utilização das artérias tibiais a avaliação era
realizada através das artérias pediosas. Foram realizadas três medidas em cada
membro sendo utilizado o maior valor da pressão arterial sistólica (PAS) para o cálculo
do mesmo. O valor do ITB foi obtido utilizando a seguinte fórmula: ITB = PAS (tibial)/
PAS (braquial). Sendo adotados como valores de referência, ITB anormal < 0,9 e > 1,3;
ITB normal entre 0.91 e 1.29 (TORRES et al., 2012). A realização do TC6’ ocorreu de
acordo com o “Guidelines for the six-minute walk test” (ATS, 2002). O teste foi realizado
nas instâncias da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí, em um corredor reto (com
30 metros de comprimento) e com piso plano. O sujeito foi acompanhado em todo o
percurso por um terapeuta. O início e fim do trajeto (onde o indivíduo realizou o retorno)
foram demarcados com auxílio de dois cones. A distância percorrida e prevista foi
calculada ao final dos testes. Para realização do Incremental Shuttle Walking Test
(ISWT) os indivíduos foram submetidos a caminhada em um terreno plano percorrendo
de maneira repetida uma distância de 10 metros, ao redor da marcação de dois cones,
separados a uma distância de 9 metros. A sonorização acústica única indicou o tempo
em que o paciente deveria percorrer a distância predeterminada e a sinalização acústica
tripla indicou a necessidade de aumento da velocidade para percorrer a distância entre
os cones. A cada minuto, o tempo entre os sinais acústicos é diminuído de tal maneira
que o sujeito deve aumentar a velocidade da caminhada para alcançar o cone no
momento indicado. A interrupção da prova ocorreu quando o indivíduo não foi capaz de
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alcançar o cone por duas vezes consecutivas no tempo estimado, ultrapassou 85% da
frequência cardíaca máxima ou apresentou fadiga ou claudicação máxima que o
impedisse de continuar o teste. Os momentos em que o sujeito relatou sintoma de
claudicação e o tempo de repouso para cessação do sintoma foram registrados. A PA
foi aferida antes e após a realização do teste. A percepção de esforço pela escala de
BORG modificada, a FC e a SatO2 foram aferidos antes, durante e após a finalização
dos testes. Análise Estatística A normalidade da amostra foi avaliada pelo teste de
Shapiro-Wilk. Os dados foram analisados no GraphPad Prism versão 5.0. Foi atribuído
um p valor < 0,05. A caracterização da amostra foi realizada por média e desvio padrão
ou mediana e intervalo interquartil de acordo com sua contribuição. . As comparações
intra e intergrupo foram realizadas através do teste de ANOVA para variáveis repetidas
de dois fatores (2-way ANOVA) e as associações foram realizadas através dos testes
de correlação de Pearson ou Spearman, de acordo com a distribuição da amostra.
Resultados e Discussões
Caracterização da amostra O grupo DM foi composto por 10 sujeitos com diagnóstico
de DM, sendo 60% (n=6) do sexo masculino com média de idade de 73 ± 8,5. Desses
50% (n=5) se identificaram de raça branca, 30% (n=3) de raça parda e 20% (n=2) de
raça negra. Quanto ao índice IMC os indivíduos foram classificados como sobrepeso,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017), apresentando média de
29,44 ± 4,53. Todos os sujeitos dessa amostra apresentaram uma classificação
Fontaine no estágio I, assintomático, com média de ITB direito 1,32 ± 0,2 e ITB esquerdo
1,30 ± 0,2. No grupo DM e DAOP foram incluídos 10 sujeitos, sendo 60% (n=6) do sexo
masculino com média de idade de 70,5 ± 3,9. Desses 50% (n=5) se identificaram da
raça parda, 40% (n=4) da raça branca e 10% (n=10) amarela. Relacionado ao IMC os
sujeitos foram classificados como sobrepeso de acordo com a OMS com média de 28,52
± 2,37. A média do ITB direito foi 0,88 ± 0,1 e do ITB esquerdo foi 0,69 ± 0,10. De acordo
com a classificação Fontaine, 30% (n=3) foram classificados no estágio I, 50% (n=5)
foram classificados no estágio II, e 10% (n=1) foi classificado no estágio III. Fatores de
risco Quando questionados quanto à presença de fatores de risco relevantes para o
surgimento da DAOP no grupo DM 70% (n=7) eram sedentários, 70% (n=7) tinham HAS,
60% (n=6) eram dislipidêmicos, 20% (n=2) são ex fumantes > 10 anos, 10% (n=1) era
etilista e 60% (n=6) tomavam anti-hipertensivos, 70% (n=7) tomavam algum tipo de
medicamento para DM, 10% (n=1) tomava antidepressivo e 10% (n=1) tomava outros
tipos de medicação. Já no grupo DM com DAOP 60% (n=6) eram sedentários, 70%
(n=7) tinham HAS, 60% (n=6) eram dislipidêmicos, 10% (n=1) é tabagista, 10% (n=1) é
ex fumante a < 10 anos, 10% (n=1) é ex fumante a > 10 anos, 90% (n=9) tomam antihipertensivos, 100% (n=10) tomam algum medicamento para DM, 10% (n=1) toma
algum outro remédio. Todos os participantes tinham obrigatoriamente ter a diabetes
mellitus. Exame físico Na avaliação dos membros inferiores do grupo DM 100% (n=10)
não apresentou cianose, 10% (n=1) apresentou edema em algum local do corpo, 90%
(n=9) apresentou ressecamento da pele, 70%, 60% (n=6) apresentaram
hiperpigmentação, 100% (n=10) ausência de pelos, 90% (n=9) varizes, (n=7). No exame
físico dos membros inferiores do segundo grupo 80% (n=6) apresentaram
hiperpigmentação, 80% (n=8) dor, 10% (n=1) úlcera, 60% (n=6) cicatrizes, 50% (n=5)
parestesia, 60% (n=6) claudicação, 10% (n=10) dermatite, 80% (n=8) ausência de pelos,
70% (n=7) varizes, 40% (n=4) edema em algum local do corpo, 70% (n=7) ressecamento
da pele, 20% (n=2) deformidades, porém, não impossibilitou a realização da avaliação,
60% (n=6) limitação de ADM local. Testes funcionais Na avaliação pelo TC6’ houve uma
diferença significativa (p<0,05) na distância percorrida em metros (387,2±67,78 vs.
261,1±78,62), e no percentual alcançado da distância predita (95,16±19,9 vs.
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60,94±18,88) para DM e DM e DAOP, respectivamente. Na avaliação pelo ISWT houve
uma diferença significativa (p<0,05) na distância percorrida em metros (210±121,6 vs.
106±67,52), e no percentual alcançado da distância predita (50,96±31,26 vs.
24,97±13,33) para DM e DM e DAOP, respectivamente. DISCUSSÃO É imprescindível
conhecer os fatores de risco que contribuem para o aparecimento da DAOP, para
realizar o tratamento de forma segura e eficaz. Uma revisão sistemática estimou que de
forma global os principais fatores de risco para o surgimento da DAOP são: HAS, DM,
tabagismo, idade avançada, sexo masculino, IMC, hipercolesterolemia,
hipetriglicidemia, colesterol elevado, quantidade da proteína C-reativa, fibrinogênios e
doenças cardiovasculares anteriores (Fowkes et al. 2013). O que corrobora com alguns
achados do nosso estudo. Outro dado encontrado em nosso estudo foi que o grupo DM
com DAOP obteve uma distância percorrida e porcentagem da distância predita inferior
ao grupo DM no TC6. Sendo a limitação da capacidade física uma das principais
alterações funcionais encontradas no paciente com DAOP, um estudo verificou piora na
distância caminhada livre de dor e distância máxima percorrida no teste de caminhada
de seis minutos, por idosos do sexo masculino com DAOP, após 18 meses de cuidado
médico usual (Gardner et al. 2004). No presente estudo usando ISWT em indivíduos
diabéticos com e sem DAOP e com ITB < 0,9, observamos que a distância média de
caminhada foi de 100 metros no grupo DM com DAOP e de 200 metros no grupo DM
sem DAOP. Em um estudo publicado por Cunha-Filho et al., em 2007, 23 sujeitos com
DAOP e ITB < 0,8, com idade média de 64 ± 11 anos e IMC = 26 kg/m2, foi obtido a
distância total percorrida pelo ISWT de 298 ± 132 metros. Esses resultados sugerem
que indivíduos diabéticos com DAOP tem um pior desempenho no teste do que os
diabéticos sem DAOP. O ISWT não tem sido utilizado de forma universal para avaliação
da capacidade funcional de indivíduos com DAOP. Em reflexo disso, há uma restrição
de dados na literatura a respeito da capacidade funcional desse grupo por meio do
ISWT, limitando em partes a discussão dos resultados obtidos nesse estudo com o
teste.
Conclusão
Dentre os indivíduos avaliados os que tinham DM e DAOP tem um pior desempenho
nos testes funcionais (TC6 e ISWT). O que nos ajuda a entender as diferenças na
capacidade funcional de sujeitos diabéticos com e sem DAOP, refletindo dessa forma
em novos conhecimentos para profissionais e graduandos. Embora este seja um estudo
novo, algumas limitações devem ser destacadas como o pequeno número amostral, o
que dificulta a extrapolação de tais achados para a população geral. Há ainda, a
necessidade de novos estudos com um maior número amostral para que as correlações
possam ser calculadas.
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TÍTULO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE PACIENTES COM
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN
Resumo
O projeto de pesquisa intitulado “Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com
acidente vascular cerebral no município de Santa Cruz-RN”, não finalizou os trabalhos
acerca dessa temática, uma vez que foi necessária a interrupção das atividades. Dessa
forma, a coordenadora da pesquisa, Aline Braga Galvão Silveira Fernandes, deu
continuidade às atividades acadêmicas com um novo estudo de Revisão Sistemática.
Sendo sugerido como forma de substituir as ações deste plano de trabalho, esse novo
estudo tem por objetivo estabelecer uma relação entre a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), e os instrumentos mais utilizados na
avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral.
Palavras-chave: Fisioterapia; AVC; CIF; Qualidade de Vida
TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT IN THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ-RN
Abstract
The research project entitled “Sociodemographic and clinical profile of patients with
stroke in the municipality of Santa Cruz-RN”, did not finalize the work on this theme,
since it was necessary to interrupt activities. Thus, the research coordinator, Aline Braga
Galvão Silveira Fernandes, continued the academic activities with a new study of
Systematic Review. Being suggested as a way to replace the actions of this work plan,
this new study aims to establish a relationship between the International Classification
of Functionality, Disability and Health (ICF), and the instruments most used in the
evaluation of patients with stroke.
Keywords: Physical Therapy Modalities; Stroke; CIF; Quality of life.
Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa um dos problemas de função cerebral
mais relevantes da saúde pública mundial, gerando um impacto social e econômico para
o país. (CARMO et al.,2015). Devido as poucas ações e o baixo orçamento na
prevenção e tratamento do AVC, esse distúrbio neurológico está sendo considerado
uma doença ainda muito negligenciada no Brasil, apresentando o mais alto índice de
morte da América Latina. (LOTUFO, 2005, JOHNSTON; MENDIS; MATHERS, 2009,
Goulart et al., 2010). Essa doença é resultante de uma insuficiência de suprimento
sanguíneo cerebral, a qual interrompe o fornecimento de oxigênio e nutrientes,
causando danos ao tecido cerebral (RAFFI; HILLIS, 2006), acarretando em alterações

CIÊNCIAS DA VIDA

1863

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

que podem ter impacto em boa parte das funções e estruturas do corpo, como
deficiência nas atividades motoras, sensitivas, mentais, perceptiva e da linguagem.
Essas sequelas afetam diretamente a funcionalidade e a qualidade de vida dos
pacientes, visto que os déficits gerados por essa doença provocam limitações funcionais
que implicam em algum grau de dependência. (OLIVEIRA AIC, SILVEIRA KRM, 2011)
Diante disso, a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF) é de grande relevância para os processos de avaliação e
tomada de decisão clínica referentes ao AVC (WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO, 2001), uma vez que essa classificação engloba diversos aspectos da saúde
humana em uma perspectiva de atenção integral, ajudando a compreender as reais
necessidades de cada indivíduo.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal. Foi realizado na Clínica
Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA e nas UBS do município em Santa Cruz – RN.
A pesquisa incluiu a participação de pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos
e com capacidade cognitiva para responder os instrumentos utilizados. Foram excluídos
aqueles que apresentassem algum sintoma de mal-estar, cansaço excessivo ou dor.
Selecionamos um total de 50 pacientes, porém perante a atual situação, dos 6
indivíduos avaliados, apenas três se encaixaram na pesquisa. Os participantes
assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como prova de que
concordavam e estavam cientes dos objetivos e procedimentos realizados pela
pesquisa. Os dados sociodemográficos e clínicos foram reunidos através da ficha de
avaliação. Para o exame neurológico do paciente, foi utilizado o National Institute Health
Stroke Scale (NIHSS) (BROTT et al.,1989, KASNER, 2006), já o estado cognitivo foi
classificado através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (BRUCKI et al., 2003,
FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). A avaliação motora, foi feita através da
Escala de Fugl-Meyer (FUGL-MEYER et al., 1975) e a funcionalidade, por meio do
WHODAS 2.0. Atrelado a isso, foi aplicado mais um questionário com os fatores
ambientais presentes no core set da CIF, onde serão considerados como barreiras ou
facilitadores (GEYH et al., 2004). Ao fim da pesquisa, os dados serão analisados através
do programa Statistical Package for the Social Science (SPSS 20.0), sendo considerado
5% para o nível de significância. Para verificar a normalidade dos dados será utilizado
os testes Kolmogorov Smirnov com correção de Shapiro-Wilk, em seguida, será utilizado
o teste de correlação de Pearson como teste paramétrico ou o teste de correlação de
Spearman como teste não-paramétrico para calcular as relações entre os fatores
ambientais e a funcionalidade.
Resultados e Discussões
Perante a pandemia de Covid-19 se fez imprescindível que a pesquisa fosse
interrompia. Desta forma, apenas três dos pacientes coletados se encaixaram nos
critérios estabelecidos para elaboração do estudo, o que impossibilitou a obtenção de
dados. Ademais, os instrumentos coletados foram armazenados no campus da
UFRN/FACISA em Santa Cruz-RN, o que em virtude da necessidade de deslocamento
entre cidades e adesão ao isolamento social, nos impede de ter acesso e/ ou realizar a
tabulação deles. No entanto, mesmo com as limitações encontradas, o projeto de
pesquisa teve continuidade com um novo estudo. Esse novo estudo trata-se de uma
Revisão Sistemática, que tem por objetivo estabelecer uma relação entre a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), e os
instrumentos mais utilizados na avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral,
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pois uma grande parcela dos estudos já publicados usam apenas um questionário para
avaliar a qualidade de vida, ou mesmo utilizam vários instrumentos para avaliar apenas
um domínio da CIF.
Conclusão
Diante do exposto, mesmo com os incovenientes, o projeto permaneceu contribuindo e
estimulando ao desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo, além da busca pelo
conhecimento atualizado sobre o AVC e suas repercussões, facilitando o aprendizado
em favor do aprimoramento da assistência e das práticas fisioterapêuticas baseadas em
evidência.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICO-FUNCIONAL DE IDOSOS COMUNITÁRIOS DO
NORDESTE BRASILEIRO
Resumo

Introdução: No processo de senescência há prevalência de doenças crônicas afetando
diversos sistemas corporais que refletem na qualidade de vida. Porém, é necessário a
investigação dessas alterações são realmente resultantes do processo de
envelhecimento. Objetivo: Descrever as características clínico-funcionais de idosos
comunitários do nordeste brasileiro.Métodos: O estudo foi realizado com idosos
residentes em Santa Cruz- RN, com idade igual ou acima de 60 anos e ambos os sexos.
Foram excluídos os que apresentaram afecções graves ortopédicas e doenças
neurológicas graves. Foram aplicados instrumentos de medida e ficha semi estruturada,
para avaliar a cognição, mobilidade, equilíbrio, dupla tarefa e quedas. Resultados e
discussão: Os idosos (n= 16) eram em sua maioria mulheres, com nível de escolaridade
baixa, aposentados, sedentários, não eram tabagistas e etilistas, e alguns
apresentavam comorbidade como hipertensão e diabetes. A maior parte apresentou
propensão a fragilidade, além disso, realizam com dificuldade atividades de dupla tarefa
no cotidiano, e a preocupação com a possibilidade de cair foi sugestivo para o histórico
de quedas esporádicas. Conclusão: Nessa perspectiva, foi possível conhecer as
características clínico-funcionais de idosos comunitários do nordeste brasileiro.

Palavras-chave: Idosos. Avaliação. Equilíbrio. Mobilidade.
TITLE: CLINICAL-FUNCTIONAL EVALUATION OF COMMUNITY ELDERLY PEOPLE
FROM NORTHEAST BRAZIL
Abstract
Introduction: In the senescence process there is a prevalence of chronic diseases that
affect various body systems and reflect on quality of life. However, it is necessary to
investigate these changes, which are actually due to the aging process. Objective: To
describe the clinical and functional characteristics of elderly people living in the
community in northeastern Brazil. Methods: The study was conducted with elderly people
living in Santa Cruz-RN, aged 60 or over and both sexes. Those with severe orthopedic
conditions and severe neurological diseases were excluded. Measurement instruments
and semi-structured forms were applied to assess cognition, mobility, balance, dual task
and falls. Results and discussion: The elderly (n = 16) were mostly women, with low
education, retired, sedentary, were not smokers and alcoholics, and some had
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comorbidities such as hypertension and diabetes. Most were prone to frailty, in addition,
they performed a double task with difficulty in daily life, and the concern about the
possibility of falling was suggestive for a history of sporadic falls. Conclusion: In this
perspective, it was possible to know the clinical-functional characteristics of elderly
residents in the community of Northeast Brazil.
Keywords: Elderly. Evaluation. Balance. Mobility.
Introdução
A extensão da longevidade da população mundial é resultado do processo de transição
demográfico, na qual há redução das taxas de fertilidade, mortalidade e maior
expectativa de vida. Segundo a ONU, deve triplicar o número de pessoas com 80 anos
ou mais, de 143 milhões em 2019 para 426 milhões em 2050. O Brasil é um dos países
com significativas alterações na estrutura etária da população, esse processo é veloz e
recente, e para qualidade do envelhecimento é necessário uma adequada
implementação de políticas públicas de saúde (COSTA et al., 2016; MIRANDA et al.,
2016; ONU, 2019).
No processo de senescência há prevalência de doenças crônicas que podem gerar um
processo incapacitante, afetando a capacidade funcional, perdas cognitivas, declínio
sensorial, resultando na propensão a acidentes. Porém, é necessário investigar essas
mudanças e evitar que todas as alterações sejam consideradas resultantes do
envelhecimento natural, impossibilitando a detecção precoce e o tratamento de certas
doenças (FERREIRA et al., 2012). Diante dessas alterações, é necessário a promoção
do envelhecimento ativo, que garante a integralidade, equilíbrio biopsicossocial, a
capacidade do idoso em desenvolver suas potencialidades e sua inserção em um
contexto social. Promovendo qualidade de vida e saúde a essa população (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2006).
Nessa perspectiva, objetivo do trabalho é descrever as características clínico-funcionais
de idosos comunitários do nordeste brasileiro.
Devido o cenário atual oriundo da pandemia do COVID-19, ajustes foram necessários
para conclusão da pesquisa, tendo em vista, que não foi possível finalizar a análise
sorológica em decorrência da interrupção das atividades laboratoriais presenciais.
Portanto, mudanças foram aplicadas no título anteriormente intitulado como “Avaliação
Clínico-Funcional de idosos infectados por Toxoplasma Gondii”, consequentemente o
objetivo sofreu ajustes antes era avaliar os efeitos da aplicação de um protocolo de
tarefa simples e dupla tarefa, nas funções cognitiva e físico-funcional em idosos
soropositivos e soronegativos para a toxoplasmose.

Metodologia

2.1 Descrição do estudo
Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, vinculado ao Programa de PósGraduação em Ciências da Reabilitação da FACISA (PPGCREAB). O Comitê de ética
e pesquisa da FACISA aprovou o projeto com o seguinte parecer: 3.204.561.
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2.2 Local de realização do estudo
A coleta dos dados funcionais foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia, Laboratório
de Motricidade e Fisiologia Humana, e na sala de multiatividade da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairí (FACISA/UFRN).
2.3 População e amostra do estudo
A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência. O recrutamento dos
indivíduos foi realizado através da lista de espera da Clínica Escola de Fisioterapia da
FACISA e das Unidades Básicas de Saúde de Santa Cruz, além de divulgação em
programa de rádio local e rede sociais. Através do contato telefônico, os indivíduos
foram esclarecidos acerca da pesquisa e convidados a participarem, antes de
realizarem as avaliações, assinavam o Termo de consentimento livre e esclarecido e o
Termo de autorização de uso imagem.
2.4 Critérios de inclusão e exclusão
Os critérios de inclusão adotados foram: idade igual ou acima de 60 anos e ambos os
sexos. Foram excluídos, idosos com afecções graves ortopédicas e doenças
neurológicas graves.
2.4 Instrumentos de medida e procedimentos para obtenção dos dados
Os indivíduos foram avaliados individualmente por examinadores cegos para as
avaliações funcionais. O indivíduos foram divididos em dois grupos: (G1- Dupla tarefa)
e (G2- Tarefa simples).
2.5 Avaliação inicial e cognitiva
Foi aplicada uma ficha semiestruturada para a caracterização do perfil sociodemográfico
e clínico-funcional composta por: variáveis demográficas (sexo, idade, escolaridade),
socioeconômicas e perguntas sobre a autopercepção sobre o equilíbrio, atenção e
quedas.
A Prova Cognitiva de Leganés (PCL) avalia a cognição, sem a influência da
escolaridade. A PCL é agrupada em 7 domínios de orientação espacial/temporal,
memória imediata e evocativa, nomeação e informações pessoais. A pontuação final
corresponde a 32 pontos, o ponto de corte sugestivo de déficit cognitivo é 22 pontos
(CALDAS, 2011).
2.7 Avaliação do desempenho cinético funcional: dupla tarefa, mobilidade, equilíbrio e
quedas
O 10-item Dual-Tasking Questionnaire - Questionário de dupla tarefa (Q-DT), avalia a
frequência com que os indivíduos experimentam as dificuldades de dupla tarefa no
cotidiano, contém 10 itens classificados em uma escala de 0 a 4, o escore total é obtido
através da soma de todos os itens, e quanto maior a pontuação maior dificuldade
(EVANS et al., 2009).
A Falls Efficacy Scale-International-Brazil (FES-I Brasil), apresenta questões sobre a
preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades. O escore total varia

CIÊNCIAS DA VIDA

1868

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

entre 16 a 64; o menor valor corresponde à ausência de preocupação e o maior valor,
à preocupação extrema em relação a quedas durante atividades de socialização e de
vida diária. Uma pontuação ≥ 23 pontos sugerem associação com histórico de queda
esporádica, e uma pontuação ≥31 pontos sugere uma associação com queda recorrente
(CAMARGOS, 2010).
O Short Physical Performance Battery (SPPB) é utilizado para avaliação da capacidade
funcional por meio do teste de equilíbrio, velocidade de marcha e força de membros
inferiores (NAKANO, 2007). A pontuação final da SPPB é a soma dos três testes e pode
variar de 0 a 12 pontos. O desempenho classificado pela seguinte pontuação: 0 a 3
pontos considerado como incapacidade ou capacidade ruim; 4 a 6 pontos classificado
com baixa capacidade; 7 a 9 pontos classificado com capacidade moderada e 10 a 12
pontos com boa capacidade. O ponto de corte sugestivo para a fragilidade é igual a 9
(CÂMARA, et al.,2013)
O teste Time Up and Go (TUG) quantifica a mobilidade funcional. A orientação inicial
era: levantar de uma cadeira, andar por 3 metros, realizar a volta, retornar em direção à
cadeira e sentar-se novamente (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). O valor preditivo
para queda é um tempo acima de 12,4 segundos (ALEXANDRE et al.,2012). Além do
TUG simples, foi realizado TUG modificado com dupla tarefa. 1. motora-motora:
caminhar e carregar um copo plástico descartável com 1/3 de água; 2. motora-cognitiva:
caminhar e falar aleatoriamente nomes de frutas durante o percurso.
O Figure-of-eight Walking Test (F8W) avalia o equilíbrio, sendo necessário realizar uma
volta sobre a figura em forma de ‘oito’ com comprimento de 10 m e 15cm de largura,
deve ser instruído a caminhar o mais rápido possível (HUXHAM, MORRIS,
SHKURATOVA 2004). Foram três realizações: 1. sem nenhuma modificação; 2. o
indivíduo andava sobre a figura segurando um copo plástico descartável com 1/3 de
água, sem derramar o líquido, se caso acontecesse realizaria novamente o teste; 3.
andar sobre a figura e simultaneamente falava nomes de frutas.
2.9 Análise dos dados
Foram utilizados os programas estatísticos Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) e GraphPad Prism. Para analisar a distribuição dos dados foi empregado o teste
de normalidade Shapiro-Wilk. A análise comparativa das variáveis qualitativas por meio
do teste Qui-quadrado. O teste de Mann-Whitney foi empregado para a comparação dos
valores ou diferenças das variáveis quantitativas entre os grupos em todas as
avaliações. O nível de significância adotado foi de 5%.

Resultados e Discussões

Foram contactados 111 idosos, destes foram excluídos 90 indivíduos por não atenderem
a ligação (n=49), não demonstrou interesse em participar (n=30), não atendiam aos
critérios de inclusão (n=5) e adoecimento (n=5). Finalizando a pesquisa com uma
amostra de 16 idosos, predominantemente formada por mulheres, com ensino
fundamental incompleto, aposentados com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos,
sedentários e apresentaram condições de saúde, tais como, diabetes e hipertensão
controlada (Tabela 1).
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O número maior de mulheres na pesquisa pode ser decorrente de alguns fatores, como
a superioridade na expectativa de vida e a busca pelo autocuidado em saúde, quando
comparada aos homens. As barreiras sócio-culturais enraizadas em conceitos de
masculinidades, estereótipos sociais de que o homem é mais forte e menos vulnerável
às doenças, somados aos determinantes sociais de saúde, repercutem em maior
morbidade e mortalidade, segundo dados apresentados na Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Um estudo relacionou a
educação com a expectativa de vida em mulheres no Brasil em um aspecto macro, e
concluíram que a educação pode reduzir a mortalidade indiretamente por meio da
melhoria de outras proporções, sendo elas sociais e econômicas (TURRA et al., 2019).
Segundo o Indicador de analfabetismo funcional no Brasil (INAF, 2018), a dificuldade
em ler, escrever e interpretar noções básicas de matemática, quando presentes
caracteriza o indivíduo como analfabeto funcional. Os resultados da pesquisa do INAF
mostram que 53% dos analfabetos funcionais tinham entre 50 e 64 anos, concluídos
após a avaliação de 2.002 pessoas com idade entre 15 e 64 anos de todas as regiões
do país. Castro e colaboradores (2019), elencaram algumas características
sociodemográficas, como escolaridade e condições de saúde de idosos, e observaram
que a maioria possui escolaridade igual ou menor que 8 anos e apresentam duas ou
mais condições de saúde associadas (CASTRO et al., 2019).
Em relação aos instrumentos de medidas e testes funcionais não houve diferenças
significativas entre os grupos, embora a desigualdade no número de participantes.
Apesar do autorrelato sobre déficit de memória e equilíbrio a maioria dos idosos ter sido
“às vezes” e o maior número de idosos não ter sofrido queda nos últimos 6 meses.
Segundo os escores dos instrumentos e testes funcionais, foi notório algumas variações,
no FES-I BRASIL ambos os grupos mostraram inferioridade ao ponto de corte ≥ 23
pontos, o que sugere histórico de queda esporádica. Além disso, (NASCIMENTO;
TAVARES, 2016) observaram que ser do sexo feminino e apresentar duas ou mais
morbidades, são fatores que podem estar associados a quedas corroborando com
nossos achados.
Os valores de TUG e FES-Brasil da pesquisa compactuam com Gomes e colaboradores
(2015) que trataram idosas sedentárias com exercícios de dupla tarefa que
apresentaram escore sugestivo para quedas de acordo com o FES-I e escore do TUG
com tarefas secundárias, quando comparado o TUG com adição de tarefa secundária
(motora ou cognitiva), ambos os grupos obtiveram comportamento semelhante.
Outro aspecto observado foram as baixas pontuações no SSPB, indicando fragilidade,
no estudo de Câmara e colaboradores (2013) 124 idosos residentes de Santa Cruz
(Brasil) e Saint Bruno (Canadá) e observaram que os idosos desta região do nordeste
do Brasil apresentaram um desempenho pior avaliada pela SPPB, sendo classificados
como idosos frágeis, sugerido pelo ponto de corte de 9 pontos.
A cognição avaliada pela PCL foi critério de exclusão o escore igual ou superior a 22
pontos, a amostra não apresentou nenhum idoso com déficit cognitivo, impossibilitando
a correlação do declínio cognitivo e o envelhecimento, apesar que esse
comprometimento pode ser decorrente, seja ele normal ou por doenças relacionadas a
alterações bioquímicas, neuroanatômicas ou eletrofisiológicas no cérebro (GAMAGE;
HEWAGE; PATHIARA, 2019).
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Quanto ao tabagismo e etilismo, nenhum idoso declarou ser usuário, entrando em
consonância com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2013, em que o
Nordeste é a 3º região com menor porcentagem em número de fumantes com mais de
18 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Em contrapartida, os resultados obtidos
divergiram do estudo de Rosa 2019, na qual as variáveis tabagismo e etilismo tinham
relevante porcentagem de idosos, sendo estes residentes em Instituição de Longa
Permanência (ILP) do Ceará e Rio Grande do Norte (ROSA, 2019).

Conclusão

Os idosos do nordeste brasileiro participantes do estudo eram em sua maioria mulheres,
nível de escolaridade baixa, aposentados, não eram tabagistas e etilistas, sedentários
e alguns apresentavam condições de saúde associadas, a maioria não relatou declínio
cognitivo, haviam propensão a fragilidade, realizam com frequência baixa as atividades
de dupla tarefa no cotidiano, e a preocupação com a possibilidade de cair foi sugestivo
para a o histórico de quedas esporádicas.
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TÍTULO: FATORES AMBIENTAIS RELACIONADOS À FUNCIONALIDADE DE
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Resumo
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) trata-se do comprometimento agudo
da função cerebral, com duração maior que 24 horas. É decorrente da redução do
suprimento sanguíneo cerebral que ocasiona a limitação ou impedimento da chegada
do oxigênio e nutrientes ao tecido cerebral, ocasionando danos as áreas afetadas.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal. Foi realizado
na Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA em Santa Cruz – RN. Dos 6 indivíduos
avaliados, apenas dois se encaixaram na pesquisa. Os participantes assinaram ao
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como prova de que concordavam
e estavam cientes dos objetivos e procedimentos realizados pela pesquisa. Resultados
e Discussão: Não foi possível obter resultados na pesquisa devido a pandemia de Covid19. No entanto, um novo estudo foi iniciado com o objetivo de estabelecer uma relação
entre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e os
instrumentos mais utilizados na avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Conclusão: Apesar das limitações encontradas no contexto social e de saúde
que estamos vivendo, o prosseguimento da pesquisa nos garante a aquisição das
habilidades traçadas no plano de trabalho, como o desenvolvimento de um pensamento
reflexivo e crítico, busca de conhecimento em bases confiáveis e adesão da prática
clínica baseada em evidências.
Palavras-chave: CIF, Acidente Vascular Cerebral, Qualidade de Vida
TITLE: ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO THE FUNCTIONALITY OF
PATIENTS WITH BRAIN ACCIDENTS
Abstract
Introduction: Stroke involves compromising brain function, lasting more than 24 hours. It
is due to the reduction of the cerebral blood supply that causes limitation or impediment
of the arrival of oxygen and nutrients to the brain tissue, causing damage as affected
areas. Methodology: This is an observational, analytical, and cross-sectional study. It
was carried out at the FACISA School of Physiotherapy Clinic in Santa Cruz - RN. Of the
6 individuals evaluated, only two fit the survey. Participants signed the Informed Consent
Form (ICF) as proof that they agreed and were aware of the objectives and procedures
performed by the research. Results and Discussion: It was not possible to obtain results
in the research due to the Covid-19 pandemic. However, a new study was started with
the aim of establishing a relationship between the International Classification of
Functionality, Disability and Health (ICF) and the instruments most used in the evaluation
of patients with stroke. Conclusion: Despite the configurations displayed in the social and
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health context they are experiencing, the progress of the research guarantees us the
acquisition of skills outlined in the work plan, such as the development of reflective and
critical thinking, search for knowledge in databases and associations of clinical practice
used in evidence.
Keywords: ICF, Stroke, Quality of Life
Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) trata-se do comprometimento agudo da função
cerebral, com duração maior que 24 horas. É decorrente da redução do suprimento
sanguíneo cerebral que ocasiona a limitação ou impedimento da chegada do oxigênio
e nutrientes ao tecido cerebral, ocasionando danos as áreas afetadas (RAFFI; HILLS,
2006). É considerado como relevante problema de saúde pública no mundo, sendo a
principal causa de mortalidade no Brasil (CANEDA et al., 2006, LOTUFO;
BENSEENOR, 2009). Consequente a isso, aproximadamente 50% dos sobreviventes
pós-AVC apresentam comprometimentos sensório-motores (METROT et al., 2013).
Considerando que o comprometimento neurológico afeta, também, a funcionalidade e
independência para realizar as Atividades de Vida Diária (AVDs) (GEYH et al., 2004) a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma
ferramenta importante para se avaliar funções e estrutura do corpo, limitações nas
atividades, fatores contextuais e pessoais relacionados ao indivíduo (RUARO et al.,
2012, WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2001). Segundo Tornbom, Hadartz e
Sunnerhagen (2018) o nível de dependência funcional logo após a alta hospitalar,
influencia nas relações familiares, sociais e na autonomia do paciente. Sendo assim,
para medir a incapacidade em saúde foi utilizado o Word Health Organization Disability
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), que foi construído de forma operacional e
conceitual a CIF, podendo ser utilizado com populações gerais (MOREIRA et al., 2015,
SILVEIRA et al., 2013).
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal. Foi realizado na Clínica
Escola de Fisioterapia da FACISA em Santa Cruz – RN. A pesquisa incluiu pacientes
de ambos os sexos, maiores de 18 anos e com capacidade cognitiva para responder os
instrumentos utilizados. Foram excluídos aqueles que apresentassem algum sintoma de
mal-estar, cansaço excessivo ou dor. Objetivávamos atingir um n=50 pacientes, mas
dos 6 indivíduos avaliados, apenas dois se encaixaram na pesquisa. Os participantes
assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como prova de que
concordavam e estavam cientes dos objetivos e procedimentos realizados pela
pesquisa. Os dados sociodemográficos e clínicos foram coletados através da ficha de
avaliação. Para realizar o exame neurológico do paciente, foi utilizado o National
Institute Health Stroke Scale (NIHSS) (BROTT et al.,1989, KASNER, 2006), já estado
cognitivo foi avaliado através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (BRUCKI et al.,
2003, FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). A parte motora, através da Escala de
Fugl-Meyer (FUGL-MEYER et al., 1975) e a funcionalidade, por meio do WHODAS 2.0
(SILVEIRA et al., 2013, USTUN et al., 2010). Atrelado a isso, foi aplicado mais um
questionário com os fatores ambientais presentes no core set da CIF, onde eles serão
classificados como barreiras ou facilitadores (GEYH et al., 2004). Quando a pesquisa
for finalizada, os dados serão analisados através do programa Statistical Package for
the Social Science (SPSS 20.0), considerando um nível de significância de 5%. Para
verificar a normalidade dos dados será utilizado os testes Kolmogorov Smirnov com
correção de Shapiro-Wilk, em seguida, será utilizado o teste de correlação de Pearson
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como teste paramétrico ou o teste de correlação de Spearman como teste nãoparamétrico para avaliar as relações entre os fatores ambientais e a funcionalidade.
Resultados e Discussões
Devido à pandemia de Covid-19 a pesquisa precisou ser interrompida. Desse modo, dos
pacientes coletados, apenas dois se encaixaram nos critérios estabelecidos para
participar do estudo e isso impossibilitou a obtenção de dados. Outro ponto que pode
ser considerado como barreira é o fato de as fichas de avaliação estarem armazenadas
no campus da UFRN/FACISA em Santa Cruz/RN, o que nos impede de ter acesso em
virtude do deslocamento necessário entre cidades e adesão ao isolamento social. Por
outro lado, apesar das limitações encontradas, a pesquisa científica teve continuidade.
Foi iniciado um novo estudo o qual tem por objetivo estabelecer uma relação entre a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e os
instrumentos mais utilizados na avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral
(AVC), visando identificar se eles se enquadram dentro dos critérios estabelecidos pela
CIF.
Conclusão
Embora haja limitações decorrentes contexto social e de saúde que estamos vivendo, o
prosseguimento da pesquisa nos garante a aquisição das habilidades traçadas no plano
de trabalho, como o desenvolvimento de um pensamento reflexivo e crítico, busca de
conhecimento em bases confiáveis e adesão da prática clínica baseada em evidências.
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TÍTULO: EFEITOS DA INTERVENÇÃO COM TAREFA SIMPLES E DUPLA TAREFA
EM IDOSOS
Resumo
Introdução: O envelhecimento populacional está ocorrendo de forma rápida e
progressiva. A redução da capacidade funcional decorrente do envelhecimento
compreende alterações fisiológicas e declínio no processamento de dupla tarefa,
resultando em risco de quedas em idosos. O treinamento multicomponente oferece
ganhos físicos que reduzem a taxa de quedas e mantém a funcionalidade. Objetivo:
Avaliar os efeitos de um programa de exercícios multicomponentes com tarefa simples
e dupla tarefa em idosos comunitários no nordeste brasileiro. Métodos: Ensaio clínico
randomizado, duplo cego. Os sujeitos foram avaliados e alocados em 2 grupos referente
a dupla tarefa (G1) e tarefa simples (G2), em seguida realizaram sessões de um
programa de treinamento multicomponente adaptado para idosos, contendo
fortalecimento, equilíbrio e dupla tarefa. Resultados e discussões: Participaram da
pesquisa 21 idosos. Ambos os grupos obtiveram melhora da cognição. Com relação a
mobilidade funcional e controle postural, o G1 atingiu melhores scores nos instrumentos
de medidas comparado ao G2. Mas pela perda amostral na última avaliação devido a
pandemia do COVID-19, não conseguimos generalizar esses resultados. Conclusão: O
programa de exercícios multicomponentes promoveu benefícios para os dois grupos de
idosos. Não foi verificada superioridade entre o programa com tarefa simples e dupla
tarefa através dos instrumentos de medida aplicados.

Palavras-chave: Envelhecimento. Atividade Motora. Equilíbrio Postural.
TITLE: EFFECTS OF INTERVENTION WITH SIMPLE AND DUAL TASK IN ELDERLY
Abstract

Introduction: Population aging is occurring rapidly and progressively. The reduction in
functional capacity due to aging comprises physiological changes and a decline in dual
task processing, resulting in a risk of falls in the elderly. Multicomponent training offers
physical gains that reduce the rate of falls and maintain functionality. Objective: To
evaluate the effects of a multicomponent exercise program with single and double tasks
in elderly community members in northeastern Brazil. Methods: Randomized, doubleblind clinical trial. The subjects were evaluated and allocated into 2 groups referring to
the double task (G1) and simple task (G2), then they underwent sessions of a
multicomponent training program adapted for the elderly, containing strengthening,
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balance and double task. Results and discussions: 21 elderly participated in the
research. Both groups had improved cognition. Regarding functional mobility and
postural control, G1 achieved better scores on measurement instruments compared to
G2. But due to the sample loss in the last evaluation due to the COVID-19 pandemic, we
were unable to generalize these results. Conclusion: The multicomponent exercise
program promoted benefits for both groups of elderly people. There was no superiority
between the program with single and double tasks through the measurement instruments
applied.

Keywords: Aging. Motor Activity. Postural balance.
Introdução
O envelhecimento populacional mundial vem ocorrendo de forma rápida e progressiva.
As estimativas mostram que em 2025 o Brasil ocupará o 6º lugar no mundo em
quantidade de idosos e até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos superará
o de brasileiros com idade inferior a 30 anos (BELASCO; OKUNO, 2019).
Envelhecer, traz consigo, muitas vezes, a redução da capacidade funcional interferindo
assim na realização das atividades de vida diária (AVD). Podemos destacar a ocorrência
de alterações fisiológicas referentes ao equilíbrio, marcha, força muscular, acuidade
visual e propriocepção do indivíduo, o que tem forte ligação à predominância de quedas
de idosos (MENEZES; BACHION, 2008).
As deficiências relacionadas à mobilidade são comuns em idosos e resultam em má
qualidade de vida e aumento da morbidade (MARUSIC et al, 2018). Estudos mostram
que a função executiva, um componente específico do processamento cognitivo,
desempenha um papel importante na marcha e na mobilidade, pois caminhar envolve
atividade de dupla-tarefa, já que requer função executiva e atenção para atender as
demandas visuo-espaciais (SMITH-RAY et al 2014).
A dupla tarefa traduz-se na realização de uma atividade primária conjuntamente com
uma segunda atividade executadas simultaneamente. A tarefa primária, habitualmente,
é postural, a qual é destinada o maior nível de atenção, e a segunda pode ser uma
atividade cognitiva ou motora. (FATORI et al, 2015).
O treinamento multicomponente tem sido trabalhado como estratégia para ganhos
físicos em idosos frágeis. A literatura afirma que os exercícios multicomponentes
consistem na combinação de três ou mais modalidades de treinamento, agregando
capacidade aeróbia, resistência muscular, equilíbrio e flexibilidade numa mesma sessão
(BOUAZIZ et al, 2016; CALDAS et al., 2019). Estudos mostram que esse tipo de
treinamento oferece benefícios funcionais para os idosos, diminuindo taxa de quedas e,
dessa forma, mantendo a capacidade funcional durante o envelhecimento (PILLAT et
al, 2019).
É importante ressaltar que estudos demonstram declínio da função executiva e
processamento de dupla-tarefa com o avançar da idade e esse declínio é um dos
responsáveis pelo risco de queda em idosos (SMITH-RAY et al 2014). Diante disso, o
objetivo desse estudo é avaliar os efeitos de um programa de exercícios
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multicomponentes com tarefa simples e dupla tarefa em idosos comunitários no
nordeste brasileiro.
Tendo em vista o cenário atual, o título do plano de trabalho de iniciação científica
“Análise dos efeitos da intervenção com tarefa simples e dupla tarefa em idosos
infectados por toxoplasma gondii: ensaio clínico randomizado duplo cego”, e o objetivo
anterior foram reformulados em virtude da paralisação dos laboratórios em decorrência
da pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2) diante disso, a análise sorológica foi
interrompida.

Metodologia
Descrição
do
desenho
de
pesquisa
Ensaio clínico randomizado, duplo cego, conduzido pelo CONSORT. Vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCREAB) da
(FACISA/UFRN). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética e pesquisa da FACISA,
com o seguinte parecer: 3.204.561. E no Registro brasileiro de ensaios clínicos-ReBEC
(registro: RBR-5gjrzz).
Local de realização da pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida no campus da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA/UFRN), localizada no município de Santa Cruz/RN. A coleta dos dados
funcionais foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia, no Laboratório de Motricidade
e na sala de multiatividades da FACISA.
População
e
amostra
do
estudo
A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência, a partir da lista de espera
da Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA e das Unidades básicas de saúde. Após
concordarem em participar da pesquisa, os indivíduos foram convidados a assinarem o
Termo de consentimento livre e esclarecido e o Termo de autorização de uso de
imagem.
Critérios
de
inclusão
e
exclusão
Os critérios de inclusão foram: idade igual ou acima de 60 anos e ambos os sexos.
Foram excluídos idosos com afecções ortopédicas, doenças neurológicas graves ou
que tenham realizado intervenção fisioterapêutica nos últimos dois meses, aderência
menor que 80% nas intervenções e escore igual ou inferior a 22 pontos na Prova
cognitiva de Leganés.
Instrumentos de medida e procedimentos para obtenção dos dados
Os indivíduos foram avaliados individualmente por examinadores cegos. A alocação
para
cada
grupo
ocorreu
por
randomização
através
do
website
www.randomization.com.
Avaliação
sociodemográfica
Aplicou-se uma ficha semiestruturada contendo dados para a caracterização do perfil
sociodemográfico e clínico-funcional.
Avaliação
cognitiva
Foi aplicada a Prova Cognitiva de Leganés, que avalia a cognição sem a influência da
escolaridade. A pontuação final corresponde a 32 pontos e o ponto de corte sugestivo
de déficit cognitivo é 22 pontos (CALDAS, 2011).
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Avaliação
sobre
dupla
tarefa,
mobilidade,
equilíbrio
e
quedas
O 10-item Dual-Tasking Questionnaire avalia a frequência das dificuldades de dupla
tarefa no cotidiano. São 10 itens, quanto maior a pontuação mais dificuldade em realizar
tarefas
simultâneas
(EVANS
et
al.,
2009).
O teste Time Up and Go (TUG) objetiva quantificar a mobilidade e avaliar o risco de
quedas nos idosos (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991). O valor preditivo para queda é
um tempo acima de 12,4 segundos (ALEXANDRE, et al., 2012).
Nesta pesquisa o TUG foi aplicado três vezes seguidas e com duas variações. A 1ª
sem nenhuma modificação; 2º teste a tarefa consistiu em caminhar e carregar um copo
plástico descartável com 1/3 de água, sendo orientado a não derramar o líquido, por fim,
3º teste a tarefa consistia em caminhar e falar nomes de animais.
O Figure-of-eight Walking Test (F8W) avalia o equilíbrio dinâmico, sendo necessário
realizar uma volta sobre a figura em forma de ‘oito’ com comprimento de 10m e 15cm
de largura, deve ser instruído a caminhar o mais rápido possível (HUXHAM et al.,
2004). Foram três realizações: 1. Sem nenhuma modificação; 2. Andar sobre a figura
segurando um copo plástico descartável com 1/3 de água, sem derramar o líquido, se
caso acontecesse realizaria novamente o teste; 3. Andar sobre a figura e
simultaneamente
falar
nomes
de
frutas.
O Short Physical Performance Battery (SPPB) é um instrumento eficaz para avaliar o
desempenho físico dos MMII da população idosa (NAKANO, 2007). O ponto de corte
sugestivo para a fragilidade é igual a 9 (CÂMARA, et al.,2012).
A Falls Efficacy Scale-International-Brazil (FES-I Brasil), apresenta questões sobre a
preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades, com respectivos
escores de 1 a 4. Pontuação ≥ 23 pontos, sugere associação com histórico de queda
esporádica, e ≥31 pontos sugere uma associação com queda recorrente (CAMARGOS,
2010).
Programa

de

intervenção

A intervenção consistiu na aplicação de um programa multicomponente adaptado
“Ageing-ONDUAL-TASK para idosos” (Rezola et al., 2019), consistiu em três fases
temporais de exercícios multicomponentes (fortalecimento, equilíbrio e dupla tarefa). A
realização do programa ocorreu entre janeiro e março de 2020, durante período de 6
semanas, sendo empregados o 2º mês do programa de intervenção original, sem
progressão
da
complexidade.
Os participantes foram randomizados em dois grupos. O grupo (G1) realizou dupla
tarefa durante 8 sessões e o grupo (G2) executou tarefas simples, sem adição de tarefas
cognitivas, durante 8 sessões. Após o término dessa intervenção, ambos os grupos
foram submetidos à segunda avaliação. Por fim, os dois grupos realizaram apenas os
exercícios com tarefas simples no período de 8 sessões e reavaliados.
O programa adaptado apresentou duração de 45 minutos para ambos os grupos, com
períodos de 1 minuto de descanso. Inicialmente, os aplicadores demonstraram para o
grupo a execução de cada exercício. Os idosos de cada grupo realizaram os exercícios
de forma simultânea, com auxílio de comandos verbais e suporte ao equilíbrio em
ortostatismo, em caso de necessidade. Em relação aos recursos materiais foram
utilizados
halteres
e
caneleiras.
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Análise

de

dados

Foram utilizados os programas estatísticos Statistical Package for the Social
Sciences(SPSS). Para analisar a distribuição dos dados foi empregado o teste de
normalidade Shapiro-Wilk, sendo verificado que a distribuição dos dados não é normal.
A análise descritiva aborda a mediana e 1º e 3º quartis, frequências absolutas e
relativas. Foi realizada análise comparativa das variáveis qualitativas com o teste Quiquadrado. O teste de Mann-Whitney foi empregado para a comparar os valores ou
diferenças das variáveis quantitativas entre os grupos nas avaliações. O teste de
Wilcoxon foi aplicado para comparação entre as avaliações. O nível de significância
adotado foi de 5%.
Resultados e Discussões
A partir dos 111 indivíduos contactados, foram randomizados e alocados 21
participantes em dois grupos: Grupo 1 (n=11) – Grupo de Programa de exercícios
multicomponente com dupla tarefa e Grupo 2 (n=10) – Grupo de Programa de exercícios
multicomponente sem adição de tarefa cognitiva. Ao final da 3ª avaliação, restaram 11
indivíduos, sendo 05 do grupo 1 e 06 do grupo 2. Vale ressaltar que o número de idosos
da amostra foi comprometido em consequência da necessidade de isolamento social
oriunda da pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2).
A intervenção em grupo se baseou na aplicação de um programa adaptado com
exercícios multicomponentes. Percebeu-se no decorrer das sessões a boa adesão dos
idosos, mostrando-se bem participativos e aceitando bem a terapia em ambos os
grupos. Tudo isso pode ser justificado pelo vínculo estabelecido pelo grupo durante este
período contribuindo para o bom relacionamento entres os pacientes e entre o paciente
e o terapeuta. A tarefa desenvolvida em grupo já é vista pela literatura como contribuinte
para formação de vínculos, dando segurança e apoio aos participantes, além de
colaborar para que os idosos permaneçam estimulados até o fim do protocolo de
exercícios (PETYK et al, 2011; PILGER et al, 2015).
De acordo com a tabela 1, sobre as variáveis sociodemográficas do estudo, pode-se
perceber a semelhança entre os grupos. Conforme os resultados da tabela, é notório a
predominância de idosos acima de 70 anos compondo a amostra do estudo, sendo em
sua maioria mulheres e com baixo nível de escolaridade formal. Todos os idosos eram
aposentados com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos e a maioria deles com
doenças crônicas não transmissíveis e com autorrelato de momentos esporádicos de
déficits de memória e equilíbrio e sem relato de queda nos últimos 6 meses.
A tabela 2 apresenta a comparação dos resultados dos instrumentos de medida e testes
clínicos nas três avaliações. Os dados apontam que não houveram diferenças
significativas entre os resultados dos instrumentos de medidas e testes funcionais
avaliados no grupo 1 e 2.
Na variável PCL pode-se notar a melhora numérica nos escores de cognição da 1ª, 2ª
e 3ª avaliação nos dois grupos, porém não houve significância estatística. Vale salientar
que no grupo de tarefa simples, houve melhora significativa da cognição dentro do
próprio grupo.
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No SPPB, identificamos pela tabela 2, que o grupo 1 na 3ª avaliação, apresentou
pontuação considerada como capacidade funcional moderada e o grupo 2 com score
correspondente a boa capacidade funcional. Nas avaliações com o TUG, a tabela
mostra que o grupo 1 possuiu scores preditivos de quedas, e esses scores aumentaram
em ambos os grupos (demonstrando diminuição da velocidade) ao acrescentar no teste
de caminhada atividades motoras e cognitivas.
Nossos achados corroboram com o estudo de FATORI et al (2015), que mostra que os
indivíduos que realizaram o TUG associado a uma dupla tarefa, tiveram um aumento do
tempo para executá-lo comparado ao teste de forma simples. A diminuição da
velocidade durante a realização da dupla tarefa é um efeito automático de adaptação
do corpo para diminuir o risco de quedas em situações mais complexas. Nas avaliações
com o FW8, vale salientar que o tempo de realização é maior quando comparado ao
TUG, pois o seu percurso é considerado mais laborioso já que é um trajeto curvilíneo.
Na avaliação do SPPB, assim como no TUG simples, TUG motor, TUG cognitivo, F8W
simples, F8W motor e F8W cognitivo, verifica-se uma melhora estatística entre os
grupos na 3ª avaliação, mostrando que o grupo de Tarefa simples obteve melhores
resultados após as intervenções, no entanto, não conseguimos generalizar esses
resultados devido perda amostral, já que cinco participantes do grupo de Dupla tarefa
não foram avaliados no terceiro momento em decorrência do isolamento social
proveniente da pandemia da COVID-19, comprometendo assim a 3ª avaliação.
Identifica-se também através da tabela 2 que o grupo referente a dupla tarefa na variável
F8W cognitivo, teve um aumento significativo do tempo de realização do teste.
A literatura afirma que idosos apresentam alterações relacionadas à mobilidade
funcional. GOMES et al (2016) confirmam que idosos apresentam alterações nos
parâmetros espaço-temporais da marcha, como velocidade, comprimento da passada,
cadência e tempos de fases da marcha, durante o desempenho de dupla tarefa. Na
tabela 2 observa-se que os idosos tiveram um melhor desempenho nos testes que
envolviam a adição atividade motora, tendo prejuízo quando era adicionada a atividade
cognitiva, corroborando com os resultados de SILVA et al (2017). Um dos fatos que
pode ter originado esse resultado é o processo de envelhecimento que fisiologicamente
leva a um declínio cognitivo, comprometendo a capacidade funcional do idoso e
influenciando no desempenho da marcha.
Nesse sentido, estudos já comprovam a eficácia do treinamento com dupla tarefa na
melhora do equilíbrio e mobilidade funcional. GREGORY et al (2016), em seu estudo,
concluíram que exercício em grupo, combinado ao treinamento de dupla tarefa, traz
efeitos benéficos para performance da marcha.
SILVA et al (2017) reafirma ainda que para um melhor desempenho de dupla tarefa, os
componentes cognitivos e motor devem ser exercitados juntos a fim de se manter uma
boa mobilidade funcional e reduzir o risco de quedas durante a execução das atividades
diárias.

Conclusão

O estudo aponta que no quesito cognição, avaliada pela Prova Cognitiva de Leganés,
os idosos obtiveram uma melhora numérica no decorrer das três avaliações. Já com
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relação a mobilidade funcional e controle postural, referentes as avaliações com os
testes: Time Up and Go, o Figure-of-eight Walking Test e o Short Physical Performance
Battery, os participantes da pesquisa que integravam o grupo de tarefa simples
demonstraram obter resultados melhores quando comparado ao grupo de dupla tarefa.
Porém, esses resultados não devem ser generalizados em virtude da perda amostral
referente ao grupo de dupla tarefa decorrente da pandemia da COVID-19.
Dessa forma, fica claro que o programa de exercícios multicomponentes promoveu
benefícios para os dois grupos de idosos e não foi verificada superioridade entre o
programa com tarefa simples e dupla tarefa através dos instrumentos de medida
aplicados.
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Resumo
O AVC representa uma das maiores causas de incapacidade no cenário global, e é a
maior causa de incapacidade gerada por distúrbios neurológicos. Após uma alta
hospitalar ou serviço de reabilitação, mesmo os pacientes que apresentam pouco dano
funcional, mantêm um comportamento sedentário. Na busca por alternativas que afetam
o comportamento sedentário na rotina de pacientes do AVC, apresente uma proposta
de inclusão ou autogerenciamento no seu tratamento. Método: Um questionário online
foi enviado para Fisioterapeutas da região do Trairi. Após a coleta, como questões sobre
autogerenciamento foram avaliadas. A amostragem não foi probabilística por
conveniência. Foi feita uma contagem do número de representantes para cada classe
de respostas dentro das questões. Resultados: Na amostra, 87,5% dos profissionais
concordam com a importância da cartilha para manutenção das atividades em domicílio.
Todos os profissionais, de amostra, de acordo com o paciente, devem ser treinados e
instruídos para que haja manutenção regular das atividades. A metade deles, afirma
conhecer uma expressão, tempo sedentário e sua relação com a funcionalidade e o
condicionamento dos pacientes de AVC. Todos os profissionais envolvidos usam
estratégias de promoção da atividade física e diminuem o comportamento sedentário.
Conclusão: Apesar de implementar como estratégias para quebra de comportamento
sedentário, há uma falta significativa de conhecimento específico sobre o AVC na
amostra.
Palavras-chave: Autogerenciamento, AVC, Atividade Física
TITLE: The use of self-management by physical therapists to break sedentary behavior
in the routine of stroke patients.
Abstract
Stroke represents a major cause of disability on the global stage, and is a major cause
of disability caused by neurological disorders. After a hospital discharge or rehabilitation
service, even patients who have little functional damage remain sedentary. In the search
for alternatives that affect or sedentary behavior in the routine of stroke patients, he
presents a proposal for inclusion or self-management in his treatment. Method: An online
questionnaire was sent to Physiotherapists in the Trairi region. After collection, how selfmanagement issues were assessed. The sampling was not probabilistic for
convenience. The number of representatives was counted for each class of answers
within the questions. Results: In the sample, 87.5% of the professionals agree with the
importance of the booklet for maintaining activities at home. All sample professionals,
according to the patient, must be trained and instructed so that there is regular
maintenance of activities. Half of them say they know an expression, sedentary time and
its relationship with the functionality and conditioning of stroke patients. All professionals
involved use strategies to promote physical activity and reduce sedentary behavior.
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Conclusion: Despite implementing strategies to break sedentary behavior, there is a
significant lack of specific knowledge about stroke in the sample.
Keywords: Self-management, Stroke, Physical Activity
Introdução
Inicialmente, o plano de trabalho intitulado AUMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE
FÍSICA E QUEBRA DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO ATRAVÉS DO
AUTOGERECIAMENTO, tinha por objetivo a criação de mecanismos para a
implementação de uma rotina de atividades físicas, baseados no autogerenciamento,
com a finalidade de diminuir o comportamento sedentário em pacientes vítimas de
Acidente Vascular Cerebral. Este objetivo seria alcançado através do desenvolvimento
de um programa de autogerenciamento baseado nos seguintes pontos centrais: Prática
de atividades físicas em ambientes pré-determinados pelo paciente; redução do tempo
sentado ou deitado; aumento das atividades funcionais com o lado parético; e
participação de grupos de convivência. Devido à instalação das medidas de isolamento
social impostas pela pandemia da COVID-19, não foi possível realizar a implementação
do protocolo do estudo na população pretendida (pacientes vítimas de AVC). Para que
fosse dada a continuidade no plano de trabalho na temática do uso do
autogerenciamento para a quebra do comportamento sedentário nos pacientes de AVC
crônico, foi uma alternativa usar os dados que já estavam sendo coletados durante a
segunda fase da pesquisa. Por se tratar de um questionário on-line, a coleta não foi
prejudicada. Foi isolada a parte deste questionário, onde os fisioterapeutas
responderam quatro questões sobre o autogerenciamento para implementação de uma
rotina de exercícios, conhecimentos sobre AVC e tempo sedentário. As respostas para
essa parte do questionário, e também as questões referentes a caracterização da
amostra foram processadas para a construção deste relatório e demais trabalhos
científicos. O AVC representa uma das maiores causas de incapacidade no cenário
global, e é a maior causa de incapacidade gerada por distúrbios neurológicos (FEIGIN
et al. 2019). O ônus do AVC aumentou substancialmente nas últimas décadas devido à
expansão do envelhecimento populacional, bem como o aumento da prevalência de
fatores de risco modificáveis, especialmente em países de renda média e baixa (Katan
& Luft, 2018). Mais pacientes sobrevivem ao AVC como resultado da melhoria do
tratamento e cuidados especializados (Ruberg et al. 2020). Em virtude do aumento do
número de sobreviventes, tem aumentado também a demanda por serviços de
reabilitação, especialmente em países emergentes. Em seu estudo multicêntrico
Langhorne et al. (2018), conclui que pacientes de AVC em países mais ricos costumam
ter desfechos significativamente melhores em relação aos atingidos por pacientes de
países mais pobres, onde respectivamente 90% dos primeiros, sobrevivem sem
dependência principal, segundo a escala de Rankin modificada, enquanto 78% do
segundo grupo sobrevive sem essa dependência. Após a alta hospitalar ou do serviço
de reabilitação, mesmo os pacientes que apresentam pouco dano funcional, tendem a
manter um comportamento sedentário. Em seu estudo Kanai et al. (2019), avaliou
pacientes com AVC isquêmico leve, e observou que pacientes submetidos a um
protocolo de exercícios intra-hospitalar, mantiveram o comportamento sedentário após
a alta. Dada as características dessa demanda, que significativamente apresenta danos
funcionais a longo prazo, surge a necessidade de adotar metodologias para manter a
continuidade, assim como a longitudinalidade do tratamento, mesmo após a alta dos
serviços de saúde. A literatura da reabilitação em AVC, especialmente a europeia, tem
apresentado em seus documentos a necessidade da implementação da rotina de
autogerenciamento para a continuidade do tratamento desses pacientes na comunidade
(Kidd et al. 2020). Na busca por alternativas na diminuição do comportamento
sedentário e implementação de exercícios na rotina do paciente de AVC, encontramos
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trabalhos como o de Moore et al.(2018), que relatam o uso do autogerenciamento
suportado, como alternativa para a diminuição de barreiras à participação após o AVC
e facilitadora da continuação além do período de intervenção.
Metodologia
O presente relatório corresponde aos resultados obtidos no cumprimento do plano de
trabalho relativo ao projeto de pesquisa, Nível de Atividade Física e quebra de padrão
sedentário em pacientes pós-AVC: um estudo observacional, CAAE:
10651319.5.0000.5568; parecer: 3.500.711. O projeto foi dividido em três fases: verificar
o nível de atividade física em pacientes pós AVC crônico atendidos na Clínica Escola
da FACISA e Centro Especializado em Reabilitação, através dos questionários MiniExame do Estado Mental (MEEM), Questionário de Baecke Modificado para Idosos
(QBMI) e Questionário Internacional de AF (IPAQ); avaliar, através de questionário
online com Fisioterapeutas da região do Trairi, se há inserção dos exercícios aeróbicos
a nível ambulatorial, assim como as instruções ou programas de autogerenciamento
para redução do comportamento sedentário; construção de programa de
autogerenciamento para melhorar o nível de atividade física e redução do tempo
sedentário com os resultados dos pacientes analisados na primeira fase. Originalmente,
este plano de trabalho contemplaria os resultados obtidos pela implementação de um
protocolo de autogerenciamento, tal como foi descrito na terceira fase do projeto de
pesquisa. No entanto, devido à instalação das medidas de isolamento social impostas
pela pandemia da COVID-19, não foi possível realizar a implementação do protocolo do
estudo na população pretendida, pacientes vítimas de AVC. Com isso o estudo foi
modificado para este que será apresentado. Os dados aqui apresentados são
provenientes da segunda fase do projeto de pesquisa a que o plano de trabalho faz
referência. Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal. Nessa fase da
pesquisa, um questionário online foi enviado a Fisioterapeutas, com questões sobre a
inserção dos exercícios aeróbicos a nível ambulatorial, e questões sobre as instruções
ou programas de autogerenciamento para redução do comportamento sedentário. Para
este relatório, foram retiradas deste questionário informações sobre a caracterização da
amostra, e as respostas para as quatro questões referentes ao domínio de
autogerenciamento. A população estudada, foi formada por fisioterapeutas registrados
no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), da primeira
região, CREFITO1, atuantes na região do Trairi e que estão atendendo ou que já
atenderam pacientes com AVC em fase crônica, convidados a participar do estudo
respondendo um questionário enviado por e-mail. A amostragem foi não probabilística
por conveniência, pois, além da voluntariedade, não há como obter informações
concretas sobre o número de profissionais atuantes que possam estar incluídos nos
critérios de estudo. Foram incluídos os Fisioterapeutas da região do Trairi (Lajes
Pintadas, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, São Bento do Trairi, Japi, Monte
das Gameleiras, Sítio Novo, Serra Caiada, Boa Saúde, São José do Campestre,
Tangará, Serra de São Bento e Santa Cruz), que atuam na área da reabilitação
neurológica ou que já atenderam algum paciente pós AVC e que concordaram em
participar do estudo assinalando o espaço do TCLE. Foram excluídos aqueles que estão
em cargo de supervisão ou chefia e afastados da prática terapêutica há mais de 1 ano,
ou descumprirem os critérios de inclusão. As questões para o domínio abordado neste
relatório foram quatro: 1. Para que o paciente mantenha as atividades em domicílio, é
necessário que o terapeuta faça uso de cartilhas personalizadas, únicas ou substituídas
periodicamente, para que, após a alta fisioterapêutica, o paciente possua condições de
manter as atividades a domicílio; 2. Para que haja sucesso e manutenção da prática
regular das atividades, o terapeuta, além de fornecer cartilhas, deve repassar instruções
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sobre os exercícios e realizar um treinamento para que não haja dúvidas; 3. Conhece a
expressão “Tempo sedentário” e sua relação com a funcionalidade e condicionamento
físico dos pacientes com diagnóstico de AVC? 4. Faz uso de estratégias para promoção
e prevenção da saúde, como a promoção de atividade física e redução do tempo
sedentário? Para as questões 1 e 2 o profissional poderia assinalar uma das 5
afirmativas como resposta, sendo elas: concordo plenamente; concordo;
indiferente(neutro); discordo; ou discordo totalmente. As questões 3 e 4 foram
respondidas de forma binária, assinalando-se o sim ou não. O link contendo o endereço
eletrônico do questionário, foi encaminhado para os e-mails de todos os profissionais
ativos da região, com ajuda do CREFITO 1. O mesmo link foi disponibilizado por meio
de grupos acadêmicos e profissionais, em redes sociais. O link esteve disponível para
resposta durante o período de 19/11/2019 a 02/07/2020. Para a análise das respostas,
foi feita uma contagem do número de representantes para cada classe de resposta
dentro das questões. Esse número foi modificado para porcentagens para facilitar o
entendimento de como é a divisão da amostra com relação às respostas dadas e
comparação entre resultados.
Resultados e Discussões
O questionário obteve um total de 92 respostas, sendo 9 delas eliminadas, pois eram
produto de mais de uma resposta idêntica pelo mesmo profissional. 67 profissionais
foram eliminados por não atuarem na região do Trairi. Respeitando os critérios de
inclusão, a amostra foi composta por 16 profissionais. A amostra foi composta por 15
profissionais da cidade de Santa Cruz e 1 atuante em Campo Redondo. Quanto a
formação acadêmica da amostra, 50% foi composta por profissionais apenas
graduados. A outra metade da amostra estava dividida entre mestres, especialistas,
residente e doutor: Tabela 1- Formação Acadêmica. Formação profissional: Graduados
Especialistas Mestres Residência Doutores Percentual da amostra: 50%(8) 18,7 (3)
18,7(3) 6,2%(1) 6,2%(1) Entre estes profissionais, 31,2% da amostra, equivalente a 5
representantes, tinham especialização pelo COFITO, nas áreas de gerontologia, saúde
da mulher e traumato-ortopédica, e 2 deles em fisioterapia esportiva. Com relação ao
tempo de atuação, a maior parte deles (93,75%) tinham de 1 a 3 anos. Apenas 1
profissional tinha de 4 a 6 anos de atuação. Entre os profissionais da amostra, 50%
deles, relataram que uma das áreas de maior atuação na sua prática clínica é na
fisioterapia neurofuncional. Para a primeira questão no domínio de autogerenciamento
do questionário, obteve-se a seguinte divisão da amostra entre as respostas, veja na
tabela 2. Tabela 2 - Respostas para a primeira afirmativa. Para que o paciente mantenha
as atividades em domicílio, é necessário que o terapeuta faça uso de cartilhas
personalizadas, únicas ou substituídas periodicamente, para que, após a alta
fisioterapêutica, o paciente possua condições de manter as atividades a domicílio.
Concordo totalmente:25% (4) Concordo: 62,5%(10) Indiferente(neutro): (0) Discordo:
12,5%(2) Discordo totalmente: (0) . Pode ser observado que a soma entre os que
concordam totalmente, ou apenas concordam com a importância do uso da cartilha
como ferramenta para a manutenção das atividades em domicílio, é de 87,5 %. Nas
respostas para a segunda afirmativa, obteve-se a seguinte divisão entre o grupo, veja
na tabela 3. Tabela 3 - Segunda afirmativa. Para que haja sucesso e manutenção da
prática regular das atividades, o terapeuta, além de fornecer cartilhas, deve repassar
instruções sobre os exercícios e realizar um treinamento para que não haja dúvidas.
Concordo totalmente: 62,5%(10) Concordo: 37,5%(6) Indiferente(neutro): 0 Discordo: 0
Discordo totalmente: 0 Para essa afirmativa a maior parte da amostra, 62,5%, concorda
plenamente e 37,5% concordam. A soma entre os grupos concordantes é de 100%. Isso
implica que todos os profissionais concordam que o paciente, além de receber uma
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cartilha, deve ser treinado e instruído para que haja a manutenção na prática regular
das atividades. As respostas para a terceira questão, apresentaram que 50% afirma
conhecer a expressão, tempo sedentário, e sua relação com a funcionalidade e
condicionamento físico dos pacientes de AVC, enquanto 50% afirma não conhecer essa
relação. Para a última questão do domínio de autogerenciamento, 100% dos
profissionais responderam sim, afirmando usar estratégias para a promoção da
atividade física e diminuição do comportamento sedentário. Dividindo a amostra em
duas partes, os que afirmaram ter maior área de atuação em fisioterapia neurofuncional
e outro grupo para as demais áreas, obtivemos o perfil de respostas apresentado na
tabela 4: Tabela 4: Respostas separadas entre grupo neurofuncional e demais
terapeutas. Profissionais que concordam completamente ou parcialmente com a
primeira questão N de profissionais que concordam completamente ou parcialmente
com a segunda questão Conhece a expressão “Tempo sedentário” e sua relação com
a funcionalidade e condicionamento físico dos pacientes com diagnóstico de AVC? Faz
uso de estratégias para promoção e prevenção da saúde, como a promoção de
atividade física e redução do tempo sedentário? Fisioterapeutas da Neurofuncional:
50% da amostra 62,5% (5)-Concorda 25% (2)-Concorda totalmente 12,5% (1)-Discordo
75%(6)-Concordo totalmente 25%(2)-Concordo Sim: 37,5%(3) Não: 62,5%(5) Sim:
100% (8) Não: 0 Fisioterapeutas das demais áreas: 50% da amostra 62,5(5)-Concordo
25%(2)-Concordo totalmente 12,5%(1)-Discordo 50%(4)-Concordo 50%(4)-Concordo
totalmente Sim: 62,5%(5) Não: 37,5%(3) Sim: 100%(8) Não: 0 Comparando os dois
grupos pode ser observado que para a primeira questão, a divisão do quantitativo de
profissionais entre as respostas foi idêntica, contendo um profissional em cada grupo
discordantes da afirmativa. Já na segunda questão, 25% a mais do grupo de
fisioterapeutas da neurofuncional, concordaram totalmente que, além da cartilha, é
importante instruir e treinar o paciente para que possa repetir as atividades com mais
frequência. No entanto 100% dos dois grupos são concordantes em algum grau com
essa afirmativa. Quanto a questão 3, conhecimento sobre a expressão tempo sedentário
e sua correlação com o perfil de funcionalidade e atividade física em pacientes pós AVC,
62,5% dos fisioterapeutas do grupo das demais áreas afirmou conhecer essa relação,
enquanto, 37,5% dos fisioterapeutas da neurofuncional responderam que a conhecem.
Por último, todos os profissionais, nos dois grupos, afirmaram usar estratégias para a
promoção da atividade física e redução do tempo sedentário. Discussão: Com relação
a análise da amostra como um todo, pode ser notado que 100% dos profissionais,
concordam com o treinamento e instrução do paciente como importante para a quebra
do comportamento sedentário, enquanto somente 87,5% concordam que a cartilha é
importante para isso. A amostra utilizada neste trabalho é muito pequena para que se
possa sugerir alguma conclusão, porém isso pode denotar uma deficiência da cartilha
como ferramenta para a promoção da atividade física, se usada isoladamente. Ao
buscar na literatura sobre o uso de cartilhas para a promoção de atividade física no AVC
com os termos: Self-help exercise programs ou self-management booklets, não
encontramos resultados satisfatórios. Observa-se a necessidade de que trabalhos
futuros venham a investigar a efetividade da cartilha na promoção da atividade física
para pacientes pós AVC. Avaliando a amostra de uma forma geral, observamos também
que 50%, metade da amostra, afirmou não conhecer o termo, tempo sedentário, e a sua
relação com a funcionalidade e condicionamento em pacientes. Na divisão da amostra,
ao contrário do esperado, o maior percentual de não conhecedores do termo e sua
relação com o AVC, estava no grupo que afirma ter maior atuação na fisioterapia
neurofuncional, 62,5% enquanto nos fisioterapeutas atuantes nas demais áreas esse
número era de 37,5%. Como dito anteriormente, a partir de uma amostra tão pequena,
não podem ser geradas conclusões. No geral 100% dos profissionais afirmaram fazer o
uso de estratégias para diminuição do comportamento sedentário independente de ser
do grupo neurofuncional ou das demais áreas. Em uma revisão de literatura Moore et
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al. 2018, revisaram sistematicamente a literatura, buscando as características dos
estudos e as promessas de intervenções visando atividade física de vida livre e / ou
comportamento sedentário em sobreviventes de AVC em adultos, apontam que a
intervenção mais promissora utilizou um programa supervisionado de exercícios
estruturados, incorporando exercícios aeróbicos e treinamento de força. Isso denota
que, apesar do programa estimular o protagonismo do paciente, uma supervisão
periódica, pode ser importante para o seu sucesso. A despeito de, na amostra nenhum
profissional ser especialista em fisioterapia neurofuncional, e a falta de conhecimento
sobre o comportamento sedentário no AVC, especialmente no grupo que relata maior
atuação em fisioterapia neurofuncional, todos os profissionais afirmam usar estratégias
para a diminuição do comportamento sedentário. A partir disso podemos concluir que
estes fisioterapeutas estão dispostos a fazer uso do autogerenciamento em sua prática
clínica, no entanto, seria necessário maior conhecimento sobre a neurofuncional, e
especialmente sobre o AVC, para que possam adaptar melhor suas estratégias e
contribuir para a adesão desses pacientes. As pessoas após o AVC enfrentam
problemas diferentes das demais doenças crônicas, como problemas cognitivos e
dificuldade de comunicação, que podem dificultar a participação total dos sobreviventes
de AVC em programas de autogerenciamento, especialmente se o conteúdo for
genérico e não específico para AVC (Lennon, McKenna e Jones, 2013). Podemos
colocar como dificuldade nesse estudo o baixo número de profissionais dentro dos
critérios de inclusão para compor a amostra, que responderam ao questionário. Aceitar
profissionais que apesar de não relatarem a fisioterapia neurofuncional como maior área
de atuação, mas que já atenderam ou atendem pacientes de AVC, permitiu traçar um
paralelo entre os conhecimentos e práticas desse grupo em relação aqueles que têm
essa área como uma das principais na sua prática clínica.
Conclusão
Todos os fisioterapeutas participantes deste estudo são concordantes com o de
estratégias para a manutenção da atividade física e diminuição do tempo sedentário
como ferramenta importante para o aumento do nível de atividade física de seus
pacientes, no entanto, 50% da amostra afirmou não saber sobre os impactos do tempo
sedentário em relação a atividade física e funcionalidade do paciente pós AVC. Isso
implica que, a pesar de implementarem essas estratégias, há uma falta de
conhecimento específico sobre o AVC, que pode ser um fator limitante dos resultados.
A amostra utilizada neste estudo é limitada para extrapolar os resultados. Assim
recomenda-se mais estudos para a região, tentando abranger mais profissionais.
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TÍTULO: Correlação entre medidas de auto-relato por sub-grupos de comprometimento
pós-AVC.
Resumo
O projeto de pesquisa intitulado “Correlação das escalas de auto-percepção de saúde
global com a severidade clínica de pacientes pós-AVC”, não desenvolveu trabalhos a
cerda dessa temática, uma vez que o projeto foi aceito pelo CEP no mês de abril, no
período em que a universidade necessitou interromper as atividades. Dessa forma, a
coordenadora da pesquisa, Roberta de Oliveira Cacho, necessitou dar continuidade às
atividades acadêmicas de outra maneira. Então, foi sugerido como forma de substituir
as ações deste plano de trabalho que a aluna de iniciação científica a ele vinculada
realizasse a adaptação de dois trabalhos de conclusão de curso de Fisioterapia,
orientado pela prof Roberta, para o formato de artigo científico e os submetessem em
revistas científicas na área da saúde.
Palavras-chave: Fisioterapia.Reabilitação. Perfil de Impacto da Doença
TITLE: Correlation between self-report measures by subgroups of post-stroke
impairment.
Abstract
The research project entitled “Correlation of global health self-perception scales with the
clinical severity of post-stroke patients”, did not develop works around this theme, since
the project was accepted by CEP in april, in the period when the university needed to
interrupt activities. Thus, the research coordinator, Roberta de Oliveira Cacho, needed
to continue the academic activities in another way. So, it was suggested as a way of
replacing the actions of this work plan that the undergraduate student linked to it should
adapt two works of conclusion of the Physiotherapy course, guided by Prof Roberta, in
the format of a scientific article and submitted to scientific journals in the health area.
Keywords: Physical Therapy Modalities. Rehabilitation.Sickness Impact Profile
Introdução
O projeto de pesquisa intitulado “Correlação das escalas de auto-percepção de saúde
global com a severidade clínica de pacientes pós-AVC”, tinha como principal objetivo
avaliar a correlação das medidas de auto-relato PROMIS-GH e stroke-PROM com subgrupos determinados pelo comprometimento sensório-motor mensurado pela Escala de
Fugl-Meyer, em uma população brasileira pós-AVC. No entanto, não foi possível
desenvolver trabalhos sobre esta temática em questão, em razão da suspensão do
período letivo de 2020.1. Devido ao atual cenário de pandemia que o Brasil se encontra,
a coleta dos dados não puderam ser iniciadas, visto que o projeto foi aceito pelo CEP
no mês de abril, no período em que a universidade necessitou interromper as atividades.
Diante disso, a coordenadora da pesquisa, Roberta de Oliveira Cacho, necessitou dar
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continuidade às atividades acadêmicas de outra maneira. Então, foi sugerido como
forma de substituir as ações deste plano de trabalho que a aluna de iniciação científica
a ele vinculada realizasse a adaptação de dois trabalhos de conclusão de curso de
Fisioterapia, orientado pela prof Roberta, para o formato de artigo científico e os
submetessem em revistas científicas na área da saúde. O primeiro estudo tinha como
tema “Correlação entre bem-estar e comprometimento motor em pacientes com
Paralisia Facial Periférica: um estudo transversal”, redigido pela fisioterapeuta Sarah
Fernanda Dantas de Medeiros, no ano de 2016. Este trabalho tinha como objetivo
analisar a relação entre comprometimento motor facial e qualidade de vida em pacientes
com paralisia facial periférica. Compreender essa associação pode prever resultados
mais precisos sobre as deficiências não motoras nessa população e, assim, otimizar os
processos de avaliação e tomada de decisão clínica, principalmente na área da
fisioterapia. A segunda pesquisa era intitulada “Perfil dos pacientes acometidos por
Acidente Vascular Cerebral atendidos na clínica escola de Fisioterapia da
FACISA/UFRN”, elaborada pelo fisioterapeuta Arones Bruno de Souza, no ano de 2018.
O trabalho teve como principal objetivo traçar o perfil dos pacientes acometidos por AVC
atendidos em um centro de fisioterapia do interior do estado do Rio Grande do Norte.
Uma maior compreensão sobre as características e os acometimentos dos pacientes
com AVC atendidos na clínica escola da FACISA, pode contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços de atendimento, além de auxiliar no planejamento das ações de
saúde.
Metodologia
A realização dessas atividades ocorreu da seguinte forma, primeiramente, foi feito uma
revisão da literatura sobre os temas em questão, para que fosse analisado se havia sido
publicado novos estudos sobre as temáticas. Posteriormente, realizou-se análise
desses trabalhos e a partir disso a atualização dos tópicos de introdução, discussão e
conclusão. Foi verificado se os trabalhos atendiam às diretrizes dos itens de relatórios
preferenciais para estudos observacionais (STROBE). Além disso a IC necessitou se
comunicar com os autores para que respondessem um formulário padrão de conflitos
de interesse, criar o número do ORCID e colocar os artigos nas normas das revistas. A
primeira pesquisa era de caráter descritivo, observacional, do tipo transversal, com
abordagem quantitativa. Realizada na Clínica Escola de Fisioterapia, da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA). Tendo como critérios de inclusão, os indivíduos
tiveram que apresentar diagnóstico clínico PFP, idade acima de 18 anos e entender
ordens simples. Os critérios de exclusão foram lesões crônicas acima de 1 ano,
apresentar grandes lesões dérmicas faciais e outras lesões neurológicas associadas. A
amostra do estudo foi constituída por 25 indivíduos, onde 5 foram excluídos por não
atenderem aos critérios de inclusão. Os indivíduos foram avaliados pela ficha de
avaliação sócio-demográfica, pela Escala de House-Brackmann (HB) e pelo Índice de
Incapacidade Facial (IIF). Para este trabalho, foram realizadas análises estatísticas
através do coeficiente de correlação de Spearman, para analisar o grau de correlação
entre HB, IF e o tempo de lesão, adotando-se um nível de significância de p<0,05. O
segundo trabalho era um estudo transversal de caráter descritivo observacional, no qual
foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do
Trairi (FACISA). O quantitativo amostral do estudo foi composto por 29 indivíduos com
diagnóstico clínico de AVC atendidos na área da fisioterapia neurológica na Clínica
Escola de Fisioterapia da FACISA. Os critérios de inclusão do estudo foram: estar em
atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA, ter diagnóstico clínico de
AVC, possuir prontuário completo e ter idade maior que 18 anos. Foram excluídos do
estudo aqueles com uma quantidade de atendimentos inferior a 10 sessões. Os
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indivíduos foram avaliados pela ficha de avaliação sócio-demográfica e pelas escalas
Mini Exame do estado Mental (MEEM), Medida de Independência Funcional (MIF),
Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e Protocolo de Desempenho Físico de Fugl-Meyer
(FUGL-MEYER). A coleta dos dados foi realizada a partir do contato inicial com os
professores responsáveis pela área de fisioterapia neurológica, para identificação dos
pacientes acometido por AVC que estavam sendo atendidos naquele período. A partir
daí foram realizadas a consulta aos prontuários desses pacientes e as avaliações
presenciais com o próprio paciente após o agendamento da avaliação e assinatura do
TCLE.
Resultados e Discussões
Os estudos foram submetidos para revistas nacionais: o primeiro foi enviado para a
Revista Pesquisa em Fisioterapia, no dia 07 de julho de 2020. O segundo foi
encaminhado para a Revista Brasileira de Epidemiologia, na data de 31 de julho de
2020. Os resultados da primeira pesquisa demonstram não haver correlação entre o
grau de comprometimento motor facial, mensurado pela HB e a qualidade de vida,
mensurado pelo IFF, em pacientes com PFP. Apesar dos nossos achados não terem
apontando uma correlação significativa entre o grau de comprometimento e o bem-estar
dos pacientes, alguns autores relatam que a gravidade da PFP tem uma correlação
direta com incapacidade e o bem-estar, evidenciando que este público não sofre apenas
de deficiências motoras, mas também sofrem gravemente de questões sociais e
psicológicas (DÍAZ-ARISTIZABAL et al., 2017; DÍAZ-ARISTIZABAL, et al. 2015). Em
relação ao tempo de lesão, a amostra foi completa por lesões no período de 3 a 331
dias. Assim, embora o grau de comprometimento motor facial não se correlacione com
o tempo de lesão, no qual pode-se muitas vezes observar que em casos crônicos o grau
de comprometimento pode ser maior, visto que na fase aguda possíveis sequelas
decorrentes da doença ainda não estão bem estabelecidas e o prognóstico é mais
favorável. Somado a isso, fatores como a etiologia, idade, lateralidade, sexo também
podem ser fatores preditivos de qualidade de vida nesse público. (DÍAZ-ARISTIZABAL,
et al. 2017; DÍAZ-ARISTIZABAL, et al. 2015; VOLK, et al. 2017). Os achados do
segundo estudo foram perfil dos pacientes acometidos por AVC atendidos na Clínica
Escola de Fisioterapia da FACISA consiste predominantemente de indivíduos do sexo
masculino, casados, aposentados, de baixa escolaridade, do tipo isquêmico no
hemisfério cerebral esquerdo. Esses resultados corroboram com os achados na
literatura (DAMANTA, et al. 2016; GOULART, et al. 2016; MELO,2016) Além, de
moderadas limitações funcionais e sem grandes comprometimentos cognitivos, o que
vai em contramão com o demonstrado por um estudo realizado com indivíduos
atendidos na Atenção básica de Santa Cruz (MEDEIROS, et al.2017). Esses efeitos
positivos podem estar relacionados com os serviços oferecidos a esses pacientes na
Clínica Escola de Fisioterapia. A principal complicação secundária a subluxação de
ombro, fraturas em MMSS e depressão. A subluxação do ombro pode estar
correlacionada com alto nível de comprometimento motor que os pacientes
apresentaram, uma vez que essa sequela pode interferir nas atividades de vida diária,
devido à função motora do membro superior estar prejudicada, o que pode dificultar o
processo de reabilitação (VASUDEVAN,2014). Esses fatores podem alterar percepção
do bem-estar desses indivíduos, contribuindo para aparecimento de sintomas
depressivos nessa população (OJAGBEMI,2017), como foi encontrado nessa pesquisa.
Conclusão
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A partir das atividades realizadas no projeto de pesquisa, a IC pode desenvolver a
habilidade com a leitura de artigos em inglês, conhecer mais sobre escrita de artigos
científicos e submissão de trabalhos para revistas. Somado a isso, pode apreender mais
sobre as temáticas dos trabalhos em questão e desenvolver um olhar mais crítico sobre
a produção do conhecimento científico.
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TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ANTES E APÓS O AVC:
correlação com a severidade do AVC
Resumo
O AVC é a terceira maior causa incapacidade e a segunda em mortalidade no mundo,
o mesmo está relacionado com o risco em doenças cardiovasculares. Estudos recentes
mostram que o elevado comportamento sedentário tem efeitos prejudiciais à saúde,
dentre eles um maior risco de incidência de doenças cardiovasculares. Existem fortes
evidências corroborando a associação entre elevado tempo sedentário e incidência de
doenças cardiovasculares e mortalidade em indivíduos adultos. O trabalho realizado
que visou analisar a existência de uma relação entre o tempo sedentário após a lesão
e o comprometimento motor de membros inferiores dos pacientes com AVC. Foram
analisados ao todo 17 pacientes, com diagnóstico de AVC na fase crônica, da Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. Utilizou-se da
seção 5 do Questionário IPAQ para avaliar o tempo sedentário e a Escala de Fugl-Meyer
subseção de membros inferiores, para analisar a função motora dos membros inferiores.
Os dados foram expressos em mediana por serem não-paramétricos. Os pacientes
permaneciam Md=10,5 horas de tempo sedentário durante a semana e Md=13 horas
durante o final de semana e pontuaram Md=12 pontos (35,3%) na Fugl-Meyer MMII.
Com o trabalho podemos observar que quanto melhor o desempenho físico mostrado
pela Fugl-Meyer MMII, menor o tempo sentado dos pacientes. Sendo assim um maior
tempo sedentário em pacientes com AVC está relacionado ao comprometimento motor
dos membros inferiores.
Palavras-chave: AVC, Comportamento sedentário, tempo sedentário
TITLE: ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL BEFORE AND AFTER STROKE:
correlation with the severity of stroke
Abstract
Stroke is the third leading cause of disability and the second leading mortality in the
world, the same is related to the risk in cardiovascular diseases. Recent studies show
that the high sedentary behavior has harmful effects on health, among them a higher risk
of incidence of cardiovascular diseases. There is strong evidence to support the
association between high sedentary time and the incidence of cardiovascular disease
and mortality in adult individuals. The work carried out that aimed to analyze the
existence of a relationship between sedentary time after the injury and the lower limb
motor impairment of stroke patients. A total of 17 patients with a diagnosis of stroke in
the chronic phase were analyzed at the Clínica Escola de Fisioterapia of the Faculty of
Health Sciences of Trairi. Section 5 of the IPAQ Questionnaire was used to assess
sedentary time and the Fugl-Meyer Scale subsection of lower limbs, to analyze the motor
function of lower limbs. The data were expressed as medians as they are nonparametric. Patients remained Md = 10.5 hours of sedentary time during the week and
Md = 13 hours during the weekend and scored Md = 12 points (35.3%) in the Fugl-Meyer
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MMII. With the work we can observe that the better the physical performance shown by
the Fugl-Meyer MMII, the less the patients' sitting time. Thus, a longer sedentary time in
stroke patients is related to lower limb motor impairment.
Keywords: Stroke, sedentary behavior, sedentary time
Introdução
O AVC está entre as maiores causas de morte no mundo, ocupando a segunda posição,
e é a terceira principal causa que incapacita os pacientes (Feigin et al,2014). O fato do
indivíduo já ter tido um acidente vascular cerebral, já garante uma maior chance de ter
um AVC reincidente, segundo as estatísticas 33% de pacientes com AVC têm um novo
evento num período de 5 anos, além de um alto risco de sofrer outra doença
cardiovascular (Hankey ,2003). Pesquisas recentes trazem evidências de que o hábito
exagerado de elevado comportamento sedentário, como muito tempo sentado ou
deitado tem efeitos prejudiciais à saúde, incluindo um maior risco de incidência de
doenças cardiovasculares (Morton et al, 2019). Qualquer comportamento em vigília
como um dispêndio energético igual ou inferior a 1,5 METS (Equivalentes metabólicos)
na posição sentada, deitada ou reclinada caracteriza-se como comportamento
sedentário (Tremblay, 2017). Já é bem conhecido que atividade física regular de
intensidade moderada diminui o risco de acidente vascular cerebral e o risco de doença
cardiovascular, mas existem barreiras que dificultam atingir níveis adequados de
atividade física em pacientes que sofreram AVC (Boysen et al, 2019). Existem fortes
evidências corroborando a associação entre elevado tempo em comportamentos
sedentários e incidência de doenças cardiovasculares e mortalidade em indivíduos
adultos (Biswas et al, 2015). Diante dos fatos apresentados este plano de trabalho visou
analisar se existe uma relação entre o tempo sedentário após a lesão e o
comprometimento motor de membros inferiores dos pacientes com AVC.
Metodologia
O trabalho teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, sob o parecer
3.500.711, da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN e pelos participantes,
por meio de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) após uma
explicação detalhada desse estudo por seus pesquisadores. Trata-se de um estudo
observacional do tipo transversal de caráter analítico que foi realizado na Clínica Escola
de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, campus da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A população alvo foi constituída por pacientes
com diagnóstico de AVC, na fase crônica em atendimento ou que já receberam alta
terapêutica da Clínica Escola da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)
em Santa Cruz/RN. Foi utilizada amostragem não probabilística por conveniência.
Foram incluídos pacientes adultos de ambos os sexos, com diagnóstico de AVC na fase
crônica (mínimo 6 meses) que estão sob intervenção fisioterapêutica ou que já
receberam alta, e que possuam bom cognitivo. Foram excluídos aqueles com
diagnóstico de outras doenças neurológicas, acamados, que possuíam Doença
Pulmonar
Obstrutiva
Crônica
(DPOC)
exacerbada,
graves
condições
cardiorrespiratórias ou que tinham sido desencorajados a realizar qualquer atividade
física ou laboral pelo médico responsável. Os pacientes da Clínica Escola da FACISA
da cidade de Santa Cruz/RN, que aceitaram participar do estudo, após assinarem o
TCLE, foram submetidos a análise sócio-demográfica e, logo após, foram avaliados
através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Os pacientes também
foram avaliados segundo a escala de Fugl-Meyer. Como o objetivo do estudo foi avaliar
se existe uma relação entre o tempo sedentário após a lesão e o comprometimento
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motor dos pacientes com AVC, demos um enfoque na Seção 5 da IPAQ, que questiona
o avaliado sobre o tempo que o mesmo passa sentado durante um dia normal durante
a semana e durante um dia normal no final de semana. A função motora foi avaliada
pelos subitens da Avaliação de extremidade inferior de Fugl-Meyer, que incluem:
atividade reflexa, motricidade ativa dentro das sinergias, movimentos sinérgicos
combinados, movimento com leve ou nenhuma sinergia, coordenação e velocidade,
podendo pontuar no total de 34 pontos (MICHAELSEN et al., 2011) Primeiramente
sugerido em uma reunião científica, em abril de 1998 em Genebra na Suíça, o
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) veio a ser um instrumento de
medida do nível de atividade física a nível internacional. O questionário IPAQ permite
estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e
vigorosa, em diferentes situações do dia a dia, como: transporte, tarefas domésticas,
trabalho e lazer, e ainda o tempo despendido em atividades passivas e o tempo gasto
por semana na posição sentada (Matsudo, et al 2001). Para a análise estatística foi
utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versão 20.0).
Foi realizado o teste de normalidade pelo Shapiro-Wilk, devido o fato de ser analisada
uma amostra pequena. Identificando que a maioria dos dados apresentavam uma
distribuição anormal, foi utilizado então teste não-paramétrico, o teste de correlação
para dados não-paramétricos de Spearman. Os dados serão expressos na forma de
mediana (Md), onde os dados não são afetados por valores discrepantes, e o 1º (Q1) e
3º (Q3) quartis, por serem dados não-paramétricos. Será considerado como nível de
significância o valor de 5%.
Resultados e Discussões
Foram avaliados um total de 17 pacientes, 8 do gênero feminino e 9 do gênero
masculino, com idade média de 63 anos e tempo médio de lesão de 3 anos. 35% eram
analfabetos e 41% concluíram o ensino fundamental, 18% o ensino médio e apenas 6%
possuíam nível superior, em sua maioria eram agricultores, 70% tinham uma renda entre
0,5 e 2 salários mínimos, 76% eram casados, 65% tinham cuidadores, 88% possuíam
HAS como comorbidades associada. Com a avaliação da seção 5 da IPAQ observouse que os pacientes permaneciam durante a semana Md=10,5 horas(h) de mediana
com Q1=9 horas(h) para o 1º quartil(Q1) e Q3=16 horas(h) para o 3º quartil(Q3) e
durante o final de semana Md=13(h);Q1=9(h); Q3=16(h) em comportamento sedentário
e pontuaram Md=12 pontos (35,3%) Q1=7; Q3=24 na Fugl-Meyer MMII. Através do teste
de correlação de Spearman verificamos que há uma forte associação negativa entre
IPAQ tempo sedentário durante a semana (r: -0,612 / p: 0,005), IPAQ tempo sedentário
durante o final de semana (r: -0,563 / p: 0,009), IPAQ tempo sedentário média (r: -0,573
/ p: 0,008) com os valores da escala de Fugl-Meyer para membros inferiores. Nota-se
pelo resultado que houve um boa significância devido o p<0,01. Como os valores deram
negativos, a correlação é inversamente proporcional. Tanto o tempo sedentário na IPAQ
de fim de semana quanto da semana mostraram que quanto maior os valores de FuglMeyer (ou seja, melhor o paciente), menor o tempo sentado (paciente mais ativo), sendo
o contrário também verdadeiro. Quanto melhor o desempenho físico mostrado pela
Fugl-Meyer MMII, menor o tempo sentado dos pacientes. Sendo assim um maior tempo
sedentário em pacientes com AVC está relacionado ao comprometimento motor dos
membros inferiores. Pessoas acometidas pelo AVC tendem a permanecer sedentárias
até um ano após o evento, mesmo que restauram a funcionalidade, tendem a acumular
tempo ocioso em eventos sedentários ininterruptos mais longos com mediana
ponderada superior a 1 hora e meia (Tieges et al, 2015). O nosso estudo observou que
os pacientes de AVC tendem a acumular um elevado tempo sedentário, corroborando
com outros estudos que identificaram que pessoas com AVC passavam muito mais
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tempo sentadas durante o dia, particularmente em períodos prolongados comparados
aos pares saudáveis da mesma idade e gastam menos tempo em atividades que
envolvem bipedestação. Estas pessoas passam a maior parte do tempo em sedestação
geralmente em silêncio e assistindo televisão e muito menos tempo em tarefas mais
exigentes cognitivamente, como trabalho, estudo e leitura (ENGLISH et al, 2016).
Rissetti et al, 2019 identificou em seu estudo que o grau de comprometimento motor dos
membros inferiores nos indivíduos com AVC afeta significativamente as atividades que
envolvam estas extremidades, resultando em uma redução da independência funcional.
Para a independência funcional são necessários um desempenho aceitável em diversos
movimentos, como: levantar-se de uma cadeira, flexionar-se e deambular. Para tanto é
fundamental ter controle postural que é requerido para a execução dessas atividades,
adaptando-se a perturbações externas e executando movimentos voluntários do corpo
e das suas extremidades (SILVEIRA et al., 2006). Mas os pacientes de AVC utilizamse, na maioria das vezes, de estratégias compensatórias de movimento, para
conseguirem realizar as tarefas do dia a dia, os que tem um comprometimento motor
mais acentuado e não conseguem desenvolver essas estratégias têm uma maior
necessidade e consequentemente dependência de seus cuidadores (COSTA, 2016;
FERNANDES et al., 2012; VIANA et al., 2008).
Conclusão
Com análise dos dados do estudo conclui-se que o comprometimento motor dos
membros inferiores tem se mostrado estar relacionado com um maior tempo sedentário,
tendo uma relação inversa, sendo necessário desenvolver estratégias para tentar
quebrar o tempo sedentário dos pacientes e minimizar os efeitos prejudiciais desses
comportamentos. Existem poucos estudos correlacionando o tempo sedentário com a
função motora dos membros inferiores de pacientes tratados com AVC, desta maneira
sugere-se que mais estudos sejam realizados para ampliar esta pesquisa, com uma
amostra maior para que se possa analisar quais outros fatores possam estar associados
com um maior tempo sedentário pós AVC.
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na força muscular e função física de idosas com
osteoartrite de joelho: um ensaio clínico controlado, randomizado e cego
Resumo
INTRODUÇÃO: A Osteoartrite (OA) é uma condição crônica e inflamatória que afeta as
articulações. O método Kinesio Taping® (KT) é uma alternativa terapêutica que, embora
muito utilizada, apresenta evidências insuficientes que suportem sua utilização. Esse
estudo objetivou analisar os efeitos a curto prazo do KT na força muscular do quadríceps
e função física de idosas com OA de joelho. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico
controlado, randomizado e cego que contou com 45 voluntárias alocadas
aleatoriamente em três grupos de 15 participantes: G1 - Grupo controle, G2 - KT sem
tensão e G3 - KT com tensão. As participantes foram avaliadas quanto a força muscular
do quadríceps com utilização de dinamômetro manual e função física através do
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. A força muscular foi
avaliada em três momentos: inicialmente (T0), imediatamente após a intervenção (T1)
e 72h após (T2). A função física foi avaliada em T0 e T2. RESULTADOS: Não foram
observadas diferenças significativas, na análise intergrupos, para nenhuma das
variáveis e em nenhum dos momentos de avaliação. CONCLUSÃO: O uso do KT não
foi capaz de melhorar a força muscular do quadríceps e a função física de idosas com
OA de joelho.
Palavras-chave: Artropatias. Desempenho Físico Funcional. Fita Atlética.
TITLE: Effect of Kinesio Taping® on muscle strength and physical function of elderly
women with knee osteoarthritis: a controlled, randomized, blinded clinical trial
Abstract
INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) is an inflammatory and chronic condition that
affect joints. Kinesio Taping® (KT) is a therapeutic alternative which, although widely
used, still doesn’t have sufficient evidence that support its use. The aim of this study was
to analyse the short-term effects of KT on quadriceps muscle strength and physical
function of elderly women with knee OA. METHODS: This is a controlled, randomized,
blinded clinical trial consisting of 45 volunteers randomly assigned into three groups with
15 participants each: G1 - Control group, G2 - KT without tension and G3 - KT with
tension. All subjects underwent quadriceps muscle strength evaluation by manual
dynamometry and physical function by the Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index. Muscle strength was assessed as it follows: initially (T0),
immediately after intervention (T1) and 72h after (T2). Physical function was assessed
at T0 and T2. RESULTS: An intergroup analysis showed no significant differences for
the analysed variables, in any of the evaluation moments. CONCLUSION: KT use was
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not able to improve quadriceps muscle strength and physical function of elderly women
with knee OA.
Keywords: Joint diseases. Physical functional performance. Athletic Tape.
Introdução
Alterações musculoesqueléticas inerentes ao envelhecimento podem levar a
comprometimentos da funcionalidade na população idosa. A Osteoartrite (OA), tipo mais
comum de artrite que atinge adultos de idade mais avançada, é uma condição
inflamatória e crônica que acomete as articulações e possui como características
principais a dor e a rigidez articular. Além disso, pessoas com essa condição podem
apresentar fraqueza muscular associada, alterações na arquitetura articular,
instabilidade e consequente comprometimento do equilíbrio a depender da articulação
acometida - o que acarreta em limitações funcionais e declínio na qualidade de vida.
Estima-se que pouco mais de 3% da população mundial seja afetada pela OA, sendo
essa a 11ª doença mais incapacitante do mundo (ALRUSHUD et al., 2017; SEN;
HURLEY, 2020).
Dentre as articulações que podem ser afetadas por essa condição, o joelho está entre
uma das mais acometidas. A OA de joelho é uma das principais causas de dor e
disfunção locomotora do mundo, tendo maior incidência a depender da idade e
prevalência mais alta no sexo feminino - especialmente em mulheres com idade >50
anos (KLOPPENBURG; BERENBAUM, 2020; MCALINDON et al., 2014; LITWIC et al.,
2013).
Diante da inexistência de um tratamento que evite a progressão da OA, os principais
objetivos terapêuticos se baseiam em reduzir a dor e melhorar a funcionalidade. O
tratamento pode incluir desde abordagens farmacológicas e não-farmacológicas
(modalidades conservadoras) até intervenções cirúrgicas em casos mais severos (LU
et al., 2018; SEN; HURLEY, 2020). As modalidades conservadoras têm sido
recomendadas como a primeira linha terapêutica no manejo da OA (ABBOTT et al.,
2013) e a Fisioterapia, enquadrada nessa abordagem, possui diferentes recursos que
podem ser utilizados no tratamento. Nesse contexto, tem sido levantada a discussão
acerca do uso de bandagens terapêuticas - sobretudo sobre o uso do popular método
Kinesio Taping® (KT) - no tratamento da OA.
Desenvolvido na década de 1970 pelo quiroprata japonês Kenzo Kase, o método KT
consiste na aplicação de uma bandagem elástica e adesiva sobre a pele. Com
espessura semelhante à da epiderme e propriedades adesivas garantidas por até 3-5
dias, a bandagem à prova d’água é capaz de distender-se horizontalmente (em até 60%
do comprimento original) e não possui medicamentos em sua composição (KASE;
WALLIS; KASE, 2003).
Segundo seu criador, o KT promove alívio da dor, aumento no espaço intersticial e
melhora da circulação sanguínea/linfática local, melhora no alinhamento articular e nos
padrões de ativação muscular. Além disso, devido à sua característica elástica, foi
apontado que tais benefícios seriam alcançados sem restringir o movimento articular
(KASE; WALLIS; KASE, 2003; PARREIRA et al., 2014; LINS et al., 2016).
Embora o uso do KT venha sendo amplamente difundido nos últimos anos, os
mecanismos pelos quais o método alcançaria os benefícios propostos permanecem
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incertos. Em adição, os resultados encontrados na literatura acerca dos efeitos do KT
sobre diversas condições e desfechos são divergentes e controversos, apontando que
a efetividade do método ainda é demasiado questionada (LINS et al., 2016; AGUILARFERRÁNDIZ et al., 2013; AYDOGDU et al., 2017).
Especificamente sobre a OA de joelho, é inegável a carência de boas evidências que
ofereçam suporte teórico e apoiem o uso da técnica. O que é visto em boa parte dos
estudos que apontam resultados favoráveis à utilização do método é uma qualidade
limitada da evidência, o que fragiliza sua recomendação (LU et al., 2018; LI et al., 2018;
FERREIRA; DUARTE; GONÇALVES, 2018). Assim, se faz necessária a realização de
mais estudos de boa qualidade metodológica que contribuam para elucidar as
repercussões da aplicação do KT sobre os desfechos clínicos dessa condição.
Esse estudo objetivou analisar os efeitos a curto prazo do KT na força muscular do
quadríceps e função física de idosas com OA de joelho.

Metodologia
DELINEAMENTO
E
LOCAL
DA
PESQUISA
Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, com intervenções
desenvolvidas na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA).
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Critérios
de
inclusão:
Indivíduos
do
sexo
feminino
com
idade
>60
anos;
- Diagnóstico clínico de OA de joelho de acordo com o American College of
Rheumatology
(ALTMAN
et
al.,
1986);
- Classificação de OA leve/moderada segundo o Questionário de Lequesne (MARX et
al.,
2006);
Índice
de
Massa
Corpórea
<30kg/m2
(não
obesas);
Dor
no
joelho
≥3
na
Escala
Visual
Numérica
(EVN);
- Derrame articular intermitente e rigidez no joelho no início de atividades há pelo menos
6
meses;
- Não estar em tratamento fisioterapêutico durante a intervenção;
Não
ter
sido
submetida
ao
método
KT
anteriormente;
- Ausência de histórico de doença articular associada/doença reumática sistêmica e/ou
histórico
de
cirurgia
no
membro
inferior
acometido.
Critérios
de
exclusão:
- Recusar-se a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
Relatar
de
dor
durante
os
procedimentos;
- Não completar o tempo de tratamento ou não executar os procedimentos de avaliação
de
maneira
correta;
- Apresentar alergia à bandagem ou lesão cutânea na região de aplicação;
- Fazer uso de medicamentos analgésicos durante a intervenção.
Nesses casos, a intenção de tratar seria realizada. Com base nos critérios supracitados
nenhuma
voluntária
foi
excluída
do
estudo.
AMOSTRA
A amostra foi composta por 45 idosas alocadas, através de randomização online
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(randomization.com), em três diferentes grupos (n = 15 cada): G1 - Grupo controle, G2
KT
sem
tensão
e
G3
KT
com
tensão.
PROCEDIMENTOS
As voluntárias foram recrutadas na Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA.
Inicialmente, foi solicitada a assinatura do TCLE. Em seguida, foram coletadas
informações pessoais, dados antropométricos e sóciodemográficos, antecedentes
clínicos
e
patológicos.
As participantes foram avaliadas antes da intervenção (T0), imediatamente após (T1) e
72h após (T2). A força muscular foi avaliada nos três momentos e a função física apenas
em
T0
e
T2.
DESFECHOS
E
INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO
Força
muscular
do
quadríceps
Para mensurar o pico de força muscular isomérica do quadríceps foi utilizado o Lafayette
Hand Held Dynamometer®. Durante a avaliação cada participante permaneceu sentada
em uma maca, com o joelho avaliado a 60° de flexão. Com o uso de uma faixa não
elástica ancorada à maca e com dinamômetro posicionado na região anterior do terço
distal da perna, era solicitada a extensão mantida do joelho (durante 5 segundos) contra
o dispositivo e faixa, sendo essa utilizada com o intuito de remover qualquer influência
de resistência aplicada pelo avaliador caso esse segurasse o dinamômetro em sua
posição durante o teste (FUKUDA et al., 2011; FUKUCHI et al., 2014). Eram realizadas
três tentativas com intervalos de 30 segundos entre elas e o maior valor obtido (N) era
considerado
para
análise.
Função
física
A função física foi avaliada através do questionário Western Ontario and McMaster
Universities Osteoarthritis Index - WOMAC, instrumento traduzido e validado para a
língua portuguesa (FERNANDES, 2002). O WOMAC é destinado à avaliação de
pacientes com OA e é composto por 24 questões distribuídas em três domínios: dor (5
itens), rigidez articular (2 itens) e atividade física autorrelatada (17 itens). Seguindo um
modelo de escala Likert, cada questão possui 5 respostas possíveis pontuadas de 0 a
4. Com a soma dos escores, cada domínio recebe uma pontuação (pontuação total do
questionário: 0 a 96). Maiores escores indicam pior condição de saúde (RAMPAZOLACATIVA
et
al.,
2015).
PROTOCOLOS
DE
INTERVENÇÃO
- G1 (n = 15): Intervenção com educação em saúde sobre OA de joelho. Foi realizada
uma aula (duração = 60 minutos) para cada subgrupo de 5 voluntárias cada. Nessa aula
foram discutidos aspectos gerais sobre a OA de joelho, incluindo definições e
orientações acerca da reabilitação.
- G2 (n = 15): Para a aplicação do KT (duas técnicas simultâneas) as voluntárias
permaneciam em decúbito dorsal e com o joelho estendido. Na primeira técnica, a
bandagem (Kinesio Tex Gold®) era aplicada em formato de Y invertido sobre o músculo
reto femoral. A âncora era fixada 20cm abaixo da espinha ilíaca anterossuperior e os
“braços” do Y circundavam a patela fixando-se abaixo dessa. Na segunda, duas peças
eram aplicadas lateral e medialmente ao joelho (âncoras superiores fixadas 15cm acima
da linha articular). As bandagens eram divididas em quatro tiras, preservando as
âncoras superiores, e aplicadas cruzando a região anterior do joelho (WAGECK et al.,
2016). Não foi aplicada tensão na bandagem. No caso de OA bilateral, o joelho mais
acometido de acordo com os escores da EVN recebia a intervenção. As voluntárias
permaneciam
com
a
bandagem
durante
72h.
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- G3 (n = 15): Os princípios de aplicação do KT foram similares os do G2 (mesmas
técnicas e período de 72h com a bandagem). No entanto, para a primeira técnica a
participante permanecia com o joelho em máxima flexão e a bandagem era aplicada
com 30% de tensão. Para a segunda, a tensão era de 10% (KASE; WALLIS; KASE,
2003).
ANÁLISE
ESTATÍSTICA
Todos os dados foram analisados por um pesquisador independente que utilizou o
software Statistical Package Social Science®, versão 20.0. Foi utilizado o teste de
Kolmogorov-Smirnov para análise da normalidade dos dados. Quando o efeito do teste
foi significante, o post-hoc de Bonferroni foi utilizado. Foi adotado um nível de
significância
de
5%
e
intervalo
de
confiança
de
95%.
ASPECTOS
ÉTICOS
Esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA através da
Plataforma Brasil (parecer: 2.563.978). O estudo obedeceu aos princípios da
Declaração de Helsinki e a privacidade das participantes foi respeitada, conforme a
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Esse ensaio clínico seguiu as
recomendações do CONSORT 2010.
Resultados e Discussões

A Tabela 1 caracteriza a amostra e apresenta a homogeneidade de todos os grupos, na
linha de base (T0), para as variáveis analisadas.
Os valores de média e desvio padrão da força muscular do quadríceps (em T0, T1 e T2)
e da função física avaliada pelo WOMAC (em T0 e T2), nos três grupos, são
apresentados na Tabela 2.
Na Tabela 3 é possível analisar as diferenças intergrupos para todas as variáveis. Não
foram observadas diferenças significativas para nenhum dos desfechos e em nenhum
dos momentos de avaliação.
Esse ensaio clínico randomizado objetivou analisar os efeitos imediatos e após 72h de
uso contínuo do KT em idosas com OA de joelho. Diante dos resultados obtidos, foi visto
que o uso do KT não levou a melhoras significativas em nenhuma das variáveis e em
nenhum dos tempos de avaliação - não sendo, portanto, uma intervenção superior ou
mais benéfica do que a intervenção de caráter educativo realizada em nosso grupo
controle (G1).
Diretamente relacionada à funcionalidade e ao desempenho em atividades de vida diária
(MUTLU et al., 2017), a força muscular do quadríceps já foi avaliada em diversos
estudos que observaram resultados semelhantes aos aqui apresentados: o uso do KT
não resultou em benefícios significativos nas análises intergrupos para esse desfecho
(OLIVEIRA et al., 2016; AYDOGDU, et al., 2017; BALKI; GOKTAS; OZTEMUR, 2016;
CSAPO; ALEGRE, 2015; DE JESUS et al., 2016; LI et al., 2018; LINS et al., 2016; LU
et al., 2018; MUTLU et al., 2017; OGUT et al., 2018; POON et al., 2014; RAHLF;
BRAUMANN; ZECH, 2019; WAGECK et al., 2016). Além disso, um ensaio clínico que
objetivou avaliar os efeitos de diferentes tensões e direções aplicadas no KT na força
do músculo reto femoral concluiu que tais variações parecem não estar relacionadas à
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melhora significativa da performance muscular (LEMOS et al., 2018), o que vai de
encontro aos princípios de aplicação apresentados pelo criador do método (KASE;
WALLIS; KASE, 2003).
Por outro lado, a ausência de achados significativos nessa variável diverge dos
resultados obtidos em um ensaio clínico anterior (ANANDKUMAR; SUDARSHAN;
NAGPAL, 2014) que observou aumento significativo no torque isocinético do quadríceps
de indivíduos com OA de joelho após intervenção com uso do KT com intensidade de
50-75%. No entanto, é válido salientar que existe a possibilidade de um efeito placebo
quando trata-se do uso da bandagem - o que poderia influenciar nos resultados
benéficos obtidos nesse e em outros desfechos (como a dor) vistos em outros estudos
(AGUILAR-FERRÁNDIZ et al., 2013; POON et al., 2014).
Quanto à função física, os resultados na literatura são excepcionalmente conflitantes.
Os resultados divergentes podem estar relacionados à variedade de testes e
questionários que possibilitam a avaliação desse desfecho - o que dificulta a
comparação de achados. Resultados promissores que apontaram melhora significativa
na função em atividade de subir e descer escadas com o uso do KT foram observados
em um estudo (ANANDKUMAR; SUDARSHAN; NAGPAL, 2014). Em outra pesquisa foi
vista melhora significativa na função física avaliada através do WOMAC com o uso do
KT com tensão máxima durante três dias (RAHLF; BRAUMANN; ZECH, 2019). Duas
revisões sistemáticas com meta análise apontaram, dentre seus achados, resultados
favoráveis à utilização do KT com o intuito de promover melhora da função - no entanto,
as referidas revisões chamam a atenção para a baixa qualidade dos estudos incluídos
em suas análises e recomendam cautela ao interpretar os seus resultados (LI et al.,
2018; LU et al., 2018)
De volta aos resultados aqui apresentados, na análise intergrupos de nosso estudo foi
observado que o uso do KT não foi capaz de melhorar significativamente os resultados
obtidos com o questionário WOMAC. Esse achado corrobora com outros estudos
(AYDOGDU, et al., 2017; LINS et al., 2016; MALGAONKAR et al., 2014; WAGECK et
al., 2016) que usaram esse e outros questionários e testes na avaliação da função (Knee
Injury and Osteoarthritis Outcome Score, Lysholm Knee Scoring Scale, Tegner Activity
Scale, Aggregated Locomotor Function Score, Single-Leg Hop Test, entre outros). Vale
salientar que tais achados podem estar relacionados à também ausência de melhora
significativa na força muscular do quadríceps, como visto nesse e em outros estudos
que também avaliaram os dois desfechos (AYDOGDU, et al., 2017; LINS et al., 2016;
WAGECK et al., 2016).
Diante do exposto, é importante ainda lembrar que os achados encontrados nessa
pesquisa aplicam-se apenas à população de idosas com diagnóstico de OA de joelho
leve/moderada (amostra do estudo).

Conclusão

Os resultados desse estudo apontam que o uso do KT não foi capaz de demonstrar
melhora significativa na força muscular do quadríceps e função física de idosas com OA
de joelho leve/moderada quando comparado a um grupo controle com intervenção de
caráter educativo e sem aplicação do método.
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TÍTULO: Efeito do Kinesiotaping no derrame articular e na percepção global de mudança
de idosas de Santa Cruz-RN com osteoartite de joelho: um ensaio clínico randomizado
e cego
Resumo
Introdução: O Kinesiotaping (KT) é uma técnica utilizada, visando dentre outras
funções, a diminuição do derrame articular. Objetivo: Avaliar os efeitos da aplicação do
KT no edema e na percepção global de mudança de mulheres com osteoartrite de joelho
(OAJ). Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico, randomizado e cego, aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa, sob parecer nº 2577088. Foram incluídas idosas, não
obesas, com diagnóstico de OAJ e com dor na região maior que três. Elas foram
randomizadas e distribuídas em três grupos: grupo controle, grupo KT com tensão e
grupo KT sem tensão. O G1 recebeu uma aula sobre OAJ, abordando aos aspectos da
doença e exercícios. Os grupos G2 e G3 receberam duas técnicas de aplicação do KT,
porém o G3 recebeu a bandagem sem tensão. A primeira foi o Y invertido e a segunda
foi aplicada cruzando a face anterior do joelho. Para comparação dos grupos, foi
utilizada a análise de variância ANOVA de modelo misto e o valor de p fixado em 0,05.
Resultados: Não houve resultados significativos para a diminuição do derrame articular
de idosas com OAJ que aplicaram o KT. No entanto, a maioria das voluntárias que
receberam a aplicação do KT com e sem tensão relataram melhora após a intervenção,
no questionário de percepção global de mudança. Conclusão: A aplicação do KT para
diminuição do derrame articular em idosas com OAJ é ineficaz. Porém, os resultados da
percepção global de mudança deixaram evidente o possível efeito placebo do KT.
Palavras-chave: Osteoartrite. Joelho. Reumatologia. Fisioterapia. Fita atlética.
TITLE: Effect of Kinesiotaping on joint effusion and the global perception of change in
elderly women from Santa Cruz-RN with knee osteoartitis: a randomized, blinded clinical
trial
Abstract
Introduction: Kinesiotaping (KT) is an organic technique, it has other functions, the
reduction of joint effusion. Objective: To evaluate the effects of the application of KT on
edema and on the global perception of change in women with knee osteoarthritis (OAJ).
Methodology: This is a randomized, blinded clinical trial, approved by the Ethics and
Research Committee, under opinion No. 2577088. Elderly women, non-obese,
diagnosed with OAJ and with pain in the region greater than three were included. They
were randomized and divided into three groups: control group, KT group with tension
and KT group without tension. G1 erected a class on OAJ, addressing aspects of the
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disease and exercise. Groups G2 and G3 received two techniques for applying KT, but
G3 received a bandage without tension. The first was the inverted Y and the second was
applied across the anterior face of the knee. For comparison of the groups, a mixed
model ANOVA analysis of variance was used and the p value was set at 0.05. Results:
There were no results obtained for the reduction of joint effusion in elderly women with
OAJ who applied KT. However, most volunteers who received the application of KT with
and without tension reported after the intervention, in the questionnaire of global
perception of change. Conclusion: The application of KT to decrease joint effusion in
elderly women with OAJ is ineffective. However, the results of the global perception of
change evident the possible placebo effect of KT.
Keywords: Osteoarthritis. Knee. Rheumatology. Physiotherapy. Athletic tape.
Introdução
A osteoatrite é uma doença reumática bastante comum, que afeta principalmente a
cartilagem articular e o osso subcondral de uma articulação sinovial (SCOTT et al.,
1993), resultando em inflamação da articulação (FRANSEN, et al. 2015). O joelho é uma
das articulações mais afetadas por esta patologia, em decorrência de fatores
biomecânicos e outros fatores de risco como por exemplo, idade, sexo, obesidade, lesão
no joelho (VAN TUNEN, et al., 2018).
A osteoartrite de joelho (OAJ) é bastante prevalente entre pessoas idosas em todo o
mundo, principalmente nas regiões rurais, onde as demandas físicas ocupacionais são
maiores (BUSIJA, 2010). Trata-se do distúrbio articular mais comum nos Estados
Unidos (LAWRENCE, et al., 2008) e na China a OAJ sintomática afeta 8,1% das
pessoas com mais de 40 anos, o que aumentou com o avançar da idade (TANG, et al.,
2016). Ainda, a OAJ é uma das principais causadoras de dor e incapacidade em idosos
(VOS, et al., 2012), além de provocar rigidez articular, creptações e diminuição da
amplitude de movimento, o que somados culminam em dificuldade crescente nas
atividades de vida diária, como descer e subir escadas, sentar e levantar da cadeira ou
até dificuldade para caminhar (VAN DIJK, et al., 2006).
Diversos métodos de tratamento têm sido utilizados na OA visando a diminuição da dor
e a incapacidade, a exemplo da com exercícios, terapia manual, joelheiras e as
bandagens (CHEN; ONISHI, 2012; FITZGERALD et al, 2015). O Kinesiotaping (KT)
também aparece como uma alternativa terapêutica. Trata-se de uma fita elástica,
resistente à água e sem substâncias farmacológicas, que possui grande capacidade de
alongamento permitindo, portanto, a mobilidade irrestrita do local aplicado (MUTLU, et
al. 2017) usada para tratamento ou prevenção de lesões no esporte, bem como em
outras condições clínicas, a exemplo da dor patelofemoral, etc. (MORRIS, et al., 2013).
Acredita-se que um dos efeitos do KT é a diminuição do derrame articular, pois ele
aumentaria o espaço instersticial, melhorando assim a circulação sanguínea e linfática
(KASE; WALLIS; KASE, 2003). Foi visto que o KT reduziu o inchaço dos membros
inferiores de mulheres com insuficiência venosa crônica, no período da pós-menopausa.
(AGUILAR-FERRÁNDIZ, et al., 2014). Da mesma forma, outro estudo relatou que a
aplicação KT parece ser benéfica na redução do edema no pós-operatório de
artroplastia total de joelho (DONEC; KRIŠČIŪNAS, 2014). Em contrapartida, Nunes et
al. (2015) encontraram que a aplicação de KT a fim de estimular o sistema linfático não
é eficaz na diminuição do inchaço agudo após uma entorse de tornozelo em atletas.
Embora o uso do KT seja bem difundido em todo o mundo e haja um suporte teórico
sobre seus efeitos, sua eficácia ainda é controversa. Assim, faz-se necessária a
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realização de mais ensaios clínicos com boa qualidade metodológica que contribuam
para o entendimento acerca das repercussões da aplicação do KT, bem como sobre os
desfechos clínicos em pacientes com OA de joelho. Dessa forma, este estudo objetiva
avaliar os efeitos da aplicação do KT no edema e na percepção global de mudança de
mulheres com OA de joelho.

Metodologia
Tipo do estudo
Este foi um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, realizado na clínica escola
de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairi (UFRN/FACISA).
População e amostra
A população do estudo foi composta por idosas sedentárias com OAJ, não obesas, que
estavam na lista de espera para de tratamento fisioterapêutico na cidade de Santa CruzRN. As voluntárias foram recrutadas no período compreendido entre agosto e dezembro
de 2018, por meio da lista de espera da Clínica Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA
e foi composta de 45 mulheres. O tamanho da amostra foi baseado em um nível de
significância de 0,05 e poder de 0,90 para detectar diferenças clinicamente significativas
entre os grupos.
Critérios de elegibilidade
Foram incluídas mulheres sedentárias, ou irregularmente ativas de acordo com o
International Physical Questionnaire (PARDINI et al., 1997), não obesas (índice de
massa corporal <30,0 kg/m2), idosas (idade ≥ 60 anos) e com escore de dor no joelho
≥3 em uma Escala Numérica de Avaliação da Dor (NPRS) de dez pontos. Elas deveriam
possuir o diagnóstico de OAJ sintomático segundo os critérios clínicos do American
College of Rheumatology (ALTMAN et al., 1986); e classificar a OAJ em leve ou
moderado, de acordo com o Algofunctional Questionnaire de Lequesne (MARX et al.,
2006).
Foram considerados como critérios de exclusão: uso prévio de KT; alergia ao KT durante
o teste inicial; ter realizado tratamento fisioterapêutico nos 3 meses anteriores; aplicação
de injeções intra-articulares do joelho nos 6 meses anteriores; doenças
cardiorrespiratórias e metabólicas descompensadas, disfunções neurológicas ou outras
disfunções reumatológicas; ter realizado anteriormente cirurgia de quadril, joelho ou
tornozelo; e a presença de outra condição crônica que leve à dor. As participantes foram
orientadas a interromper o uso de medicação para participar do estudo.
Procedimentos
As mulheres que se enquadraram nos critérios da pesquisa foram distribuídas
aleatoriamente em três grupos: G1 (grupo controle), G2 (grupo KT com tensão) e G3
(grupo KT sem tensão). A randomização foi feita por meio de um software, por um
pesquisador não envolvido com a coleta de dados. As sequencias foram ocultas em
envelopes opacos e lacrados que foram expostos após a avaliação inicial.
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Na avaliação inicial (T0) mediu-se o perímetro articular do joelho. Após três dias (T1),
foi realizada a mensuração da perimetria de joelho novamente e acrescida a
classificação global de mudança. A avaliação final dos grupos KT foram realizadas com
a bandagem ainda no joelho. As participantes do grupo com aplicação da bandagem
não tiveram conhecimento de qual técnica estava sendo utilizada.
Perimetria de joelho
Na posição supina, as voluntarias foram posicionadas com os quadris em posição neutra
e os joelhos em extendidos, sem contração do quadríceps. Tomando esse
posicionamento inicial, a fossa poplítea foi usada como ponto de referência e o avaliador
mediu cinco cm acima e abaixo dela, totalizando três pontos para medição. Cada nível
foi avaliado três vezes e a média de cada nível foi usada para análise (WAGECK et al.,
2016).
Percepção global de mudança
A percepção global de mudança foi avaliada por meio de um questionamento sobre a
percepção das voluntárias sobre o método aplicado, tendo como opção de resposta uma
escala de 7 pontos que varia de “muito melhor” até “nenhuma mudança”.
Intervenções
As idosas distribuídas no grupo KT com tensão receberam duas técnicas
simultaneamente de Kinesio Tex Gold®. Na primeira técnica, o KT foi disposto seguindo
a origem e inserção do reto femoral da participante, em forma de 'Y' invertido, com
tensão de 30% (KASE; WALLIS; KASE, 2003). A extremidade superior foi fixada 15 cm
abaixo da espinha ilíaca ântero-superior, com as aberturas do 'Y' ao sendo fixadas ao
redor da patela, finalizando na borda inferior. A segunda maneira de aplicação foi com
duas fitas com 10% de tensão (KASE; WALLIS; KASE, 2003). A bandagem foi dividida
em quatro tiras mais finas, as quais foram disposatas cruzando a região anterior do
joelho, com uma distância de 2 cm entre cada faixa. Para a aplicação, as voluntárias
ficaram na posição deitada, em decúbito dorsal, com extensão total do joelho e quadril.
O grupo KT sem tensão realizou as mesmas etapas, como o descrito acima, porém sem
a tensão da bandagem. Em casos de OAJ bilateral, independente do grupo, o membro
mais afetado, com base na dor, recebeu a intervenção. A bandagem ficou nas
voluntárias por três dias e após reavaliação foi removida (KASE; WALLIS; KASE, 2003).
O G1 participou de uma aula de 60 minutos sobre OAJ, na qual foi abordado: causas,
diagnóstico, tratamento e orientação geral sobre hábitos de vida.
Aspectos éticos
A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da UFRN/FACISA antes da coleta de
dados, sob parecer: nº 2577088 e registrada no Clinicaltrials.gov (NCT03624075). O
estudo está de acordo com as recomendações do CONSORT (SCHULZ et al., 2010).
Após a explicação da metodologia do estudo, as participantes que foram inclusas e
aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE).
Análise estatística

CIÊNCIAS DA VIDA

1921

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

As análises foram feitas por um bioestatístico cego, utilizando o software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para avaliar a normalidade da
amostra foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Quanto à comparação intra e
intergrupos, esta foi avaliada usando a análise de variância ANOVA de modelo misto. O
teste do qui-quadrado foi realizado para comparar variáveis categóricas. As diferenças
foram consideradas estatisticamente significantes quando p <0,05.

Resultados e Discussões
As características da amostra, conforme a divisão dos grupos por intervenção aplicada,
estão expressas na tabela 1.
Conforme os valores de “p” apresentados na tabela 1, a amostra foi considerada
homogênea, não apresentando nenhum resultado siginificativo para as variáveis
estudadas.
Na tabela 2 são apresentados os valores de média e desvio padrão das medidas de
perimetria, dos três grupos, nos dois tempos de avaliação (T0 e T1).
A Tabela 3 mostra a diferença de médias entre os grupos para a perimetria, após 72
horas de uso do KT para os grupos G1 e G2 e após a aula sobre OAJ para o grupo G3.
De acordo com os resultados encontrados, não houve diferença significativa entre os
três grupos quanto à perimetria antes e após a intervenção aplicada e em nenhuma das
marcações de mensuração da perimetria.
A figura 1 apresenta as respostas dos três grupos relacionadas à percepção que as
voluntárias mencionaram ao final da intervenção, relacionando-se com a avaliação da
participante sobre a mudança ou não que o KT ofereceu.
A maior parte do grupo KT com e sem tensão relataram melhoria após a intervensão,
com respostas variando entre “moderadamente melhor” à “muito melhor”. No que se
refere às mulheres do grupo controle, a grande maioria relatou que não houveram quase
ou nenhuma mudança após a intervensão.
Quanto ao derrame articular, os resultados deste estudo vão de encontro ao proposto
por Kase et al,o qual aborda que o KT unido à contração muscular pode ocasionar a
drenagem do derrame por meio do sistema linfático. No entanto, eles corroboram com
os resultados de Wageck et al. (2016). Esta pesquisa em questão, buscou encontrar se
o KT seria efetivo para reduzir o derrame articular, entre outras variáveis, em idosos
com osteoartrite. Eles viram que a bandagem não reduz o inchaço nessa população e
nesta patologia.
De maneira semelhante, foi encontrado que o KT não reduz o edema de mulheres na
pós-menopausa com insuficiência venosa crônica (AGUILAR-FERRÁNDIZ et al., 2013)
e também não diminui o inchaço após uma entorse de tornozelo em atletas (NUNES et
al., 2015). Por fim, uma revisão sistemática sobre o uso do KT para redução de edema
no pós-operatório concluiu que ainda faltam evidências sólidas que comprovem a
eficácia da bandagem e que apoiem a sua prática (HÖRMANN et al., 2020).
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Este estudo ainda avaliou a percepção global de mudança a partir da intervenção
aplicada. Como resultados, encontramos que que a maior parte das mulheres dos
grupos KT com tensão e sem tensão reportaram um conceito que variou de
“moderadamente melhor” a “muito melhor”. Em contrapartida, a maioria das voluntárias
do grupo controle referiram que a intervenção não foi suficiente para promover
alterações ou que se sentiram “quase a mesma coisa”. Os resultados encontrados
corroboram com os de Dilek et al. (2016), que também encontraram que os pacientes
que aplicavam o KT tinham maiores escores de satisfação com o tratamento. Estes
achados podem sugerir que aplicação do KT produz um efeito placebo nos voluntários
da pesquisa. É preciso salientar a importância de se investigar a percepção do
paciente/voluntário acerca do tratamento, pois eles levam em consideração sentidos
mais amplos da própria vida para responder sobre a efetividade do trataemnto (HURST
et al., 2004).

Conclusão
Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que a aplicação do KT a fim de reduzir
o derrame articular de mulheres idosas com OAJ é ineficaz. No entanto, a maioria das
ulheres dos grupos KT com e sem tensão reportaram melhorias após a intervenção,
evidenciando um efeito placebo provocado pelo KT. Dessa forma, o cuidado e a atenção
desprendida na intervenção proporcionaou um relato positivamente considerável.
Assim, os resultados encontrados podem auxiliar fisioterapeutas na tomada de decisão
clínica quanto a esta população e o uso da bandagem.
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Anexos

OA: Osteoartrite; IMC: Índice de Massa Corporal.
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Tabela 2: Média e desvio padrão (±DP) da variável perimetria, de acordo com cada
grupo nos momentos T0 e T1.

Tabela 3: Comparação entre grupos para a variável derrame articular (perimetria) no
momento T1.
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Figura 1: Percepção global de mudança ao final do terceiro dia (valores percentuais).
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na dor e capacidade funcional em idosas com
Osteoartrite de joelho: Ensaio clinico randomizado e cego.
Resumo
INTRODUÇÃO: Estima-se que aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo
são acometidas com Osteoartrite (AO), e o joelho é a articulação mais prejudicada.
Surge o kinesio taping® como alternativa de tratamento, mas ainda carece de
evidencias suficientes. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da aplicação do KT® na dor e
capacidade funcional em mulheres idosas com OAJ.MÉTODOS:Trata-se de um ensaio
clínico randomizado e cego realizado com 45 idosas, alocadas em 3 grupos: G1
(controle), G2 (KT com tensão); e G3 (grupo KT sem tensão). No instante T0, T1, T2
avaliou-se dor, e em T0 e T2, capacidade funcional. Os dados foram analisados pelo
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para a
distribuição dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo estas todas
distribuídas normalmente. Ao ser observado que o efeito do teste foi significante foi
aplicado o teste post-hoc de Bonferroni. Foi adotado um nível de significância de 5% e
IC de 95%. RESULTADOS:Não foram encontradas nenhuma diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (G1-G2; G1-G3; G2-G3) tendo em vista a
diferença entre as medias para cada desfecho. CONCLUSÃO: O presente estudo
sugere que aplicação da bandagem o KT não promoveu nenhuma melhora na dor,
capacidade funcional em idosas com OAJ leve/moderada.
Palavras-chave: Fita atlética. Osteoartrite. Joelho.
TITLE: Effect of Kinesio Taping® on pain and functional capacity in elderly women with
knee osteoarthritis: Randomized, blinded clinical trial.
Abstract

INTRODUCTION: Estimated that it affects approximately 300 million people worldwide
are affected by Osteoarthritis (AO), and the knee is the most affected joint. Kinesio
taping® appears as an alternative treatment, but it still lacks sufficient evidence.
OBJECTIVES: To evaluate the effect of applying KT® on pain and functional capacity
in elderly women with OAJ. OBJECTIVES: To evaluate the effect of KT® application on
pain, functional capacity and overall perception of elderly changes with OAJ. METHODS:
It will be a randomized, controlled and blinded clinical trial conducted with 45 elderly
women, were allocated into 3 groups: G1 (control group), G2 (KT group without tension);
and G3 (KT group with tension). At T0, T1, T2 pain was assessed, and at T0 and T2,
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functional capacity. All data were analyzed using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) software, version 20.0. The Kolmogorov-Smirnov test was used for
data distribution, all of which are normally distributed. When it was observed that the test
effect was significant, the Bonferroni post-hoc test was applied. A significance level of
5% and 95% CI were adopted. RESULTS: No statistically significant difference was
found between the groups (G1-G2; G1-G3; G2-G3), considering the difference between
the means for each outcome. CONCLUSION: The present study suggests that
application of the KT bandage did not promote any improvement in pain, functional
capacity in elderly women with mild / moderate OAJ.

Keywords: Athletic tape. Osteoarthritis. Knee.
Introdução
Com o passar dos anos vem ocorrendo um considerável aumento das doenças crônico
degenerativas, uma das hipóteses que sustentam essa crescente prevalência remetese ao processo de envelhecimento e as suas diversas repercussões fisiológicas no
organismo. Trazendo consigo impactos negativos tanto na sua funcionalidade bem
como na sua qualidade de vida (SCHIPHOF et al., 2018).
Tendo em vista esse envelhecimento e o surgimento de doenças reumatológicas,
destaca-se entre as principais a osteoartrite (OA) nessa população. Estima-se que afeta
aproximadamente 300 milhões de pessoas mundialmente (KOLASINSKI et al., 2020).
Dentre elas, as mais acometidas são as idosas com idade igual ou superior a 60 anos,
e a articulação mais comprometida é a do joelho (CROSS., 2014; SCHIPHOF et al.,
2018). Com isso, trazendo complicações para uma grande parcela da população
mundial, por isso deve ser enfrentada bem como compreendida como um problema de
saúde pública, tendo em vista o seu impacto no desenvolvimento de incapacidades.
(WAGEC et al., 2016; HAWKER., 2019).
Além do mais, tendo em vista o exponencial crescimento da população idosa no mundo,
juntamente com fatores como sedentarismo e obesidade, que, por conseguinte também
assola a população atual espera-se que, no ano de 2040, a prevalência da osteoartrite
cresça exorbitantemente, passando a se desordem osteomuscular mais recorrente.
(VAN SPIL et al., 2019)
Possui uma etiologia caracterizada por multifatorialidade, com traços associados ao
estilo de vida, biomecânicos e até genéticos envolvidos. Apresentando-se através de
sintomatologias bastantes degradantes e incapacitantes com o decorrer da idade,
relacionadas a dor, fraqueza muscular, rigidez articular após repouso, derrame articular,
restrição da amplitude dos movimentos da articulação em questão e redução da
qualidade de vida, considerando sua progressão paulatina e acumulativa. (ALTMAN et
al., 1986; PEREIRA et al., 2015; JEVSEVAR et al., 2013; ABBOTT et al., 2017).
Com relação ao tratamento, recomenda-se abordagens conservadoras como primeira
linha terapêutica (ALRUSHUD et al., 2017; SKOU et al., 2018; CHEN et al.,2019;
HAWKER., 2019). Nesse sentido, surge a Kinesio Taping® (KT) como alternativa barata
e prática para melhora dos sinais e sintomas nesses pacientes. A KT® consiste em uma
fita adesiva confeccionada com material elástico, resistente a água e isenta de
substâncias farmacológicas, que foi introduzida por Kenzo Kase, em 1979, no Japão
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(MUTLU et al., 2016; NELSON et al., 2016). A técnica se propõe a reduzir dor,
inflamação e edema, inibir ou facilitar a ativação muscular, além de fornecer suporte
mecânico e melhorar resultados funcionais (MOSTAFAVIFAR et al., 2012; CAMPOLO
et al., 2013; PARREIRA et al., 2014; ULU et al., 2018; UZUNKULAOĞLU et al.,2018;
KIRMIZIGIL et al., 2019; MACEDO et al., 2019).
A utilização da KT® tem aumentado nos últimos anos, apesar de o mecanismo de ação
da técnica e os seus efeitos em algumas condições musculoesqueléticas, incluindo a
OAJ, continuarem incertos (MUTLU et al., 2016; OUYANG et al., 2018; MICCINILLI et
al., 2018; ABOLHASANI et al., 2019; KUL et al., 2019; RAMÍREZ-VÉLEZ et al.,2019).
Objetivos
- Avaliar o efeito da aplicação do KT® na dor e capacidade funcional em mulheres idosas
com
OAJ;
- Avaliar os efeitos imediatos do KT® nos 3 grupos avaliados;
- Avaliar os efeitos de 72 horas de uso contínuo do KT® na dor e capacidade funcional
em idosas com OAJ, comparando os 3 grupos avaliados.

Metodologia
Desenho do estudo
É um clinico randomizado com avaliador cego, desenvolvido em conjunto com um
estudo maior (Efeito do Kinesio Taping® na força muscular, dor, edema, função física e
qualidade de vida de mulheres com osteoartrite de joelho: ensaio clínico, randomizado
e cego) foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA/UFRN (sob o parecer
n°:2.563.978). Antes de iniciarem o estudo, todas as voluntárias assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE (APENDICE 1). Todo o protocolo foi
realizado na cidade de Santa Cruz-RN, com idosas com Osteoartrite de joelho (OAJ).
Estas foram randomizadas (http://www.randomization.org) em 3 grupos, com cada 15
participantes cada: G1 (grupo controle): atividade de educação em saúde, G2 (grupo
intervenção): aplicação do KT® com tensão, e G3 (grupo placebo): aplicação do KT®
sem tensão. Todas foram avaliadas antes da aplicação da bandagem (T0),
imediatamente após a aplicação (T1) e 72 horas depois da aplicação (T2).
Caracterização da amostra
A amostra foi composta por 45 idosas, conforme sugerido por um estudo prévio que
usou método semelhante (WAGEC et al., 2016). Como critérios de inclusão: idosas, não
obesas, com diagnóstico de OAJ, dor no joelho na maior parte do dia durante as últimas
semanas, idade maior 60 anos, rigidez pós repouso maior que 30 minutos, crepitação
no joelho acometido, aumento articular de consistência firme, ausência de aumento de
temperatura e hipersensibilidade dolorosa à palpação; Indivíduos com escala de dor
entre 3 e 8 segundo a EVA. (Altman et al., 1986). Além do mais, deveriam ter escore
entre 3 e 10 na Escala Visual Analógica (EVA); ter OAJ leve ou moderada com base no
Questionário Algofuncional de Lequèsne, rigidez durante o início das atividades, inchaço
intermitente, sem histórico de doença articular associada ou doença reumática sistêmica
e/ou histórico de cirurgia em MMII afetado, sem déficits neurológicos, vestibulares,
visuais e auditivos, Indivíduos que não estavam sob tratamento fisioterapêutico durante
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a intervenção, ausência de alergia a bandagem ou sem lesão cutânea na região de
aplicação do KT® e sem histórico de utilização do KT® também foram incluídos. Foram
excluídas da pesquisa, indivíduos que não completarem o tempo de tratamento ou que
não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, ingestão de
analgésicos durante a intervenção, ou negar-se a assinar o TCLE.
Dor
Avaliada nos instantes T0, T1 e T2 através da Escala Visual Analógica (EVA). Essa
escala tem valores que compreende o intervalo de O (sem dor) a 10 (pior dor imaginável)
(SCOTT et al.,1976). A voluntária era questionada sobre a sua dor durante a atividade
de sentar e levantar de uma cadeira.
Capacidade

funcional

Avaliada através do Teste de Caminhada de 6 Minutos, seguindo as recomendações da
American Thoracic Society (2002), Nos instantes T0 e T2. Foi demarcado no corredor
plano e retilíneo uma distância de 30m, orientano as voluntarias a percorrer essa
distância durante seis minutos, o maior número de vezes possível. Ao final, sendo
mensurado a distância percorrida em detrimento do tempo do teste.
Intervenção
G1 – atividade de educação em saúde/ auto gestão
Foi formado um grupo controle (5 voluntárias por sessão) que receberam um protocolo
de educação em saúde/auto gestão da doença com duração de 60 minutos cada. Nessa
sessão foram abordados temas como: definição de OA de joelho, orientações quanto à
anatomia, fisiologia do joelho, proteção articular, reabilitação e prática de exercícios e
as voluntárias receberam uma cartilha educativa e auto explicativa com todo o conteúdo
que exposto durante a aula.
G2 - KT® com tensão
Foram aplicadas duas técnicas (em Y invertido e em rede, respectivamente) simultâneas
de aplicação do KT®. Para aplicação de ambas as técnicas, o paciente ficou
posicionado em decúbito dorsal com máxima flexão de joelho do membro da
intervenção. No caso de OA bilateral, o membro mais afetado com base no escore da
EVA foi realizado a intervenção. A aplicação da tensão correspondeu a 30% na técnica
Y invertido e 10% de tensão na aplicação em rede. As voluntárias permaneceram com
a bandagem fita por 72 horas.
G3 - KT® sem tensão
A aplicação ocorreu da mesma maneira do grupo G2, o que difere é que não foi aplicado
tensão em nenhuma das técnicas. As voluntárias permaneceram com a bandagem por
72 horas.
Análise estatística
Os dados foram analisados pelo software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versão 20.0. Para a distribuição dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-
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Smirnov, sendo estas todas distribuídas normalmente. Ao ser observado que o efeito do
teste foi significante foi aplicado o teste post-hoc de Bonferroni. Foi adotado um nível de
significância de 5% e IC de 95%.

Resultados e Discussões

Foram aptas 45 voluntárias aptas (19 foram excluídas por não corresponderem aos
critérios de inclusão), coletados os dados de todos os grupos na avaliação de linha de
base para todas as variáveis analisadas estão dispostos na TABELA 1. Sendo verificado
uma homogeneidade na amostra.
Para a variável dor, foi realizada a média e desvio padrão considerando os valores
obtidos antes da aplicação da bandagem (T0), imediatamente após a aplicação (T1) e
72 horas após a sua aplicação (T2), sendo dispostos na TABELA 2. Apresentando
diferença significativa em G2 e G3, no entanto clinicamente irrelevante (FARRAR et al.,
2001).
Para a variável capacidade funcional, foi realizada a média e desvio padrão
considerando os valores obtidos antes da aplicação da bandagem (T0), imediatamente
após a aplicação (T1) e 72 horas após a sua aplicação (T2), sendo dispostos na TABELA
3. Sendo observado diferença significativa em G1 e G2, entretanto clinicamente
irrelevante. (BOHANNON et al (2016).
Contudo, ao realizar comparação entre os grupos (G1, G2 e G3), nos instantes
imediatamente após a aplicação da bandagem (T1), e 72 horas após a sua aplicação
(T2), não foram observadas nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os
grupos tendo em vista a diferença entre as medias para cada desfecho, conforme
mostra a TABELA 4.
Discussão
De acordo com os dados analisados nesse presente estudo, pode-se sugerir que não
houve nenhuma diferença estatisticamente significativa ao comparar os três grupos com
relação as variáveis dor e capacidade funcional.
Adicionalmente, vale salientar que também não houveram diferenças significativas nas
variáveis avaliados no que se refere a tensão aplicada na bandagem. Isto, não
corroborando com estudos prévios que sugeriam que, para o desfecho dor, o efeito
dessa abordagem também sofreria influência de acordo com a porcentagem de tensão
(KASE et al.,2003; LU et al., 2018; RAHLF et al., 2018; PARK et al., 2019).
Do mesmo modo, o presente estudo também sugere a ideia que essa abordagem não
desencadeia melhoras imediatas, não corroborando com PARK et at (2019), que
descreve em seus resultados melhoras imediatas na dor em pacientes idosos; e, ainda
assim, não corrobora com RAHLF et al (2018), sugeriu melhoras na dor auto relatada
em indivíduos com OAJ que receberam a intervenção com KT durante três dias
consecutivos em detrimento aos grupos sham e controle. Esses estudos apresentam
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algumas falhas metodológicas, como amostras com número reduzido de voluntarias,
não esclarecimento da quantidade de tensão aplicada, o que, por sua vez prediz uma
evidência com confiança não tão fidedigna para a elucidação do efeito.
Com relação a melhora da capacidade funcional em pacientes com OAJ, o resultado
obtido no presente estudo corrobora com o estudo de WAGECK et al (2016), não
apresentando melhora nessa variável. Adicionalmente, esse resultado sugere uma
informação imprescindível no que se refere a pratica clínica, uma vez que a capacidade
funcional reduzida juntamente com função física e a presença de dor, favorece a
reduções na qualidade de vida dessas pacientes, interagindo também a redução da sua
funcionalidade, bem como o seu autogerenciamento. Isto, por sua vez, favorece a
exacerbações dos seus sintomas, ocasionando uma piora progressiva e
indubitavelmente danosa (SKOU et al., 2018; HAWKER et al., 2019).

Conclusão

O presente estudo sugere que aplicação da bandagem o KT não promoveu nenhuma
melhora na dor, capacidade funcional em idosas com OAJ leve/moderada.
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TÍTULO: Fatores associados aos resultados das medidas de auto-relato em pacientes
pós-AVC.
Resumo
O AVC tende a modificar a vida social mais do que outros distúrbios, no entanto, os
resultados relatados normalmente encontram-se concentrados em deficiências
funcionais ou nas limitações de atividade de vida diária. Entretanto, é essencial que a
percepção subjetiva do sujeito sobre sua condição clínica seja considerada e que esta
varia de indivíduo para indivíduo. Para isso, as avaliações denominadas patientreported outcome measures (PROM’s) estão sendo amplamente incorporadas na
prática clínica de hospitais e consultórios. A condição psiquiátrica mais comum após o
AVC é a depressão e a autoeficácia geral está intimamente ligada a essa condição.
Desta forma, o objetivo desse presente trabalho inicialmente foi realizar uma busca na
literatura a respeito das medidas de autorrelato e da autoeficácia, a fim de elaborar um
texto de opinião e submeter para publicação. Foi necessária uma revisão da literatura e
definimos Stroke; Patient-reported outcome measures e Self-efficacy como descritores,
a base de dados utilizada foi Web of Science. Estudos enfatizam a importância da
utilização de medidas de autorrelato do paciente, para que haja uma visão global da
amplitude do AVC na vida do sujeito. Desta forma, é possível capturar informações
preciosas para o bom andamento da reabilitação do sobrevivente, uma vez que a
avaliação apenas da função por meio de escalas que desconsideram o relato do
paciente, podem oferecer informações muito restritas do real estado de saúde do
indivíduo.
Palavras-chave: AVC. Autorrelato. Autoeficácia.
TITLE: The importance of self-perceived health for post-stroke patients
Abstract
The Stroke tends to modify social life more than other disorders, however, the reported
results are usually concentrated on functional deficiencies or limitations in activity of daily
living. However, it is essential that the subject's subjective perception of his clinical
condition is considered and that it varies from individual to individual. To this end,
assessments called patient-reported outcome measures (PROM's) are being widely
incorporated into the clinical practice of hospitals and clinics. The most common
psychiatric condition after a stroke is depression and general self-efficacy is closely
linked to that condition. Thus, the objective of this work was initially to perform a literature
search regarding self-report measure and self-efficacy, in order to prepare an opinion
text and submit it for publication. A literature review was necessary and we defined
Stroke; Patient-reported outcome measures and Self-efficacy as descriptors, the
database used was Web of Science. Studies emphasize the importance of using patient
self-report measures, so that there is a global view of the extent of stroke in the subject's
life. In this way, it is possible to capture precious information for the good progress of the
survivor's rehabilitation, since the evaluation of the function only through scales that
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disregard the patient's report, can offer very restricted information about the individual's
real health status.
Keywords: Stroke; Self-report; Self-efficacy.
Introdução
A taxa de mortalidade em decorrência do Acidente Vascular Cerebral no Brasil é uma
das mais altas entre os países ocidentais (KUSTER et al., 2014). Com relação a
gravidade das sequelas pós-AVC em países com renda médio-alta (5859 participantes,
11 países, dentre eles o Brasil) é de apenas 37% em condição leve e 63% em situação
moderada, grave e muito grave (LANGHORNE et al., 2018). O AVC, assim como outras
doenças e incapacidades crônicas, provoca impacto considerável no âmbito social dos
indivíduos e, desta forma, acarreta repercussões relevantes na qualidade de vida dos
mesmos (LIMA et al., 2008). De modo particular, o AVC tende a modificar a vida social
mais do que outros distúrbios (DHAND et al., 2019). No entanto, os resultados relatados
do AVC normalmente encontram-se concentrados em deficiências funcionais ou nas
limitações de atividade de vida diária (ZAHURANEC et al., 2017). Diante das discussões
acerca do contexto de reabilitação centrado no paciente, é essencial que a percepção
subjetiva do sujeito sobre sua condição clínica seja considerada e que esta varia de
indivíduo para indivíduo. Para isso, as avaliações denominadas patient-reported
outcome measures (PROM’s) estão sendo amplamente incorporadas na prática clínica
de hospitais e consultórios. PROM’s são medidas de autorrelato que possuem domínios
biopsicossociais e agregam valor aos instrumentos clínicos já amplamente utilizados
(Escala modificada de Rankin e NIHSS, por exemplo) (KATZAN et al., 2016 e 2017).
Dentre os diversos instrumentos de autopercepção existentes para pacientes com AVC
(Stroke Impact Scale - SIS e Stroke-SpecificQuality of Life – SSQOL) (CAROD-ARTAL
et al., 2008; LIMA et al., 2008), recente estudo sugeriu o uso do PROMIS-GH (PatientReported Outcomes Measurement Information System Global Health) em sua versão
curta, por ser uma medida rápida, que não causa sobrecarga e estresse de avaliação
ao paciente, além de poder ser comparada com diferentes populações (KATZAN E
LAPIN, 2018). A stroke-PROM foi uma escala desenvolvida especificamente para
pacientes pós-AVC que estivessem em tratamento com novas drogas. No entanto,
sugere-se que ela pode ser uma ferramenta útil para a pesquisa clínica de forma geral
(LUO et al., 2015). A condição psiquiátrica mais comum após o AVC é a depressão, que
afeta um terço dos sobreviventes e a autoeficácia geral está intimamente ligada a essa
condição (VOLZ et al., 2018). E a autoeficácia pode ser definida como a concepção do
indivíduo em sua capacidade de realizar algo e está relacionada com a sua confiança,
motivação, comportamento e ambiente (FRENCH et al., 2016). A autoeficácia é um
importante domínio referente a reabilitação física, pois acredita-se que níveis mais altos
de autoeficácia, reflitam em uma melhor percepção do estado de saúde pós-AVC
(MAKHOUL et al., 2020). Um estudo de Makhoul e colaboradores traduziu e validou
uma escala de autoeficácia denominada de “Stroke Self-Efficacy Questionnaire” –
(SSEQ) para o Português-Brasil, a “Escala De Autoeficácia Após AVC” – (SSEQ-B).
Desta forma, o objetivo desse presente trabalho inicialmente foi realizar uma busca na
literatura a respeito das medidas de autorrelato (PROM’s) e da autoeficácia, a fim de
elaborar um texto de opinião e submeter para publicação. O plano de trabalho ao que
se refere este relatório possuía o objetivo de verificar a correlação entre as escalas de
autopercepção de saúde (PROM’s) com a classificação de comprometimento sensóriomotor pela Escala de Fugl-Meyer. Além de analisar a influência da escolaridade,
comprometimento cognitivo e função de membro superior sobre a autopercepção de
saúde do indivíduo pós-AVC. No entanto, em razão das medidas de isolamento social
impostas pela pandemia do COVID-19, não houve como cumprir com o plano, uma vez
que a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa se deu em 20 de abril de
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2020, coincidindo com o período da pandemia, sendo assim, buscou-se realizar uma
adaptação ao plano.
Metodologia
Para a elaboração do texto de opinião denominado de “A importância da autopercepção
em saúde para pacientes pós-AVC”, submetido à Revista Neurociências, no dia 4 de
junho de 2020, que se encontra atualmente em processo de avaliação, fez-se
necessário uma revisão da literatura a fim de embasar cientificamente o assunto tratado.
Definimos como descritores para a revisão os seguintes: Stroke; Patient-reported
outcome measures e Self-efficacy. A pesquisa foi realizada em abril de 2020 e a base
de dados que utilizamos para a realização foi Web of Science, por meio do acesso
remoto via CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), disponível para a UFRN. Foi
aplicado o operador booleano AND no processo de busca, além de filtrar os artigos para
que tivessem no máximo cinco anos de sua publicação. Para tanto, foram adotados os
seguintes critérios de inclusão: artigos que tivessem relação com a temática proposta e
que disponibilizasse o texto completo. O não atendimento dos critérios de inclusão
acarretava em exclusão do artigo para o estudo. Desta forma, a seleção dos
documentos a serem lidos na íntegra nesta revisão, a princípio, deu-se por meio da
leitura do título e resumo. Também foram inclusos na revisão três artigos previamente
fornecidos por terceiros que possuíam relação com o tema abordado.
Resultados e Discussões
Por meio dos descritores “Stroke” AND “Self-efficacy” refinado para os últimos cinco
anos, obteve-se um total de 283 referências identificadas. Destas, 262 foram
descartadas após leitura do título por não ter relação com a temática do estudo. 21
referências tiveram seus resumos analisados, sendo excluídas aquelas que não tinham
relação com o tema e/ou não possuía o texto na íntegra. Por fim, quatro referências
foram incluídas no presente estudo. Utilizando os descritos “Stroke’ and “Patientreported outcome measures” na busca por artigos dos últimos 5 anos, retornou-se 1.054
referências, onde 1.020 foram descartadas após leitura do título. Analisou-se 34
resumos da busca e pelos critérios de inclusão e exclusão anteriormente mencionados,
restaram três referências que compuseram nossa pesquisa. Desta forma, foi realizado
um texto de opinião com dez diferentes referências que abordavam acerca das medidas
de autorrelato em saúde e autoeficácia em condições neurológicas como o AVC. Como
resultados de nossas pesquisas, pode-se observar que atualmente uma maior atenção
tem se voltado para as medidas de desfecho relatadas pelo paciente (Patient-Reported
Outcome Measures – PROM’s). A composição de uma PROM’s pode variar de acordo
com a organização e o interesse da mesma; no entanto, geralmente abordam medidas
de autorrelato relacionadas ao status da funcionalidade, bem-estar e qualidade de vida
relacionada à saúde e sobrecarga de sintomas. A PROM’s baseia-se, essencialmente,
na representação relatada pelo paciente de seu próprio status de saúde, sem
interpretações de terceiros (REEVES et al., 2018). De modo evidente, sintomas que são
vivenciados pelos pacientes com AVC são melhor avaliados através do autorrelato. As
diretrizes clínicas para avaliação de pacientes com AVC recomendam que a depressão,
ansiedade e fadiga sejam sintomas avaliados (REEVES et al., 2018), com isso, obter
uma visão mais completa da dimensão do impacto do AVC pode ajudar a informar
melhor a respeito do prognóstico e de intervenções que contribuam para a sobrevivência
pós-AVC (ZAHURANEC et al., 2017). Um estudo que comparou perfis clínicos de
pacientes pós-AVC, agrupou pacientes com sintomas e perfis semelhantes. De forma
geral, pacientes sem ou com incapacidade mínima, apresentavam uma PROM’s melhor
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que a média da população geral. Enquanto pacientes com a funcionalidade mais
prejudicada, exibiam piores resultados na PROM’s. É possível que os pacientes estejam
mais satisfeitos com seu estado de saúde por não apresentarem déficits significativos.
(KATZAN et al., 2019). Desta forma, o estudo sugere uma associação positiva entre
uma maior funcionalidade e melhor bem-estar subjetivo. Em contrapartida, outro estudo
relatou que as limitações de atividades não foram preditivos de bem-estar, trazendo
como potencial explicação a possibilidade desses indivíduos terem se adaptado às suas
limitações de atividade. O estudo sugere, ademais, que a dor que limita a atividade, bem
como os sintomas depressivos, podem ser preditores de um menor bem-estar, uma vez
que ambos foram fortemente associados a uma redução do bem-estar (DHAND et al.,
2019) De fato, as mudanças repentinas na vida dos sobreviventes de AVC, podem leválos a um desempenho comportamental e psicológico negativos. Certamente estes
aspectos podem comprometer o processo de reabilitação, em decorrência de uma baixa
participação nas atividades (TORRISI et al., 2018). A depressão pós-AVC é uma
condição bastante comum e a autoeficácia geral está intimamente ligada. (VOLZ et al.,
2018). A autoeficácia pode ser definida como a concepção do indivíduo em sua
capacidade de realizar algo e está relacionada com a sua confiança, motivação,
comportamento e ambiente (FRENCH et al., 2016). Desta forma, apesar de apresentar
uma boa funcionalidade, um indivíduo pode realmente ter um desempenho pior nas
tarefas em decorrência de uma menor confiança em sua capacidade de executá-las.
Assim, a autoeficácia pode ser um mediador entre a capacidade de desempenho e a
atividade e participação, pois embora o desempenho possa oferecer uma previsão de
atividade e participação, a autoeficácia é capaz de ser mais fiel a essas previsões
(FRENCH et al., 2016). Um estudo constatou a hipótese que a convicção do indivíduo
em sua capacidade de realizar algo seria preditivo mais forte na atividade de uma
caminhada após o AVC do que a própria capacidade de caminhar, sugerindo que apesar
de o físico estar razoavelmente intacto após o AVC, a atividade de caminhada pode ser
significantemente limitada devido à baixa autoeficácia (DANKS et al., 2016). Assim, a
autoeficácia é um importante domínio referente a reabilitação física, pois acredita-se
que níveis mais altos de autoeficácia, reflitam em uma melhor percepção do estado de
saúde pós-AVC (MAKHOUL et al., 2020). Um estudo de Makhoul e colaboradores
traduziu e validou uma escala de autoeficácia denominada de “Stroke Self-Efficacy
Questionnaire” – (SSEQ) para o Português-Brasil, a “Escala De Autoeficácia Após AVC”
– (SSEQ-B). Este é um instrumento confiável e que aborda domínios de depressão,
independência funcional e uma medida dimensional do estado de saúde específico do
AVC.
Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que os estudos enfatizam a importância da utilização de
medidas de autorrelato do paciente, para que haja uma visão global da amplitude do
AVC na vida do sujeito. Desta forma, é possível capturar informações preciosas para o
bom andamento da reabilitação do sobrevivente, uma vez que a avaliação apenas da
função por meio de escalas que desconsideram o relato do paciente, podem oferecer
informações muito restritas do real estado de saúde do indivíduo.
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TÍTULO: Influência da Dor na qualidade de vida e nos hábitos de vida em pacientes pós
Acidente Vascular Cerebral
Resumo
Um dos principais sintomas presentes pós-AVC é a dor, apresentando uma taxa
considerável de dor crônica nesses indivíduos. Além disso, a dependência física
também é uma queixa frequente e que pode vir diminuir a qualidade de vida e o nível
de participação social destas pessoas. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar a
influência da dor na qualidade de vida e nos hábitos de vida dos indivíduos pós-AVC,
residentes na região do Trairi Potiguar. Trata-se de um estudo com caráter transversal
e do tipo observacional, onde foram utilizados os seguintes instrumentos clínicos de
avalição: McGill Pain Questionnaire, World Health Organization Quality of Life
abreviado, LIFE-H 3.1, Medida de Independência Funcional, Mini Exame do Estado
Mental, Escala de Desempenho Físico de Fugl-Meyer e Avaliação Sensitiva de
Nottingham. De acordo com os resultados, 56% dos participantes relataram presença
de dor e, além disso, foram encontradas baixas correlações negativas entre a maioria
dos domínios avaliados pelo instrumento clínico de Dor, com os domínios físico,
psicológico e escore total do questionário de qualidade de vida (WHOQOL-bref),
levantando-se assim a hipótese de que a presença de dor pós-AVC pode afetar o
desempenho físico desses indivíduos. Desta forma, a presença de dor em indivíduos
pós-AVC pode impactar negativamente nas suas vidas em sociedade, gerando
prejuízos a qualidade de vida, sobretudo acerca das atividades funcionais e no âmbito
psicológico.

Palavras-chave: AVC. Dor. Qualidade de Vida. Participação Social.
TITLE: INFLUENCE OF PAIN ON QUALITY OF LIFE AND LIFE HABITS IN PATIENTS
AFTER BRAIN VASCULAR ACCIDENT
Abstract
One of the main symptoms present after stroke is pain, with a considerable rate of
chronic pain in these individuals. In addition, physical dependence is also a frequent
complaint and it can decrease the quality of life and the level of social participation of
these people. Thus, the aim of the study was to assess the influence of pain on the
quality of life and lifestyle of post-stroke individuals living in the region of Trairi Potiguar.
This is a cross-sectional and observational study, where the following clinical
assessment instruments were used: McGill Pain Questionnaire, World Health
Organization Quality of Life for short, LIFE-H 3.1, Functional Independence Measure,
Mini State Examination Mental, Fugl-Meyer Physical Performance Scale and Nottingham
Sensory Assessment. According to the results, 56% of the participants reported the
presence of pain and, in addition, low negative correlations were found between most of
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the domains assessed by the Clinical Pain Instrument, with the physical, psychological
and total score of the quality of life questionnaire. (WHOQOL-bref), thus raising the
hypothesis that the presence of post-stroke pain may affect the physical performance of
these individuals. Thus, the presence of pain in post-stroke individuals can have a
negative impact on their lives in society, generating losses in quality of life, especially
regarding functional activities and in the psychological sphere.

Keywords: Stroke. Pain. Quality of Life. Social Participation.
Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema de saúde que pode ocasionar
prejuízos motores, de linguagem, cognitivos e/ou perceptivos, que dependem da
extensão, localização da área afetada e/ou da rapidez do atendimento
hospitalar(O’Sullivan & Schimitiz, 2011). Sabe-se que esses pacientes pós-AVC,
apresentam comprometimentos motores e não motores que interferem na sua
funcionalidade (Thieme, et al., 2018; McHutchison, et al., 2018).
Como um dos sintomas presentes pós-AVC, podem-se citar a dor, onde a prevalência
relatada de dor crônica nestes indivíduos varia de 11 a 53%. A principal causa de dor
em pacientes hemiplégicos tem origem talâmica e ocorre como consequência da lesão
de vias somatossensoriais do sistema nervoso central. Além da manifestação
neuropática, a subluxação do ombro hemiplégico também é frequente causa de dor em
pacientes pós-AVC. Dores musculoesqueléticas e a cefaleia estão presentes no público
alvo em questão, causando restrições na qualidade de vida. Consequências da
depressão e da dor mostram-se custosas para os indivíduos acometidos, suas famílias
e a sociedade como um todo(Walker, et al., 2014).
Segundo estudos, a dependência física está entre as principais queixas pós-AVC(Alves,
et al., 2012) bem como a modificação da sua identidade ocupacional, seja no ambiente
profissional, lazer ou atividades diárias, visto que não permanecem mais da mesma
forma como era antes da doença e que fazer parte de um ambiente sociocultural é
necessário para o bem-estar de todos os indivíduos(Martin-Saez & James, 2019). Essa
dependência física gera isolamento, alterações econômicas e emocionais diminuindo a
qualidade de vida e o nível de participação social destas pessoas(Williams, et al., 1999).
De acordo com a literatura, os fatores determinantes da qualidade de vida de pacientes
com AVC estão associados a domínios físicos, sociais, funcionais e psicológicos de um
indivíduo, incluindo idade, sexo, presença de comorbidades, gravidade do AVC,
cognição e depressão (Wolf, et al., 2012; Carod-Artal, et al., 2000). Estes domínios são
afetados consideravelmente sendo uma grande barreira para que os indivíduos
retomem ou mantenham o nível de participação social presente previamente à doença
(Christensen, et al., 2009).
A participação social é um termo definido como o envolvimento do indivíduo em
situações de vida diária como que incluem vida em comunidade, família, trabalho, lazer,
visa social e civil (Wolfe, CD & McKevitt, 2011). A participação social pode ser
determinada por fatores como o engajamento social, que diz respeito à relação com
família e amigos; e o autoatendimento que é caracterizado pelas atividades realizadas
para manutenção da saúde (Resnik, et al., 2012).
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Muitos são os estudos que procuram investigar quais as repercussões da dor na
qualidade de vida e hábitos de vida pós-AVC, porém, é necessário investigar as relações
de tais desfechos com fatores sensório-motores e funcionais desta população. Desta
forma, o objetivo deste estudo é avaliar a influência da dor na qualidade de vida e nos
hábitos de vida dos indivíduos pós-AVC, residentes na região do Trairi Potiguar.

Metodologia
Trata-se de um estudo de caráter transversal, do tipo observacional, realizado de janeiro
de 2017 a janeiro de 2020, no ambulatório de Fisioterapia da Clínica Integrada da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Facisa/UFRN). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da
instituição (parecer CAAE 2.622.853). Foram selecionados, por conveniência,
indivíduos com diagnóstico clínico de AVC, que eram atendimentos pelo serviço
fisioterapêutico da Clínica Integrada da Facisa por meio de dados coletados em
prontuário. O contato foi realizado por telefone, onde estes indivíduos foram convidados
a participarem do estudo. Foram considerados elegíveis pessoas com diagnóstico
clínico de AVC com idade igual ou superior a 18 anos que frequentassem o serviço e
que apresentassem pontuação igual ou superior a 13 pontos para analfabetos, 18
pontos para 1 a 7 anos de escolaridade e 26 pontos a partir de 8 anos de escolaridade
(Brucki, et al., 2003). Após concordarem, os pacientes compareciam ao ambulatório de
fisioterapia em horário agendado e assinavam o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), garantindo sua participação voluntária na pesquisa. A avaliação
aconteceu de maneira individual, em sessão única de aproximadamente 60 minutos, na
qual um terapeuta treinado utilizou os seguintes instrumentos clínicos de medida para
cada domínio: Dor: O questionário McGill Pain Questionnaire (MPQ) foi utilizado como
registro da localização da dor, intensidade e seu comportamento através de três
dimensões: sensitiva, afetiva, avaliativa e miscelânea (Costa et al. 2011; Varoli &
Pedrazzi, 2006). Este questionário possui descritores específicos para dor, que são
divididos em quatro grandes grupos: sensorial (S), 1 a 10; Afetivo (Af), 11-15; Avaliativo
(Av), 16; e miscelânea (M), 17-20. A soma dos valores compreende ao índice de
classificação da dor (PRI) (Melzack, 2005). Avaliação da Qualidade de vida: Utilizou-se
o World Health Organization Quality of Life abreviado (WHOQOL-bref) que contém 26
questões. É composto por duas questões gerais de qualidade de vida e 24 questões
que representam cada uma das 24 facetas do WHOQOL-100. Esse instrumento possui
quatro domínios: físico, psicológico, social e meio ambiente(Fleck, et al., 2000; Fleck,
Chachamovich & Trentini, 2006). A Participação Social: Foi utilizado o questionário
LIFE-H 3.1, que contempla 77 questões, em 12 domínios de hábitos de vida, divididos
em 37 questões de “Atividades Diárias” (nutrição, condicionamento físico, cuidados
pessoais, comunicação, moradia e mobilidade) e 40 questões de “Papéis Sociais”
(responsabilidades, relacionamentos interpessoais, vida em comunidade, educação,
trabalho e recreação). A pontuação para o desempenho de cada questão varia de 0
(não realizado) a 9 (realização sem dificuldade e sem assistência) (Assumpção, et al.,
2016). Domínio Sócio-demográfico: Para avaliação sócio demográfica, utilizou-se uma
ficha de avaliação geral que continha a identificação inicial do participante (número do
prontuário, nome completo, data de nascimento, idade, sexo, endereço, telefone para
contato, estado civil e raça) e histórico clínico (diagnósticos clínico e fisioterapêutico,
tempo de lesão, antecedentes patológicos, história da doença atual, história da doença
pregressa, medicações e tratamentos realizados). Cognição: Para avaliação cognitiva,
foi utilizado o MEEM. Este instrumento apresenta um escore que varia de 0 a 30 pontos,
sendo os escores mais altos indicativos de melhor desempenho cognitivo. Porém há
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uma modificação dos escores para analfabetos sendo 20 pontos, 25 pontos para
escolaridade entre 1 e 4 anos de estudo, e 26,5 para 5 a 8 anos, 28 pontos para 9 a 11
anos (Folstein, et al., 1975; Brucki, et al., 2003). Funcionalidade: A Medida de
Independência Funcional (MIF) para verificar o desempenho dos indivíduos na
realização de atividades funcionais. A MIF utiliza um conjunto de 18 tarefas, referentes
às subescalas de autocuidados, controle esfincteriano, transferências, locomoção,
comunicação e cognição social. Cada item pode ser classificado de 0 a 7, sendo os
maiores valores relativos à normalidade na realização de tarefas de forma
independente, gerando uma pontuação total que varia de 18 a 126 pontos (Riberto, et
al., 2004). Os níveis de dependência são classificados de acordo com o escore total:
18: dependência completa; 19 a 60: assistência de até 50% das tarefas; 61 a 103:
assistência de até 25% das tarefas; e 104 a 126: independência completa (Assis, et al.,
2015). Nível Sensório-motor: A Escala de Desempenho Físico de Fugl-Meyer (FMA) foi
utilizada com a finalidade de avaliar o comprometimento sensório motor, em cinco
dimensões do comprometimento: amplitude articular, dor, sensibilidade,
comprometimento motor das extremidades superior e inferior e equilíbrio (Maki, et al.,
2006). Nível sensitivo: A função sensitiva foi mensurada pela Avaliação Sensitiva de
Nottingham (ASN), na qual avalia a extremidade superior pós-AVC, nas modalidades:
sensação tátil (pressão, toque leve, sensibilidade térmica, dolorosa e toque simultâneo
bilateral), propriocepção consciente, estereognosia e discriminação entre dois pontos
(Lima, et al., 2010). Os dados coletados foram armazenados no programa BioEstat 5.3.
Foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade dos resultados e
realizada análise descritiva para caracterizar a amostra. Foi realizada uma análise
descritiva dos dados. O teste de Spearman foi realizado para avaliar a correlação entre
as variáveis dos instrumentos clínicos. O coeficiente de correlação foi interpretado,
adotando os valores entre 0.00-0.25 pequena ou nenhuma correlação; 0.26 a 0.49 baixa
correlação; 0.50 a 0.69 correlação moderada; 0.70-0.89 alta correlação e 0.90-1.00
correlação muito alta (Munro, et al., 2004).Foi adotado como nível de significância p <
0.05.
Resultados e Discussões

Foram selecionados para o estudo 57 indivíduos, onde 15 destes apresentaram contato
indisponível (mudança de número telefônico), três (03) não concluíram todas as
avaliações, três (03) possuíam afasia e/ou disartria e dois (02) apresentaram escore no
MEEM que não atendia aos critérios de seleção, restando assim 34 participantes, com
mediana de idade de aproximadamente 64.5 anos. O AVC isquêmico demonstrou maior
prevalência, compondo 74% da amostra, assim como houve maior acometimento em
indivíduos do sexo masculino (55%). Acerca do tempo de lesão, observou-se que 94%
dos participantes estavam na fase crônica e 55% apresentaram o lado esquerdo
afetado. Além disso, 56% dos participantes relataram presença de dor, ao serem
avaliados pelo Questionário de Dor de McGuill.
Na tabela 2 estão descritos os valores das correlações entre o Questionário de Dor de
McGuill com os questionários de participação social (LIFE-H) e Qualidade de Vida
(WHOQOL-bref).
De acordo com os resultados encontrados neste estudo, os domínios sensorial, afetivo,
miscelânia sensorial (MS) e PRI (T), avaliados pelo instrumento clínico de Dor,
apresentaram baixas correlaçoes negativas com os domínios físico, psicológico e com
o escore total da WHOQOL-bref.
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Não foram encontrados dados significativos ao correlacionar os domínios avaliados pelo
Questionário de Dor de McGuill (MPQ) com as sub-sessões do questionário de
participação social (LIFE-H).
Atualmente, a palavra “dor” está relacionada a diversas qualidades sensoriais, não
sendo apenas uma única e específica sensação que varia sua intensidade (Melzack,
1975). Desta forma, afeta as habilidades físicas, o âmbito emocional, social, familiar e
profissional desses indivíduos (Coll, Ameen & Mead, 2004). O questionário de Dor de
McGuill (MPQ) permite avaliar qualidades sensoriais, afetivas e avaliativas relacionadas
ao processo doloroso, mensurando assim diversos aspectos da dor (Katz & Melzack,
1999).
Após o AVC, a dependência física gerada nestes indivíduos aumenta o auxílio recebido
pelos familiares ao desempenharem suas atividades básicas de maneira parcial ou
integralmente, causando impacto direito em suas vidas e de seus cuidadores, podendo
levar a uma diminuição da qualidade de vida e nível de participação social destas
pessoas (Williams, et al., 1999).
De acordo com os resultados do presente estudo, a dor prevaleceu em 56% dos
participantes, onde pode ter ocorrido de acordo com as variadas formas de
manifestações dolorosas, como por exemplo, aspectos musculares, articulares e
sensações dolorosas, como formigamento, dor no ombro, entre outras condições,
incluindo inchaço nas mãos e dores de cabeça (Bovim, et al., 2018).
Foram encontradas baixas correlações negativas entre os domínios Sensorial e Afetivo
do Questionário de Dor de McGuill com o domínio físico e o escore total da WHOQOLbref, levantando-se assim a hipótese de que a presença de dor pós-AVC pode afetar o
desempenho físico desses indivíduos. Este achado vai de encontro com um estudo
prévio sobre dor hemiplégica no ombro, onde falam que este acometimento limita as
atividades diárias dos pacientes que participam de programas de reabilitação
neurológica, agravando seus resultados funcionais (Caglar, et al., 2016). Além disso,
estes resultados podem estar relacionados com a função motora deficiente pós AVC,
principalmente no membro superior, afetando a forma como ele irá se alimentar, visto
que limitações no alcance e preensão, por exemplo, podem interferir na realização de
tarefas cotidianas (Desrosiers, et al., 2003). Além disso, esses achados podem indicar
que a presença de dor interfere na qualidade de vida desses participantes, sendo uma
complicação comum em pacientes na fase crônica pós AVC (Gialanella, Santoro,
Ferlucci, 2013; Safer & Koseoglu, 2015; Takemasa, et al., 2014; Shinohara & Usuda,
2013).
Houve também a presença de baixas correlações negativas entre os domínios
Sensorial, afetivo, miscelânia sensorial e PRI (T) do instrumento clínico de Dor com o
domínio psicológico, avaliado pela WHOQOL-bref. Estudos recentes relatam sobre a
associação entre dor e depressão em indivíduos com pós-AVC, onde estes transtornos
depressivos são comuns pós-AVC e estão associados à pior recuperação. Fatores de
risco como gênero, idade e gravidade do AVC são estabelecidos, porém ainda não está
claro se fatores antecedentes ao AVC também podem contribuir, incluindo sintomas
emocionais, cognitivos e somáticos (Afanasiev, Aharon-Peretz, Granot, 2013; Wu, et al.,
2014).
Em nosso estudo não foram encontrados dados significativos que mostrem uma relação
entre a presença de dor após o AVC e a participação social desses indivíduos. Sendo
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assim, sugerem-se mais pesquisas acerca do assunto, com o objetivo de se aprofundar
e encontrar respostas para esses questionamentos. Além disso, ainda são necessários
estudos mais detalhados acerca da relação entre dor e qualidade de vida, para que
assim haja um embasamento científico que norteei a prática clínica.
Como limitações do estudo, mencionamos que o instrumento de avaliação da dor
utilizado pode não ter sido sensível o suficiente para identificar as associações entre as
variáveis estudadas. Em contrapartida, os demais instrumentos demonstram boa
confiabilidade e são usualmente utilizados na prática clínica.

Conclusão
O estudo atual mostrou que, a presença de dor em indivíduos pós-AVC pode apresentar
relação com alguns aspectos de suas vidas em sociedade, levando a prejuízos em sua
qualidade de vida, sobretudo com impacto em atividades funcionais e no âmbito
psicológico.
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Anexos

Tabela 1- Caracterização clínica e demográfica dos participantes (n=34).
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Tabela 2: Correlação entre o Questionário de Dor de McGuill e os questionários de
Participação Social (LIFE-H) e Qualidade de Vida (WHOQOL-bref).
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TÍTULO: Redes de cuidados formais e informais de usuárias do CAPS em situação de
violência doméstica
Resumo

A presente pesquisa objetivou verificar a articulação entre as redes de cuidados formais
e informais às mulheres em situação de violência doméstica, e que são usuárias do
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Santa Cruz-RN. Foram realizadas quatro
rodas de conversa com os profissionais do CAPS II acerca de violência doméstica, e
escolhidas duas mulheres para serem usuárias-guias. As duas mulheres e a mãe de
uma delas foram entrevistadas. Além das rodas de conversas com os profissionais e
das entrevistas, outros instrumentos utilizados neste estudo foram: diários de pesquisa,
ecomapas e registros do serviço. A partir da análise dos dados, foi possível identificar
dois analisadores acerca do que tem se transformado (força instituinte) e o que tem
permanecido (instituído) no contexto da violência doméstica. O primeiro se refere ao
enfrentamento da violência, em que se mantém instituído: o suporte informal e a
desarticulação entre a rede formal e informal de cuidado; e tem sido uma força
instituinte: a sororidade entre as profissionais em relação às mulheres em situação de
violência doméstica. E o segundo consiste no papel do CAPS, enquanto dispositivo de
cuidado, em que se mantém instituído: o cuidado ainda incipiente, permeado pela falta
de preparo dos profissionais para o acolhimento da demanda da violência; e tem sido
uma força instituinte: a abertura para o diálogo acerca da temática a partir das
discussões levadas por esse projeto.

Palavras-chave: Violência Doméstica.Saúde Mental.Redes formais e informais de
cuidado.
TITLE: Formal and informal care networks of CAPS users in situations of domestic
violence
Abstract
The present research aimed to verify the articulation between the formal and informal
care networks for women in situations of domestic violence, and who are users of the
Psychosocial Care Center (CAPS II) in Santa Cruz-RN. Four rounds of conversation
were held with CAPS II professionals about domestic violence, and two women were
chosen to be guide users. The two women and the mother of one of them were
interviewed. In addition to the rounds of conversations with professionals and interviews,
other instruments used in this study were: research diaries, ecomaps and service
records. From the analysis of the data, it was possible to identify two analyzers about
what has become (instituting force) and what has remained (instituted) in the context of
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domestic violence. The first refers to the confrontation of violence, in which it remains
established: informal support and the disarticulation between the formal and informal
care network; and it has been an instituting force: the sorority among professionals in
relation to women in situations of domestic violence. And the second consists of the role
of CAPS, as a care device, in which it remains established: care that is still incipient,
permeated by the lack of preparation of professionals to meet the demand for violence;
and it has been an instituting force: the openness to dialogue on the subject based on
the discussions carried out by this project.
Keywords: Domestic Violence. Mental Health. Formal and informal care networks.
Introdução
A violência contra a mulher se distingue das demais violências em decorrência de suas
motivações específicas: questões de gênero associadas à desigualdades (Sacramento
& Rezende, 2006). Na realidade do Brasil, já estão em vigor leis que buscam a
prevenção e a punição dessa violação: Lei Maria da Penha; Lei de Atendimento Integral
às Pessoas Vítimas de Violência; Decreto 7.958 de 13 de março de 2013 (atendimento
às vítimas de violência sexual pela segurança pública e pela rede de atendimento do
Sistema Único de Saúde); e a Lei da Notificação Compulsória de Violência contra Mulher
(Brasil, 2003, 2006, 2011,; 2015).
No entanto, apesar da existência das leis, superar a violência contra as mulheres ainda
é um dos maiores desafios para a sociedade brasileira. Segundo a pesquisa da
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), realizada em 2015, o
feminicídio ceifa 4,8 vidas a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º
lugar no ranking de países nesse tipo de crime (Waiselfisz, 2015).
No que se refere a violência doméstica, alvo deste estudo, consiste em um tipo de
violação que pode se apresentar de inúmeras formas: violência psicológica, sexual,
física, moral e patrimonial. E, de acordo com a Lei Maria da Penha, são violências
praticadas, na maioria das vezes, por parceiros ou familiares da vítima, constituindo-se
como uma violação dos direitos humanos.
Essa violação geralmente causa estados emocionais de tristeza, insegurança e baixa
autoestima, que, quando não devidamente acolhidos e encaminhados, podem
prejudicar o enfrentamento da violência, e até fomentar quadros psiquiátricos (Barbosa,
Dimenstein, Leite, 2014).
Dentro da literatura, a violência contra a mulher e as demandas de saúde mental ou
sofrimento psíquico grave têm sido cada vez mais correlacionadas. Dillon, Hussain,
Loxton & Rahman (2012), realizaram um levantamento de 75 artigos, entre 2006 e 2012,
nos quais se evidencia essa relação. Além disso, já se torna representativa a quantidade
de artigos que fundamentam a influência da violência contra a mulher no sofrimento
psíquico, posteriores aos anos de recorte da pesquisa de Dillon et al. (Alves, 2018;
Carneiro, Murmel e Werner, 2017; Mota, 2017; Pedroza & Zanello, 2016; Campos, 2016;
Zanello, Fiuza e Costa, 2015; Barbosa, Dimenstein e Leite, 2014).
Um dos dispositivos no âmbito da saúde mental consiste no Centro de Atenção
Psicossocial II (CAPS II), uma conquista da reforma psiquiátrica na busca pela
desinstitucionalização do cuidado. O CAPS II tem sido significativamente solicitado por
mulheres que possuem demandas de saúde mental e de violência doméstica, no
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entanto, apesar dos estudos que apresentam as situações de violência que chegam ao
serviço, não consta na Portaria da Rede de Atenção Psicossocial (2013), item(ns) que
tratem a respeito desse tipo de violação. Geralmente, os profissionais desse dispositivo
sentem-se desorientados em como lidar e/ou encaminhar demandas de violência
doméstica (Nyame, Howard, Feder, Trevillion, 2013), o que também pode estar
relacionado a uma formação que não contemple situações como essas.
Compreende-se que a rede de atendimento especializado em situações de violência é
incipiente nos grandes centros urbanos (Nunes, Guimarães, Sampaio, 2016), e se
agrava em virtude do elevado número de casos de violência e das dificuldades na
implementação das políticas públicas de proteção e garantia dos direitos das mulheres.
Nesse sentido, objetiva-se analisar: como se articulam as redes de cuidado (formais e
informais) das mulheres em situação de violência doméstica com demandas de saúde
mental e que são atendidas pelo CAPS II, especificamente em um município do interior
do Rio Grande do Norte.

Metodologia

Este estudo está orientado prioritariamente pela perspectiva qualitativa de pesquisa, por
privilegiar os sentidos e afetos, percebendo-os “nas polêmicas, nos desvios, nas ações
que fazem diferença, frente ao hegemônico, e que abrem espaço a imprevisibilidades”
(Rocha, 2006, p. 171).
Além disso, a metodologia desse projeto teve como referência a Análise Institucional,
uma modalidade de pesquisa-intervenção e problematização das políticas instituídas no
campo da saúde coletiva (Lourau, 1975; L’abbate, 2013). A tarefa da Análise
Institucional, nesse sentido, é descobrir, desvelar o não dito das instituições, a partir da
problematização e do questionamento às instituições (Lourau, 2004).
Trata-se de uma concepção teórico-metodológica de análise que parte da necessidade
de identificar os analisadores, já que, a partir deles, é possível discutir o que se mantém
e as mudanças no cuidado às mulheres em situação de violência doméstica. É
importante destacar que quando se fala em analisadores, compreende-se como os
acontecimentos que podem revelar as relações entre as lógicas instituídas e os
processos instituintes (Barbosa, Dimenstein, Leite, 2014).
A partir disso, tomou-se a violência contra a mulher como instituição, evidenciando no
contexto dos serviços o que tem permanecido (instituído) ou transformado (força
instituinte) na atenção à saúde mental e na defesa dos direitos dessas pessoas.
Ainda é importante destacar que esse estudo parte do princípio da pesquisaintervenção. Assim, a dimensão subjetiva do pesquisador e as situações vividas no
campo são parte das fontes na produção do conhecimento. Em suma, a neutralidade
científica é recusada dentro da pesquisa interventiva (Barbosa, Dimenstein, Leite,
2014).
Local
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A pesquisa foi desenvolvida especificamente no Centro de Atenção Psicossocial II
(CAPS II) da cidade de Santa Cruz- RN. Esta escolha se deu por esse serviço ter a
responsabilidade de fornecer uma atenção contínua e integral em rede à pessoas em
sofrimento psíquico grave.
Participantes
Os participantes deste estudo consistiram em: mulheres atendidas pelo CAPS II em
situação de violência doméstica; profissionais que as acompanham; e a rede informal
de cuidados (amigos, familiares, entre outros).
As mulheres foram escolhidas a partir de discussões realizadas com os profissionais
sobre quais usuárias poderiam ser tomadas como usuárias-guias, no sentido de serem
pessoas que apresentaram ou apresentam demandas de violência doméstica.
O conceito de “usuário-guia” se refere ao acompanhamento de usuário(s) que são
tomados como referência, a fim de analisar o cuidado em saúde e quais as redes formais
e informais que têm sido acionadas.
Instrumentos
Ao todo, foram realizadas quatro rodas de conversas com os profissionais do serviço,
duas entrevistas com duas usuárias atendidas pelo serviço e em situação de violência
doméstica, e uma entrevista com a mãe de uma das usuárias. Nesse sentido, obtevese 28 páginas digitalizadas de observações no diário de pesquisa utilizado durante o
processo.
No decorrer da pesquisa, principalmente nas quatro rodas de conversas com os
profissionais, foi utilizado o diário de pesquisa, no qual se tem a acumulação do escrito,
das experiências, reflexões e sentimentos, e, com o transcorrer do tempo, pode adquirir
uma dimensão histórica, tornando-se um banco de dados (Hess, 2006). O diário é
escrito no cotidiano, no momento em que se vive ou se pensa, diferenciando-se da
história de vida ou das memórias.
As quatro rodas de conversa realizadas se caracterizaram da seguinte forma:
apresentação breve aos profissionais sobre a proposta da pesquisa-intervenção em
questão; espaço de diálogo sobre o tema da violência doméstica, e decidir com os
profissionais quais mulheres poderiam ser entrevistadas; discussão sobre os resultados
parciais obtidos a partir da inserção no serviço, diálogo com os profissionais e entrevista
com uma usuária e sua mãe; apresentação final dos resultados do projeto como um
todo, e espaço para discutir questões relacionadas às vivências da usuárias
entrevistadas, as nossas vivências e as percepções dos profissionais.
Em relação às entrevistas, consistiram em conversas com as mulheres, familiares e
profissionais, a fim de conhecer a história dessas usuárias, deixando que falassem
livremente sobre isso. E, a partir desse relato, quando o diálogo permitia, se questionava
acerca das redes formais e informais que haviam sido acionadas como fonte de cuidado.
Por fim, foram produzidos ecomapas. Os ecomapas consistem em ferramentas
utilizadas para melhor compreender a organização social e familiar das pessoas
(Bergallo & Nascimento, 2018).
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Procedimentos
Após a submissão do projeto para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da
UFRN-FACISA (parecer nº 3.015.103), e observadas as recomendações éticas
previstas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, foram realizadas quatro
rodas de conversa com os profissionais do CAPS II sobre a violência doméstica, com o
intuito também de escolher as mulheres que estavam dentro do perfil da proposta da
pesquisa.
Após a escolha das duas usuárias-guias, foi iniciado o processo de contato com essas
mulheres, os profissionais que as acompanham no serviço, e também pessoas próximas
(como familiares e amigos).
Para a realização desse processo, foi levada em consideração a disponibilidade do
serviço e das usuárias em questão, a fim de não prejudicar em nenhum aspecto a
atuação do CAPS e nem deixar o ambiente desconfortável às mulheres.
Análise dos dados:
A partir das rodas de conversas e da transcrição das entrevistas, bem como dos demais
instrumentos utilizados, foram destacados os analisadores que revelaram os processos
instituídos e instituintes referentes a atenção em saúde às mulheres em sofrimento
psíquico e em situação de violência doméstica.

Resultados e Discussões

As duas mulheres entrevistadas como usuárias guias serão identificadas, de maneira
fictícia, como Violeta e Margarida. Violeta é uma mulher de 32 anos, acompanhada pelo
CAPS II de Santa Cruz-RN, desde agosto de 2018. Mãe de dois filhos do mesmo ex
marido, Violeta atualmente mora com seus pais e as duas crianças. Além disso, apenas
após a denúncia realizada pela mãe, Violeta passou a ser amparada pela justiça. É
amparada através de uma medida protetiva, que visa garantir a distância mínima de 200
metros entre a vítima e o agressor. Apesar disso, Violeta ainda recebe ameaças,
inclusive de morte, pelo ex cônjuge.
Nos encontros com Violeta ela apresentava inquietação e dificuldade de comunicação.
Segundo o relato da mãe, esse comportamento surgiu após muitos anos de violência
doméstica infligida pelo ex cônjuge de sua filha. A mãe de Violeta é o seu principal apoio
informal.
A outra usuária consiste em Margarida, uma mulher de 37 anos, acompanhada pelo
mesmo CAPS II desde março de 2020. É mãe de 3 filhos com seu esposo, com quem
atualmente mora. Margarida está em situação de violência doméstica desde sua
infância, pela sua família, e depois de casada, pelo seu esposo e familiares do esposo.
Margarida passou a ser atendida pelo serviço após tentar suicídio e ter passados por
dois episódios que requereram hospitalização. Ainda, em seu relato afirma que há 2
anos o esposo deixou de violentá-la fisicamente.
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O principal suporte informal de Margarida consiste em três mulheres: uma madrinha e
duas amigas. É possível citar que um grupo de dança do qual participa também faz parte
dessa rede de enfrentamento contra a violência.
A partir dessas histórias e dos dados obtidos dos outros instrumentos utilizados, foram
identificados 2 analisadores: O Enfrentamento da Violência; e O CAPS II como
dispositivo de cuidado. Ambos serão discutidos a seguir.
Analisador 01 - O Enfrentamento da Violência Doméstica
“Ele me batia, me chamava de prostituta. Ele disse que se eu arranjar outra pessoa, vai
me matar.” (Violeta)
“Enquanto ele estava com ela, namorava umas mulheres de fora e tratava ela assim,
tudo que era de palavrão ele dizia com ela. E batia nela na frente dos filhos.” (Mãe de
Violeta)
“Ele não queria que eu saísse de casa, eu era trancafiada. Não deixava eu sair, não
queria que eu tivesse amizade com ninguém [...], era pra eu viver dentro de casa.”
(Margarida)
A realidade de Violeta e Margarida é semelhante a de tantas outras mulheres que foram
ou são espancadas, humilhadas, perseguidas, ameaçadas, e aprisionadas em suas
próprias casas por seus familiares ou cônjuges. Compreende-se que a violência
doméstica se refere a um fenômeno envolvido por afetos e expectativas sobre a
construção de uma família, e comumente tem como agressor alguém em que havia sido
depositada confiança e esperança em compartilhar a vida. Nesse sentido, o sofrimento
dessa violação é permeado pela impotência, decepção e desesperança, tendo agravos
no nível físico, emocional e na saúde mental dessas mulheres (Guedes, Silva e
Fonseca, 2009).
Ambas as mulheres em situação de violência doméstica possuem suporte de pelo
menos uma pessoa inserida no meio familiar, o que pode ser observado nos ecomapas
produzidos (apêndices A e B). Nesse sentido, o apoio familiar se mantém instituído
como uma rede informal de cuidado, e é um suporte de fundamental importância no
processo de cuidado da mulher em situação de violência e com demandas de saúde
mental. Os familiares são considerados, na maioria das vezes, como protetores (Santi,
Nakano, Lettiere, 2010) e compõem o contexto sociocultural da pessoa que demanda
cuidado. Além disso, Violeta e Margarida recebem apoio, principalmente, de outras
mulheres, o que reforça o dado que à figura feminina é delegado esse papel de
cuidadora do lar e das pessoas ao redor que precisam de ajuda (Kantorski et al., 2019).
No entanto, a rede informal por si só não é suficiente para suprir as demandas da mulher
em situação de violência doméstica e sofrimento ético-político, o que leva à busca pela
rede formal de cuidado, como os serviços oferecidos no âmbito da saúde mental. No
caso de Margarida e Violeta, ambas recorreram ao CAPS II.
Destaca-se que a relação entre as duas redes (informal e formal) deve ser de articulação
no cuidado, o que, infelizmente, não tem sido um processo instituinte na situação em
questão.
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“É perceptível o quanto a rede formal se articula de forma limitada à rede informal de
cuidado. Essa relação se resume a um contato breve dentro do próprio serviço entre um
profissional e algum membro da família ou amigo que veio como acompanhante do
usuário. Não há um contato direto com o território das pessoas. Não existem visitas que
busquem conhecer o contexto informal dos usuários. Assim, a rede formal atua fechada
em si mesma, e a rede informal da mesma maneira (Diário de Pesquisa, 31/05/19).”
Nesse sentido, é válido destacar que o profissional em saúde faz parte de uma rede, e
sua atuação não se resume ao que realiza dentro do serviço. É necessária a inserção
no território das pessoas, superando as paredes institucionais, e criando parcerias com
dispositivos informais de cuidado que fazem parte da história concreta e singular dos
indivíduos (Silva & Pinho, 2015). Compreende-se a importância do resgate do contexto
e da vida cotidiana da pessoa que busca o serviço, a fim de identificar e não silenciar
questões para além do que é dito nos sintomas (Zanello & Silva, 2012). Além disso, a
inserção do cuidado informal como dispositivo de apoio, consiste em um recurso que
promove autonomia e participação social dos usuários no cuidado em saúde (Eslabão
et al., 2017). Ainda, a articulação entre essas redes requer um trabalho conjunto, em
que, principalmente a rede formal, busque conhecer o território e a rede informal dessas
mulheres, para, relacionados, construir o cuidado (Kemper et.al, 2015).
Como movimento instituinte no processo de enfrentamento da situação de violência
contra a mulher, é possível citar o processo de sororidade das profissionais do serviço
em relação às mulheres atendidas. E aqui é importante destacar, em primeiro lugar, que
a maior parte dos profissionais do serviço CAPS II em questão, consiste em mulheres;
e que a noção de sororidade aqui adotada se refere a compreensão de que a mulher
não deve ser odiada pela sua condição de ser mulher, em decorrência da “rivalidade
feminina” socialmente construída. Além disso, compreende-se as críticas relacionadas
à noção de sororidade, e aqui utiliza-se o termo a partir da consideração que existem
diferenças entre as mulheres, seja por cor, classe econômica ou outro aspecto, que
reiteram que não se pretende propor uma “igualdade utópica” a partir desse conceito
(Silva, 2016).
Ao comparar a primeira roda de conversa realizada com essas profissionais e a última,
é evidenciado um olhar distinto com relação à situação de violência vivenciada pelas
mulheres atendidas pelo CAPS II. Na primeira roda de conversa era notável ainda a
culpabilização e naturalização da violência doméstica. Já na última, o olhar se voltava
para uma lógica de existência de um sistema de opressão socialmente construído para
as mulheres.
Analisador 02: O Caps II como dispositivo de cuidado
A partir da análise dos dados, também foi observada uma dificuldade que se mantém
instituída no cuidado em saúde mental, principalmente no que se refere às mulheres em
situação de violência doméstica: a falta de estrutura dentro dos serviços para acolher
essas situações.
Esta realidade do CAPS II de Santa Cruz também já foi constatada em outras
localidades, em que se notou o quanto os profissionais não são capacitados para esse
acolhimento e que, comumente, não há Educação Permanente nesses espaços (Jong,
Sadala, Tanaka, 2008; Feder e Trevillion, 2013).
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De fato, não existem protocolos no CAPS II para questões específicas sobre a violência
doméstica. Além disso, quando casos de violência contra a mulher são identificados
dentro do serviço, estes não são notificados (Barbosa, Dimenstein & Leite, 2014). Isso
pode estar relacionado também à naturalização da violência doméstica.
“No que se refere a violência doméstica, observei que não existe uma discussão entre
os profissionais acerca da temática, mesmo sendo uma situação presente nesse
contexto, e talvez isso (além da limitada educação permanente) contribua na carência
do serviço em lidar com demandas desse tipo (Diário de Pesquisa, 31/05/19).”
Compreende-se aqui que a Educação Permanente em Saúde, dentro da proposta do
Sistema Único de Saúde (SUS), busca contribuir na transformação dos processos de
formação profissional, e promover uma aprendizagem significativa e carregada de
sentidos. Com isso, espera-se que as práticas profissionais se reinventem pela reflexão
crítica e pela problematização do que têm sido realizado pelo serviço. Ainda, é
importante destacar que essa problematização surge justamente das situações que o
serviço recebe no dia-a-dia e a dinâmica da organização da equipe (Brasil, 2004).
Ocorre que, na maioria das vezes, as usuárias do CAPS II relatam a situação de
violência apenas para psicóloga. E, se essa profissional não tiver abertura dentro do
serviço para a discussão desses casos, a fragmentação do cuidado continua instituída,
e não há o acionamento de outros dispositivos da rede que possam contribuir no cuidado
integral dessas mulheres. Além de fomentar ainda mais o processo instituído de
invisibilização do sofrimento psíquico vivenciado pelas mulheres.
Para Guedes, Silva e Fonseca (2009), existem três aspectos que produzem e
contribuem na invisibilização dos efeitos da violência na saúde física e psicológica das
mulheres: a ausência de denúncia pela mulher acerca da violência, apenas
apresentando queixas sintomáticas aos serviços; formação fragmentada dos
profissionais, ainda pautada em um modelo tradicional; e a maneira pela qual as
identidades de gênero foram construídas, uma vez que à mulher são direcionados
estereótipos de submissão e obediência.
Segundo o Relatório sobre Saúde Mental no Mundo (OMS, 2001), os múltiplos papéis
delegados às mulheres (de esposas, mães, educadoras, cuidadoras) contribuem na
condição de maior risco em manifestação do sofrimento ético-político nesse público.
Além disso, as mulheres também têm mais vulnerabilidade em vivenciar o silenciamento
desse sofrimento (Zanello & Silva, 2012). E, assim, se fazem cada vez mais necessárias
as discussões sobre gênero dentro do campo da Saúde Mental, para não reforçar esses
papéis sociais determinados, e contribuir na visibilização das questões de gênero como
aspectos que podem levar ao adoecimento psíquico (Zanello, Fiuza e Costa, 2015).
Como processo instituinte no CAPS II é possível citar que este projeto possibilitou um
espaço de diálogo para esses profissionais acerca do tema da violência doméstica e do
sofrimento psíquico. Em uma das conversas com a psicóloga do serviço, esta relatou
que o presente projeto de pesquisa é, do seu conhecimento, o primeiro estudointervenção realizado que tratou sobre a temática da violência doméstica no CAPS II de
Santa Cruz. A isso pode-se destacar, em primeiro lugar, a importância da inserção da
universidade nesses serviços como um suporte de Educação Permanente; e um
possível movimento instituinte que possa estar ocorrendo dentro da instituição a partir
da realização dessa pesquisa-intervenção.
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Por fim, destaca-se como limitações para essa pesquisa, entre outras questões, a
dificuldade de acesso à rede informal das usuárias. Isso porque não foi possível dialogar
mais com a rede informal das usuárias, em decorrência da incidência do Covid-19, o
que prejudicou a possibilidade de aprofundar a discussão sobre essa rede.

Conclusão

A partir da realização dessa pesquisa foi possível compreender o quanto as mulheres
em situação de violência, apesar de terem alcançado avanços no que concerne às leis
de proteção e garantia de direitos, ainda sofrem com a fragilidade do cuidado instituída
dentro dos serviços de saúde e assistência.
A naturalização, invisibilização e silenciamento da violência também são dificuldades
que se mantém instituídas, o que tem relação com questões de gênero que ainda
colocam a mulher em um papel submisso. Isso supõe a necessidade da Educação
Permanente dentro desses espaços, a fim de sensibilizar os profissionais na
compreensão desse fenômeno, e prepará-los para o acolhimento qualificado dessas
mulheres.
Além disso, é necessário que a rede de cuidado formal busque a integração com a rede
informal dos usuários do serviço, para conhecer o território dessas pessoas e possibilitar
a corresponsabilidade do cuidado, visando o rompimento da desarticulação instituída
entre essas duas redes.
Os processos instituintes observados (sororidade e abertura para diálogo sobre o tema
da violência doméstica), supõem que a realização de pesquisa-intervenção nos
dispositivos de saúde é uma ação pertinente. Além disso, reforça o papel da
universidade na comunidade, principalmente quando se trata de uma instituição que tem
entre suas funções o fortalecimento da interiorização das redes de enfrentamento.
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Anexos

Ecomapa da Usuária Violeta
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Ecomapa da Usuária Margarida
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TÍTULO: ANÁLISE DA ROTINA AMBULATORIAL DE PACIENTES PÓS-AVC QUANTO
À IMPLEMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS DURANTE A FISIOTERAPIA
Resumo
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema global. Após o primeiro
AVC os riscos de novos eventos são altos, mas podem ser minimizados se intervenções
com exercícios aeróbicos forem realizadas. O exercício aeróbico é seguro, e contribui
para reduções clinicamente significativas da pressão arterial, o preditivo modificável
mais forte para o AVC secundário. Objetivo: Verificar se há implementação do treino
aeróbico na prática ambulatorial, seu grau de eficácia conforme protocolos, assim como,
estratégias de autogerenciamento em pacientes pós-AVC. Métodos: Trata-se de um
estudo observacional do tipo transversal. A amostra foi composta por 16 fisioterapeutas
registrados no CREFITO, atuantes na região do Trairi, que estavam atendendo ou que
já tivessem atendido pacientes com AVC em fase crônica. A coleta efetivou-se por meio
de um questionário online, e a análise dos dados foi realizada através dos gráficos e
tabelas disponibilizados pela plataforma do Google Forms. Resultados: Todos os
participantes concordaram que o treino aeróbico em pacientes com comprometimento
neurológico pode ser benéfico, e apesar de concordarem com as estratégias para
implementação do treino aeróbico, 93,8% do total da amostra acreditam que na prática
clínica ainda não é dada a devida importância para os fatores de risco modificáveis.
Conclusão: Mesmo com todas as estratégias de prevenção e promoção de saúde, ainda
existe um enorme déficit com relação a aplicação da teoria na prática.
Palavras-chave: Treino aeróbico; tempo sedentário; comprometimento neurológico;
TITLE: ANALYSIS OF THE AMBULATORY ROUTINE OF POST-STROKE PATIENTS
AS

TO

THE

IMPLEMENTATION

OF

AEROBIC

EXERCISES

DURING

PHYSIOTHERAPY
Abstract
Introduction: Stroke is a global problem. After the first stroke, the risks of new events are
high, but can be minimized if processes with previous aerobic exercises are performed.
Aerobic exercise is safe, and contributes to clinically protected reductions in blood
pressure, the strongest modifiable predictor for secondary stroke. Objective: To verify if
there is implementation of aerobic training in outpatient practice, its degree of
effectiveness according to protocols, as well as, the self-management strategy in poststroke patients. Methods: This is an observational, cross-sectional study. The sample
consisted of 16 physical therapists registered with CREFITO, working in the Trairi region,
who were attending or who had already attended patients with chronic stroke. The
collection was carried out through an online questionnaire, and an analysis of the data
was carried out through the graphs and tables provided by the Google Forms platform.
Results: All participants agreed that aerobic training in patients with neurological
impairment can be beneficial, and although they agree with the strategy for implementing
aerobic training, 93.8% of the total sample believes that clinical practice is not yet given
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due importance for modifiable risk factors. Conclusion: Even with all prevention and
health promotion strategies, there is still a huge deficit in relation to the application of
theory in practice.
Keywords: Aerobic training; sedentary time; neurological impairment;
Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema global, em 2013 foi responsável
por 6,5 milhões de mortes, deixando quase 25,7 milhões de sobreviventes (FEIGIN et
al., 2016). De acordo com o Global Burden of Disease Study, o AVC é a segunda causa
mais comum de morte e a terceira causa mais comum de incapacidade em todo o
mundo. Em adultos com AVC, a prevalência de comportamentos de risco no estilo de
vida, como inatividade física, sobrepeso ou obesidade, é alta (BAILEY et al., 2019). O
baixo nível de atividade física, junto ao fumo, hipertensão, elevados índices lipídicos e
glicêmicos, também podem influenciar na atrofia muscular esquelética, assim como na
sarcopenia precoce, que levam a consequente perda de força muscular, gerando um
ciclo vicioso de deterioração da saúde metabólica nessa população (MARZOLINI 2018).
A permeabilidade de AVE recorrente é alta, cerca de 24% das mulheres e 42% dos
homens terão outro evento (O’DONNELL, 2016). Entretanto, os riscos de novos eventos
podem ser minimizados se intervenções com exercícios aeróbicos forem realizadas em
pacientes após o primeiro AVC. O exercício aeróbico é seguro, e contribui para reduções
clinicamente significativas da pressão arterial, o preditivo modificável mais forte para o
AVC secundário (WANG et al., 2018). Tais exercícios são de extrema importância para
prevenção de doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, pois promovem indução
da bradicardia em repouso, seguida de aumento da variabilidade da frequência cardíaca
e efeito antiarrítmico, ou seja, controle da neurorregulação do coração através da
modulação vagal pelo sistema nervoso autônomo (FERREIRA, 2017). Para produzir
efeito sobre a função cardiorrespiratória, o exercício aeróbico depende de vários fatores,
como frequência, duração e intensidade. Estudos afirmam que em pacientes saudáveis
devem ser realizados por no mínimo 3 meses, 3 à 5 vezes por semana, com duração
média de 20 à 60 minutos, com intensidade de 50 à 85% VO2 máx (PANG, 2013),
entretanto, não se sabe como esse tipo de exercício está sendo implementado na
reabilitação de pacientes com lesões neurológicas. As pessoas que sofreram AVC são
consideradas altamente sedentárias. Ao contrário do nível ideal para atividade de
intensidade moderada (60-75 minutos/dia) capaz de neutralizar o risco de complicações
associadas ao tempo sedentário (> 8 h/dia), pacientes que sofreram AVE, em média,
possuem níveis de atividade muito baixos (4,9 min/dia) e são altamente sedentários
(10,9 h/dia). Situação que é bem mais grave no 1 primeiro ano após o evento (ENGLISH
et al, 2016). O descondicionamento aeróbico é muito comum após o AVC, podendo
contribuir para as limitações da marcha, especialmente em relação à resistência à fadiga
(BOYNE et al, 2017). A grande maioria das pessoas que sobrevivem ao AVE, recuperam
a capacidade de deambular sem assistência física contínua de outra pessoa. Menos de
10%, atingem uma boa velocidade de caminhada e, principalmente, a resistência
adequada para retornar às AVDs. O descondicionamento aeróbico é comum e contribui
diretamente com a capacidade de caminhar médias distâncias (BELLINGER et al,
2014). Numa revisão sistemática, Kendall e Gothe (2016) verificaram que pacientes que
foram submetidos ao treinamento aeróbico, que envolvia especialmente caminhada em
esteira com e sem barras, melhoraram sua mobilidade quando comparados os testes
de caminhada de 6 minutos e 10 minutos. Porém, apesar das evidências demostrando
que o treinamento aeróbico pode melhorar o nível de funcionalidade, mobilidade,
equilíbrio, uso de membros superiores e qualidade de vida (AN; SHAUGHNESSY,
2011), outros estudos devem ser publicados (PANG et al, 2013). O presente plano de
pesquisa teve como objetivo verificar se há implementação do treino aeróbico na prática
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ambulatorial, seu grau de eficácia conforme protocolos, assim como, estratégias de
autogerenciamento em pacientes pós-AVC.
Metodologia
O presente relatório destina-se a informar, bem como discutir os resultados obtidos após
a realização do plano de trabalho referente ao plano de pesquisa, ANÁLISE DA ROTINA
AMBULATORIAL DE PACIENTES PÓS-AVC QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE
EXERCÍCIOS AERÓBICOS DURANTE A FISIOTERAPIA. Trata-se de um estudo
observacional do tipo transversal de caráter analítico que será realizado na Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, campos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A execução do projeto foi
distribuída em 3 fases: a primeira destinou-se a analisar o nível de atividade física e
comportamento sedentário antes e após o AVC, assim como também correlacionou
esse fator à severidade da lesão, para isso utilizou-se os questionários Mini-Exame do
Estado Mental (MEEM), Questionário de Baecke Modificado para Idosos (QBMI) e
Questionário Internacional de AF (IPAQ); a segunda fase buscou avaliar, por meio de
um questionário online aplicado a Fisioterapeutas da região do Trairi, se havia
implementação do treino aeróbico na prática ambulatorial, seu grau de eficácia conforme
protocolos, assim como, estratégias de autogerenciamento em pacientes pós-AVC; por
fim, na terceira fase, foi desenvolvido um manual para aplicação de estratégias de
autogerenciamento, tendo como base as respostas obtidas na primeira fase deste
projeto. O plano de trabalho referente a este relatório corresponde a segunda fase do
projeto, na qual foi desenvolvido um questionário online intitulado: NÍVEL DE
ATIVIDADE FÍSICA EM PACIENTES COM COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO
PÓS AVC. O mesmo foi elaborado através da plataforma de formulários do google, suas
perguntas foram distribuídas e classificadas entre 5 seções. Na primeira seção estava
anexado o termo de consentimento livre e esclarecido, dessa forma, os participantes só
seguiam para a próxima seção caso concordassem com ele. Os dados pessoais e
profissionais do participante foram organizados na segunda e terceira seção
respectivamente. Na quarta seção foram agrupadas perguntas referentes ao treino
aeróbico em pacientes com comprometimento neurológico. Por fim, na quinta seção
estavam contidas perguntas sobre a implementação de treino supervisionado. A
população estudada configurava fisioterapeutas registrados no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), da primeira região, CREFITO1,
atuantes na região do Trairi (Lajes Pintadas, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo
Redondo, São Bento do Trairi, Japi, Monte das Gameleiras, Sítio Novo, Serra Caiada,
Boa Saúde, São José do Campestre, Tangará, Serra de São Bento e Santa Cruz), que
estavam atendendo ou que já tivessem atendido pacientes com AVC em fase crônica,
eles foram convidados a participar do estudo respondendo ao questionário enviado por
e-mail. Os participantes receberam o link contendo o endereço eletrônico do
questionário, o qual foi encaminhado para os e-mails de todos os profissionais ativos da
região, com ajuda do CREFITO 1. O mesmo link também foi disponibilizado em grupos
acadêmicos e profissionais, nas redes sociais. Após responder ao questionário, os
voluntários recebiam um e-mail automático contendo o termo de consentimento livre e
esclarecido. O link esteve disponível para respostas durante o período de 19/11/2019 a
02/07/2020. O questionário obteve um total de 92 respostas, 9 foram eliminadas por
serem produto de mais de uma resposta pelo mesmo profissional. 67 profissionais
tiveram suas respostas eliminadas por não atuarem na região do Trairi. Respeitando os
critérios de inclusão, a amostra foi composta por 16 profissionais, dos quais 15 residiam
em Santa Cruz e 1 em Campo Redondo. A análise das respostas obtidas foi realizada
por meio dos gráficos disponibilizados pela plataforma Google Forms.
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Resultados e Discussões
Apenas 16 voluntários tiveram suas respostas analisadas, o que pode ser colocado
como um ponto negativo nesse estudo, já que o baixo número de profissionais dentro
dos critérios de inclusão para compor a amostra, não é suficiente para induzir
conclusões expressivas sobre o tema. Em relação as respostas da sessão equivalente
aos dados profissionais, 9 (56,3%) possuíam apenas a graduação em fisioterapia, 4
(25%) haviam feito alguma especialização, 3 (18,8%) concluíram o mestrado, 1 (6,3%)
já possuía o doutorado e 1 (6,3%) havia passado por alguma residência. Em relação ao
nível de experiência, 14 (87,5%) possuíam de 1 a 3 anos, 1 (6,3%) de 4 a 6 anos, e 1
(6,3%) disse não atuar na profissão. Sobre o local de atuação, 7 (43,8%) atendiam em
domicílio, 5 (31,3%) trabalhavam em clínica ou consultório próprio, 4 (25%) eram
funcionários de alguma clínica particular, 4 (25%) eram servidores públicos contratados,
e 4 (25%) eram servidores públicos concursados. Quanto a área de maior atuação, 10
(62,5%) responderam fisioterapia traumato-ortopédica, 8 (50%) neurofuncional, 4 (25%)
gerontologia, 3 (18,8%) saúde da mulher, 2 (12,5%) esportiva, e por último, as áreas
correspondentes a aquática, oncologia, e osteopatia obtiveram 1 (12,5%) resposta cada.
A aceitação de profissionais no questionário, que apesar de não relatarem a fisioterapia
neurofuncional como maior área de atuação, mas que já atenderam ou atendiam
pacientes de AVC, foi importante para cruzar distintos pontos de vistas entre os
conhecimentos e práticas adotadas em outras áreas específicas da fisioterapia,
diferentes da área neurofuncional. Na sessão referente ao “treino aeróbico em Pacientes
com comprometimento neurológico, quando questionados se o treino aeróbico em
pacientes com comprometimento neurológico poderia ser benéfico, 9 (56,3%) afirmaram
concordar totalmente, e 7 (43,8%) apenas concordaram, essas respostas foram
compatíveis com dados encontrados na literatura. De acordo com Blumethal (2007) a
prática regular de exercícios aeróbicos promove inúmeros benefícios. Quando
perguntados se possuíam conhecimento sobre estudos que traziam a importância e
eficácia do treinamento aeróbico em pacientes pós AVC na fase crônica, 8 (50%)
responderam positivamente, enquanto 8 (50%) responderam negativamente, essa
divisão de respostas pode ser explicada por meio da área de maior atuação dos
profissionais, já que dos 16, 8 responderam atuar com maior frequência na fisioterapia
neurofuncional, dessa forma possuem maior conhecimento sobre estudos relacionados
ao tema. Já sobre realizar alguma avaliação do grau de atividade física ou
condicionamento físico nos seus pacientes neurológicos, 10 (62,5%) voluntários
responderam negativamente, enquanto 6 (37,5%) responderam positivamente. Quando
perguntados se durante sua avaliação neurológica ou intervenções sentiam-se
preparados para avaliar os níveis de atividade física ou condicionamento físico em caso
de necessidade, 9 (56,3%) voluntários afirmaram que sim, enquanto 7 (43,8%)
responderam que não. Em relação a afirmação: “Acredita-se que pacientes com
diagnóstico de AVC já possuíam baixo condicionamento aeróbico e alto comportamento
sedentário. Porém, vemos que, na prática clínica, ainda não é dada a devida importância
para esses fatores de risco modificáveis”, 9 (56,3%) disseram concordar, 6 (37,5%)
concordavam totalmente, e 1 (6,3%) discordou, tais respostas devem ser vistas com
preocupação, pois é extremamente necessário que seja dada maior importância para
os fatores de riscos modificáveis do AVC, tendo em vista que a maior parte dos casos
poderia ser evitada se fosse dada a devida atenção. Sobre a assertiva: “Mesmo que o
paciente não apresente interesse ou não exponha nas suas queixas, vontade em
retornar às atividades laborais e/ou as atividades de esporte e lazer, a busca por dados
que avaliem a funcionalidade e o nível de condicionamento físico parecem ser
negligenciadas”, 11 (68,8%) concordaram, 3 (18,8%) concordaram totalmente, e 2
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(12,5%) discordaram. A respeito da afirmação: “A ausência de dados que possam
avaliar a severidade do baixo condicionamento físico, da inatividade física e do aumento
do tempo sedentário, não influencia na construção de intervenções que contemplem
treinos aeróbicos”, 11 (68,8%) discordaram, 4 (25%) discordaram totalmente, e 1 (6,3%)
concordou. Quanto a assertiva: “A formação clínica e crenças atuais não estão ligadas
ao desinteresse na implementação da prática de treino aeróbico em pacientes com
diagnostico de AVC”, 6 (37,5%) discordaram, 6 (37,5%) concordaram, 3 (18,8) foram
indiferentes, e 1 (6,3%) discordou totalmente. Já sobre a afirmação: “A necessidade de
teste de esforço, de equipamentos como monitores de frequência cardíaca e pressão
arterial, assim como a falta de equipamentos como esteira, bicicletas e espaços amplos
são os principais fatores que dificultam a implementação dos treinos aeróbicos”, 9
(56,3%) concordaram, 5 (31,3%) discordaram, 1 (6,3%) foi indiferente, e 1 (6,3%)
discordou totalmente. Sobre a assertiva: “Na reabilitação de pacientes pós AVC, quando
em tratamento para melhorar o condicionamento físico, não é recomendado utilizar
protocolos de práticas regulares, como 3 a 5 vezes por semana e 30 a 50 minutos por
dia, com monitorização da Frequência Cardíaca e/ou VO2 máx, como em qualquer outro
paciente”, 9 (56,3%) discordaram, 4 (25%) foram indiferentes, 2 (12,5%) discordaram
totalmente, e 1 (6,3%) concordou. Na sessão 5, referente a implementação do treino
aeróbico supervisionado, diante da afirmação: “Para que o paciente mantenha as
atividades em domicílio, é necessário que o terapeuta faça uso de cartilhas
personalizadas, únicas ou substituídas periodicamente, para que, após a alta
fisioterapêutica, o paciente possua condições de manter as atividades a domicílio”, 11
(68,8%) voluntários responderam concordar, 3 (18,8%) concordaram totalmente, e 3
(12,5%) discordaram. Sobre a assertiva: “Para que haja sucesso e manutenção da
prática regular das atividades, o terapeuta, além de fornecer cartilhas, deve repassar
instruções sobre os exercícios e realizar um treinamento para que não haja dúvidas”, 9
(56,3%) concordaram totalmente, e 7 (43,9%) apenas concordaram. Quando
perguntados a respeito do conhecimento sobre a expressão “Tempo sedentário” e sua
relação com a funcionalidade e condicionamento físico dos pacientes com diagnóstico
de AVC, 9 (56,3%) afirmaram conhecer, enquanto 7 (43,8%) responderam não
conhecer. Por último, quando questionados se utilizavam de estratégias para promoção
e prevenção da saúde, como a promoção de atividade física e redução do tempo
sedentário, todos os 16 voluntários responderam de forma positiva. Essas respostas,
apesar da amostragem pequena, devem ser levadas em consideração, pois apesar de
implementarem estratégias viabilizando a redução do tempo sedentário, ainda há um
déficit de conhecimento específico sobre o AVC no âmbito profissional, o que pode
dificultar o trabalho na prática clínica.
Conclusão
Todos os participantes dessa pesquisa concordaram que o treino aeróbico em pacientes
com comprometimento neurológico pode ser benéfico. E apesar de concordarem com
as estratégias para implementação do treino aeróbico, 15 participantes correspondentes
a 93,8% do total da amostra acreditam que na prática clínica ainda não é dada a devida
importância para os fatores de risco modificáveis. Ante o exposto, é perceptível que
mesmo com todas as estratégias de prevenção e promoção de saúde, ainda existe um
enorme déficit com relação a aplicação da teoria na parte prática.
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TÍTULO: Efeito da crioterapia na propriocepção dos Músculos do Assoalho Pélvico em
mulheres Incontinentes Urinárias
Resumo
Objetivo: Avaliar o efeito da crioterapia na propriocepção dos músculos do assoalho
pélvico (MAP) de mulheres com incontinência urinária de esforço (IUE). Metodologia:
Estudo longitudinal com 33 mulheres com IUE, maiores de 35 anos, que realizaram em
dois dias a avaliação e a intervenção. No primeiro dia as voluntárias realizaram
anamnese, e responderam os questionários King’s Health Questionnaire (KHQ), o
Incontinence Severity Index Questionnaire (ISI-Q), avaliação física com o teste do
absorvente de uma hora, avaliação da função e manometria dos MAP. Após 48h,
realizou-se a crioterapia intravaginal por 40 segundos, em seguida foi realizada
reavaliação por meio da avaliação da função e manometria dos MAP. O Teste de
Shapiro–Wilk evidenciou uma distribuição não paramétrica dos dados, o teste de
Wilcoxon foi utilizado para análise intragrupo e o teste de Spearman analisou possíveis
correlações. O nível de significância adotado foi de 5%. Resultado: A mediana da idade
foi de 47,00 anos (intervalo interquartil, 37,00 - 52,50), a severidade da IU foi Moderada
de acordo com o ISI-Q, o domínio limitações físicas do KHQ foi de 50,00 (Intervalo
Interquartil, 16,66 - 83,33). Após a aplicação da crioterapia foi observado aumento
significativo no Power (p=0,000), Endurance (p=0,001), Repetitions (p=0,009), fast
(p=0,004) e da segunda medida da manometria (p=0,032). Conclusão: A crioterapia
parece ser um método eficaz para o ganho de propriocepção dos MAP nas mulheres
com IUE da amostra.
Palavras-chave: Incontinência urinária, Crioterapia, Propriocepção, Assoalho Pélvico.
TITLE: EFFECT OF CRYOTHERAPY ON THE PROPRIOCEPTION OF MUSCLES OF
THE PELVIC FLOOR.
Abstract
Objective: To evaluate the effect of cryotherapy on the proprioception of the pelvic floor
muscles (PFM) in women with stress urinary incontinence (SUI). Methods: Longitudinal
study with 33 women with SUI, over the age of 35, who underwent evaluation and
intervention in two days. On the first day, the volunteers performed anamnesis, and
answered the King’s Health Questionnaire (KHQ), the Incontinence Severity Index
Questionnaire (ISI-Q), physical evaluation with the one-hour absorbent test, function
assessment and PFM manometry. After 48h, intravaginal cryotherapy was performed for
40 seconds, then reassessment was performed by assessing the function and
manometry of the PFM. The Shapiro – Wilk test showed a non-parametric distribution of
the data, the Wilcoxon test was used for intragroup analysis and the Spearman test
analyzed possible correlations. The level of significance adopted was 5%. Result: The
median age was 47.00 years (interquartile range, 37.00 - 52.50), UI severity was
Moderate according to ISI-Q, the physical limitations domain of KHQ was 50.00
(Interquartile range, 16.66 - 83.33). After the application of cryotherapy, a significant
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increase in Power (p = 0.000), Endurance (p = 0.001), Repetitions (p = 0.009), fast (p =
0.004) and the second manometry measurement (p = 0.032) was observed. Conclusion:
Cryotherapy seems to be an effective method for gaining proprioception of PFM in
women with SUI in the sample.
Keywords: Urinary Incontinence, Cryotherapy, Proprioception, Pelvic Floor
Introdução
A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina
(HAYLEN et al., 2010) e é considerada como uma das mais prevalentes disfunções dos
músculos do assoalho pélvico (MAP) entre as mulheres, atingindo de 30 a 60% da
população feminina mundial (HAYLEN et al., 2010) e 61% das mulheres brasileiras
(MENEZES et al., 2012). O tipo mais frequente de IU é a incontinência urinária de
esforço (IUE) que é a queixa de perda involuntária de urina em esforço físico (HAYLEN
et al., 2010). Além da IUE, existe a incontinência urinária de urgência (IUU) que é
definida como queixa de perda involuntária de urina associada à urgência miccional
(HAYLEN et al., 2010), e a incontinência urinária mista (IUM) que é a associação da
perda involuntária de urina na urgência miccional e ao realizar esforço físico, como
espirrar ou tossir (HAYLEN et al., 2010). Atualmente a Sociedade Internacional de
Continência (ICS, 2010) recomenda que a fisioterapia seja considerada como a primeira
opção de tratamento para mulheres incontinentes urinárias, e diversas são os tipos de
avaliações utilizadas, como os questionários de qualidade de vida (PARK et al., 2018),
de severidade da incontinência urinária (ZINCIR et al., 2018), além da avaliação física
em que é realizada por meio da: avaliação funcional dos MAP; manometria dos MAP;
eletromiografia; dinamômetria e o teste do absorvente (BØ et al., 2017). JUSTIFICATIVA
De acordo com (DUMOULIN et al., 2014) o tratamento de cinesioterapia para
fortalecimento dos MAP é o mais indicado para pacientes com IU. Entretanto para que
este tratamento seja eficiente é necessário que a mulher tenha uma boa propriocepção
dos MAP. Estudos indicam que de 30 a 50% das mulheres com disfunção dos MAP
apresentam dificuldade de contrair este grupo muscular corretamente (BØ et al., 2012;
PINHEIRO et al., 2012) comprometendo os resultados do tratamento fisioterapêutico.
No caso de pacientes com dificuldade proprioceptiva é indicado o uso de terapias
adjuvante como a eletroterapia, manometria e eletromiografia dos MAP, além dos
métodos avaliativos que tem o objetivo de analisar a função dos músculos do assoalho
pélvico, podendo ser realizada por meio da observação clínica, palpação vaginal,
ultrassom, ressonância magnética, eletromiografia, manometria e cones vaginais (BØ
et al., 2005). A crioterapia é uma técnica muito utilizada na fisioterapia, entretanto na
região dos MAP este tratamento é indicado apenas com o objetivo de diminuir edema,
processo inflamatório e dor após laceração vaginal ou episiotomia no puerpério
(FRANCISCO et al., 2013; EAST et al., 2012; BELEZA et al., 2017). (CHARKOUDIAN,
et al., 2003) relatam em seu estudo que o frio é capaz de diminuir o fluxo sanguíneo da
pele por meio de vasoconstrição cutânea que resulta em uma diminuição da dissipação
de calor na superfície da pele, causando o resfriamento corporal e consequentemente
tremores e contrações musculares involuntárias (CHARKOUDIAN et al., 2003). Além
disso, (GUIRRO et al., 1999) relata que pode ocorrer estímulo no sistema nervoso
periférico com a diminuição da temperatura, promovendo uma facilitação do neurônio
alfa e provocando uma resposta neuromuscular. Por meio destes estudos citados acima
(GUIRRO, et al, 1999; CHARKOUDIAN et al., 2003), acredita-se que existe uma
possibilidade de que a crioterapia aplicada na região dos MAP seja capaz de promover
contração involuntária deste grupo muscular e desta forma auxiliar as mulheres no
aprendizado da contração correta dos MAP, melhorando a propriocepção destas
pacientes. Diante da ausência de estudos que avaliaram o efeito da crioterapia na
propriocepção dos MAP, da possibilidade de resultados promissores com o emprego de
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uma técnica barata, da alta prevalência de mulheres com IU e com dificuldade
proprioceptiva deste grupo muscular, justifica-se a necessidade de realizar estudos com
esse objetivo para aprofundar conhecimento nessa temática e contribuir para a
produção cientifica na área.
Metodologia
OBJETIVOS: OBJETIVO PRIMÁRIO Avaliar o efeito da crioterapia na propriocepção
dos músculos do assoalho pélvico em mulheres com Incontinência Urinária de Esforço.
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS • Comparar o efeito da crioterapia na propriocepção da
contração dos MAP em mulheres com incontinência urinária de esforço; • Avaliar o efeito
da crioterapia na função dos MAP pela avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA); •
Verificar o efeito da crioterapia na pressão de contração dos MAP; • Correlacionar a
severidade da IU com a Função e Pressão dos MAP; • Avaliar a qualidade de vida das
voluntárias do estudo. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, CAAE: 84941418.5.0000.5568. Trata-se de um estudo longitudinal que foi
realizado na Clínica Escola da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, no ano de
2019. Os critérios de inclusão foram: aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, mulheres com mais de 35 anos, com queixa de
IUE e que não realizaram tratamento fisioterapêutico para IU. Foram excluídas do
estudo mulheres: obesas com IMC acima de 35 kg/m² (JEFFREYS et al., 2003; CALLE
et al., 1999; WHO, 2010), infecção urinária ou vaginal no momento da avaliação;
prolapso de órgãos pélvicos maior que grau II (BOURCIER et al., 2005); desordens
cognitivas e neurológicas; hipertensão arterial descontrolada; incapacidade de realizar
a avaliação e que faziam uso de terapia de reposição hormonal (BØ, 1998; BADEN et
al., 2010; PARKKINEN et al., 2004; URDAN, 2005). COLETA As coletas foram
realizadas em dois dias: primeiro dia: avaliação inicial; Segundo dia: após 48 horas, foi
realizado o estímulo com a crioterapia e em seguida foi repetida a AFA e Manometria
dos MAP. AVALIAÇÃO INICIAL No primeiro dia todas as voluntárias realizaram uma
anamnese composta de informações do histórico ginecológico, obstétrico e urológico da
paciente, e foram respondidos os questionários King’s Health Questionnaire - KHQ
(KELLEHER, 1997) o Incontinence Severity Index Questionnaire - ISI-Q (SANDVIK,
1993), também o teste do absorvente de uma hora e pôr fim a AFA e manometria dos
MAP. O questionário KHQ avalia a qualidade de vida (QV) em mulheres com IU, foi
desenvolvido e validado em inglês (KELLEHER et al., 1997). Este instrumento contém
21 questões, sendo dividido em oito domínios: percepção geral da saúde, impacto da
IU, limitação de atividades diária, físicas e sociais, relacionamento pessoal, emoções,
sono/disposição, as pontuações para cada domínio variam de 0 a 100 e quanto maior a
pontuação obtida, pior é a QV relacionada àquele domínio (KELLEHER et al., 1997). Foi
traduzido e validado para o português e se mostrou ser um instrumento específico,
confiável e válido para avaliar a qualidade de vida de mulheres com IU. O ISI é um
instrumento sucinto, desenvolvido por Sandvik et al. (1993) traduzido e validado para o
português por Pereira et al., 2012. Este questionário é composto por duas questões a
respeito da frequência e quantidade da perda urinária (SANDVIK et al., 1993). A primeira
pergunta é “Com qual frequência você apresenta perda de urina?” e a pontuação da
resposta varia de 1 a 4. A segunda questão é “Qual quantidade de urina você perde
cada vez?” e a pontuação varia de 1 a 3. O escore final deste questionário é obtido a
partir da multiplicação dos escores da frequência pela quantidade da perda urinária, isso
possibilita que a IU seja classificada em leve (escore final 1-2), moderada (escore final
3-6), grave (escore final 8-9) ou muito grave (escore final 10-12) (PEREIRA et al., 2012).
Na AFA, foi utilizado o método PERFECT, a voluntária ficou na posição supina com 45º
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de flexão de quadril e joelho, em seguida a avaliadora introduziu dois dedos até um terço
distal do canal vaginal. No Power, a voluntária foi orientada a contrair os MAP o mais
forte possível, logo após, na fase de Endurance foi solicitado uma contração dos MAP
com maior força e durante o maior tempo possível, em seguida foi realizado a etapa das
Repetitions com sucessivas contrações com o máximo de tempo e força da etapa
anterior, e foi finalizado com o Fast com contrações rápidas dos MAP, e a força foi
classificada de acordo com Escala Modificada de Oxford de 6 pontos (LAYCOCK et al.,
2001). Na manometria dos MAP foi utilizado equipamento (Quark - Perina Biofeedback,
com graduação de 0-48 cmH20, Piracicaba - Brasil). As participantes foram
posicionadas em posição supina com flexão de quadril e joelho. O probe do Manômetro
foi recoberto com um preservativo masculino (Preservativo não lubrificado Ginec.
Madeitex), em seguida foi introduzido 3,5cm na cavidade vaginal e calibrado.
Posteriormente, as participantes foram orientadas e motivadas verbalmente a
realizarem três contrações de três segundos dos MAP com o máximo de força que
conseguiam. As participantes também são instruídas a evitar a contração abdominal,
glútea e de adutores de quadril durante a contração dos MAP, para que seja possível
isolar e verificar somente a contração dessa musculatura. O pico das três contrações foi
usado na análise deste estudo. INTERVENÇÃO No segundo dia, após 48 horas, as
voluntárias foram posicionadas na posição supina, com flexão de quadril e joelho. Em
seguida a crioterapia foi aplicada com um gelo no formato cilíndrico, com um perímetro
de 10,5 centímetros, envolto por um saco de plástico, uma camada de gaze e um
preservativo masculino e introduzido no canal vaginal por 40 segundos. O tempo de
permanência do gelo no canal vaginal foi de 40 segundos baseado em um estudo piloto
anterior que foi estimado a partir dos estudos de (CHARKOUDIAN et al., 2003) em que
relataram que em três minutos ocorrem arrepios/tremores e contrações musculares
involuntárias. Após o estímulo com a crioterapia, foi realizada a reavaliação por meio da
AFA e manometria dos MAP, seguindo o mesmo protocolo da avaliação inicial.
Resultados e Discussões
TABELA 1 - Características antropométricas, ginecológica, obstétrica e miccionais das
participantes do estudo (n=33) Na tabela 1 estão inseridas as características
antropométricas, ginecológicas, obstétricas e miccionais das participantes do estudo.
Participaram 33 mulheres com mediana de idade de 47,00 anos (intervalo interquartil,
37,00 - 52,50), e com IMC mediano de 28,02 (intervalo interquartil, 24,69 - 32,21) kg/m2.
Quanto ao tempo de IU a mediana foi 36,00 (intervalo interquartil, 12,00 - 60,00) meses.
Apresentou-se uma mediana de 2,00 partos vaginais por mulher e de 1,00 parto
cesáreo. O uso de fórceps teve mediana de 0,00 (intervalo interquartil, 0,00 - 1,00). Foi
relatado mediana de 19,00 (intervalo interquartil, 17,50 - 21,00) anos para sexarca e
13,00 (intervalo interquartil, 11,00 - 14,00) anos de idade para menarca. TABELA 2 Valores do teste do absorvente em 1h, escala ISI e questionário de incômodo
relacionado a IU. A mediana do teste do absorvente de 1 hora foi de 0,35g (Intervalo
Interquartil, 0,27 - 0,89). A mediana do domínio severidade do questionário ISI-Q foi de
4,00 (Intervalo interquartil, 3,00 - 6,00), ou seja, as mulheres da amostra apresentavam
uma severidade da IU moderada. Ao analisarmos os impactos da IU nos diferentes
domínios do questionário KHQ, observamos que o impacto da IU na QV teve mediana
de 33,33 (Intervalo Interquartil, 33,33 - 66,66), quanto a percepção de saúde a mediana
foi de 25,00 (Intervalo Interquartil, 25,00 - 50,00), limitações físicas mediana de 50,00
(Intervalo Interquartil, 16,66 - 83,33). TABELA 3 - Análise do grupo crioterapia segundo
o esquema PERFECT de avaliação funcional subjetiva do assoalho pélvico e
Manometria. Na comparação intragrupo após a aplicação da crioterapia, foi observado
um aumento significativo (p≤0,04) de todas as etapas do PERFECT e da segunda
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medida da manometria. TABELA 4 - Correlação entre PERF e manometria com o
questionário ISI Houve correlação negativa moderada entre a etapa Repetitions da AFA
da avaliação inicial com o item quantidade do questionário ISI (p=0,0137; r=-0,4249), e
uma correlação negativa fraca entre a etapa fast da avaliação final com o domínio ISI
quantidade (p=0,0285, r=-0,3813). DISCUSSÃO No presente estudo foi possível
verificar que houve uma melhora nos valores em todas as etapas da avaliação funcional
dos MAP e na segunda medida da manometria dos MAP, após a intervenção com a
crioterapia em mulheres com IUE. Indicando que a crioterapia pode apresentar algum
efeito no aprendizado da contração dos MAP. Além disso, verificou-se correlação
negativa moderada entre a etapa Repetitions da AFA da avaliação inicial e o domínio
quantidade do ISI, e uma correlação negativa fraca entre a etapa fast na avaliação final
com o domínio ISI quantidade. Essas variáveis inversamente proporcionais da etapa
Repetitions da avaliação inicial e do domínio quantidade do ISI, foi visto de forma
semelhante no estudo de (LUGINBUEHL H, et al. 2015) que observaram que a maior
ativação dos MAP pelos componentes de força influenciam positivamente a continência
feminina. Já a correlação negativa fraca entre a etapa fast na avaliação final e o domínio
quantidade do ISI pode ter sido observada pelo fato da melhora proprioceptiva
consequentemente melhor tempo de reação, ocasionada pelo tratamento com a
crioterapia. Na literatura não existem estudos que avaliaram o efeito do estímulo com a
crioterapia na propriocepção dos MAP, em consequência disso e pela busca de
tratamentos com menor custo, este estudo propôs avaliar a utilização da crioterapia para
estimular a propriocepção dos MAP, visto que a exposição ao frio estimula os
mecanismos para conservação de calor que induzem imediatamente a vasoconstrição
periférica (YAZIGI F 2017, WILLMORE & COSTILL, 2001, HESSELBERG et al, 1995),
promovendo assim aumento do fluxo nas veias profundas, ao mesmo tempo ocorre a
atuação de hormônios (norepinefrina, epinefrina e tiroxina) fazendo com que ocorra o
processo de termogênese pelo aumento da atividade muscular por meio do tremor
(YAZIGI F 2017). Por meio destes mecanismos fisiológicos da resposta ao frio, criou-se
a hipótese de que a crioterapia quando utilizada na região intravaginal pode contribuir
para o ganho de propriocepção dos MAP de mulheres com IUE por meio da contração
involuntária desta musculatura provocada pelo tremor. Em relação a qualidade de vida
foi possível verificar que as voluntárias apresentaram maior impacto no domínio
limitações físicas. Na literatura a limitação física está mais associada a IUM (KOMESU
YM, et al. 2016, SABOIA DM et al 2017), justificado pela perda urinária frequente e em
maior quantidade. Essa divergência pode ter acontecido pelos estudos apresentarem
amostras diferentes, e pela severidade grave característica da IUM, já que a amostra
dessa pesquisa apresenta severidade moderada de perda urinária. Nesse estudo, a
faixa etária mais prevalente foi de mulheres de 37 a 52 anos, idade em que a mulher
ainda é bastante funcional, tanto no mercado de trabalho quanto para atividades
domésticas. Quanto ao domínio impacto da IU que teve mediava de 33,33, corroborando
com os estudo de (KRHUT J. et. al, 2018) que demonstrou que mesmo o vazamento
urinário leve reduz significativamente a QV. No estudo verificamos que a crioterapia
pode ser utilizada com método para estímulo proprioceptivo em mulheres com IUE, por
se tratar de um método de fácil aplicação, baixo custo, com poucos efeitos colaterais ou
contraindicações (FRANCISCO A et al 2013). Esse estudo apresentou como limitação
a resistência de algumas mulheres por sentirem-se constrangidas com etapas invasivas
de avaliação e tratamento, a quantidade de intervenções que consistiu em apenas um
dia, e a falta de publicações científicas na área para melhor embasamento teórico. Para
estudos futuros podemos sugerir um número maior de intervenções e uma maior
amostra.
Conclusão
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A crioterapia se mostrou um método eficaz para o ganho de propriocepção dos MAP em
mulheres com IUE incluídas neste estudo. Sugerimos que a crioterapia pode ser usada
para ganho de propriocepção por se tratar de um método acessível, de baixo custo e
sem contraindicações, e verificamos a necessidade de outros estudos relacionados a
essa temática para aprofundar os conhecimento dessa nova terapia e contribuir para a
produção cientifica na área.
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TÍTULO: PLANO DE TRABALHO 01 - ANÁLISE DE CONTEÚDO SOBRE VIOLÊNCIA
E ESTRESSE NO TRABALHO DE PROFESSORES
Resumo
No contexto da violência escolar, ressalta-se a violência sofrida pelo corpo docente,
expressas na forma da violência psicológica, física e estatal. O presente trabalho tem
como objetivo analisar os impactos dos da violência escolar na saúde ocupacional do
profissional docente. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo exploratório-descritivo,
com base no método hermenêutico-dialético. Realizado em escolas da rede básica de
ensino público, do município de Santa Cruz/RN. Tendo como população do estudo 18
professores desta rede de ensino. A coleta de dados ocorreu por meio da estratégia de
Grupos Focais entre os meses de dezembro de 2017 a abril de 2018. O material obtido
por meio das gravações foi inicialmente transcrito e posteriormente organizado em um
corpus textual, para análise no software IRAMUTEQ, para categorização dos discursos
adotou-se a metodologia de Análise de Conteúdo. Com base nos dados emergiu a
categoria temática “Impacto da violência escolar na saúde dos professores”. A análise
dos dados aponta as consequências da violência escolar sofrida pelos docentes, dentre
elas desgaste emocional e físico, além do adoecimento (diabetes, hipertensão, gastrite
nervosa, entre outros), repercutindo na capacidade ocupacional e na satisfação com a
sua profissão. Faz-se necessário buscar estratégias de minimização dos conflitos, maior
apoio pedagógico e a assistência de profissionais de saúde ao docente buscando
reduzir as sequelas ocasionadas pela violência escolar.
Palavras-chave: Violência na escola; Violência contra professor; Saúde do trabalhador.
TITLE: Impacts of occupational stressors resulting from school violence on the health of
teaching professionals
Abstract
In the context of school violence, the violence suffered by the faculty is highlighted,
expressed in the form of psychological, physical and state violence. This paper aims to
analyze the impacts of school violence on the occupational health of the teaching
professional. It is an exploratory-descriptive qualitative study, based on the hermeneuticdialectic method. Held in public primary schools, in the municipality of Santa Cruz / RN.
The study population included 18 teachers from this school network. Data collection
occurred through the Focus Groups strategy between the months of December 2017 to
April 2018. The material obtained through the recordings was initially transcribed and
later organized in a textual corpus, for analysis in the IRAMUTEQ software, for
categorization of the speeches the Content Analysis methodology was adopted. Based
on the data, the thematic category “Impact of school violence on teachers' health”
emerged. The analysis of the data points out the consequences of school violence
suffered by teachers, including emotional and physical exhaustion, in addition to illness
(diabetes, hypertension, nervous gastritis, among others), reflecting on occupational
capacity and satisfaction with their profession. It is necessary to seek strategies to
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minimize conflicts, greater pedagogical support and the assistance of health
professionals to teachers, seeking to reduce the consequences caused by school
violence.
Keywords: School violence; Violence against teachers; Worker's health.
Introdução
O cenário da violência não é algo novo, tendo em vista que desde os primórdios da
humanidade existem relatos de casos de violência. A história refere segundo a bíblia
que Caim matou seu irmão Abel, aparecendo a figura inicial da violência, também podese citar que na idade média atos de violência física eram realizadas em público, por
exemplo mortes, mãos decepadas, entre outros (SANTOS, 2015).
Nesse contexto, a violência começou a crescer na sociedade de modo que tornou-se
banalizada. Quando se trata do termo violência é difícil defini-lo, tendo em vista a sua
influência e mutação de acordo com diversos fatores sociais, morais, econômicos,
psicológicos e institucionais. A violência tem sido tema recorrente nos noticiários dos
jornais, entre as notícias destaca-se: a violência escolar.
Casos como gangues invadindo escolas, professores agredidos pelos alunos, socos,
pontapés, indisciplinas, desrespeito, bullying, uso e tráfico de drogas, policiais
chamados à escola, alunos assassinados dentro da escola e depredação do patrimônio
público são alguns exemplos de ocorrências nas instituições de ensino noticiadas na
mídia quase que diariamente (FACCI, 2019).
É notório, que cada vez mais o ambiente escolar responsável pela educação e
socialização dos indivíduos tem observado seu espaço ser invadido pela violência
presente na sociedade. Priotto e Boneti (2009) trazem que “a violência escolar pode ser
entendida como uma construção social, que se dá em meio a interações entre sujeitos
no espaço escolar”. Enfatizando ainda a violência como um processo social, relacionado
a relações externas como internas, e institucionais, em particular no que tange às
relações sociais entre sujeitos diversos.
Nessa perspectiva, a violência escolar se revela de diferentes formas, tendo em alguns
momentos alunos, professores, familiares, diretores, funcionários e/ou pessoas
estranhas a escola como os responsáveis por tal prática. É importante voltar o olhar
para a violência escolar sofrida pelo corpo docente, já que além da desvalorização de
suas funções, também estão expostos a crescentes atos violentos, vindo do estado
(violência estatal), dos familiares dos alunos, dos alunos e dos diretores da escola.
Consequentemente, toda a violência sofrida ou vivenciada pelo professor, é responsável
por um fator de adoecimento no seu ambiente laboral.
Dados de 2013 de uma enquete da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) aponta que o Brasil lidera ranking de violência nas
escolas, quando 12,5% dos professores ouvidos afirmaram ser vítimas de agressões
verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana, seguido da
Estônia, com 11%, e a Austrália com 9,7%. Esse é o índice mais alto entre os 34 países
pesquisados - a média entre eles é de 3,4% (SANTOS,2015).
Portanto, diversas são as consequências na saúde e no desempenho dos professores
que são vítimas de algum tipo de violência escolar. McMahon et al. (2017) aponta em
sua pesquisa que professores vítimas de violência apresentaram sentimento de
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impotência, medo, estresse, emoções negativas e abandono da escola. Além deste,
outros estudos revelam uma maior frequência da Síndrome de Burnout, depressão,
ansiedade e diminuição da capacidade para o trabalho nos professores que
desempenham sua atividade ocupacional (KOGA et. al, 2015; CEBALLOS;
CARVALHO, 2019).
Considerando o exposto e destacando a imprescindível importância do papel docente
para o desenvolvimento e crescimento de um país, principalmente da escolarização
básica, faz-se necessário abrir espaço de debate no qual os professores possam
expressar acerca das questões desafiadoras presentes no exercício da profissão, já que
a violência escolar pode trazer consequências negativas para o desempenho da sua
função;
Para tanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos dos fatores
estressores ocupacionais decorrentes da violência escolar na saúde do profissional
docente.

Metodologia
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo exploratório-descritiva, com
base no método hermenêutico-dialético.
A pesquisa qualitativa busca responder questões muito subjetivas, que não pode ser
quantificada, ou seja, trabalha com foco na realidade, um universo de significados e
relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Optou-se pela
análise hermenêutico-dialético por constitui-se de um método complementar em que se
faz necessário constante atenção ao contexto pesquisado e sua interface com os
aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos (MINAYO, 2000; OLIVEIRA,2001)
O cenário da pesquisa consistiu em escolas da rede básica de ensino público, do
município de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Tendo como população do
estudos professores desta rede de ensino.
Segundo informações obtidas por meio da 7ª Diretoria Regional de Educação e Cultura
(DIREC) e Secretaria Municipal de Educação (SME), nessa localidade há um
quantitativo de 37 escolas que oferecem o ensino fundamental e/ou médio. Conforme o
levantamento junto à 7ª DIREC, o corpo docente em exercício de sala aula que leciona
no ensino fundamental e/ou médio na cidade de Santa Cruz, até junho de 2017,
encontra-se constituído por 205 professores, dos quais 77 atuam exclusivamente na
rede municipal, 125 na rede estadual e 03 possuem vínculos na municipal e estadual.
Assim, foram sorteados através do Excel, 02 (dois) estabelecimentos de ensino
públicos. Enfatiza-se que unidades escolares com ensino rural que contam com apenas
01 (um) professor não participaram do sorteio. A amostra foi por conveniência e
composta por 18 (dezoito) participantes. Para coleta de dados utilizou-se a estratégia
de Grupos Focais.
No qual, ocorreu o grupo focal I composto por 06 professores de uma instituição pública
(Escola X), situada em um bairro periférico da cidade e o grupo focal II que obteve a
participação de 12 professores que trabalham em uma escola pública de um bairro do
centro (Escola Z).
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A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2017 a abril de 2018. Adotouse como critério de inclusão, estar atuando em sala de aula há pelo menos 6 meses,
sendo estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: Os professores que
apresentavam vínculo concomitante na rede pública e privada; professores que se
encontravam afastados por licença para tratamento de saúde, licença maternidade,
licença prêmio nos últimos 6 meses; readaptados em desvio de função; àqueles que
estavam na condição de estagiários ou ocupavam corpo administrativo e pedagógico
durante a realização da pesquisa. Os recortes das falas dos participantes foram
identificados, com a letra P (de professor), seguido de um número de ordem (1, 2, 3...)
e a respectiva escola em que atua.
Desse modo, o material obtido por meio das gravações foi inicialmente transcrito e
posteriormente analisado. O material obtido foi organizado em um corpus textual, criado
a partir de um conjunto de textos para análise no software IRAMUTEQ, possibilitando
em uma melhor interpretação dos dados encontrados, além de auxiliar na categorização
das falas.
Para categorização dos discursos foi-se usado a metodologia de Análise de Conteúdo,
que é composta de três fases: pré-análise, exploração do material e resultados obtidos
e interpretação. A metodologia permite que os dados brutos sejam transformados em
unidades agregadas sistematicamente. Por fim os resultados, inferências e
interpretações, foram realizadas pela análise crítica reflexiva do material (BARDIN,
2004).
Quanto aos aspectos éticos, este estudo cumpriu os requisitos da Resolução Nº. 466/12
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, a qual trata da pesquisa
com seres humanos (BRASIL, 2013). O estudo aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, conforme a Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
(BRASIL, 2012), através de parecer nº 2.357.712 e CAAE 78921917.2.0000.5568,
garantindo assim o sigilo, anonimato, liberdade de recusa ou retirada do consentimento
em qualquer fase da pesquisa.

Resultados e Discussões
Com base nos dados obtidos foi criado uma categoria temática que será apresentada
abaixo:
Impacto da violência escolar na saúde dos professores
Inicialmente, os professores levantam sua opinião sobre a violência escolar, buscando
defini-la e enfatizando o reflexo social, dos valores e relações opressoras que esta
carrega, conforme no discurso abaixo:
“Eu acho assim... a violência escolar muitas vezes ela… é o comportamento violento
...a coisa da minúcia das micro relações mesmo, é uma coisa que já vem tanto da
estrutura social decadente, degradada como da própria cultura e das próprias condições
sociais, os próprios valores eles são opressores, são violentos, quando eu não aceito
um tipo de coisa, alguém vai me reprimir… a violência é dos dois lados…” (P_10).
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A violência no contexto escolar muitas vezes espelha o cenário em que a escola está
inserida, no sentido que a violência “entra na escola” de modo a fazer deste ambiente
que deveria ser educativo um local de reprodução de atos violentos e opressores
(CEBALLOS; CARVALHO, 2019). O discurso seguinte traz a preocupação dos
professores sobre esta aproximação cada vez maior da violência:
“Entre nós, nos momentos que nos encontramos, na sala de professores, sempre está
ocorrendo relato, colegas trazendo experiências, a gente ouve experiências da mídia, e
a gente comenta isso, que tá ficando cada vez mais sério, e cada vez mais próximo”
(P_04)
Em se tratando da violência chegar na escola, ela adota inúmeras faces e modos de
ocorrência. No estudo de Lima el. al (2020), realizado com 279 professores a violência
no espaço escolar foi referida por 54,8% dos professores, tendo como principais formas
de expressão os insultos verbais (39,4%), seguida de pressão para favorecer o aluno
contra sua vontade (26,9%), assédio sexual (15,4%), intimidação com arma de fogo ou
branca (2,2%) e violência física (1,4%). Nesse sentido, a fala a seguir também levanta
as principais violências vivenciada no ambiente laboral:
Ah é...comportamento desrespeitoso...é violência verbal na forma de apelidos, de
atitudes racistas que acontecem aqui...é desrespeito aos alunos com necessidades
especiais, desrespeito ao professor, desrespeito a imagem do professor, desrespeito a
direção da escola, apelidos aos servidores da limpeza, da merenda… isso são coisas
que quase praticamente a gente vê todos os dias na escola, seja na sua sala de aula,
ou nos corredores, ou algum lugar da escola... eu com mais de vinte anos de atuação
em sala de aula , diretamente em sala de aula, eu já presenciei praticamente todos os
tipos de violência física e violência verbal...todos os tipos... eu acho que praticamente
todos ...eu não consigo pensar assim em um tipo de violência escolar que não tenha
visto...já fui vítima... já tive que intervir várias vezes...já tive que me impor se não seria
agredido fisicamente e... a violência escolar ela assume muitas faces porque tudo que
acontece lá fora, no bairro, no meio social , é trazido aqui para dentro da escola… (P_02)
No que se refere ao impacto da vivência da violência escolar na saúde dos professores,
os discursos evidencia que as consequências transpassa o ser físico, passando pelo
emocional e social.
“Desenvolvimento da Hipertensão. Aumento de glicose, dessas taxas, estão
relacionados ao estresse também, a esse medo... altera essas taxas... hipertensão,
problemas cardíacos... problemas psicológicos, problemas gastrointestinais também,
você desenvolve demais, gastrite nervosa, fazer como outro, eu sou campeã. Tensões
na musculatura, dores de cabeça… Refluxo... essas coisas... tudo!” (P_04)
“Então é violência demais, eu tou quase que não aguento mais. A violência se torna um
fator de estresse” (P_05).
“Eu vejo que a profissão de professor é extremamente estressante, eu não tenho ainda
esses macetes então eu vejo que eu fico muito estressada sim e isso é muito
angustiante” (P_02)
“Pra você ver ...assim..., principalmente os professores que são os mais antigos, já estão
com essa sobrecarga, de trabalho, de estresse e tal… ele deve ter mais ...afetar mais
essa questão de ansiedade e tal” (P_08).
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Várias são consequências negativas da violência escolar na saúde dos professores que
vão além do estresse, ansiedade, angústia. A literatura traz que os sentimentos
expressados pelos professores também envolve indignação, nervosismo, depressão,
desânimo, mal-estar, sentimento de impotência, medo, problemas físicos, estresse póstraumático, síndrome de burnout, maiores intenção de abandono da profissão e redução
da satisfação no trabalho, interferindo na prática pedagógica (FACCI, 2019;
CEBALLOS; CARVALHO, 2019).
Dentre as violências sofridas pelos professores, a violência verbal merece notório
destaque nessa discussão pela sua predominância no ambiente escolar, esta consiste
no uso da fala para denegrir, magoar ou amedrontar a vítima. Esse tipo de violência
desencadeia diversas reações psicológicas como ansiedade, medo, estresse,
insegurança e impotência que vem a dificultar o desempenho dos professores. Os
discursos abaixo tratam um pouco sobre impacto dessa violência:
“Tem gente que diz: ‘ah ameaça mas não faz…’ a gente tá vendo aí a mídia mostrando
que as ameaças abertas são cumpridas e aquelas silenciosas são mais perigosas ainda.
Então hoje em dia não tem isso, porque... ah, é uma criança, diz da boca pra fora...é um
adolescente não vai fazer!! Não!! Eles fazem sim… e agora não tem isso mais, só entre
eles da mesma idade, aluno com aluno não. Na hora que eles são contrariados...quando
tem sei lá, seus desejos frustrados, se sentem de alguma forma injustiçados, eles vão
pra cima, seja de adulto, não importa a idade, ou maior ou menor , eles vão lá e cumprem
as ameaças que são feitas, então a gente vê na mídia essa violência escolar, a gente
vê e ouve em outras escolas, próximas ou não de nós, e isso vai gerando em nós, uma
violência psicológica, e isso adoece...você fica com medo... certas escolas ficam
rotuladas, ai Deus me livre trabalhar na escola tal… apenas o fato da escola se situar
em um bairro periférico já de certa forma, causa um medo” (P_04)
“Mas só o fato em si do local da escola já gera em nós um certo pânico ...é como se
fossemos trabalhar em outra escola, e dissesse assim, agora você vai trabalhar… você
foi transferido para a escola Mãe Luiza e o que é que a mídia passa de Mãe Luiza? E lá
tem relatos muito bons de experiências pedagógicas exitosas, mas tem uma violência
escolar também já declarada nas escolas que assusta, então como a gente já vai com
preconceitos, a gente já vai com medo...então tudo isso gera violência psicológica na
gente…” (P_04).
Outro ponto importante de ser levantado é que muitas vezes a carga horária que a
função de magistério necessita é extensa, fazendo com que os professores além de
trabalharem na escola, levem tarefas para a sua casa, como a necessidade de planejar
aulas, atender a demanda, entre outros. Além das atividades extras que precisam levar
para casa, muitos professores referem também não conseguirem deixar as violências
sofridas e/ou vivenciadas na escola apenas no local de ensino, levando também as
preocupações e medos para sua casa:
“Então o meu estresse mais é em relação a isso assim a dar conta do trabalho e eu
também não consigo separar ainda...sair do portão... e dizer assim, desliguei agora e
agora é uma pessoa comum, mãe, mulher, dona de casa, eu não consigo, acabo
levando pro meu dia a dia uma preocupação…” (P_04)
“E eu acho que isso piora a situação da gente e dar pra perceber em relação a isso
quando ... em relação ao estresse, tem dias que realmente a gente tá mais calma e tem
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dia que só em olhar assim, a gente já fica meio que super estressada e não consigo sair
do portão e deixar meus problemas da escola e levo junto pra casa” (P_03).
“E além de eu me estressar nesse sentido da estrutura física, eu tenho um problema de
levar às vezes o problema da escola pra casa. Eu sou uma pessoa calma, mas
infelizmente eu sou daqueles que guardam dentro de si, e eu acho que isso prejudica
mais ainda.” (P_12)
“Porque não é um trabalho simplesmente mecânico que você tá apertando um parafuso
aqui, você chega em casa vai abrir parafuso, pensando nisso… você vai chegar em
casa vai ter que ficar formulando, ajeitando, então não existe uma separação, uma
neutralidade, a gente tenta , mas não consegue” (P_10)
Outro discurso revela a importância de se trabalhar e tentar amenizar no dia a dia fora
da escola as preocupações advindas do trabalho:
“A única coisa que eu tive de trabalhar foi tirar os problemas da repartição na hora que
eu saía do portão, e deixava dentro, e já saía livre daqui”. (P_01)
Acerca da estrutura escolar, muitos professores apontam a falta de um ambiente
adequado e recursos para planejar, desenvolver e integrar os alunos nas aulas. O
ambiente limitado da sala de aula, torna-se um lugar enfadonho, cansativo e resultante
de estresses. Nesse cenário, nota-se que o comprometimento da organização,
administração e recursos pedagógicos, são aspectos potencializadores da violência
escolar. Em outras palavras, a escola em alguns momento transforma-se em autora e
palco da violência. Este contexto aponta para uma crise da função socializadora da
escola e revela sua dificuldade em criar possibilidades para que estes conflitos sejam
minimizados/acertados internamente no âmbito da convivência democrática (MACIEL,
2015).
As falas seguintes dos professores aborda a superlotação das salas e falta de
infraestrutura como causadores de estresse:
“Mas como a gente não tem a infraestrutura, recai nos professores, que é... a gente se
estressa, realmente se estressa, desculpe, eu vou ser bem franco, às vezes a gente tá
na sala do professor, ela é tudo, menos sala de professor. E é um lugar estressor, a sala
de professores na nossa escola, hoje é um lugar que estressa”. (P_05)
“A escola do Brasil hoje é extremamente estressante para o professor, uma carga
horária que ela cansa, ela cansa, porque num é só um trabalho de preparação, um
trabalho todo teórico, estudar cansa , o modelo que a gente implementa ele é
questionável, disciplinas estanques de cinquenta minutos, ele tá em sala de aula porque
se o professor não estiver produzindo é eu tô falando de forma geral, se o professor
num tiver em sala de aula com aquela aula parece que ele não está produzindo, o
integral ele abriu espaço para que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo pra
preparar mas a situação da infraestrutura da escola não possibilita que a gente tenha
sossego nem para preparar a nossa aula, que é uma questão que a gente sempre
debate, estou sendo bem sincero, mas acredito sim na minha profissão, foi isso que
escolhi e no dia que eu estou muito estressado, também penso em deixar a profissão”.
(P_05)
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“É... passando também a questão da estrutura física, como todo mundo já falou, a gente
vem planejar e não consegue planejar aqui realmente, é infelizmente a gente não
consegue.” (P_12)
“Assim no meu lado assim se eu fosse dizer o que causa estresse assim, seria
justamente essa parte assim das salas de aula cheias que por estarem cheias, muitas
pessoas próximas e tal, adolescentes, isso ai fica ruim de administrar.” (P_08)
Assim, esses fatores acima citados e o despreparo dos professores para lidarem com
situações de conflitos contribuem para uma maior vulnerabilidade do docente à violência
escolar. Todos as consequências ocasionadas pela violência escolar contra os
professores são responsáveis por levar ao comprometimento da saúde e bem-estar do
docente, consequentemente mudando seu comportamento devido ao desgaste
emocional e físico, tornando suas aulas menos eficientes. Dessa forma, o
comprometimento do ensino dos professores, pode trazer a curto ou longo prazo
consequência a educação básica.

Conclusão
Neste estudo foi possível compreender os impactos da violência escolar na saúde dos
professores, que envolve desgaste emocional destacando-se: o estresse, medo,
angústia, sensação de impotência, ansiedade, excesso de cansaço mental e outros
problemas emocionais. Assim como desgastes físicos, como: hipertensão, diabetes,
problemas cardíacos, gastrointestinais, por exemplo a gastrite nervosa, tensões
musculares, dores de cabeça, refluxo, mal-estar e desgaste da voz. Todos esses
problemas de saúde comprometem o desempenho e a satisfação dos professores
quanto ao exercício de sua função.
Nesse sentido, considerando a violência como um fenômeno complexo, que perpassa
por fatores econômicos, morais e sociais, esta tem sido gradativamente objeto de estudo
de muitos pesquisadores. Referente a violência escolar contra os professores, é
fundamental buscar meios de minimizar sua ocorrência, devido ser um constante
causador do afastamento de suas funções causando prejuízo a continuidade de suas
atividades, além de desencadear tanto doenças físicas quanto mentais, como também
agrava as dificuldades de relacionamentos interpessoais.
Portanto, a escola é uma instituição fundamental para a construção e desenvolvimento
da sociedade e a importância do professor é inquestionável. Entretanto, seu
adoecimento pode ter grandes repercussões sociais, sendo necessário buscar
estratégias de minimização dos conflitos, maior apoio pedagógico e a assistência de
profissionais de saúde que venha a ajudar os professores quando necessário, como
psicólogos e fonoaudiólogos, tornado essa assistência o mais próximo possível do
cotidiano escolar.
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TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO
SEDENTÁRIO ANTES E APÓS O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Resumo
O AVC é uma comorbidade que afeta toda a população do planeta, sendo uma das
principais causas de morte e mortalidade no mundo. O exercício físico traz inúmeros
benefícios para os seus praticantes e são eficientes na prevenção contra o AVC e novos
eventos recorrentes. No entanto, é preciso monitorar se os pacientes realizam ou não
essa prevenção antes, e se após o AVC tendem a diminuir ou não o nível de atividade
física. Dessa forma, este estudo objetiva analisar os níveis de atividade física antes e
pós Acidente Vascular Cerebral em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte
através do Questionário de Baecker Modificado para Idosos. Verificou-se que alguns
pacientes antes do evento já haviam um baixo nível de atividade física e após o AVC
essa diferença se tornou ainda mais significativa.
Palavras-chave: Atividade física, Reabilitação, AVC
TITLE: ANALYSIS OF LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR
BEFORE AND AFTER STROKE
Abstract
Stroke is a comorbidity that affects the entire population of the planet, being one of the
main causes of death and mortality in the world. Physical exercise has numerous
benefits for its practitioners and are effective in preventing stroke and new recurring
events. However, it is necessary to monitor whether or not patients perform this
prevention before, and whether after the stroke they tend to decrease or not the level of
physical activity. Thus, this study aims to analyze the levels of physical activity before
and after a stroke in a city in the interior of Rio Grande do Norte using the Modified
Baecker Questionnaire for the Elderly. It was found that some patients before the event
already had a low level of physical activity and after the stroke this difference became
even more significant.
Keywords: Stroke, Physical activity, Rehabilitation
Introdução
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Acidente Vascular Cerebral
é classificado como um evento rápido, com desenvolvimento de sinais clínicos de
distúrbios focais com presença de sintomas superiores há 24 horas, provocando
alterações a nível cognitivo e sensório motor. (BRASIL, 2013).
O AVC que é uma síndrome neurológica com grande prevalência entre adultos e idosos
é uma das maiores causas de morte e mortalidade no mundo, seus principais fatores de
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risco dividem-se em três grupos: modificáveis, não modificáveis e os grupos de risco
potenciais. (BRASIL,2013).
Estima-se que cerca de 80% dos acidentes vasculares cerebrais podem ser evitados
abortando os fatores de risco modificáveis. (O'DONNEL, et al, 2016). A atividade física
é um desses fatores de risco modificáveis, sua prática regular pode reduzir o risco de
AVC e os seus benefícios já estão bem descritos na literatura. (WARBUTON, et
al.2017).
Além de ser um fator de risco modificável para o AVC, a sua prática regular está
relacionada com a redução da gravidade dos sintomas do evento. (REINHOLDSSON,
et al, 2018). Contribuindo também na recuperação e neuroplasticidade do cérebro após
o AVC (PLOUGHMAN, et al, 2015).
De acordo com FEIGIN (2019) o maior percentual de AVC (mais de 65%) é atribuível a
riscos comportamentais, no entanto, dentre esses fatores o mais importante é a pressão
arterial, que chega a ser responsável por 57% das cargas de AVC, onde esse fator está
intrinsecamente relacionado com os níveis de atividades físicas praticados, pois essa
prática pode promover a manutenção da pressão arterial e consequentemente prevenir
ou reduzir as consequências de um AVC. Corroborando que o AVC em grande parte é
uma doença do estilo de vida das pessoas.
Nos eventos pós-AVC considera-se que baixos níveis de atividade física são
responsáveis por altos perfis de risco cardiovascular, além de novos incidentes do
evento anterior ou ataques isquêmicos transitórios. A intervenção com exercícios e
atividade física mesmo pós-AVC pode melhorar os fatores de risco que são
responsáveis por boa parcela de carga de novos eventos relacionados ao AVC.
(D’ISABELLA , et al, 2017).
Desse modo, a fim de verificar os níveis de atividades físicos praticados e a sua
correlação com o AVC, o presente estudo foi adaptado para somente analisar os níveis
de atividade física antes e pós-AVC através do Questionário de Baecker Modificado
para Idosos.

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal de caráter analítico que foi
realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi,
campos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O trabalho teve início
após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética sob o parecer 3.500.711da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN e pelos participantes, por meio de assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) após uma explicação detalhada
desse estudo por seus pesquisadores.
A população alvo do foi constituída por pacientes com diagnóstico de AVC, na fase
crônica em atendimento ou que já receberam alta terapêutica da Clínica Escola da
Faculdade de Ciências d Saúde do Trairi (FACISA) em Santa Cruz/RN. Foi utilizada
amostragem não probabilística por conveniência, pois, dependia-se da voluntariedade
dos pacientes além de identificar dentre os quais se enquadravam nos critérios do
estudo. Foram incluídos pacientes adultos de ambos os sexos, com diagnóstico de AVC
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na fase crônica (mínimo 6 meses e máximo 5 anos) que estão sob intervenção
fisioterapêutica ou que já receberam alta, e que possuam bom cognitivo.
Foram excluídos aqueles com diagnóstico de outras doenças neurológicas, acamados,
que possuíam Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) exacerbada, graves
condições cardiorrespiratórias ou que tinham sido desencorajados a realizar qualquer
atividade física ou laboral pelo médico responsável.
Os pacientes da Clínica Escola da FACISA da cidade de Santa Cruz/RN, que aceitaram
participar do estudo, após assinarem ao TCLE, foram submetidos à análise sóciodemográfica e, logo após, foram avaliados através do Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ), Questionário de Baecker Modificado para Idosos (QBMI), e
também foram avaliados segundo a escala de Fulg Meyer, mas como o nosso objetivo
é avaliar somente o nível de atividade física antes e pós AVC, demos um enfoque
somente para o QBMI que avalia o nível de AF em três domínios específicos: Tarefas
domésticas, atividades esportivas e atividades de lazer.
Para fazer essa avaliação, devem-se somar os valores e à medida que o escore
aumenta maior é o nível de AF do avaliado (VOORRIPS, 1997). O questionário tem
origem holandesa e foi publicado em 1982 tendo sido empregado mundialmente desde
então. Entretanto, o mesmo somente foi validado para utilização no Brasil por MAZO et
al (2001).

Resultados e Discussões

Foram avaliados um total de 19 pacientes, 8 do gênero masculino e 11 do gênero
feminino, com idade media entre 63 anos. 6 eram analfabetos, 8 estudaram até o ensino
fundamental, 4 até o ensino médio e 1 até o ensino superior. Em grande parte
trabalhavam como agricultores e possuíam renda entre 0,5 e 2 salários mínimos. 11
eram casados, 13 possuíam cuidador e 11 possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica.
Para a avaliação do nível de atividade física o QBMI foi utilizado e antes da aplicação
do mesmo, os pacientes foram informados sobre as definições de atividade física,
atividade de doméstica, atividades esportivas e de lazer, descritas nesse questionário.
Os valores foram obtidos através de perguntas específicas e pela relação entre tipo,
frequência e intensidade de atividade. Onde os pacientes puderam ser classificados em:
Sedentários (-9), ativos (9 a 16), e atletas (+16). Os dados foram dispostos numa
planilha do Excel com os resultados encontrados na pesquisa e coletadas as
informações antes e após o AVC. A partir desses escores, obteve-se o percentual das
atividades domésticas, de lazer e do nível de atividade física em geral dos participantes.
Dada a verificação os pacientes puderam ser classificados em sedentários, ativos e
atletas conforme o QBMI, após isso, foi visto que antes do AVC 13 pacientes eram
classificados como Sedentários, quando somamos a pontuação de todos os pacientes
classificados em sedentários e dividimos por eles mesmos obtivemos a média de 5,34
no escore. Além disso, 5 foram classificados como Ativos (média de 12,254 no escore,
a partir da soma dos classificados e divisão por eles mesmo) e 1 como atleta (escore de
27,04 escore calculado como anteriormente citado). Após o AVC, 18 pacientes
passaram a ser classificados como Sedentários (média de 1,46 no escore) e 1 paciente
que antes era classificado como Sedentário (escore de 4,46) passou a ser classificado
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como Ativo (escore de 10,38). Mostrando que após o AVC os pacientes tiveram uma
diminuição no nível de atividade física e apenas um passou a praticar mais AF.
Evidenciando que esses pacientes tendem a ter um comportamento mais sedentário
após o AVC.
Observou-se que após o AVC os pacientes que obtiveram melhor pontuação no escore
geral tinham boa pontuação nas atividades domésticas e tinham bom escore nas
atividades de tempo livre. Enquanto que os pacientes que praticavam atividades
esportivas antes do AVC, passaram a reduzir drasticamente o nível de atividades
esportivas praticadas (média estimada de 100% para 4,80 no escore antes do AVC)
para (média estimada de 100% para 0,585 no escore depois do AVC), o que nos faz
pensar que é muito difícil para esses pacientes manterem alguma atividade esportiva
após o evento.
Evidenciou-se também que 16 pacientes da amostra que realizavam alguma atividade
de tempo livre antes do AVC continuaram a realizar a prática de alguma atividade de
tempo livre mesmo após o AVC. E 2 participantes que não realizavam nenhuma
atividade esportiva ou atividade de tempo livre antes do AVC continuaram a não realizar
após o evento.
Constatou-se também que após o AVC a atividade de tempo livre mais praticada pelos
participantes da pesquisa foi à caminhada, além de que, os resultados afirmam que
após o AVC é difícil para os acometidos pelo evento conseguirem realizar atividades
esportivas novamente enquanto que as atividades de tempo livre parecem permanecer
no cotidiano dessas pessoas.
Sabendo que a maioria dos sobreviventes pós-AVC tem perfil de risco cardiovascular,
os exercícios físicos acabam se tornando fatores de risco para um novo evento, sua
prática de moderada a intensa levará a um aumento da PA que é clinicamente
importante se tratando de prevenção para esse novo evento, controlando a glicemia,
insulina, e colesterol. Melhorias sobre esses fatores diminuem o risco recorrente de um
novo AVC. (GALLANAGH, et al, 2011).
Entretanto, estudos demonstram que o nível de AF de moderada a intensa praticada
pelos pacientes pós-AVC são muito baixos para chegar de fato ao ponto de haver uma
alteração na PA de uma forma que seja positiva para moderar o risco de novos eventos.
(FINI, et al, 2017). O que nos leva a crer que baixos níveis de AF física não previnem o
AVC, bem como também não moderam o risco sobre novos eventos.
Sustentando a idéia de que a PA tem suma importância neuroprotetiva, estudos
sugerem que ela pode regular a expressão positiva de VEGF, que é o fator de
crescimento endotelial vascular. Pois pacientes que sofreram AVC com altos níveis de
PA pré-AVC tinham níveis mais elevados de VEGF, e esses são mais propensos a ter
melhores resultados funcionais depois de 3 meses.(LOPEZ CANCIO, et al, 2017).
Levando-nos ao fato de que durante a pratica de exercícios físicos é necessário que
haja a intensidade necessária para haver o aumento da PA necessário para se obter
melhores resultados.
Os participantes da pesquisa ao qual passaram a ser classificados de ativos para
sedentários com consequente redução no nível de AF além da redução da prática das
atividades esportivas podem ser explicados devido ao grau de comprometimento dos
membros inferiores, que acaba por reduzir a independência funcional dos mesmos. Os
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impedindo de realizar exercícios que precisem de maior grau de coordenação motora,
até o ponto em que precisem de um cuidador para auxiliar em até práticas de atividade
física leve (RISSETTI, et al, 2019).
As atividades de tempo livre sempre estão presentes no dia a dia das pessoas,
promovendo bem estar e melhorando o convívio social, muitos, optam pelas mesmas,
ao contrário de atividades esportivas, no entanto, quando analisamos esses níveis
praticados vimos que eles acabam sendo insuficientes se tratando da prevenção ao
AVC e outros eventos, corroborando com a idéia de RECH et al (2015), ao qual retrata
que mesmo praticando algumas atividades muitos ainda possuem comportamento
sedentário que é fator de risco para as doenças citadas anteriormente.
Logo, analisar os níveis de atividade física dos pacientes pré-AVC e pós- AVC com o
intuito de prevenir possíveis comorbidades, e estimulando a prática ou o aumento dos
níveis da mesma, é também uma alternativa para a prevenção contra o AVC e é uma
forma de monitorar a adesão à programas de reabilitação, com o intuito de evitar novos
eventos e obter sucesso durante as terapias.

Conclusão

Conclui-se portanto, que a atividade física é de suma importância constituindo um
grande preditor de risco para o AVC e que os participantes que praticavam atividade
física obtiveram melhores pontuações nas avaliações realizadas. Além disso, sua
prática como lazer e não como programa de treinamento permanece presente mesmo
após o evento, sendo preferidas as caminhadas ou práticas de preferência do usuário.
Entretanto, às vezes essa prática não é suficiente para prevenir algumas comorbidades
por se tratar de alguns exercícios de baixa intensidade e consequentemente corroborar
com baixos níveis de AF. Para mais, A pratica de atividade física se mostra essencial
para a prevenção contra o AVC e manutenção da saúde contra novos eventos, analisar
esses níveis de AF pode ser de grande ajuda na hora de inserir um paciente em um
programa de reabilitação, contribuindo para uma boa adesão, monitoramento e o
sucesso da terapêutica planejada.
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM
INDIVÍDUOS COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Resumo

As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo em razão do
processo de envelhecimento e de outros fatores epidemiológicos. Tais comorbidades
apresentam alterações que afetam diretamente a qualidade de vida e a capacidade
funcional dos indivíduos que a possuem. O presente estudo teve como objetivo avaliar
a qualidade de vida segundo o questionário SF-12 (Health Survey) e relacioná-la com a
capacidade funcional avaliada com o teste de caminhada de seis minutos (TC6’). Tratase de uma pesquisa observacional, analítica, transversal e com abordagem quantitativa,
desenvolvida na Faculdade Ciências da Saúde do Trairi, campus da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. A análise dos dados foi feita de maneira descritiva,
através do Microsoft Excel© versão 2013. A amostra da pesquisa foi composta por 25
de indivíduos, de ambos os gêneros, com média de idade 50,68 (±11,21 anos). No que
diz respeito a qualidade de vida, conforme o questionário SF-12, o escore final resultou
em 55. Na capacidade funcional, os indivíduos apresentaram um desempenho, em
média de 84,21% (±7,85) da distância prevista para a amostra. Dessa forma, é possível
observar que tanto a capacidade funcional quanto a qualidade de vida apresentaram
resultado satisfatório. Logo, fica evidente que uma boa qualidade de vida interfere de
forma positiva na capacidade funcional desses indivíduos.

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Qualidade de Vida. Capacidade Funcional
TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL CAPACITY
IN INDIVIDUALS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
Abstract
Cardiovascular diseases are the biggest cause of death in the world, to the detriment of
the aging process and other epidemiological factors. Such comorbidities present
changes that directly affect the quality of life and the functional capacity of the individuals
who have it. In view of these concepts and the way in which they are inserted in the
social context, the present study aims to assess quality of life according to the SF-12
questionnaire (Health Survey) and to relate it to the functional capacity assessed with
the test six-minute walk (6MWT). This is an observational, analytical, transversal
research with a quantitative approach, developed at the Faculty of Health Sciences of
Trairi, campus of the Federal University of Rio Grande do Norte. Data analysis was

CIÊNCIAS DA VIDA

1994

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

performed in a descriptive manner, using Microsoft Excel © version 2013. As a result,
the research sample consisted of 25 individuals, of both genders with an average age of
50.68 (± 11.21). With regard to quality of life, according to the SF-12 questionnaire, the
final score resulted in 55%. In functional capacity, the individuals presented an average
performance of 84.21% (± 7.85) of the expected distance for the sample. Thus, it is
possible to observe that both functional capacity and quality of life showed satisfactory
results. Therefore, it is evident that a good quality of life interferes positively in the
functional capacity of these individuals.

Keywords: Cardiovascular Diseases. Quality of Life. Functional Capacity.
Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) são a maior causa do número de mortes no mundo
(31% de todas as mortes mundiais), como consequência do envelhecimento
populacional e de outros fatores epidemiológicos, o que impõe altos custos aos serviços
de saúde (HERING et al, 2018).
Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2000 e 2016, o aumento mundial dos
gastos com saúde no mundo foi maior do que o crescimento da economia global,
chegando a 7,5 trilhões de dólares em 2016. Em relação às DCV, 863 bilhões de dólares
foram gastos mundialmente em 2010, estimando-se que em 2030 chegue a 1,04 trilhão
de dólares. No Brasil, onde quase 50% dos gastos com saúde são financiados pelo
governo, observa-se situação semelhante, pois as DCV constituem o grupo de doneças
que ocasionam o maior gasto com internações no Sistema Único de Saúde, sendo a
principal causa de aposentadorias por invalidez. Em 2015, em relação às DCV, estimase que o gasto público com internações hospitalares e consultas tenha sido superior a
5 bilhões de reais e o gasto por afastamentos temporários ou permanentes superior a
380 milhões de reais (CARVALHO et al, 2020).
Entre as DCV, destacam-se a doença arterial coronariana (DAC), a insuficiência
cardíaca, a angina, o infarto agudo do miocárdio (IAM), as doenças valvares e as
arritmias. Vários são os fatores de risco associados aos seus desenvolvimentos, os
quais podem ser modificáveis e não modificáveis. Os fatores de riscos modificáveis
incluem hiperlipidemia, tabagismo, etilismo, hiperglicemia, obesidade, sedentarismo, má
alimentação e uso de contraceptivos; e os não modificáveis incluem história familiar,
idade, gênero e raça (MAGALHÃES et al, 2014).
As DCV apresentam alterações que afetam diretamente a qualidade de vida relacionada
à saúde, a qual refere-se à forma como as pessoas percebem o impacto das condições
ou sintomas de saúde em suas vidas, nos domínios do bem-estar físico, emocional e
social, bem como capacidades funcionais na vida cotidiana (RIECKMAN et al, 2020).
Além disso, as alterações multidimensionais causadas pelas doenças cardiovasculares
podem provocar importantes limitações que afetam a capacidade funcional (CF) dos
indivíduos. Tais doenças estão relacionadas com o declínio da CF e podem ocasionar
efeitos negativos para a realização das atividades de vida diária (AVDs), a exemplo das
atividades de autocuidados, diminuindo a qualidade de vida destes. Além disso, a
presença de fatores de risco cardiovasculares também pode interferir na CF dos
indivíduos, cujo estudos revelam haver uma relação entre a redução da CF e a presença
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concomitante de hipertensão arterial sistêmica e excesso de gordura corporal em idosos
longevos (MYRRA, 2013; SÁNCHEZ et al, 2012; SANTOS et al, 2013).
Diante da problemática exposta, o presente estudo teve como objetivo avaliar a
qualidade de vida segundo o questionário SF-12 (Health Survey) e relacioná-la com a
capacidade funcional avaliada segundo o teste de caminhada de seis minutos (TC6’).

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal e com abordagem
quantitativa, desenvolvido no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)/Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), no município de Santa Cruz/RN, no período de agosto de
2019 a março de 2020.
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) através da interface nacional Plataforma
Brasil e aprovada pelo parecer nº 2.116.318. Sendo respeitada a autonomia e a garantia
do anonimato das participantes, assegurando sua privacidade quanto a dados
confidenciais, como rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a
declaração de Helsinki para pesquisa com seres humanos. Antes de admitidos no
estudo, todas os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
A amostragem do estudo foi formada por conveniência. Os participantes foram
recrutados por contato telefônico, após os esclarecimentos sobre o objetivo do estudo
e a aceitação em participar de forma voluntária, assinaram o Termo de consentimento
livre e esclarecido e Termo de autorização de imagem.
Os critérios de inclusão adotados foram ter idade entre 25 e 80 anos, com diagnóstico
clínico de alguma doença cardiovascular, estabilidade hemodinâmica (pressão arterial
sistólica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg, pressão arterial diastólica ≥ 60 mmHg e ≤ 110
mmHg, frequência cardíaca ≥ 60 bpm e ≤ 140 bpm, frequência respiratória ≤ 35 irpm,
saturação periférica de oxigênio ≥ 85%) (HERDY et al., 2014), índice de massa corporal
(IMC) entre 18,5 e 34,9 Kg/m², ausência de infarto agudo do miocárdio recente (um mês
antes da admissão na pesquisa), angina instável, arritmias e valvopatias graves,
hipertensão arterial sistêmica descontrolada, insuficiência cardíaca descompensada,
tromboflebite e tromboembolismo pulmonar ou sistêmico, ausência de disfunções
ortopédicas, reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização dos testes ou
que representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como amputação,
espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações e fixadores
externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo, assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram excluídos os indivíduos que apresentaram incapacidade de compreender e/ou
realizar os procedimentos de coleta de dados ou recusa à assinatura do TCLE e
alteração hemodinâmica de aumento de PAS > 25 mmHg de forma abrupta durante a
realização dos testes de campo.
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Os participantes foram avaliados individualmente em espaço reservado para coleta no
Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana. A avaliação ocorreu em um único dia,
com avaliação da capacidade funcional e, posteriormente, aplicado o questionário
específico para qualidade de vida. A avaliação inicial foi realizada a partir de uma ficha
semiestruturada, a qual possuía dados para a caracterização do perfil sociodemográfico
dos participantes e dados relevantes para avaliação fisioterapêutica, como hábitos de
vidas, medicamentos utilizados, doenças associadas e medidas antropométricas, como,
a saber, peso e altura.
Para a avaliação da capacidade funcional foi utilizado o teste de caminhada de seis
minutos (TC6’). O teste foi realizado em um corredor plano e firme de 30 metros, pelo
qual os participantes foram instruídos a caminharem com velocidade máxima
sustentada, sem correr, durante seis minutos. Para sinalizar os pontos de início e
término de cada volta, foram utilizados 2 cones disponíveis no Laboratório de
Motricidade e Fisiologia Humana, colocados a 0,5 m de cada ponto. Os participantes
foram instruídos a usar roupas leves e calçados confortáveis e não deviam se alimentar
nas 2 horas prévias ao teste nem suspender os medicamentos administrados. Os sinais
vitais (PA, FC, SpO2 e FR) foram avaliados antes e após o teste, bem como a percepção
do esforço para dispneia e para fadiga de membros inferiores, através da Escala de
Borg, mensurada com escore de 0 a 10, instrumento válido e confiável para pacientes
com doenças cardiorrespiratórias (MOREIRA, 2013). Durante o teste, houve a
monitorização da FC, SpO2, Borg-D e Borg-F a cada volta e os voluntários estimulados
verbalmente pelo avaliador a cada minuto utilizando frases padronizadas pela American
Thoracic Society (ATS) (ATS, 2002). Se os participantes apresentassem dor torácica,
dispneia intolerável, queda da SpO2 inferior a 85%, câimbras musculares, sudorese,
palidez e/ou vertigem, o teste deveria ser interrompido. Depois de finalizado o teste, foi
feito o cálculo da distância percorrida pelo participante, a qual é comparada com a
distância prevista (DP) com base no gênero, peso, idade e altura através das fórmulas
propostas por Enright e Sherrill (1998):
Homens: DP = [7,57 x altura (cm)] – [5,02 x idade (anos)] – [1,76 x peso (kg)] - 309
Mulheres: DP = [2,11 x altura (cm)] – [2,29 x peso (kg)] – [5,78 x idade (anos)] + 667
A qualidade de vida, por sua vez, foi avaliada pelo Questionário SF-12 (Anexo II). Tal
instrumento é uma medida genérica estado de saúde que abrange um perfil em oito
escalas de saúde funcional e bem-estar (funcionamento físico, limitações de papéis
relacionados à saúde física, dor corporal, saúde geral, vitalidade, funcionamento social,
limitações de papéis relacionados à saúde emocional e saúde mental). Os oito domínios
são agregados em uma pontuação de resumo de componente físico (PCS) e pontuação
de resumo de componente mental (MCS) (RIECKMAN, 2020).
Os dados foram descritos por meio de análise descritiva através de média e desvio
padrão e frequências absolutas e relativas. Para a tabulação de dados foi utilizado o
Microsoft Excel© versão 2013.

Resultados e Discussões

A amostra da pesquisa foi composta por 25 indivíduos com diagnóstico de DCV,
avaliados no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências
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da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN), no período de agosto de 2019 a julho de 2020. Vale
salientar que as coletas aconteceram até a data 17 de março de 2020, em que foram
suspensas as atividade da FACISA/UFRN, em virtude da instalação da pandemia pela
COVID-19.
A amostra foi composta por 3 homens (12,00%) e 22 mulheres (88,00%), com média de
idade 50,68 (±11,21 anos).
No que diz respeito a qualidade de vida, conforme o questionário SF-12, o escore físico
resultou em 50, enquanto o mental foi 59 e o final 55, conforme tabela 1 (ANEXO 1), a
qual também apresenta a alternativa, em média, mais respondida em cada questão.
Diante disso, a amostra apresenta uma boa qualidade de vida desses indivíduos, uma
vez que cada item possui um grupo de respostas distribuídas em uma escala graduada,
tipo Likert, sendo avaliadas as seguintes dimensões: função física, aspecto físico, dor,
saúde geral, vitalidade, função social, aspecto emocional e saúde mental. Através de
um algoritmo próprio do instrumento, dois escores podem ser mensurados: o físico
(Physical Component Summary ou PCS) e o mental (Mental Component Summary ou
MCS). Em ambos, a pontuação varia em uma escala de zero a cem. Logo, os maiores
escores são associados a melhores níveis de Qualidade de Vida (SILVEIRA et al, 2013).
Tal fator sugere que a população do estudo, apesar da doença cardiovascular associada
– preditor para apresentar sintomas que as impedem de manter uma boa qualidade de
vida (KOMALARASI et al, 2019) –, consegue realizar suas atividades, estão satisfeitas
com seu bem-estar e tendem a possuir benefícios psicoemocionais no decorrer do
tempo, já que a qualidade de vida está intimamente ligada à capacidade de satisfazer
as próprias necessidades como também influencia a autoestima dos pacientes,
correlaciona-se com a imagem que têm de si mesmos, afeta sua sensação de bemestar, satisfação com a vida e capacidade de autorrealização (GIERLASZYNSKA et al,
2016).
Na capacidade funcional, os indivíduos apresentaram um desempenho, em média de
84,21% (±7,85) da distância prevista para a amostra, o que representa 461,26 metros,
conforme apresenta a tabela 2 (ANEXO 2).
Em relação a distância percorrida, para análise dos resultados, do teste de caminhada
de seis minutos, deve-se utilizar como parâmetro a distância percorrida, sendo que
indivíduos saudáveis devem realizar o teste e adquirir uma distância de 400 a 700 m
(quatrocentos a setecentos metros), sendo assim, é possível analisar que pacientes
mesmo patológicos que realizem o exame com uma distância inferior a 300 m –
trezentos metros - devem ser considerados com limitações importantes e com grau de
mortalidade e morbidade preocupantes (PEREIRA et al, 2018).
Nesse contexto, a capacidade funcional dos indivíduos, que é a habilidade apresentada
pelo indivíduo para realizar, de forma autônoma, as atividades de vida diária
(TASSINARI et al, 2016), a partir do que foi analisado, não possui limitação, o que
sugere uma boa influência da qualidade de vida e um menor risco para agravamentos
das doenças cardiovasculares que eles possuem e diminuem a probabilidade de
mortalidade.
Ainda no teste de caminha de seis minutos, foi observado as seguintes variáveis
hemodinâmicas, que mostram uma alteração do repouso para o final do teste até o
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momento que voltam ao estado basal no segundo minuto após, de acordo com a tabela
3 (ANEXO 3).
A variação apresentada na amostra corrobora com a alteração prescrita na literatura
durante a realização de esforço físico, o que favorece a possibilidade de aplicação do
exercício apesar da condição de saúde, no caso, doenças cardiovasculares, do sujeito
(RUIVO; ALCÂNTARA, 2012).

Conclusão

Destarte, de acordo com os dados tabulados e analisados, é possível observar que tanto
a capacidade funcional, no que diz respeito ao Teste de Caminhada de 6 minutos,
quanto a qualidade de vida, através do questionário SF-12, apresentaram resultado
satisfatório, uma vez que a distância percorrida no TC6’ foi dentro do considerado bom
pela literatura e o escore do questionário foi de 55%, representando uma boa qualidade
de vida. Além disso, os sinais vitais mostraram alteração fisiológica durante a realização
do teste, em detrimento de ter um aumento logo após o teste em relação ao repouso,
mas vindo a retornar para seu estado inicial com o decorrer dos minutos. Dessa forma,
fica evidente que uma boa qualidade de vida em pacientes com doenças
cardiovasculares interfere de forma positiva na capacidade funcional, sem alterações
importantes nos sinais vitais desses pacientes, o que mostra a segurança para a
realização do teste nessa população.
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Tabela 01: Caracterização das respostas da amostra ao questionário SF-12, por
questão e escores (n=25). Santa Cruz/RN, 2020. Fonte: Autoria Própria

Tabela 2: Resultados do Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6’), de acordo com a
fórmula prevista (n=25). Santa Cruz/RN, 2020. Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 03: Variáveis hemodinâmicas do teste de caminhada de 6 minutos (n=25). Santa
Cruz/RN, 2020. Fonte: Autoria Própria
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TÍTULO: Condições de saúde correlacionado ao estado nutricional de um grupo de
idosos usuários do NASF na Região do Trairi
Resumo
O envelhecimento é definido como um processo natural que vai progredindo ao longo
da vida. Objetivo: identificar as condições de saúde e o estado nutricional em um grupo
de idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo na Santa
Cruz - RN. A pesquisa é composta por duas etapas: na primeira os participantes
responderam um questionário estruturado com perguntas fechadas relacionado as
condições de saúde. A segunda correspondeu à avaliação antropométrica. Os
resultados mostram que (66,7%) dos idosos estavam na faixa etária entre 60 a 75 anos,
prevalecendo o sexo feminino com 71,4%, 42,9% eram viúvos. As doenças que tiveram
a maior prevalência foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (59,5%) e (33,3%) diabetes.
Os dados antropométricos observaram-se (57,1%) apresentam obesidade de acordo
com a classificação do Índice de Massa Corporal. A circunferência da cintura apresenta
risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e metabólica, (77%) das mulheres e
(58%) dos homens estão em risco. Em relação a circunferência da panturrilha os idosos
não apresentaram perda de massa muscular. O público desta pesquisa encontra-se a
maioria com sobrepeso, sendo fator preocupante, pois, irá influenciar o desenvolvimento
e agravamento de DCNT. Desta forma, é importância o acompanhamento com o
nutricionista, onde oriente sobre a importância de uma alimentação saudável que possa
contribuir para o controle das DCNT e o bem-estar.
Palavras-chave: Envelhecimento, nível de saúde, estado nutricional, qualidade de vida.
TITLE: Health conditions correlated to the nutritional status of a group of elderly users of
NASF in the Trairi Region.
Abstract
Aging is defined as a natural process that progresses throughout life. Objective: to
identify health conditions and nutritional status in a group of elderly people participating
in the Service of Living and Strengthening of Vinculo in Santa Cruz - RN. The research
consists of two stages: in the first, the participants answered a structured questionnaire
with closed questions related to health conditions. The second corresponded to the
anthropometric assessment. The results show that (66.7%) of the elderly were between
60 and 75 years old, with females prevailing with 71.4%, 42.9% were widowed. The
diseases that had the highest prevalence were: Systemic Arterial Hypertension (59.5%)
and (33.3%) diabetes. Anthropometric data showed that (57.1%) are obese according to
the classification of the Body Mass Index. Waist circumference is at risk for the
development of chronic and metabolic diseases, (77%) of women and (58%) of men are
at risk. Regarding the calf circumference, the elderly did not present any loss of muscle
mass. The public of this research is mostly overweight, being a worrying factor, as it will
influence the development and worsening of NCDs. Thus, it is important to follow up with
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the nutritionist, where he advises on the importance of a healthy diet that can contribute
to the control of NCDs and well-being.
Keywords: Aging, health status, nutritional status, quality of life.
Introdução
INTRODUÇÃO
O envelhecimento pode ser definido como um processo natural que vai progredindo ao
longo da vida, apresentando alterações fisiológicas no indivíduo, englobando fatores
sociais, culturais, biológicos e psicológicos. Dessa forma, o envelhecer pode ser
entendido como algo subjetivo, o qual é caracterizado por transformações tanto
biológicas como sociais que alteram os aspectos comuns em indivíduos que são
saudáveis, levando-os a uma mudança no seu estilo de vida (MENDES et al. 2018).
É importante ressaltar que o envelhecimento é uma fase da vida que se deve ter uma
atenção maior, visto que apresenta muitas perdas, sendo a saúde a mais afetada
(SANTOS e MATTOS, 2011; PRESTA et al, 2011). Diante desta perspectiva é de
extrema importância dar-se ênfase no que diz respeito às condições de saúde que são
definidas como as diferentes situações que afetam a saúde das pessoas apresentando
duração variável, as quais precisam ter respostas sociais, dos sistemas de saúde, dos
profissionais e dos usuários. Contudo, as condições de saúde dos idosos podem ser
acometidas por vários aspectos, tais como a autopercepção de saúde, dificuldade de
deglutição, etilismo e tabagismo, prática de atividade física e entre outras (NESPOLLO
et al., 2017).
Tendo em vista que esses aspectos citados acima implicam a saúde dos idosos, dentre
elas as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que podem ser causadoras de
limitações, baixas produtividade, redução na qualidade de vida e podem levar a morte
prematura (ABREU et al., 2017).Como também o estado nutricional dos idosos podem
ser afetados em decorrência das alterações anatômicas, funcionais, bioquímicas e
psicológicas que são naturais do envelhecimento. Dessa maneira, o estado nutricional
é um fator preocupante, visto que esse pode acarretar na redução da capacidade
funcional e modificação dos processos metabólicos do organismo, contribuindo para o
aumento da morbimortalidade desse grupo etário (MANSO et al., 2018).
Diante do exposto, e levando em consideração a população no município de Santa Cruz/
RN que apresenta uma alta prevalência de população idosa, o intuito desse estudo é
correlacionar as condições de saúde ao estado nutricional em um grupo de idosos
usuários do NASF na região do Trairi/RN.

Metodologia

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo com delineamento transversal, de natureza descritiva, realizado
dentro de uma abordagem quantitativa, realizado com indivíduos de ambos os sexos
com idade igual ou superior a 60 anos (n=42), participantes do Serviço de Convivência
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e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) dos Bairros Paraiso e Centro da Secretaria de
Assistência Social do Município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) oferta aos idosos um
momento de socialização, aonde nos encontros os idosos desfrutam de atividades de
dança, jogos, rodas de conversas sobre diversos temas relacionados a saúde, desta
forma melhorando a qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairi (FACISA) pelo parecer de número 3.430.418, CAAE
15012919.1.0000.5568. A amostra foi recrutada utilizando-se os critérios de inclusão:
idade igual ou superior a 60 anos, apresentar capacidade de locomoção e cognitiva para
responder ao questionário. Os idosos que se propuseram a participar assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os dados foram coletados em dias marcados com a nutricionista da Secretária Municipal
de Saúde da Cidade de Santa Cruz-RN e pelas assistentes sociais que são
responsáveis pelos grupos de convivência, sendo alternados os dias de coleta em cada
bairro. Os idosos participaram de uma entrevista, de forma individual, aonde
responderam um questionário, constituída de duas etapas: na primeira etapa os
participantes responderam um questionário estruturado com perguntas fechadas
relacionado à caracterização das condições de saúde. A segunda etapa correspondeu
à avaliação antropométrica (peso, estatura, índice de massa corporal, circunferência
abdominal, circunferência da panturrilha).
Para antropometria realizou-se a verificação do peso atual, altura, cálculo do IMC,
calculado dividindo o peso (kg) pela altura (m) ao quadrado, e classificado de acordo
com parâmetros de referência de Lipschitz, (1994) (baixo peso < 22 kg/m²; adequado
ou eutrófico 22-27 kg/m²; sobrepeso >27 kg/m2) , também foi realizado a Circunferência
da Cintura (CC) tendo como parâmetros de referência a OMS (1998), para o sexo
masculino (sem risco <94cm,com risco ≥94cm e com alto risco ≥102cm) para o sexo
feminino os valores são os seguintes (sem risco <80cm,com risco ≥80cm e com alto
risco ≥88cm), a da Circunferência da Panturrilha (CP) os valores de referência são de
acordo com a OMS (1995) (>31 sem depleção muscular e <31 com depleção muscular).
Em caráter de coleta, os idosos no final da aplicação do questionário foram convidados
a se dirigirem a uma área reservada designada para realização dessa etapa.
No momento da aferição do peso e altura, solicitou-se que os idosos retirassem os
sapatos, roupas pesadas e removessem acessórios e objetos que estejam no bolso.
Para peso, pediu-se que eles subissem na balança com os dois pés apoiados na
plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. No momento da aferição da altura, o
indivíduo foi indicado a ficar em pé, com os pés paralelos, braços relaxados e mãos
voltadas para o corpo, encostando calcanhar, panturrilhas, nádegas, costas e a parte
posterior da cabeça no equipamento, posicionando-a no plano de Frankfurt.
Após a coleta, foi construído um banco de dados utilizando o programa Excel 2010, em
seguida os dados foram tabulados e analisados no Excel 2010.

Resultados e Discussões
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RESULTADOS E DISCUSÃO
Foram entrevistados 42 idosos, em sua maioria na faixa etária entre 60 a 75 anos
(66,7%), prevalecendo o sexo feminino (71,4%). A proporção de idosos solteiros (a),
casados (a), viúvos (a) e divorciados (a) foram: 7,1%, 38,1%, 42,9% e 11,9%,
respectivamente, em relação ao uso de tabaco 57,1% são ex-fumantes, 40,5% não
fazem nenhum tipo de atividade física e a doença que teve a maior prevalência entre os
idosos foi a hipertensão arterial com 59,5%.
Quadro 01- encontra-se em anexo.
Analisando as características demográficas dessa pesquisa, observou-se que há uma
maior predominância do sexo feminino (71,4%) em relação ao masculino (28,6), como
foi visto no estudo de (CAMPOS, SANTOS e FELIPPE, 2016), onde no mesmo essa
predominância é denominada feminilização na velhice, isso ocorre pelo fato do sexo
masculino ter trabalhos que os expõem mais aos riscos, como por exemplo, os mesmos
trabalham em serviços braçais, trabalhos que ficam mais tempo expostos ao sol, outro
ponto que pode ser levantado é que em grande maioria os homens não procuram
cuidados preventivos, sendo, esses alguns fatores que influência a uma maior taxa de
mortalidade do sexo masculino.
Como visto no quadro 1 a faixa etária de 60-75 anos foi superior neste estudo, havendo
associação com o estudo de OLIVEIRA (2019), onde houve uma maior proporção entre
60-69 anos, o estudo explica ainda sobre o risco do desenvolvimento de algumas
doenças crônicas acima de 74 anos, como por exemplo a diabetes.
Destacam-se os resultados quanto às condições de saúde dos idosos, os quais
declararam possuir algum problema de saúde. Onde 25 (59,5%) declararam ter
Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS, 14 (33,3%) diabetes, (19%) doenças
gastrintestinais e 7 (16,9%) osteoporose. O estudo de Trindade e Castro (2017) mostrou
a prevalência dessas doenças, das quais foram citadas a Hipertensão Arterial Sistêmica,
o Diabetes Mellitus e a osteoartrose, dentre outras. Sabe-se que ainda há um déficit em
relação a assistência quanto as condições de saúde dos idosos que ocorrem das
alterações em decorrência ao processo natural do envelhecimento e que há a
necessidade de que sejam disponibilizados profissionais qualificados para tratarem das
suas comorbidades, outra questão é que os idosos muitas vezes tem a dificuldade de
procurar acesso aos serviços de saúde, seja por questão do grau da doença em que o
mesmo estejam ou pelo fato do mesmo ter um baixo grau de instrução ou até mesmo
pela condição socioeconômica, fatores esses, que podem ocasionar o agravamento dos
casos e ate mesmo não conseguirem ter o tratamento adequado.
Quanto ao uso de medicação, foi constatado que a maioria dos idosos relataram fazer
uso de medicação para tratamento das doenças crônicas que apresentaram.
Corroborando com esses dados o estudo de Bento, Souza e Peixoto (2019) onde os
resultados mostraram que 82,4% idosos com DCNT consumiam medicamento para pelo
menos uma das doenças destacadas. Possíveis explicações para esse uso de
medicação ser tão elevado em idosos seria o fato de terem resistência a aderir a
tratamentos não farmacológicos, com isso gerando a automedicação que é uma
frequente para a grande parte da população, acarretando a questão da poli farmácia,
que devido ao consumo de muitos medicamentos que podem confundi-los o que muitas
vezes colabora para o uso inadequado dos mesmos.
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No tocante atividade física foi observado que 17 (40,5%) dos idosos afirmaram que não
praticavam nenhum tipo de atividade física e 11 (26,2%) deles praticavam pelo menos
1 vez por semana. Dessa forma, é possível perceber que o sedentarismo é um fator que
está presente na vida dos idosos por questões relacionadas a falta de incentivo, como
também apresentarem a saúde comprometida, alguns não tem acesso a programas que
visem atividade física orientada, ou não tem dinheiro pra pagar academias. Sendo
assim, é de fundamental importância que eles sejam estimulados a continuarem com
sua autonomia dentro de casa continuando suas atividades do dia-a-dia, como os
afazeres domésticos, caminhadas, ir ao supermercado, entre outros, para que possam
está sempre ativo (Filho Azevedo et al.2019).
Quadro 02 encontra-se em anexo.
No quadro 2 está descrito a caracterização do estado nutricional dos idosos que
pertencente a pesquisa, onde foi constatado que (57,1%) apresentam obesidade de
acordo com a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), como foi observado em
um estudo realizado por (LIMA FILHO et al., 2019) na cidade de Santa Cruz-RN, onde
ambos os sexos apresentavam um percentual maior para o excesso de peso, onde esse
excesso é uma das alterações mais evidentes na pessoa idosa pelo fato da maioria dos
idosos não seguirem uma alimentação variada com legumes, frutas, carnes magras e
fibras, outro ponto que favorece esse aumento do IMC é a falta de atividade física, aonde
reflete também no surgimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis.
Em relação a circunferência da cintura, observou-se o que (77%) das mulheres e (58%)
dos homens apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças
crônicas e metabólica. Como observa-se no estudo de (PREVIATO et al., 2015), que
67,9% dos entrevistados tinha um valor elevado para a circunferência da cintura.
Podemos afirmar ainda que é essa relação do excesso de peso com a adiposidade
central e envelhecimento poderá vim a surgir o desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis e com isso aumentando o risco de mortalidade dos mesmos
(PESSOA,2016).
Outro ponto que é valido enfatizar é sobre a circunferência da panturrilha, onde essa é
a medida mais sensível para se analisar a massa magra nos idosos. A mesma indica
alterações na massa magra decorrente da falta de atividade física com a idade CRUZ e
SANTOS (2016). Podendo destacar que apenas 5 idosos (11,9%) apresentam a
circunferência da panturrilha menor que 31 cm, ou seja, a pesquisa apresenta um baixo
percentual de massa muscular e também um baixo risco de sarcopenia, onde a
sarcopenia é definida como a perda da massa muscular e da função do músculo
esquelético (OLIVEIRA NETA,2017). Um estudo realizado por CRUZ e SANTOS (2016)
no estado de Sergipe, obteve resultados semelhantes a está pesquisa onde foi
observado um baixo índice para a sarcopenia (<31 cm), onde foi verificado que mais da
metade dos idosos apresentaram massa magra preservada, sendo o valor igual para
ambos os sexos.
Em relação às condições de saúde, nota-se que os idosos em sua totalidade relatam ter
alguma DCNT, a doença que teve uma maior predominância entre os idosos foi à
hipertensão com 59,5% (n=25). Corroborando com este resultado, o estudo de Machado
et. al. (2017) composto por 52 idosos constou que a hipertensão arterial constituiu-se a
principal DCNT tanto nos homens 42% (n=5) como nas mulheres 30% (n=12).
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Isso se torna um dado preocupante, pois, as DCNT estão relacionadas com os maus
hábitos de vida principalmente da alimentação, desta forma, podemos evidenciar a
transição nutricional na população idosa, aonde é observado em alguns estudos o
impacto da transição em relação a alimentação do individuo, principalmente do idoso.
Pois, nota-se que a frequência de comprar alimentos básicos como feijão e arroz reduziu
nos últimos anos, já quando se observa alimento como refrigerante teve um aumento
significativo (TINÔCO e ROSA, 2015). Corroborando (Confortin, 2016), percebe-se o
impacto dessas mudanças na saúde dos idosos, pois, estão saindo da desnutrição e
cada vez mais expostos a DCNT.
Portanto, com tudo que foi colocado neste trabalho, a principal limitação existente no
mesmo foi em relação a adesão do público na pesquisa, obtendo um número menor do
que o esperado de participantes.

Conclusão
CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi exposto, observa-se que a pessoa idosa está sujeita a conviver
com alguma doença crônica não transmissível, com isso observa-se que houve uma
maior prevalência neste estudo da hipertensão arterial sistêmica e a diabetes. O estado
antropométrico do publico desta pesquisa encontra-se a maioria com sobrepeso, e este
é um fator preocupante, pois, o excesso de peso irá influenciar o desenvolvimento e
agravamento de DCNT tendo em vista que a grande maioria dos entrevistados relata
alguma doença. Desta forma, é de suma importância o acompanhamento com um
profissional nutricionista, aonde oriente sobre a importância de uma alimentação
saudável que possa contribuir para o controle das DCNT e uma longevidade mais
saudável.
Com isso, é de grande valia o conhecimento e esclarecimento dos fatores modificáveis
do desenvolvimento das principais DCNT que afetam a população idosa, sendo
necessário o desenvolvimento de ações na atenção básica com uma equipe
multiprofissional que integrem o público idoso e seus cuidadores, a fim de deixá-los
informados e com isso reduzindo os condicionantes e determinantes das condições de
saúde.
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Distribuição percentual do Perfil demográfico e condições de saúde de idosos usuários
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Cidade de Santa Cruz/RN,
2020 (n=42).
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Associação entre a classificação do IMC com as demais variáveis do o perfil
antropométrico e a condição de saúde dos idosos usuários Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculo, da Cidade de Santa Cruz-RN, 2020 (n=42)
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Gráfico circunferência abdominal
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DAQUELAS ADOTANDO O GÊNERO AUTODETERMINADO?
Resumo

A transexualidade é uma identidade de gênero que ainda carece de muita informação
para sua total compreensão, do ponto de vista científico, para que se possam ter
melhores abordagens em todas as áreas da sociedade. O presente estudo objetiva
estimar a diferença entre as estimativas de composição corporal (%GC) por meio de
antropometria e bioimpedância (BIA) calculadas com base no sexo biológico e no
gênero autodeterminado, além de estimar as diferenças de %GC segundo tipo de
transição. Foi realizada uma observação individualizada e transversal de 6 homens trans
e 5 mulheres trans da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com duração de 7
meses. A maioria dos participantes estavam eutróficos (55%), sendo possível observar
que apenas para os valores de estatura e perímetro do punho houve diferenças
estatisticamente significativas (p<0,05). Para as avaliações de composição corporal
entre gênero e sexo biológico, notou-se ausência de diferença estatisticamente
significativa na BIA e presença na antropometria. Foi possível concluir que a
metodologia BIA é a melhor alternativa para ler a composição corporal por profissionais
da saúde, já que a configuração aplicada não influencia no resultado. Entretanto,
reconhecendo que o aparelho de BIA é ainda pouco acessível aos serviços públicos de
saúde, recomenda-se utilizar parâmetros consistentes com a identidade de gênero,
individualizando a avaliação para que se adeque às especificações médicas do
paciente.
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TITLE: ANTHROPOMETRIC EVALUATION OF TRANSEXUALS: DOES BODY
COMPOSITION ESTIMATES BASED ON BIOLOGICAL SEX DIFFER FROM THOSE
ADOPTING THE SELF-DETERMINED GENDER?
Abstract
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Transsexuality is a gender identity that still lacks much information for its full
understanding, from a scientific point of view, so that better approaches can be taken in
all areas of society. The present study aims to estimate the difference between body
composition estimates (%BF) using anthropometry and bioimpedance (BIA) calculated
based on biological sex and self-determined gender, in addition to estimating differences
in %BF according to the type of transition. An individual and cross-sectional observation
of 6 trans men and 5 trans women from the city of Natal, in Rio Grande do Norte, was
carried out, lasting 7 months. Most participants were eutrophic (55%), being possible to
observe that only for the values of height and wrist perimeter there were statistically
significant differences (p <0.05). For body composition assessments between gender
and biological sex, there was no statistically significant difference in BIA and presence
in anthropometry. It was possible to conclude that the BIA methodology is the best
alternative to read body composition by health professionals, since the applied
configuration does not influence the result. However, recognizing that the BIA device is
still poorly accessible to public health services, it is recommended to use parameters
consistent with gender identity, individualizing the assessment to suit the patient's
medical specifications.

Keywords: Transsexuality. Anthropometry. Bioimpedance. Body composition.
Introdução
Transexual ou transgênero é uma pessoa que se identifica com algum gênero que não
seja o que foi designado (por outras pessoas) ao nascer, ou seja, a mulher trans é uma
pessoa que nasceu com características sexuais masculinas, mas que em algum
momento da sua vida, reconheceu que não se sentia pertencente ao gênero masculino,
decidindo então reivindicar o reconhecimento social e legal como mulher perante a
sociedade; a mesma linha de raciocínio se aplica ao homem trans de forma inversa.
Portanto, a questão da transexualidade é uma temática de identidade (JESUS, 2012).
O processo transexualizador resulta em alteração da composição corporal, seja por
ações diretas, como os procedimentos cirúrgicos (mastectomia em homens trans, a
transgenitalização e/ou implantes/próteses de silicone), seja por ações indiretas como
a terapia hormonal, essa que resulta na maioria das mudanças físicas a longo prazo,
ocorrendo no curso de 2 a 3 anos. Em pessoas transfemininas (Homem para Mulher,
ou HpM) a terapia hormonal associa o uso de drogas antiandrogênicas para bloqueio
da produção e androgênios gonadais (popularmente denominada castração química) e
a administração de estrogênio. Em consequência, observa-se: crescimento mamário,
redistribuição da gordura corporal, com aumento do tecido adiposo subcutâneo e
redução do tecido adiposo visceral; aumento do percentual de gordura; diminuição total
e regional da massa muscular e redução da força; redução no conteúdo e na densidade
mineral óssea pelos estrogênios. Em pessoas transmasculinas (Mulher para Homem
(MpH) observa-se atrofia do tecido mamário, redução na densidade mineral óssea,
aumento da massa muscular e da força, redução no percentual de gordura,
redistribuição da gordura corporal (WPATH, 2012; KLAVER et al, 2017, 2018; VAN
CAENEGEM et al, 2012, 2013, 2015; LEACH, 2016; GIESTAS & PALMA, 2012;
LAPAUW et al, 2008).
Embora a investigação da composição corporal seja um importante componente da
avaliação do estado nutricional, esse procedimento em indivíduos transexuais ainda é
frágil, visto que a terapia hormonal durante o processo transexualizador modifica a
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distribuição de massa magra e massa gorda, criando novos parâmetros métricos que
dificultam a comparação dessa população dentro dos pontos de corte existentes para a
população cisgênero masculina e feminina. Atualmente, para avaliar os parâmetros de
composição corporal investigados só existem valores de referência e pontos de corte
para classificação definidos em função do sexo biológico. Estudos ainda não esclarecem
se as ferramentas construídas com base nos gêneros binários (e não com base no
gênero autodeterminado) tais como equações, valores de referência e pontos de corte
são ou não adequados para avaliar a composição corporal em pessoas transexuais,
considerando a heterogeneidade dessa população e a complexidade do processo
transexualizador: tempo transcorrido desde o início do processo transexualizador;
estágio atual do processo transexualizador, modificações corporais já realizadas
(cirurgias e procedimentos estéticos), características da hormonioterapia (tipo de
hormônio, via de administração, dose, frequência, data de início, modificações de
esquema, etc.) (DUARTE, 2007; ROSSI et al, 2009; TIRAPEGUI & RIBEIRO, 2009;
ROSA, 2008; GONÇALVES et al, 2016).
O presente estudo tem como objetivo estimar a diferença entre as estimativas de
composição corporal por meio de antropometria e bioimpedância calculadas com base
no sexo biológico e no gênero autodeterminado, além de estimar as diferenças de
composição corporal segundo tipo de transição (homem para mulher ou mulher para
homem). Pretende-se, portanto, subsidiar profissionais de saúde no cuidado à
população transsexual por meio do entendimento da saúde corporal, auxiliando nas
decisões alimentares e de saúde de cada participante, assim como preencher lacunas
científicas existentes sobre a realidade vivida por essa população vulnerável
(BENEVIDES, 2020; LAGATA, 2016).

Metodologia

ASPECTOS ÉTICOS E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
O presente estudo é uma observação individualizada e transversal de uma amostra da
população transexual da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, iniciada em agosto
de 2019 e encerrada em fevereiro de 2020. A coleta dos dados foi feita mediante horário
marcado com cada indivíduo no Departamento de Nutrição do campus central da
UFRN/Natal. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL,
obtendo-se aprovação de acordo com a Resolução 466/2012 do CNS/MS (CAAE
17269119.3.0000.5292, parecer 3.483.146), sendo iniciado apenas após sua
aprovação.
A seleção dos participantes foi realizada por distribuição e posicionamento de cartazes
em diversos pontos de circulação de pessoas na cidade, assim como também com o
uso de anúncios em redes sociais e televisão, convidando o público alvo a entrar em
contato com os pesquisadores para consulta acerca da iniciativa. Portanto, como os
indivíduos foram selecionados por conveniência, esta pesquisa não pode ser
considerada probabilística, já que é incerto o tamanho exato dessa população no
estado.
Foram considerados elegíveis todo e qualquer indivíduo adulto (entre 20 e 59 anos de
idade), autodesignado transexual de homem para mulher (HpM) ou de mulher para
homem (MpH) em qualquer etapa do processo transsexualizador. Foram incluídos no
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estudo aqueles que deram anuência para a participação mediante assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e que apresentaram condições gerais de saúde
estável (ausência de morbidades referidas). Considerou-se como critérios de exclusão
para o estudo gestantes, lactantes e indivíduos que vivenciaram situações que interfiram
na composição corporal e/ou na coleta de dados em campo (ex. procedimentos
cirúrgicos, internação hospitalar, doença infectocontagiosa, etc.).
ANTROPOMETRIA
Inicialmente, foi esclarecido aos participantes os objetivos e procedimentos do estudo,
o fato da inclusão ser opcional e que poderiam recusar-se a participar de qualquer etapa
sem nenhum prejuízo, bem como que seriam preservados os preceitos éticos de não
identificação dos sujeitos, seguindo as normas para pesquisa com seres humanos
constantes na Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da
Saúde. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e
clareadas as dúvidas, foi solicitado aos participantes a assinatura. Medidas
antropométricas em duplicata foram realizadas no indivíduo por pesquisador
devidamente treinado.
Determinadas medidas antropométricas foram mensuradas no indivíduo utilizando-se
mais de uma técnica e/ou protocolo de forma que seja possível o uso de múltiplas
equações de predição de composição corporal. As medidas antropométricas foram:
peso; estatura; perímetros cefálico, do pescoço; do tórax, do braço relaxado, do
antebraço, do pulso, da cintura, abdominal, do quadril, da coxa medial, da panturrilha;
dobras cutâneas bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaca, coxa, panturrilha,
supraespinhal, abdominal, antebraço; músculo adutor do polegar; diâmetros biiliocristal, biacromial, biepicondilar do úmero, biepicondilar do fêmur, biestilóideo do
pulso, transverso do tórax, anteroposterior do tórax, abdominal sagital; comprimento do
braço (acromial-radial), do antebraço (radial-estiloidal), da tíbia (tibial medial-maléolo),
altura tronco-encefálica (altura sentado), altura da perna (tibial lateral-chão) (LOHMAN
et al. 1988; ISAK 2011; WHO 2011; LAMEU et al, 2004; VAN DER KOOY et al, 1993).
Também foi realizada a bioimpedância (BIA) tetrapolar com o aparelho InBody modelo
R20 em duas utilizações, a primeira sendo com o aparelho configurado para o sexo
feminino e a segunda o masculino, de forma a comparar estatisticamente os resultados.
Não foi descontado os valores de composição corporal referentes a possíveis implantes,
silicones, próteses, ou outras variáveis características da transição.
ANÁLISE DOS DADOS
Utilizou-se o software IBM® SPSS® v. 14.0 para análise dos dados. Realizou-se teste
t-Student para amostras independentes para avaliar a diferença das médias das
medidas antropométricas coletadas em relação aos grupos MpH e HpM de transexuais.
Procedeu-se o mesmo teste para identificar diferença média o percentual de gordura
corporal obtidos pela boimpedância e pela antropometria nos grupos MpH e HpM em
relação ao gênero autodeterminado e ao sexo biológico. Para todos os testes foi
adotado p < 0,05 como valor de significância.

Resultados e Discussões
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RESULTADOS
Foram analisados 6 homens trans (55%) e 5 mulheres trans (45%). Foi constatado que
a maioria dos participantes estavam eutróficos de acordo com a classificação do IMC
(55%), estando 1 abaixo do peso, 2 com sobrepeso e 2 em graus de obesidade I e II
cada. É possível observar na tabela 1 que, apenas para os valores de estatura e
perímetro do punho, medidas associadas a segmentos ósseos e compleição física,
houve diferença estatisticamente significativa entre os gêneros autodeterminados.
A partir dos dados disponíveis na tabela 2 é verifica-se que não houve diferença
estatisticamente significativa entre as médias de percentual de gordura corporal (%GC)
considerando o gênero autodeterminado e o sexo biológico tanto para os homens (MpH)
quanto para as mulheres (HpM).
O resultado de análise semelhante a anterior é apresentado na tabela 3, com a
peculiaridade de ter sido utilizada a antropometria para verificação do percentual de
gordura corporal. É possível verificar que houve diferença estatisticamente significativa
entre os valores de %GC utilizando-se o gênero autodeterminado e o sexo biológico
tanto para os homens (MpH) quanto para as mulheres (HpM).
DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que, na avaliação utilizando a BIA,
não houve diferença estatisticamente significativa entre o uso do gênero
autodeterminado e o do sexo biológico na estimativa da composição corporal. Já se
tratando do resultado da antropometria, foi possível concluir que a houve diferença
estatisticamente significativa entre o gênero autodeterminado e o sexo biológico, sendo
essas diferenças sempre no sentido de maior %GC para o sexo biológico feminino ou
autodeterminado feminino.
A necessidade de iniciar a transição sexual é de extrema importância para a redução de
indicadores de saúde mental do indivíduo, portanto, torna-se prioridade os ajustes e
alterações no estilo de vida, vestimentas, utilização e registro do nome social, entre
outras ações, coletivas e individuais, para que sua identidade de gênero seja respeitada
perante a sociedade. No caso em específico do enfoque desse estudo, a redução de
transtornos alimentares e de comportamentos de compensação para adequação
corporal são a prioridade, para que ocorra a afirmação de gênero durante e após a
transição de forma saudável e equilibrada (BENEVIDES, 2020; JESUS, 2012).
Estudos indicam que o início da transição provoca, de uma forma ou de outra, o aumento
de peso corporal e, consequentemente, do IMC; isso se dá possivelmente pelo uso de
hormônios, mas também pode ser devido a mudanças de hábitos alimentares por
escolha própria para se adequar ao objetivo de corpo do indivíduo, entre outros múltiplos
fatores (TURAN, 2018; AUER, 2016; LINSENMEYER, 2020; VILAS, 2014).
O peso para uma pessoa transexual é um fator consideravelmente complicado de se
avaliar, já que cada pessoa tem uma visão do corpo masculino ou feminino ideal para
se ter, além da variedade de uso de hormônios que alteram a retenção de líquidos e a
composição corporal. Estudos constataram essa dificuldade de avaliação nutricional de
afirmação de gênero – de homens trans, nesse caso - ao se deparar com a discrepância
entre pacientes que tinham estilo de vida, consumo alimentar e medidas
antropométricas dentro dos parâmetros considerados saudáveis, e pacientes que
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enxergavam o corpo “robusto” como o ideal masculino, tendo registro de IMC acima de
50kg/m² por exemplo (LINSENMEYER, 2020).
Não bastando o fator da auto percepção do corpo ideal e a irregularidade da terapia
hormonal, muitas vezes utilizada por essa população, ainda é cabível de avaliação
específica o fato de o Brasil ser o país mais agressivo à transexuais no mundo - inclusive
com relatos de violência dentro do próprio sistema de saúde - sendo uma realidade
bastante diferente para comparação com outros estudos do tipo, já que em estudos
como o de Linsemeyer (2020) e o de Vilas (2014) avaliaram a população trans em países
europeus e nos Estados Unidos.
Por fim, é importante também entender que a terminologia “transgênero” é um guardachuva para várias identidades, não panculturais, que pertencem a realidades diferentes,
como por exemplo o uso da palavra “travesti” no Brasil e “two-spirit” (“dois espíritos”, em
tradução livre) nos EUA; há ainda a travesti como sendo uma designação dentro do
espectro transgênero que pode envolver ou não o processo transexualizador, sendo as
mudanças corporais reivindicadas não necessariamente iguais as das mulheres
transexuais. Todos esses fatores citados contribuem para que se torne ainda mais
delicada a reflexão acerca dos métodos de antropometria no contexto do país para a
população trans, que comumente sofre a estigmatização e estereotipização com base
no preconceito, dificultando ainda mais a construção de um padrão de referência pelos
profissionais de saúde, devido ao medo crescente da busca por ajuda e orientação nos
serviços de saúde (JESUS, 2012; FERNANDES, 2017).
A execução e coleta de dados desse estudo foi interrompida precocemente devido ao
estado de pandemia mundial provocado pelo COVID-19 e suas exigências de
isolamento social. Portanto, o tamanho da amostra apresentado nesse estudo não
corresponde à expectativa de alcance inicial do estudo, tampouco representa uma
parcela heterogênea dessa população na cidade em que o estudo foi realizado, visto
que, atualmente, não há registro em censo do tamanho total.
No estudo maior em que este faz parte foi realizado o DEXA com apenas alguns
participantes, devido a interrupção das atividades como já foi mencionado, não sendo
possível utilizar a informação obtida na análise final, não sendo possível saber com qual
parâmetro de gênero (gênero autodeterminado ou sexo biológico) há maior
aproximação do valor real de composição corporal dos indivíduos. Dessa maneira, não
é adequada uma recomendação de parâmetro de gênero que minimize riscos de erros
de estimativa.

Conclusão

O presente estudo conclui que a metodologia BIA é a melhor alternativa para leitura de
composição corporal pelos profissionais de saúde, pois a configuração selecionada não
influencia nas possibilidades de interpretação dos dados fornecidos, auxiliando o
nutricionista na tomada de decisão para elaboração de plano alimentar e
acompanhamento nutricional. Porém, na ausência desse equipamento no momento da
avaliação nutricional, recomendam-se, em concordância com o estudo de Linsemeyer
(2020), as possíveis abordagens:
a) utilizar valores consistentes com a identidade de gênero do paciente;
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b) individualizar a avaliação para que se adeque as especificações da transição médica
do paciente;
c) em alguns parâmetros avaliativos pode ser mais adequado a recomendação “média”
entre o valor para o sexo masculino e o valor para o sexo feminino (no formato “mínimomáximo”).
Em conclusão, é evidente que ainda há uma enorme carência de estudos científicos que
comparem os valores de %GC na população transexual estimados por métodos
duplamente indiretos e métodos indiretos de avaliação de composição corporal, de
forma a complementar, ampliar e aprimorar a terapia nutricional com pacientes que
façam parte dessa população.
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Tabela 1 - Caracetrizacao da população do estudo, Natal-RN, 2019-2020.
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Tabela 2 - Valor de %GC medido pela InBody R20 para os indivíduos autodeterminados
masculino e feinino considerando sua afirmação e o sexo biológico, Natal-RN, 2020.

Tabela 3 - Valor de Valor de %GC medido pela equação de Durnin; Wormersley (1974)
para os indivíduos autodeterminados masculino e feminino considerando sua afirmação
e o sexo biológico, Natal-RN, 2019-2020.
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TÍTULO: ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA EM
PACIENTES COM ARTRALGIA CRÔNICA PÓS CHIKUNGUNYA: ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO
Resumo
Introdução: O Vírus da Chikungunya (CHIKV) apresenta uma clínica característica de
dor crônica associada a déficit funcional. A estimulação transcraniana por corrente
contínua (ETCC) pode ser uma boa conduta para o seu tratamento. Nosso objetivo foi
analisar os efeitos da ETCC sobre a dor e funcionalidade em pacientes com CHIKV.
Metodologia: Foram formados dois grupos de pacientes com CHIKV, o grupo de ETCCsham (n = 12) e ETCC-ativo (n = 13), onde foi aplicado ETCC anódica na área motora
primária durante 10 dias com 2mA de intensidade por 20’. Foi avaliado a dor através da
Escala Visual Numérica (EVN), a funcionalidade através do questionário HAQ, e força
de preensão manual pelo dinamômetro. Foram feitas 4 avaliações. Resultados: não
houve interação tempo x grupo significativa para a dor (p = 0,5), mas foi observado
significância para o tempo (p = 0,0001) e não houve diferença significativa entre os
grupos (p = 0,32). A dinamometria não apresentou interação tempo x grupo (p = 0,19),
mas apresentou interação de tempo (p = 0,0001) sem diferença entre os grupos. O HAQ
não apresentou interação tempo x grupo (p = 0,98), porém houve interação tempo
significativa (p = 0,0001). Conclusão. Não houve diferença entre os grupos para as
variáveis de dor, força muscular e funcionalidade após os 10 dias de ETCC anódica na
área motora primária.
Palavras-chave: Chikungunya. ETCC. Dor crônica. Funcionalidade.
TITLE: Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on pain and functionality
in patients in chronic phase of chikungunya: a randomized controled trial
Abstract

Introduction: The Chikungunya virus (CHIKV) presents a clinical characteristic of chronic
pain associated with functional deficit. Transcranial direct current stimulation (ETCC)
could be an interesting strategy for chronic pain. Our goal was to analyze the effects of
ETCC on pain and functionality in patients with CHIKV. Methodology: Patients with
CHIKV were randomized in two groups, Sham-ETCC (n = 12) and Active-ETCC (n = 13).
Anodal ETCC was applied over the primary motor area for 10 days with 2mA of intensity
for 20 min. Pain was assessed using the Numeric Rating Scale (NRS), functionality
through the HAQ questionnaire, and handgrip strength by the dynamometer. Four
evaluations were made, and mixed ANOVA was used aim to show the interaction time
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and group. Results: there was no significant time vs group interaction for pain (p = 0.5),
but there was a significant time difference (p = 0.0001) and no significant difference
between groups (p = 0.32) was found. Dynamometry did not show time vs group
interaction (p = 0.19), but a significant time interaction (p = 0.0001) was found with no
difference between groups. The HAQ did not show time vs group interaction (p = 0.98),
but there was a significant time interaction (p = 0.0001). Conclusion. There was no
difference between groups for pain, muscle strength and functionality after 10 days of
anodal ETCC over the primary motor.

Keywords: Chikungunya, tDCS, chronic pain, functionality
Introdução
Em 2014 teve início uma pandemia do vírus chikungunya (CHIKV) nas américas e em
algumas ilhas do Caribe. Só na primeira metade do ano de 2016 foram notificados no
Brasil 170.000 mil casos de suspeita, cerca de dez vezes a mais do que no mesmo
período do ano anterior (WILSON, SCHLAGENHAUF, 2016). O CHIKV pode apresentar
2 fases distintas no decurso da doença. A primeira delas, a fase aguda, comumente se
apresenta com um quadro de febre, exantema, mialgias e erupções maculopapulares
(AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2015; WILSON, SCHLAGENHAUF, 2016).
Cerca de 60% dos pacientes evoluem com um curso de sintomas articulares, com
ênfase nas falanges, mãos, tornozelos e região lombar levando a limitações ou até
mesmo a incapacidade articular que podem perdurar por meses, tendo relatos de
pacientes que apresentam a fase crônica por até 6 anos (AZEVEDO, OLIVEIRA,
VASCONCELOS,
2015).
Dessa forma o CHIKV apresenta uma clínica característica de dor crônica associada a
déficit funcional, acarretando também na diminuição da qualidade de vida dos pacientes
(AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2016; CARDONA-OSPINA, DIAZ-QUIJANO,
RODRÍGUEZ-MORALES, 2015). A artralgia crônica pode levar o paciente a
absenteísmo, presenteísmo, diminuição da funcionalidade e sintomas de depressão
(RODRÍGUEZ-MORALES,
2015).
Ainda não existe um tratamento específico antiviral para o CHIKV, portanto, utiliza-se
uma terapia de suporte sintomático, de acordo com a evolução e estágio da doença
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). No estágio agudo recomenda-se repouso, hidratação
contínua do paciente e o uso de antipiréticos. No estado subagudo recomenda-se o uso
de anti-inflamatórios não hormonais e no estado crônico sugere-se o uso de
corticosteróides e imunossupressores (AZEVEDO, OLIVEIRA, VASCONCELOS, 2016).
Em relação às condutas de reabilitação física para os pacientes com o CHIKV,
recomenda-se: o uso de compressas frias como medida analgésica nas articulações
acometidas; orientações de posicionamento, para favorecer o retorno venoso nos casos
dos pacientes que apresentam edema; e exercícios ativos, objetivando restabelecer a
mobilidade articular, a força muscular e evitar a progressão ou instalação de
deformidades
(MINISTÉRIO
DA
SAÚDE,2017).
Na literatura as condutas sobre o manejo da dor nos pacientes com o CHIKV, em
especial na fase crônica da doença, ainda são limitadas e sem muitas evidências. Em
contrapartida, a estimulação anódica no córtex motor primário tem se mostrado eficaz
para atenuar o estado de dor crônica apresentado em algumas patologias como
fibromialgia, neuropatias, dor pós-AVE e enxaqueca (VASEGHI et al., 2015).
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Na estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) um par de eletrodos é
colocado no couro cabeludo e fluxos de corrente contínua de baixa intensidade (abaixo
de 2 mA) são gerados entre eles. Dependendo da localização dos eletrodos, tem sido
demonstrado que esta técnica induz correntes em áreas corticais que podem resultar
em alterações significativas na excitabilidade cortical (RIBERTO et al., 2011). O tipo de
alteração cortical irá depender da região de indução e do tipo de estimulação, onde a
corrente anódica aumenta a excitabilidade cortical e a corrente catódica apresenta efeito
inibitório
(FREGNI
et
al.,
2006).
A ETCC é considerada uma intervenção neuromoduladora que induz alterações na
excitabilidade do córtex motor humano promovendo efeitos fisiológicos que se
estendem a aspectos físicos e comportamentais, através de uma técnica de fácil
aplicação e baixo custo quando comparado a outras modalidades terapêuticas (OKANO
et
al.,
2013).
Apenas um estudo realizado por nosso grupo apresentou resultados promissores para
a ETCC em pacientes com CHIKV. Esse trabalho foi realizado com pacientes na fase
crônica e com a aplicação de 5 sessões de ETCC no córtex motor primário (Silva-Filho
et al. 2018). Agora, há a necessidade de avaliar a aplicação de 10 sessões de ETCC
objetivando melhora da dor em um prazo maior. Portanto, o objetivo de n
Metodologia

Foi realizado um ensaio clínico randomizado controlado, duplo cego de 2 braços que
ocorre na Clínica Escola de fisioterapia da FACISA/UFRN em pacientes com CHIKV na
fase crônica. O projeto foi aprovado pelo CEP através do Nº: 2.413.851, e segue as
recomendações da resolução 466/12 do CNS. Os participantes são esclarecidos quanto
ao projeto e assinam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os pacientes
são recrutados mediante demanda espontânea na Clínica Escola de Fisioterapia da
FACISA/UFRN. Foram criados 2 grupos, sendo 13 pacientes no grupo ativo (ETCCAtivo) e 12 no grupo sham (ETCC-Sham).
Critérios de Elegibilidade
Critérios de inclusão: ter o diagnóstico do CHIKV, estar na fase crônica da doença, ter
capacidade intelectual e física preservada para realizar os testes da pesquisa, e idade
entre 18 e 65 anos. Critérios de exclusão: histórico de crises convulsivas ou doença
epiléptica, estar grávida, ter outras doenças reumáticas previamente diagnosticadas,
sinais de gravidade e/ou com indicação para internamento, e implantes metálicos na
cabeça.
Aplicação da ETCC
O presente estudo foi divido em 4 fases, 1ª: Avaliação inicial para se mensurar os níveis
de dor, força muscular e funcionalidade; 2ª: Aplicação de 10 sessões de ETCC,
realizadas em 2 semanas seguidas de segunda a sexta, na qual os pacientes foram
tratados com ETCC placebo ou ETCC anódica no córtex motor primário; 3ª: Uma
reavaliação no 5ª e no 10ª dia de tratamento; e 4ª: Reavaliação com 2 semanas após o
término do tratamento (follow-up). As avaliações/reavaliações foram realizadas por um
avaliador de forma cega. Antes da 2ª fase os participantes foram randomizados (1:1)
através do site randomization.com para formar 2 grupos: ETCC-Sham e ETCC no córtex
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motor primário (ETCC-Ativo). Para a colocação dos eletrodos foram obedecidos os
critérios utilizados pelo sistema 10/20 da eletroencefalografia, o eletrodo ânodo foi
posicionado na área C3 (motora primária), e o eletrodo cátodo posicionado na área Fp2
(supraorbital contralateral).
Para ambos os grupos, a aplicação da ETCC teve duração de 20 min e foi aplicação de
uma corrente contínua 2 mA de intensidade através de um par de eletrodos embebidos
em solução salina. Os pacientes do ETCC-Ativo foram submetidos à estimulação
anódica no córtex motor primário durante 20 min. Já os pacientes do ETCC-Sham
também foram submetidos ao mesmo procedimento, porém o estimulador foi desligado
após 30 seg sem que o paciente perceba. Esse tipo de protocolo já é empregado em
ensaios clínicos com neuromodulação.
Instrumentos
Foram coletadas as características pessoais, sociodemográficas e clínicas de cada
participante, este deve ser preenchido pelo participante logo após assinar o TCLE. A
dor será o desfecho primário e a funcionalidade o secundário.
A Escala Visual Numérica da dor (EVN) foi utilizada para avaliação do desfecho
primário. A EVN consiste em uma escala numerada de 0 a 10, onde 0 é “sem nenhuma
dor” e 10 é “a maior dor possível”. O paciente indica a intensidade da dor no momento
da avaliação, seguindo essa escala de 0 a 10.
O dinamômetro foi utilizado para avaliar a força de preensão manual. A força é medida
em Kg/f a partir da média de 3 medidas, realizada pelo avaliado através da contração
isométrica manual 3 vezes seguidas, com um intervalo de 30” entre elas.
O Health Assessment Questionnaire-HAQ, foi utilizado para avaliar a funcionalidade.
Questionário composto por 8 categorias, e para cada categoria o paciente indica o grau
de dificuldade em 4 possíveis respostas que vão de “nenhuma dificuldade = 0” até
“incapaz de fazê-lo = 3”. A pontuação final é a média das pontuações das 8 categorias.
Análise de Dados
Os dados coletados até o momento foram analisados pelo software Statistical Package
for the Social Sciences 20.0 (SPSS, Chicago, IL), gráficos ilustrados a partir do software
GraphPad Prism 7 (GraphPad Prism, USA). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para
verificar a normalidade da distribuição dos dados numéricos. Os valores foram
reportados através de média e desvio padrão. O teste Levene foi aplicado para verificar
a homogeneidade das variâncias dos dados. O teste de esferecidade de Mauchly foi
usado para validar a correlação das medidas repetidas e se a suposição de esfericidade
fosse violada, a correção de Greenhouse-Geisser (ε) era aplicada. Depois da
normalidade ser assegurada, a análise de variância (ANOVA) mista de dois fatores foi
usada para avaliar o efeito da intervenção da ETCC nas variáveis dependentes dor,
força muscular e funcionalidade, com os efeitos das variáveis independentes tempo
(Tempo: baseline, 1º avaliação, 2º avaliação, 1º follow-up) e grupo (Grupo: SHAM, M1),
e o efeito de interação entre as variáveis tempo-grupo. Quando uma interação tempogrupo foi encontrada, o teste ANOVA de um fator com análise post hoc ajustada de
Bonferroni para comparações múltiplas foi usado para determinar as diferenças médias
entre os grupos. Diferenças médias e intervalo de confiança de 95% foram calculados
para indicar a precisão das estimativas. Os níveis alfa foram definidos para p ≤ 0.05.
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Resultados e Discussões
Resultados
Foram avaliados 25 participantes divididos em nos 2 grupos (ETCC-Ativo: 13 e ETCCsham 12). Não houve diferença entre os grupos na avaliação inicial quanto aos dados
clínicos de idade, IMC, EVN, HAQ e dinamometria (tabela 1)..
Em relação ao desfecho primário de dor, avaliado através da EVN, não houve interação
tempo x grupo significativa (F3,69 = 0,782, p = 0,5, η2 parcial = 0,03). Porém foi
observado significância para o tempo (F3,69 = 24,965, p = 0,0001, η2 parcial = 0,52).
Não houve diferença significativa entre os grupos (p = 0,32). Em relação ao baseline,
apenas o ETCC-Ativo apresentou diminuição dos scores de dor na avaliação da primeira
semana (Ativo, p = 0,002; Sham, p = 0,27). Ambos apresentaram melhora significativa
na segunda semana (Ativo, p = 0,0001; Sham, p = 0,0001) e no follow-up (Ativo, p =
0,001; Sham, p = 0,001).
A dinamometria não apresentou interação tempo x grupo (F3,69 = 1,620, p = 0,19, η2
parcial = 0,06), mas apresentou interação de tempo (F3,69 = 17,308, p = 0,0001, η2
parcial = 0,42) (figura 2). Em relação ao baseline, apenas o ETCC-Ativo apresentou
melhora significativa da força muscular na avaliação da primeira semana (Ativo, p =
0,002; Sham, p = 0,97) e segunda semana (Ativo, p = 0,004; Sham, p = 0,07) (figura 2).
No follow-up ambos os grupos tiveram melhora significativa (Ativo, p = 0,009; Sham, p
= 0,01).
Na análise do HAQ, não foi observada interação tempo x grupo (F3,69 = 0,28, p = 0,98,
η2 parcial = 0,001), porém houve interação de tempo significativa (F3,69 = 31,544, p =
0,0001, η2 parcial = 0,57) (figura 3). Em relação ao baseline, ambos os grupos
apresentaram diminuição dos scores do HAQ na 1º avaliação (Ativo, p = 0,009; Sham,
p = 0,01), 2º avaliação (Ativo, p = 0,0001; Sham, p = 0,0001) e follow-up (Ativo, p =
0,0001; Sham, p = 0,0001).
Discussões
O presente estudo objetivou avaliar os efeitos de 10 sessões de ETCC anódica no córtex
M1 de pacientes com artralgia crônica decorrente da CHKV. Ambos os grupos
estudados apresentaram diminuição da dor, melhora da força muscular e da
funcionalidade. Com isso não houve diferença significativa entre o grupo tratado e o
sham.
Este é o primeiro estudo com 10 sessões de ETCC em pacientes com CHKV.
Anteriormente, nosso grupo apresentou resultados diferentes com 5 sessões de ETCC
no córtex M1, relatando melhora da dor apenas no grupo ativo, quando comparado com
o controle SILVA-FILHO et a. 2018. Estudos apontam que a ETCC tem se mostrado
eficaz no tratamento de diversos distúrbios neurológicos e psiquiátricos como dor
crônica, Alzheimer, acidente vascular encefálico (AVE), depressão e ansiedade
(VASEGHI, ZOGHI, JABERZADEH, 2015; TORTELLA et al., 2015). Além de ser uma
terapia de perfil não invasiva e segura, com o mínimo de efeitos colaterais, ser de fácil
aplicação e de baixo custo (RIBERTO et al., 2011). Se apresentando como um
promissor modelo terapêutico para intervenção clínica.
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Nitsche e Paulus, 2000, demostraram em seus estudos que a aplicação da ETCC no
córtex motor primário é capaz de induzir alterações na excitabilidade cortical, e que
essas alterações corticais dependem da polaridade do ETCC (a ETCC anódica aumenta
a excitabilidade, enquanto a ETCC catódica a diminui). Ao se aplicar a ETCC anódica
no córtex motor primário, ocorre uma excitação dessa área ao mesmo tempo em que
induz a uma diminuição de áreas profundas do cérebro relacionados a dor. Estas
mudanças de excitabilidade podem ser explicadas pelas alterações sinápticas e pelos
efeitos diretos sobre a atividade espontânea neuronal (RIBERTO et al., 2011). Alguns
estudos relatam o efeito placebo como presente em trabalhos com ETCC e grupo sham.
Tais efeitos podem ser evidenciados para desfechos físicos e comportamentais
(Lefaucheur et al. 2017).
Fregni et al., 2016, traz em seu trabalho que muitos estudos utilizando ETCC anódica
no córtex motor primário, resultou em diminuição do quadro álgico de pacientes com
dores crônica. O autor ainda ressalta que a aplicação da ETCC pode ser realizada em
diversas populações com distúrbios crônicos, melhorando a qualidade de vida e a
produtividade.

Conclusão

Outros ensaios clínicos com novos parâmetros de ETCC nessa população são
necessários para demonstrar os possíveis efeitos da técnica. Podemos citar uma
importante limitação do estudo. Os pacientes, em sua totalidade, não realizaram
sorologia e a confirmação do diagnóstico de CHIKV foi dado de acordo com os critérios
clínicos por médico especialista (MINISTERIO DA SAÚDE, 2017). No ano de 2019
foram registrados poucos casos de CHIKV no município de Santa Cruz. Fato esse que
dificultou a coleta de dados nesse período. No ano de 2020 ocorreu a pandemia do
Covid-19, fato que impossibilitou o recrutamento de mais pacientes para o estudo.
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3
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TÍTULO: Relação entre os questionários de Perfil de Atividade Humana (PAH) e Índice
de Status de Atividade Duke (DASI) e a perfil de sono de indivíduos com doenças
cardiovasculares.
Resumo
Introdução:As doenças cardiovasculares (DCV),são responsáveis pelas principais
causas de morbidade e mortalidade no mundo.Avaliar a capacidade funcional é
imprescindível,pois o seu declínio é um preditor para morbidade cardiovascular,além de
que a má qualidade do sono resulta em alterações dos mecanismos de regulação da
função cardiovascular facilitando o desenvolvimento das DCV.Objetivo:Avaliar se existe
correlação entre a capacidade funcional de indivíduos com DCV segundo os
questionários,Perfil de Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade Duke
(DASI),e o perfil de sono segundo o Questionário de Cronotipos de Munique
(MCTQ).Metodologia:Trata-se de um estudo observacional analítico transversal,
quantitativo e amostra estruturada por conveniência,composta por indivíduos de ambos
os gêneros,que apresentasse o diagnóstico clínico de doença cardiovascular de forma
isolada ou combinada.Para avaliação da capacidade funcional foram aplicados os
questionários PAH e DASI e para verificação do perfil de sono o MCQT.Resultados:O
DASI a média do escore foi de 44,87 e no PAH 17,64% da amostra foi classificado como
debilitados, 64,72% moderadamente ativos e 17,64% como ativos, com média do
cronotipo matutina e sem alteração na irregularidade do sono.Conclusão:A amostra teve
os resultados satisfatórios para a capacidade funcional, a partir dos questionários DASI
e PAH, o que implica na qualidade do sono destes indivíduos pois a população não
apresentou irregularidades do sono.
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Capacidade Funcional; Sono.
TITLE: Relation between the Human Activity Profile (HAP) and Duke Activity Status
Index (DASI) questionnaires and the sleep profile of individuals with cardiovascular
diseases.
Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are responsible for the main causes of
morbidity and mortality in the world. Assessing functional capacity is essential, as its
decline is a predictor for cardiovascular morbidity, and poor sleep quality results in
changes mechanisms for regulating cardiovascular function facilitating the development
of CVD. Objective: To assess whether there is a correlation between the functional
capacity of individuals with CVD according to the questionnaires, Human Activity Profile
(HAP) and Duke Activity Status Index (DASI), and the sleep profile according to the
Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) .Methodology: This is a cross-sectional,
quantitative analytical observational study and a structured sample of convenience,
composed of individuals of both genders, who presented the clinical diagnosis of
cardiovascular disease in an isolated or combined way. To assess functional capacity,
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the HAP and DASI questionnaires rification of the MCQT sleep profile.Results: The DASI
average score was 44.87 and HAP 17.64% of the sample was classified as debilitated,
64.72% moderately active and 17.64% as active, with mean of the morning chronotype
and without alteration in sleep irregularity. Conclusion: The sample had satisfactory
results for functional capacity, based on the DASI and HAP questionnaires, which implies
the sleep quality of these individuals because the population did not present sleep
irregularities.
Keywords: Cardiovascular diseases; Functional capacity; Sleep.
Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV), são responsáveis pelas principais causas de
morbidade e mortalidade no mundo, principalmente nos países com baixa e média
renda, como reação ao aumento da expectativa de vida e, consequentemente, a maior
exposição aos fatores riscos. No Brasil, é predominante a causa de morte por DCV, com
27,7% dos óbitos, atingindo 31,8% quando são excluídos os óbitos por causa externa.
(Joseph, et al. 2017; MASSA; DUARTE; CHIAVEGATTO FILHO, 2019) As DCV com
maior prevalência são: hipertensão, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca,
doença cerebrovascular e doença arterial periférica. São consideradas uma questão de
saúde pública, pois gera impactos negativos na capacidade funcional e qualidade de
vida dos indivíduos (Fernandes-Andrade, et al. 2017). Além das questões
socioeconômicas, gerando despesas em tratamento de saúde e fornecimento de
assistência formal e informal por invalidez. Em 2015 no Brasil estima-se que os gastos
públicos com as DCV em relação as internações hospitalares e consultas tenha
supurado os 5 bilhões, e gastos por afastamentos temporários ou permanentes tenham
sido superiores a 380 milhões de reais. (Carvalho et, al. 2020) Avaliar a capacidade
funcional em indivíduos acometidos por DCV é imprescindível para entender o nível de
limitação, pois o declínio da capacidade funcional é um preditor para morbidade
cardiovascular. Para avaliação, os testes-submáximos são considerados padrão ouro,
mas para sua realização encontrasse algumas dificuldades por demandar
equipamentos de altos custos e profissionais capacitados. Mas outros instrumentos
eficazes são utilizados para avaliar a capacidade funcional como os testes submáximos,
escalas ou questionários como alternativa de baixo custo e fácil aplicação. (FernandesAndrade, et al. 2017; MACEDO, B. K. G. 2018). A má qualidade do sono resulta em
consideráveis alterações dos mecanismos de regulação da função cardiovascular
facilitando o desenvolvimento das DCV. (ANDRADE, et, al. 2018) Pessoas acometidas
com Hipertensão Arterial Sistêmica, estão mais propensas a desenvolver distúrbios do
sono, pois tem maiores chances de desenvolver distúrbios emocionais, como ansiedade
e depressão, assim como a utilização de medicação para o controle da doença,
desencadeando alterações no sono. (HANUS, et, al. 2015) Com o presente exposto,
esta pesquisa tem como objetivo avaliar se existe correlação entre a capacidade
funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares segundo os questionários, Perfil
de Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade Duke (DASI), e o perfil de
sono segundo o Questionário de Cronotipos de Munique (MCTQ).
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, desenvolvido no Laboratório
de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período compreendido
entre agosto de 2019 a julho de 2020. A amostra foi do estudo foi estruturada por
conveniência, composta por indivíduos de ambos os gêneros, que apresentasse o
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diagnóstico clínico de doença cardiovascular de forma isolada ou combinada. Os
critérios de inclusão para pesquisa foram: Ter idade entre 45 e 80 anos, com diagnóstico
clínico de doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo
do miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica,
doença arterial periférica e insuficiência venosa crônica; Indivíduos com estabilidade
hemodinâmica (pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg, pressão arterial
diastólica ≥ 60 mmHg e ≤ 110 mmHg, frequência cardíaca ≥ 60 bpm e ≤ 140 bpm,
frequência respiratória ≤ 35 irpm, saturação periférica de oxigênio ≥ 85%) (HERDY et
al., 2014); Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,9 Kg/m²; Ausência de Infarto
agudo do miocárdio recente (um mês antes da admissão na pesquisa), angina instável,
arritmias e valvopatias graves, hipertensão arterial sistêmica descontrolada (PAS > 190
mmHg; PAD > 120 mmHg), insuficiência cardíaca descompensada, tromboflebite e
tromboembolismo pulmonar ou sistêmico; Ausência de disfunções ortopédicas,
reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização dos testes ou que
representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como amputação,
espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações e fixadores
externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo; Assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa os
participantes que apresentaram incapacidade de compreender e/ou realizar os
procedimentos de coleta de dados ou recusa à assinatura do TCLE e apresentarem
alteração hemodinâmica de aumento de PAS > 25 mmHg de forma abrupta durante a
realização dos testes de campo. Os participantes foram orientados quanto às
informações da pesquisa e após assinatura do TCLE eram avaliados através de uma
ficha de avaliação fisioterapêutica estruturada para a coleta dos dados pessoais, clínicos
e sociodemográficos, bem como hábitos de vida. Em seguida mensurou-se os dados
antropométricos de peso, estatura e medidas das circunferências de cintura, quadril e
pescoço, para o posterior cálculo do IMC e da RCQ. Para avaliação da capacidade
funcional utilizou-se os questionários Índice de Status de Atividade Duke (DASI) e Perfil
de Atividade Humana (PAH). O DASI é validado para indivíduos com DCV, composto
por 12 itens que abordam diferentes atividades cotidianas, como cuidados pessoais,
trabalhos domésticos, deambulação, função sexual e lazer, sendo contabilizado para
cada atividade uma pontuação com base no seu Equivalente Metabólico da Tarefa
(MET), resultando em um escore final que varia de 0 a 58,2 pontos, dando significância
para que quanto maior a pontuação melhor o estado funcional. (Coutinho-Myrrha, et. al,
2014) Já o PAH é um questionário que avalia o nível físico e funcional de indivíduos
saudáveis e com alguma disfunção, composto por 94 itens que contém atividades
variadas, sendo a disposição dos itens baseada no custo energético: os de menor
numeração demandam menor gasto energético, os de numeração mais alta, maior gasto
energético. Para cada item o participante diz se ainda faz, parou de fazer ou nunca fez,
a resposta “nunca fiz” não é computada em qualquer escore ou classificação do PAH, o
que minimiza o risco de viés cultural. Com base nas respostas calcula-se o Escore
Máximo de Atividade (EMA) e o Escore Ajustado de Atividade (EAA), utilizado para
classificar o voluntário em debilitado (EAA < 53), moderadamente ativo (EAA de 53 a
74) ou ativo (EAA > 74). (Souza, Magalhaes, Teixeira-Salmela, 2006) Para verificação
do perfil de sono foi utilizado o Questionário de Cronotipo de Munique (MCQT) a partir
do comportamento de sono e vigília avaliados em dias de trabalho e dias livres, para
este, o resultado é dado de acordo com cronotipo, que é calculado com base no ponto
médio entre o início do sono e o despertar. Sua pontuação varia através de uma medida
quantitativa que vai de 0 a 12 horas, calculado através do ponto médio, na qual valores
menores são indicativos de tendência a de matutinidade e permitem definir limites
específicos para uma população ( KOLODIUK, 2015; TAVARES, 2019). Foi realizado
inicialmente uma avaliação para a caracterização do perfil sociodemográfico dos
participantes, logo após o avaliador instruía os participantes acerca dos questionários
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e, na sequência, estes eram aplicados em forma de entrevista, seguindo a ordem do
DASI, logo após pelo PAH e do MCTQ. Os dados foram descritos por meio de análise
descritiva utilizando-se média e desvio padrão e frequências absolutas e relativas. Para
a tabulação de dados foi utilizado o Microsoft Excel© versão 2016.
Resultados e Discussões
A amostra da pesquisa foi composta por 17 indivíduos avaliados no Laboratório de
Motricidade de Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA/UFRN) realizado no período de agosto de 2019 a julho de 2020. As coletas
aconteceram até a data de 17 de março de 2020, quando as atividades acadêmicas da
FACISA/UFRN, foram suspensas devido à instalação da pandemia pela COVID-19. A
amostra foi composta por 15 indivíduos do sexo feminino (88,23%) e 2 indivíduos do
sexo masculino (11,77%) masculino, com média de idade de 49,05 (+/- 9,95). A Pressão
Arterial Sistólica (PAS) foi em média foi 118,82 mmHg; Pressão Arterial Diastólica foi
em média 80 mmHg; Frequência Cardíaca (FC) média 76,05 bpm ; Saturação de
Oxigênio (SpO2) média 92,52 %; Frequência Respiratória (FR) 21 irpm; IMC em média
29,65. (Tabela 1) Tabela 1- Caracterização da amostra (n=17) Variáveis AMOSTRA
(Média) Sexo (F; M)- 88,23% ; 11,77% Idade (Anos)- 49,05 ± 9,95 PAS mmHg - 118,82
PAD mmHg - 80 FC bpm - 76,05 SpO2 - 92,52 % FR irm - 21 IMC - 29,65 Com relação
a capacidade funcional, a média do escore obtido pelo questionário DASI foi de 44,87
(Tabela 2). O item menos pontuado foi o de maior MET (Participação em esportes
extenuantes) correspondente a 70,58% da amostra. Em relação ao questionário PAH,
17,64% da amostra foi classificado como debilitados, 64,72% como moderadamente
ativos e 17,64% como ativos (Tabela 3). Tabela 2- Escore DASI (n=17) DASI Resultado
(Média) Escore (n=17) 44,87 (± 11,01) Tabela 3- Classificação do PAH (n=17) PAH
Resultado Debilitados- 17,64% Moderadamente Ativos- 64,72% Ativos- 17,64% Quanto
o perfil do sono segundo o Questionário de Cronotipo de Munique (MCQT), a amostra
apresentou em média uma diferença em torno de uma hora no despertar da semana
para o final de semana. A latência de sono e o horário de dormir tanto para a semana
como final de semana não são distintos. Com classificação de cronotipo matutina e sem
alteração na irregularidade do sono. (Tabela 4) Tabela 4 – Questionário de Cronotipo
de Munique (n=17) Médias de Valores da Amostra Itens: Dias de trabalho (min); Dias
de trabalho (horas); Dias livres (min); Dias livres (horas); Vou para Cama - 1330,5;
22:17; 1335,88; 22:23; Decido dormir - 1358; 22:39; 1365,29; 22:45; Latência para
dormir - 25; - ; 22,35; - ; Acordo às - 348; 5:48; 404,1; 6:44; Com Despertador - 59%; - ;
29,41%; - ; Latência para acordar - 11; - ; 16,76; - ; Horário de início do sono - 1383;
23:02; 1388; 23:07; Ponto Médio - 145,15; 2:25; 175,88; 2:55; Irregularidade do CVS 30,735
Conclusão
De acordo com os dados analisados, podemos observar que a amostra teve os
resultados satisfatórios para a capacidade funcional, a partir dos questionários DASI e
PAH. Tal fato deve-se a população da amostra ter em sua maioria indivíduos
moderadamente ativos a ativos, o que implica na qualidade do sono destes indivíduos,
pois a população não apresentou irregularidades do sono.
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TABELAS ESTUDO - Caracterização da Amostra; Perfil de Atividade Humana (PAH) e
Índice de Status de Atividade Duke (DASI).

TABELAS ESTUDO - Questionário de Cronotipo de Munique
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TÍTULO: Prevalência do aleitamento materno exclusivo e fatores associados a sua
prática até os seis primeiros meses de vida em crianças nascidas no município de Santa
Cruz – RN.
Resumo
O processo de amamentação envolve a interação entre mãe e filho, repercutindo no
desenvolvimento e no estado nutricional da criança. O aleitamento é eficaz na redução
da morbimortalidade infantil, contribuindo para um impacto positivo na promoção da
saúde pública. Essa pesquisa objetivou analisar a prevalência do aleitamento materno
exclusivo e os principais fatores associados a sua prática nos seis primeiros meses de
vida em recém-nascidos. Trata-se de um estudo longitudinal, de abordagem quantitativa
realizado com puérperas residentes no município de Santa Cruz- RN, que foram
abordadas no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB). Receberam informações
sobre a pesquisa, aquelas que aceitaram participar assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No período de 30 dias pós-parto, essas
mães eram visitadas e respondiam um questionário com informações sobre a
amamentação. Foram abordadas 60 mães. Para análise dos dados utilizou-se os
programas Microsoft Excel (versão 2010) e Epidata (versão 3.1). Após análise,
constatou-se que o aleitamento materno exclusivo foi praticado em maior frequência
(43,33%, n=25) até o segundo mês de vida da criança, e apenas 3,33% (n=2) das mães
praticaram a exclusividade até o sexto mês. Dessas mães que praticaram até o sexto
mês, todas tinham renda familiar de até um salário mínimo. Logo, os dados
apresentados, fornecem subsídios para a implementação e planejamento de ações que
visem à promoção da saúde materno-infantil.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Saúde da Criança. Desmame.
TITLE: Prevalence of exclusive breastfeeding and factors associated with its practice up
to the first six months of life in children born in the municipality of Santa Cruz – RN
Abstract
The breastfeeding process involves the interaction between mother and child, affecting
the child's development and nutritional status. Breastfeeding is effective in reducing child
morbidity and mortality, contributing to a positive impact on the promotion of public
health. This research aimed to analyze the prevalence of exclusive breastfeeding and
the main factors associated with its practice in the first six months of life in newborns.
This is a longitudinal study, with a quantitative approach carried out with puerperal
women living in the municipality of Santa Cruz-RN, who were approached at the Ana
Bezerra University Hospital (HUAB). They received information about the research,
those who agreed to participate signed the Informed Consent Form (ICF). During the 30day postpartum period, these mothers were visited and answered a questionnaire with
information on breastfeeding. 60 mothers were approached. For data analysis, Microsoft
Excel (version 2010) and Epidata (version 3.1) were used. After analysis, it was found
that exclusive breastfeeding was practiced more frequently (43.33%, n = 25) until the
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child's second month of life, and only 3.33% (n = 2) of mothers practiced exclusivity until
the sixth month. Of these mothers who practiced until the sixth month, all had family
income of up to one minimum wage. Therefore, the data presented, provide subsidies
for the implementation and planning of actions aimed at promoting maternal and child
health.
Keywords: Breastfeeding. Child Health. Weaning.
Introdução
O aleitamento materno além de ser a mais sabia estratégia natural de vínculo, proteção,
afeto e nutrição para a criança, permite também um grande impacto na promoção da
saúde materno-infantil. A implementação de ações de proteção e promoção ao
aleitamento materno depende de esforços coletivos e torna-se um desafio para a equipe
e o próprio sistema de saúde (BRASIL, 2015). Apesar de existirem diversos estudos e
comprovações científicas de que a amamentação é superior a qualquer outra forma
alimentar, e diversas organizações mundiais que comprovem isso, o profissional da
saúde tem um papel fundamental na reversão de paradigmas que a sociedade tenta
impor contra o processo de amamentar. Portanto, cabe a esse profissional compreender
e dar apoio no contexto sociocultural e familiar para oferecer informação às mães
(BRASIL, 2015). A Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou e a World Health
Organization (2007), reconhece a classificação do aleitamento materno em cinco tipos:
aleitamento materno, quando a criança recebe leite materno direto da mama ou
ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos; exclusivo, quando recebe
apenas o leite materno sem nenhum outro alimento, com exceção de medicamentos;
predominante, quando além do leite materno a criança já recebe alimentos à base de
água; complementado, quando além do leite materno é oferecido qualquer alimento
sólido ou semissólido apenas para complementá-lo; misto ou parcial, além do leite
materno a criança recebe outros tipos de leite (BRASIL, 2015). O aumento das taxas de
amamentação em parte é determinado pelo treinamento e capacitação dos profissionais
de saúde. Um estudo realizado em um Hospital Amigo da Criança procurou avaliar os
conhecimentos e práticas dos profissionais da saúde sobre o aleitamento materno. A
maioria dos profissionais sejam enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas,
fisioterapeutas, possuíam conhecimentos satisfatórios sobre o aleitamento, no entanto,
diferiam quanto ao nível teórico e prático (CAVALCANTE, et al., 2019). Muitos fatores
podem influenciar a uma introdução alimentar antes dos seis meses de vida da criança,
contribuindo para um aumento da taxa de desmame precoce. Fatores como: leite fraco
ou insuficiente, introdução de alimentos inadequados para a idade, falta de preparo e
incentivo dos profissionais da saúde, falta de conhecimento da mãe, dor ou traumas
mamilares, uso de chupetas ou volta ao trabalho da mãe (LIMA, et al., 2018). Nesse
contexto, essa pesquisa objetivou analisar a prevalência do aleitamento materno
exclusivo e fatores associados a sua prática até os seis primeiros meses de vida em
crianças nascidas no município de Santa Cruz – RN.
Metodologia
Trata-se de um estudo longitudinal, de abordagem quantitativa realizado no município
de Santa Cruz, localizado a 111 km de Natal, capital do estado Rio Grande do Norte
(RN). A população do estudo foi composta por mães e seus respectivos recém-nascidos
no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) que residiam na cidade. Após serem
convidadas e explicadas sobre a pesquisa, as que aceitaram participar assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. Como
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critério de inclusão, as mães deveriam residir em Santa Cruz, e o critério de exclusão,
era a criança ter nascido com alguma doença congênita. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o processo de número CAAE
09027719.6.0000.5568. Após 30 dias do nascimento da criança eram realizadas visitas
domiciliares à essas mães, onde havia a aplicação de um questionário estruturado com
dados socioeconômicos e dados sobre o processo de amamentação. Essas mães eram
visitadas a cada quatro meses até o primeiro ano de vida da criança. E a cada visita, as
mesmas perguntas do questionário eram realizadas. A partir das informações obtidas,
um banco de dados foi gerado utilizando o editor de planilhas Microsoft Excel (versão
2010) e o software EpiData (versão 3.1).
Resultados e Discussões
A amostra foi composta por 60 mães e suas respectivas crianças, variando entre uma
idade media de 30 anos. Elas foram caracterizadas de acordo com alguns aspectos
socioeconômicos, como a renda familiar, a profissão/ocupação e o grau de escolaridade
(Tabela 1). Em relação à renda familiar, observou-se que a maioria das mães (66,7%)
recebiam até um salário mínimo (R$998,00) e a minoria de 6,7% recebia acima de 4
salários mínimos. Quanto à profissão/ocupação, esta se mostrou bem diversificada,
destacando-se as donas de casa (43,33%), seguida de mães autônomas (16,67%) e
agricultoras (16,67%). O grau de escolaridade foi distribuído com uma maior frequência
de mães com o ensino médio completo (46,67%), seguido de mães com apenas o
ensino fundamental completo (25%) (Tabela 1). Quanto à prática do aleitamento
materno exclusivo, houve uma maior frequência (58,3%) nos dois primeiros meses de
vida da criança. No entanto, foi visto um elevado desmame precoce ao decorrer dos
meses, onde 62,8% das mães realizaram o desmame antes dos seis meses de vida
como é preconizado pela OMS (Tabela 2). Fazendo-se uma análise dos dados
socioeconômicos com a adesão ao aleitamento materno, percebeu-se que a maior
frequência de AME em crianças era de mães que recebiam até um salário mínimo. Em
relação à profissão, o desmame precoce foi observado em maior quantidade em mães
autônomas (60%) no segundo mês de vida. Apenas duas mães praticaram o AME até
o sexto mês de vida da criança, ambas tinham renda salarial de até um salário mínimo.
De acordo com relatos apresentados, o motivo da interrupção da amamentação logo no
primeiro mês, a causa do desmame foi relacionada à volta ao trabalho. Algumas mães
queriam continuar amamentando, porém, a falta de tempo e o desconhecimento do
método da ordenha as impediam. Diversos são os fatores que podem influenciar no
desmame precoce e a introdução antecipada de alimentos antes do sexto mês de vida
do lactente. A falta de informação e de orientação de profissionais da saúde leva às
mães a tomada de decisões que desfavorecem a prática do aleitamento, interferindo no
processo nutricional da criança (LIMA, et al., 2018). Fatores socioeconômicos como a
inserção da mulher no mercado de trabalho foi um dos fatores que contribuiu para o
aumento das praticas do desmame, principalmente pela ausência de garantias
trabalhistas e medidas de proteção (SALUSTIANO, et al., 2012). A falta de
esclarecimentos e orientações durante todo o processo de gestação da mulher,
começando pelo pré-natal, pode levá-la a tomada de decisões inadequadas sobre a
oferta de fórmulas infantis ao invés do aleitamento materno. Torna-se necessário o
acompanhamento dessas puérperas ainda dentro da maternidade, com a realização de
educações em saúde, a fim de fortalecer o vínculo materno-infantil e dúvidas serem
esclarecidas ainda dentro do hospital (SOUSA, et al., 2019).
Conclusão
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Percebeu-se o predomínio do aleitamento materno exclusivo até o segundo mês de vida
das crianças. E poucas foram às mães que conseguiram amamentar exclusivamente
até o sexto mês de vida, como é preconizado pelo Ministério da Saúde. Muitos fatores
podem influenciar nessa prática, como a renda familiar e a ocupação da mãe, visto que
nesse estudo as mães com menor renda e sem inserção no mercado de trabalho formal
destacaram-se com maior nível de prática do aleitamento exclusivo. Esta pesquisa
limitou-se a avaliar apenas os dados quantitativos. Como se tratou de um número
amostral ainda pequeno, devido à pesquisa ainda estar em andamento, sugere-se que
sejam realizadas novas avaliações com coleta e análise dos dados acerca do
aleitamento materno. Apesar de ser um número limitado, com puérperas de uma cidade
do interior do Nordeste, os achados encontrados podem ser relevantes e contribuir para
o planejamento e implementação de novas intervenções aos profissionais da saúde no
campo materno-infantil.
Referências
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de assistência à saúde – Departamento de
atenção básica. Saúde da criança: Nutrição Infantil Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar. Cadernos de Atenção Básica, n. 23. 2ª Edição. Brasília: Ministério da
Saúde, 2015.
CAVALCANTE, A.V.S.O.N. et al. Avaliação dos conhecimentos e práticas em
aleitamento materno dos profissionais de saúde em um hospital amigo da criança.
Revista Brasileira de Educação e Saúde, 9(2):13-20, 2019.
LIMA, A.P.C.; NASCIMENTO, D.S.; MARTINS, M.M.F. A prática do aleitamento materno
e os fatores que levam ao desmame precoce:uma revisão integrativa. J. Health Biol Sci.
6(2):189-196; 2018.
SALUSTIANO, L.P.Q. et al. Fatores associados à duração do aleitamento materno em
crianças menores de seis meses. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. vol.34 nº.1 Rio de Janeiro.
Jan. 2012.
SOUSA, E.L.O.; MELO, L.G.N.S.; MEDEIROS, D.M.F. Práticas de complementação ao
leite materno: concepções de puérperas sobre aleitamento materno e uso de fórmula
infantil. Revista Brasileira de Educação e Saúde, 9(2):76-84, 2019.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Indicators for assessing infant and young child
feeding practices: conclusions of a consensus meeting held 6-8 November. Washington,
DC: WHO, 2007.
Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

2048

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Tabela 1. Aspectos socioeconômicos das mães (n = 60) acompanhadas no período de
janeiro a agosto de 2018 no município de Santa Cruz – RN – Brasil, 2019.
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Tabela 2. Distribuição das crianças (n = 60) de acordo com o tempo de aleitamento
materno exclusivo (AME) no município de Santa Cruz - RN - Brasil, 2019.
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TÍTULO: Perfil socioeconômico e estado nutricional de idosos na Região do Trairi
Resumo

O envelhecimento engloba vários fatores, tais como alterações fisiológicas, sociais,
culturais, psicológicas, e também se observa um aumento na transição demográfica. O
objetivo do trabalho é identificar o perfil socioeconômico e o estado nutricional de um
grupo de idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo
(SCFV) de Santa Cruz, região do Trairi/RN. Trata-se de um estudo com delineamento
transversal, descritivo, quantitativo, realizado com (n=42) idosos. Foi aplicado um
questionário com duas etapas: Foi aplicado um questionário referente à caracterização
socioeconômica e em seguida realizou-se a avaliação antropométrica. Os resultados
apontaram que houve prevalência de faixa etária entre 60 a 75 anos (66,7%),
prevalecendo o sexo feminino com 71,4 % e 71% são solteiros. Sobre o perfil
socioeconômico, 100% responderam que são aposentados. Os dados antropométricos
mostram que a maioria apresentava obesidade segundo o IMC (57,1%), diante da
avaliação da circunferência abdominal, viu-se que (77%) das mulheres e (58%) dos
homens apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas
e diante da circunferência da panturrilha, viu-se que não há perda de massa muscular
entre a maioria. Dessa forma, o estudo contribui para uma discussão ampla quanto ao
processo do envelhecimento, pois nessa faixa etária não há apenas as alterações
fisiológicas, com também um conjunto de fatores afetam a saúde e a qualidade de vida
destes.

Palavras-chave: Envelhecimento, classe social, nível de saúde, estado nutricional.
TITLE: Perfil socioeconômico e estado nutricional de um grupo de idosos na Região do
Trairi.
Abstract
Aging encompasses several factors, such as physiological, social, cultural, psychological
changes, and there is also an increase in the demographic transition. The objective of
the work is to identify the socioeconomic profile and the nutritional status of a group of
elderly people participating in the Service of Coexistence and Strengthening of Vinculo
(SCFV) of Santa Cruz, region of Trairi / RN. This is a cross-sectional, descriptive,
quantitative study carried out with (n = 42) elderly people. A questionnaire with two
stages was applied: A questionnaire was applied regarding the socioeconomic
characterization and then anthropometric assessment was carried out. The results
showed that there was a prevalence of the age group between 60 to 75 years (66.7%),
with the female gender prevailing with 71.4% and 71% being single. Regarding the
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socioeconomic profile, 100% answered that they are retired. Anthropometric data show
that the majority had obesity according to BMI (57.1%), in view of the assessment of
waist circumference, it was seen that (77%) of women and (58%) of men are at very high
risk for development of chronic diseases and in front of the calf circumference, it was
seen that there is no loss of muscle mass among the majority. Thus, the study contributes
to a broad discussion regarding the aging process, as in this age group there are not
only physiological changes, but also a set of factors that affect their health and quality of
life.

Keywords: Aging, social class, health status, nutritional status
Introdução
O envelhecimento pode ser definido como um processo natural que vai progredindo ao
longo da vida, apresentando alterações fisiológicas no indivíduo, englobando fatores
sociais, culturais, biológicos e psicológicos. Dessa forma, o envelhecer pode ser
entendido como algo subjetivo, o qual é caracterizado por transformações tanto
biológica como sociais que alteram os aspectos comuns em indivíduos que são
saudáveis, levando-os a uma mudança no seu estilo de vida (MENDES et al. 2018).
Desta forma, o Brasil teve um aumento bastante acelerado da população nas últimas
décadas, o país atualmente tem uma predominância de pessoas acima dos 60 anos.
Este aumento poderá ser explicado devido à transição demográfica e epidemiológica,
pois houve uma diminuição nos índices de fecundidade e mortalidade e
consequentemente um aumento da expectativa de vida (AZEVEDO FILHO, et al, 2019;
BÓS, et al, 2018).
Neste contexto, o Brasil encontra-se com um número bastante elevado de idosos com
uma condição socioeconômica baixa, onde os mesmos tem acesso apenas a um salário
mínimo para diversas despesas básicas, desta forma, contribuindo para uma baixa
variedade alimentar predispondo o idoso a risco nutricional (LOPES, 2014).
Cabe ressaltar, que uma menor condição socioeconômica, tende a diminuir a autonomia
e por consequência aumentar o isolamento social do idoso, em casos de países em
desenvolvimento que a população tem uma renda muito baixa, como é o caso do Brasil,
os idosos sofrem com o aumento da vulnerabilidade social e econômica, implicando
diretamente na sua alimentação e no seu bem-estar (CONFORTIN et al, 2016).
Assunção et al (2014) em seu estudo explica que além de uma má alimentação, hábitos
como fumar, ingerir bebida alcóolica e não praticar atividade física são fatores
contribuintes para a diminuição da qualidade de vida.
Com relação aos aspectos nutricionais dos idosos, sabe-se que podem ser afetados em
decorrência das alterações anatômicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que são
naturais do envelhecimento. Dessa maneira, o estado nutricional dos idosos é um fator
preocupante, visto que pode acarretar na redução da capacidade funcional e
modificação dos processos metabólicos do organismo, contribuindo para o aumento da
morbimortalidade desse grupo etário (MANSO et al., 2018).
Diante de todo exposto, o intuito da presente pesquisa é identificar o perfil
socioeconômico e o estado nutricional de um grupo de idosos participantes do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) da região do Trairi/RN.
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Metodologia

Trata-se de um estudo com delineamento transversal, de natureza descritiva, realizado
dentro de uma abordagem quantitativa, realizado com indivíduos de ambos os sexos
com idade igual ou superior a 60 anos (n=42), participantes do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) dos Bairros Paraiso e Centro, do Município de
Santa Cruz, Rio Grande do Norte.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) oferta aos idosos um
momento de socialização, aonde nos encontros os idosos desfrutam de atividades de
dança, jogos, rodas de conversas sobre diversos temas relacionados à saúde, desta
forma melhorando a qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairi (FACISA) pelo parecer de número 3.430.418, CAAE
15012919.1.0000.5568. A amostra foi recrutada utilizando-se os critérios de inclusão:
idade igual ou superior a 60 anos, apresentar capacidade de locomoção e cognitiva para
responder ao questionário. Os idosos que se propuseram a participar assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os dados foram coletados em dias marcados com a nutricionista da secretária municipal
de saúde da cidade de Santa Cruz-RN e pelas assistentes sociais, que são
responsáveis pelos grupos de convivência, sendo alternados os dias de coleta em cada
bairro. Os idosos participaram de uma entrevista, de forma individual, onde
responderam um questionário, constituído de duas etapas: na primeira etapa, os
participantes responderam um questionário estruturado com perguntas fechadas
relacionado à caracterização socioeconômica e condições de saúde. A segunda etapa
correspondeu à avaliação antropométrica (peso, estatura, índice de massa corporal,
circunferência abdominal e circunferência da panturrilha).
Para avaliação do estado nutricional a partir da antropometria, realizou-se a verificação
do peso atual, altura, cálculo do IMC, calculado dividindo o peso (kg) pela altura (m) ao
quadrado, e classificado de acordo com parâmetros de referência de Lipschitz, (1994)
(baixo peso < 22 kg/m²; adequado ou eutrófico 22-27 kg/m²; sobrepeso >27 kg/m2),
também foi realizada a avaliação da circunferência abdominal (CA), tendo como
parâmetros de referência a OMS (1998), para o sexo masculino (sem risco <94cm,com
risco ≥94cm e com alto risco ≥102cm) para o sexo feminino os valores são os seguintes
(sem risco <80cm,com risco ≥80cm e com alto risco ≥88cm), e da circunferência da
panturrilha (CP) os valores de referência são de acordo com a OMS (1995) (>31 sem
depleção muscular e <31 com depleção muscular). Em caráter de coleta, os idosos no
final da aplicação do questionário foram convidados a se dirigirem a uma área reservada
designada para realização dessa etapa.
No momento da aferição do peso e altura, foi solicitado que os idosos retirassem os
sapatos, roupas pesadas e removessem acessórios e objetos que estivessem no bolso.
Para aferição do peso, pediu-se que eles subissem na balança com os dois pés
apoiados na plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. No momento da aferição
da altura, o indivíduo foi indicado a ficar em pé, com os pés paralelos, braços relaxados
e mãos voltadas para o corpo, encostando calcanhar, panturrilhas, nádegas, costas e a
parte posterior da cabeça no equipamento, posicionando-a no plano de Frankfurt.

CIÊNCIAS DA VIDA

2054

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Após a coleta, os dados foram tabulados e analisados através da construção de um
banco de dados, utilizando o programa Excel 2010.

Resultados e Discussões

Foram entrevistados 42 idosos, a qual a maioria estava na faixa etária entre 60 a 75
anos (66,7%), com prevalência do sexo feminino (71,4%). Quanto ao estado civil, a
proporção de idosos foi de solteiros (71%), casados (38,1%), viúvos (42,9%) e
divorciados (11,9%). Em relação à escolaridade constatou-se que (40,5%) são
analfabetos. Quanto ao perfil socioeconômico 100% dos idosos responderam que são
aposentados e relataram não receber outro auxílio governamental, a maior parte dos
entrevistados ganha cerca de um salário mínimo (57,1%) e com relação à contribuição
de pessoas com a renda familiar, (64,3%) afirmou que recebe ajuda de até uma pessoa
da família. Quando questionados se exercem alguma profissão cerca de 95,2%
relataram não trabalhavam (Quadro 01).
Com relação à caracterização deste grupo, a predominância das mulheres nos grupos
pode ser explicada pelo fato que na população idosa do Brasil o gênero feminino tende
a ser superior ao masculino, devido a vários fatores, tais como maior exposição do sexo
masculino a acidentes de trabalho, doenças cardiovasculares e o fato das mulheres
terem um cuidado maior com a própria saúde e serem mais sociáveis e adeptas aos
programas sociais e por terem uma preocupação maior com a sua saúde (CAMPOS,
SANTOS e FELIPPE 2016).
Como visto no quadro 1, a faixa etária de 60-75 anos foi superior neste estudo, uma das
hipóteses pode ser que pessoas acima de 60 anos já estão aposentadas tendem a ter
mais tempo livre, como também, já tem autonomia financeira e desta forma, há
tendência de frequentarem os clubes de idosos com uma maior assiduidade, como
demostrado no estudo de LIMA FILHO et al., 2019, onde os idosos frequentadores dos
serviços de convivência tinham idade entre 60 a 69 anos, chegando a um total de 53 %
do público.
Percebe-se ainda no quadro 1, que 88,1% dos entrevistados são analfabetos ou tem
um grau de instrução básico, pelo fato da dificuldade que enfrentavam para ter acesso
ao estudo na década de 1940 e 1950, tendo em vista que nesta época, o trabalho era
iniciado nos primeiros anos de vida e a oportunidade de estudar se tornava cada vez
restrita, como visto no estudo de (PESSOA, 2016). De acordo com Oliveira (2019), a
baixa escolaridade é um fator que dificulta o tratamento de algumas doenças, por muitas
vezes não compreenderem a gravidade, como também, os idosos tendem a não seguir
uma alimentação equilibrada, com isso prejudicando a recuperação. Diante disso, o
baixo poder aquisitivo e escolaridade interferem diretamente na vida da pessoa idosa,
dificultando a busca por um melhor serviço de saúde e consequentemente ao
desenvolvimento e agravamento de alguma doença crônica não transmissível (DCNT),
como se afirma no estudo (DRUMMOND e ALVES, 2013) que a grande maioria dos
idosos apresenta baixa escolaridade e um total 72% são diagnosticados com
hipertensão arterial sistêmica.
No quadro 2, destacam-se os dados sobre a caracterização do estado nutricional dos
idosos, observou-se que a maioria apresentava obesidade levando em consideração
avaliação do IMC (57,1%) e de acordo com o gráfico 1 que destaca a avaliação da
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circunferência abdominal foi visto que (77%) das mulheres e (58%) dos homens
apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas e desta
forma, afetam a qualidade de vida e aumento do risco de mortalidade. Resultados
semelhantes foram vistos no estudo de Cardozo et. al. (2017) onde a maior parte dos
idosos apresentou sobrepeso segundo o IMC (54,6%), obesidade abdominal pela
circunferência da cintura (84,0%).
Outro ponto a ser mencionando, é sobre a avalição da circunferência da panturrilha,
onde 81,9% dos idosos apresentaram medidas ≥ a 31 cm, com média total equivalente
a 34,66±2,57, resultado que mostra que não há perda de massa muscular entre a
maioria. Resultado semelhante encontrou-se no estudo de Ferreira (2019) que também
avaliou o estado nutricional de idosos e foi destacou que a média total da circunferência
da panturrilha foi de 37,43±3,66 sendo o mínimo e máximo de 28,5 e 48,4 cm
respectivamente e que ambos apresentaram medidas ≥ a 31 cm. Sendo assim, é válido
enfatizar que quando a avaliação circunferência da panturrilha apresenta-se inferior a
31 cm é um importante indicador de risco para sarcopenia.
Dessa forma, no que diz respeito à situação socioeconômica dos idosos, constatou-se
que a maioria deles (57,1%) recebe até um salário mínimo, ou seja, a renda acaba sendo
baixa para todas as suas despesas pessoais, desde a alimentação, a compra de
medicamentos entre outas coisas, o que muitas vezes acaba influenciando no acesso a
uma alimentação variada e adequada para manter um bom estado nutricional e
prevenção e tratamento de doenças crônicas, interferindo assim na qualidade de vida
destes. No estudo de Miranda e Paiva (2019) destacou que o baixo nível
socioeconômico pode ser identificado como um fator que afeta o controle do estado
nutricional, como também o aumento da renda e da escolaridade podem influenciar
diretamente nas escolhas dietéticas e o padrão alimentar no decorrer da vida.

Conclusão

Os resultados identificados na referente pesquisa contribuem para uma discussão
ampla quanto ao processo do envelhecimento, no qual se pode observar que abrange
não apenas as alterações fisiológicas, como também o ambiente em que aquele
indivíduo está inserido, envolvendo desde a época em que nasceu, o ambiente familiar,
o grau de escolaridade, sua renda, inatividade física. Então, todos esses aspectos,
podem afetar a saúde do idoso, o seu estado nutricional, tendo em vista que influenciam
até no acesso aos serviços de saúde e consequentemente podem comprometer a
qualidade de vida destes.
Dessa forma, vê-se a necessidade de que haja uma atenção maior para a população
idosa no tocante promoção da qualidade de vida, com o desenvolvimento de mais
politicas públicas voltadas para esse público alvo e assim, possibilitar o acesso a um
serviço de saúde multidisciplinar que é fundamental nessa faixa etária.
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Anexos

Quadro 01 – Distribuição percentual do Perfil demográfico, socioeconômico dos idosos
usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, da Cidade de Santa
Cruz-RN, 2020 (n=42).
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Quadro 2- Caracterização do perfil antropométrico e condição socioeconômica dos
idosos usuários Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, da Cidade de
Santa Cruz-RN, 2020 (n=42).
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Gráfico1: Distribuição percentual em relação à circunferência da cintura dos idosos
usuários do SCFV da cidade de Santa Cruz-RN,2020 (n=42).
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TÍTULO: PREPARAÇÕES CULINÁRIAS ELABORADAS A PARTIR DAS SEMENTES
DE MELÃO PEPINO (CUCUMIS MELO VAR. CANTALUPENSIS NAUD)
Resumo
As exportações de melão no Brasil abriram espaço no mercado internacional, tendo sua
maior produção localizada na Região Nordeste nos estados do Ceará-CE e Rio Grande
do Norte-RN. Ademais, outras espécies crioulas também são cultivadas no RN, como o
melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud). O trabalho teve por objetivo
avaliar a aplicabilidade do resíduo de melão pepino como substituto parcial da farinha
convencional em preparações culinárias, bem como determinar sua qualidade
nutricional e higiênico sanitária, assim como das preparações modificadas. Foi
desenvolvida uma farinha oriunda das sementes de melão pepino, aplicando-a
parcialmente a formulações de duas preparações, sendo uma doce e outra salgada.
Posteriormente, a farinha e as preparações modificadas foram submetidas às análises
microbiológicas e físico-químicas, determinando ainda o seu valor energético. Todas as
amostras apresentaram-se adequadas para o consumo. A farinha apresentou potencial
conteúdo de fibras (40%), além de uma boa oferta lipídica (20,3%) e proteica (18%),
tendo as preparações também ricas em fibras (11,6% e 20,2% respectivamente). As
preparações tiveram um valor calórico próximo ao das preparações convencionais,
todavia a farinha se mostrou menos calórica quando comparada a outras farinhas
integrais. Com isso, pode-se observar que a farinha apresentou potencial valor
nutricional, agregando mais qualidade às preparações, bem como comprovando sua
aplicabilidade em ambas as formulações.
Palavras-chave: Agricultura. Fibra alimentar. Sementes. Sustentabilidade.
TITLE: CULINARY PREPARATIONS PREPARED FROM PEPINO MELON SEEDS
(CUCUMIS MELO VAR. CANTALUPENSIS NAUD)
Abstract

Melon exports in Brazil opened up space in the international market, with their largest
production located in the Northeast Region in the states of Ceará-CE and the Rio Grande
do Norte-RN. Besides, other Creole species are also grown in RN, such as melon
cucumber (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud). The objective of this work was to
evaluate the applicability of the cucumber melon residue as a partial substitute for
conventional flour in culinary preparations, as well as to determine its nutritional and
sanitary hygienic quality, as well as the modified preparations. A flour was developed
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from cucumber melon seeds, partially applying it to formulations of two preparations, one
sweet and one salty. Subsequently, the flour and modified preparations were subjected
to microbiological and physical-chemical analyzes, further determining their energy
value. All samples were suitable for consumption. The flour showed potential fiber
content (40%), in addition to a good lipid (20.3%) and protein (18%) offer, with the
preparations also rich in fiber (11.6% and 20.2% respectively). The preparations had a
caloric value close to that of conventional preparations, however the flour proved to be
less caloric when compared to other whole flours. Thus, it can be seen that the flour
showed potential nutritional value, adding more quality to the preparations, as well as
proving its applicability in both formulations.

Keywords: Agriculture. Dietary fiber. Seeds. Sustainability.
Introdução
As exportações de melão no Brasil abriram espaço para o país no mercado
internacional, onde influenciado pelo clima e solo favoráveis, bem como disponibilidade
de mão de obra e tecnologia e consequente qualidade do melão brasileiro o fez tornarse um dos maiores produtores mundiais da atualidade com crescente aumento no
volume de exportação do melão fresco, sendo sua maior produção nacional concentrada
na Região Nordeste, em especial nos estados do Ceará-CE e Rio Grande do Norte-RN
(RAMM, et al., 2017, OLIVEIRA, et al., 2017).
Quanto à forma de consumo, a parte mais consumida se dá por sua polpa, seja in natura
ou sucos, tendo a fruta um valor calórico variável entre 20 a 62 kcal/100g e além de ser
rica em vitaminas antioxidantes como as vitaminas A e C, possui algumas vitaminas do
complexo B, fibras e minerais como fósforo, sódio, potássio, iodo, cálcio e fitoquímicos,
sendo atribuídas ainda algumas propriedades medicinais ao fruto maduro como
calmante, refrescante, diurética, dentre outras (CASTILHOS, 2012; LANDAU, et al.,
2020).
Ademais, enquanto a espécie de melão Cucumis melo L. destaca-se por ser
economicamente uma das mais cultivadas no mercado brasileiro, o Rio Grande do Norte
tem ainda espécies crioulas, que são cultivadas a nível de agricultura familiar,
destinadas para consumo próprio e em alguns casos, venda em pequenos comércios
ou feiras livres locais, como é o caso do melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis
Naud.), que apesar de considerar-se como uma espécie de fácil manejo, o mesmo não
é comercializado por ser pouco apreciado, o que consequentemente reflete em sua
cultura e produção a nível comercial (BARROS, et al., 2011; NOBREGA, et al., 2018).
Visto isso, as consequências provocadas pelo desperdício alimentar no contexto de uma
produção familiar são mais amenas, uma vez que não há perdas, por exemplo,
provocadas por processos de colheitas mais tecnológicos e causadas pelo transporte,
todavia ainda se observa o descarte de partes comestíveis dos alimentos, gerando
resíduos que possuem valor nutricional e aplicabilidade dietética (PHILERENO;
DALEGRAVE, 2017; BELIK, 2018). Neste sentido dar-se assim a abertura para o
incentivo ao aproveitamento integral dos alimentos, que junto à agricultura familiar
contribuem para práticas mais sustentáveis e com menor geração de danos ao meio
ambiente, proporcionando neste meio, novas perspectivas no campo da agricultura
(MELO, 2018; BORGES, et al., 2020).
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Por conseguinte, considerando o cultivo e consumo do melão pepino (Cucumis melo
var. cantalupensis Naud.) na região Trairi do estado, este trabalho teve por objetivo
avaliar a aplicabilidade do resíduo de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis
Naud.) como substituto parcial da farinha convencional em preparações culinárias, bem
como determinar sua qualidade nutricional e higiênico sanitária assim como das
preparações modificadas.

Metodologia
No planejamento inicial, pretendia-se desenvolver quatro preparações com o uso da
farinha das sementes de melão pepino (FSMP), sendo elas: bolo simples, biscoito
amanteigado, torta salgada e panqueca. Todavia, em decorrência da escassez de
sementes do referido melão provocada por fatores climáticos, como chuva exacerbada,
bem como a estiagem prolongada, as plantações do melão foram afetadas, tendo uma
redução significativa da produção habitual e consequentemente na aquisição de
sementes planejadas.
Diante disso, como alternativa, foram escolhidas apenas duas preparações entre as
anteriormente citadas: bolo simples e torta salgada, sendo então a etapa do teste da
escolha das concentrações elaborada com o uso de sementes do melão Cantaloupe
(Cucumis melo var. cantalupensis), adquiridas por doação feita pelo Restaurante
Universitário – RU local, visto que não havia quantidades suficientes de semente do
melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud.) para aplicação na etapa teste e
na elaboração das preparações oficiais.
Com isso, na etapa das preparações teste, para o preparo da farinha da semente de
melão Cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis), as mesmas foram lavadas para
retirada de resíduos e, em seguida, submetidas à sanitização em água com solução de
hipoclorito de sódio por 15 minutos, sendo secas após o enxágue em forno doméstico
pré-aquecido a 200ºC por aproximadamente 45 minutos. Posteriormente, as sementes
foram trituradas em liquidificador até obtenção da farinha.
Após o preparo da farinha, foram elaboradas ambas as preparações com as
concentrações de farinha em 25%, 50% e 75%, de modo a definir a concentração para
a etapa final, baseando-se nos atributos sensoriais textura, sabor e aparência, sendo
estas preparações elaboradas com o auxílio da ficha técnica de preparo considerando
um total de 10 porções. Diante disso, as preparações mais aceitas pelo pesquisador e
colaboradores da pesquisa foram as formulações contendo 50% da farinha do melão
Cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis). Em seguida, para a elaboração oficial
da farinha e suas respectivas preparações, as sementes de melão pepino (Cucumis
melo var. cantalupensis Naud) foram submetidas ao mesmo processo de sanitização e
preparo da farinha anteriormente citado.
Para a elaboração das preparações oficiais também foi utilizada a ficha técnica, de modo
a evitar possíveis desperdícios de ingredientes e insumos em geral, bem como para
garantir a padronização da elaboração das preparações. Para a formulação do bolo,
seguiu-se a receita conforme descrito na ficha técnica de preparo (apêndice I), sendo
utilizada 50% da farinha das sementes de melão pepino (Cucumis melo var.
cantalupensis Naud.), e 50% de farinha de trigo convencional, tendo para a torta a
mesma proporção da quantidade de farinha, também elaborada conforme descrito na
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sua respectiva ficha técnica (apêndice II). As preparações foram mantidas congeladas
até submissão às análises previstas.
Assim, tendo a farinha elaborada e as preparações, estas foram submetidas às análises
microbiológicas sendo realizadas no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, localizada na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - FACISA/UFRN, conforme a metodologia de Silva et al., (2010). Foram
realizadas análises para avaliação de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia
Coli, seguindo os parâmetros da legislação vigente, Instrução Normativa nº 60, de 23
de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019). Ressalta-se que para o preparo das amostras,
as preparações foram utilizadas em temperatura ambiente, sendo devidamente
descongeladas em forno micro-ondas (a cada 30 segundos), de forma a reduzir
possíveis alterações em suas propriedades.
Em etapa posterior, foram realizadas as análises físico-químicas da farinha e das
preparações, seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) para cinzas por
incineração (a 550 °C), lipídeos (método de Soxhlet), proteína pelo método de Kjeldahl
(considerando 6,25 como fator de conversão) e fibras totais, enquanto que a
determinação de umidade foi realizada por infravermelho segundo Garcia-Amoedo e
Almeida-Muradian (2002). Todas as análises se deram no Laboratório de Análise e
Bioquímica dos Alimentos da FACISA/UFRN, sendo feitas em triplicata, utilizadas em
temperatura ambiente e descongeladas conforme descrito na etapa das análises
microbiológicas.
Para a determinação do valor nutricional, calculou-se considerando os fatores de
Atwater: valor de proteína (x 4) + valor de carboidratos (x 4) + valor de lipídios (x 9)
(GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2006).

Resultados e Discussões

Com o uso da ficha técnica foi possível avaliar o fator de cocção (FCÇ) de ambas as
preparações, apresentando o bolo um fator de 0,86, e a torta 0,80. Ao comparar com
preparações convencionais as mesmas apresentaram-se com boa rentabilidade,
apresentando resultados dentro dos padrões, todavia, a torta aqui elaborada chegou a
apresentar FCÇ superior ao disposto na literatura, refletindo em ambos que mesmo com
a substituição parcial da farinha de trigo, não houveram reduções quanto ao seu
rendimento usual (ARAÚJO; GUERRA, 2007).
Foi possível ainda determinar o custo das preparações, tendo o bolo um custo total de
R$ 2,20 e um valor per capita de R$ 0,22, já a torta custou R$ 7,43, saindo cada porção
a R$ 0,73. Para realização do custo, os ingredientes utilizados foram pesquisados em
diferentes comércios locais, considerando também marcas distintas. Vale salientar que
o custo do melão não foi incluído ao cálculo, considerando que o mesmo foi oriundo de
doação e não foi encontrado em pontos de vendas.
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Neste sentido, o uso da ficha técnica permitiu toda a facilidade do planejamento teórico
e sua aplicabilidade na prática, garantindo a padronização das preparações e sua
qualidade em termos sensoriais, sendo de grande importância, em especial, na
proposição de novas mudanças em receitas cotidianas, como o bolo e a torta salgada,
que foram elaboradas com um percentual da FSMP.
Além disso, seu uso é fundamental em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), visto
que além da padronização das receitas, promove ainda o planejamento de tempo e
custos, desperdício de alimentos, além de permitir na prática da pesquisa dietética, uma
maior facilidade na alteração de ingredientes (SILVA, 2017; DOMENE, 2011).
Outra característica observada na execução das preparações, se dá quanto à técnica
de cocção aplicada, onde ambas as preparações foram elaboradas em forno, utilizando
o método de convecção com cocção por calor seco (ORNELAS, 2007). O mesmo,
quando comparado ao calor úmido, favorece a concentração dos nutrientes da
preparação, reduzindo perdas de vitaminas hidrossolúveis, por exemplo (ARAÚJO, et
al., 2011).
Ademais, a respeito das análises microbiológicas, tanto a farinha quanto as preparações
avaliadas apresentaram valores menores do que o estabelecido de acordo com a
legislação vigente, estando assim, ambos adequados para o consumo humano
(BRASIL, 2019). Os resultados ressaltam a importância do controle e qualidade
higiênico-sanitários da farinha e de seus subprodutos, visto que o fruto em estudo é
comumente consumido e cultivado em âmbito familiar, o que dessa forma é possível
garantir a oferta de um alimento saudável e seguro a terceiros.
No que se refere à qualidade nutricional observada na farinha e em seus subprodutos
elaborados com um percentual de 50% da FSMP, o estudo apontou resultados
satisfatórios, conforme dispostos na tabela 1.
Quanto aos valores de umidade, sabe-se que a baixa umidade promove uma boa
conservação dos alimentos, visto que reduz o crescimento de bactérias e outros
microrganismos, garantindo uma maior vida de prateleira (SILVA; SILVA; MOREIRAARAÚJO, 2019). Com isso, diante dos resultados foi possível observar que a FSMP
avaliada no presente estudo apresentou-se com valores adequados conforme a
legislação, pois encontra-se dentro das recomendações permitidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para farinhas, amidos de cereais e farelos,
que define um percentual máximo de até 15% (g/100g) de umidade (BRASIL, 2005). A
respeito do bolo e a torta, não encontrou-se recomendações específicas para estes
produtos.
Dentre outros parâmetros avaliados, o teor de cinzas ou resíduo mineral fixo destacase por refletir nos alimentos o conteúdo inorgânico presente nas amostras, o que
corresponde à presença de minerais nas mesmas (NERIS; LOSS; GUEDES, 2017). Os
minerais são fundamentais para a manutenção do organismo humano, visto que são
essenciais para a constituição e manutenção da massa óssea, além de constituir
fosfoproteínas, fosfolipídios, hemoglobina, dentre outras funções (GALLAGHER, 2013).
Deste modo, reforça-se a significância da presença de minerais encontrados na farinha
de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud.), bem como no bolo e na torta,
observando na farinha, um valor mais significativo de resíduos minerais entre os
produtos avaliados neste estudo.
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Outro componente analisado trata-se das fibras, que são derivadas de alimentos de
origem vegetal, como os cereais integrais, frutas e hortaliças (SEYFFARTH, 2009).
Estas, apesar de não terem participação na oferta de energia, desempenham importante
papel na manutenção da saúde intestinal e prevenção de possíveis complicações, como
a constipação intestinal. Além disso, atuam na redução da absorção do colesterol,
gorduras e açúcares, promovendo também maior saciedade (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2019; SOUSA, et al., 2019).
Neste sentido, a farinha avaliada apresentou resultados próximos aos achados de
outros autores que desenvolveram farinha das sementes de outras espécies de melão,
tendo valores de 35,48% e 51,75%, respectivamente (CUNHA, 2018; MADEIRA, 2017),
enquanto que o bolo apresentou um teor de fibras mais satisfatório (11,6%) ao ser
comparado com outras formulações desenvolvidas, como a substituição parcial da
farinha de trigo por aveia, quinoa e linhaça (3,25%), e um bolo com uso de farinha de
aveia e sementes de chia (8,59%) (CARNEIRO, et al., 2015; CHIARELI, et al., 2017). A
torta, por sua vez, teve resultado superior ao comparar-se com o teor de fibras de uma
torta elaborada com folhas e talos de vegetais, tendo em particular poucos estudos
realizados com essa preparação (GARCIA, et al., 2015).
Quanto aos demais componentes avaliados, os macronutrientes, a FSMP teve
resultados muito próximos aos encontrados por Cunha (2018), tendo maior percentual
no teor de lipídios (20,3%), seguido do teor proteico (18%) e em menor proporção o
valor de carboidratos (14,9%). Enquanto isso, o bolo apresentou maior proporção de
carboidratos (50,8), lipídios (12,7%) e em menor quantidade proteínas (7,0%), valores
próximos aos encontrados por Medeiros (2017), que desenvolveu cookies com adição
de farinha integral das sementes de melão (Cucumis melo L.).
A respeito da torta foi observado maior percentual de carboidratos (16%) e proteínas
(16%) na mesma proporção, seguido, por fim, do teor de lipídios (11%) em menor
quantidade, enquanto que na torta desenvolvida com folhas e talos de vegetais os
valores de proteínas apresentaram-se em menor proporção (5,23%) e os de lipídios em
maior quantidade (14,26%), já em um salgadinho de frango sem glúten a maior
concentração se deu ao teor de carboidratos (42,37%), e em menor proporção, ao teor
proteico (7,14%), não observando assim concordâncias entre os estudos e a torta aqui
avaliada (GARCIA, et al., 2015; BARCELOS et al., 2017).
Diante disso, percebe-se que a farinha e os subprodutos elaborados possuem valores
significativos de macronutrientes, sendo estes de grande importância para o
desenvolvimento e manutenção do nosso organismo e bem estar (BEZERRA; MELO;
SILVA, 2018), visto que, além de fornecer energia, participam de processos importantes,
onde quando oriundos de boas fontes alimentares como os carboidratos derivados de
alimentos integrais, que junto a eles são acompanhados das fibras, assim como os
lipídios provenientes de fontes vegetais, contribuem, por exemplo, para o controle,
tratamento e prevenção de comorbidades como a diabetes mellitus tipo 2 (ROSA;
CUERVO, 2019).
A partir dos valores obtidos de macronutrientes, foi possível determinar o valor calórico
total da farinha e das preparações. Neste sentido, observou-se que dentre os três itens
avaliados, o bolo apresentou maior teor calórico (346 kcal), sendo este influenciado pelo
conteúdo de carboidratos provavelmente proveniente da farinha de trigo e do açúcar,
seguido da farinha (314 kcal) com contribuição maior da oferta lipídica e proteica e tendo
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a torta com menor oferta calórica (227 kcal), com os macronutrientes em quantidades
mais equilibradas entre si.
De acordo com alimentos disponíveis nas tabelas de composição química, percebeu-se
que o valor energético do bolo encontra-se próximo ao de outras preparações
semelhantes, variando de 287 kcal a 361 kcal a depender do tipo de bolo. A farinha, por
sua vez, ao comparar-se a outras farinhas integrais e/ou ricas em fibras, como farinha
de centeio integral, farinha de trigo integral e farinha de aveia, apresentou um valor
calórico um pouco menor do que os encontrados nas tabelas, que foram de 336 kcal,
340 kcal e 384 kcal, respectivamente. Por fim, a torta apresentou uma oferta calórica
dentro dos valores encontrados em tortas de frango e tortas salgadas em geral, as quais
apresentam calorias de 198 kcal a 250 kcal (TACO, 2011; IBGE, 2011; PHILIPPI, 2018).
Diante do exposto, pode-se perceber que a farinha e sua aplicabilidade nas preparações
apresentaram resultados satisfatórios, tanto sua qualidade nutricional como higiênicosanitária, sendo um produto de baixo custo e de fácil aplicabilidade na prática culinária,
a qual é reforçada pelo auxílio de um bom planejamento técnico dietético, o que
possibilita desenvolver outras formulações com este tipo de farinha, sendo esta também
uma prática de incentivo à sustentabilidade, tendo o aproveitamento integral dos
alimentos como alternativa possível, saborosa e realista.

Conclusão

Com isso, identificou-se que diante do potencial valor nutricional encontrado na farinha,
seu uso nas preparações, além de não modificar as características originais destas,
agregou ainda maior valor nutricional, em particular quanto à oferta de fibras, onde a
farinha, por se tratar de um produto de origem vegetal, acredita-se que a oferta de
carboidratos e lipídios também sejam de boa qualidade nutricional, observando ainda
em ambas as preparações uma rentabilidade muito próxima das preparações
convencionais.
Além disso, mesmo sofrendo influência quanto aos fatores climáticos que refletiram
diretamente na produção do melão em estudo sem que pudessem ser controlados e
consequente redução na aquisição das sementes planejadas, tais fatores não
impediram a realização desta pesquisa, tendo por sua vez seus objetivos alcançados e
resultados positivos, correspondendo às expectativas dos pesquisadores responsáveis,
bem como contribuindo para a literatura científica, visto que os estudos sobre o melão
pepino ainda são escassos, servindo ainda como pontapé para o desenvolvimento de
novos estudos mais aprofundados quanto à farinha aqui desenvolvida, bem como ao
seu fruto.
A referida pesquisa permitiu também o aprofundamento e aperfeiçoamento das práticas
laboratoriais, integrando saberes de diferentes áreas da nutrição, além de contribuir
positivamente para o crescimento acadêmico e profissional no campo da pesquisa
laboratorial, seja esta na área de alimentos ou na técnica dietética, onde permitiu realizar
modificações aplicáveis e com maior oferta nutricional em preparações convencionais,
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aproveitando resíduos que antes seriam descartados, sendo assim possível aplicar o
conhecimento de ambas as áreas e, consequentemente, influenciar para a formação de
um profissional nutricionista mais preparado para o mercado.
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Figura 1 – Sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis) para
secagem (a) e farinha das sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo var.
cantalupensis) (b)
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Figura 1 – Sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis) para
secagem (a) e farinha das sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo var.
cantalupensis) (b)
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Figura 2 – farinha das sementes de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis
Naud)
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Figura 3 –Mise en place para o preparo do bolo seguindo a ficha técnica

Figura 4 –Mise en place para o preparo da torta salgada seguindo a ficha técnica: (a)
ingredientes para o recheio, (b) ingredientes para a massa.

Figura 4 –Mise en place para o preparo da torta salgada seguindo a ficha técnica: (a)
ingredientes para o recheio, (b) ingredientes para a massa.
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Tabela 1 – Análises físico-químicas da farinha das sementes de melão pepino (Cucumis
melo var. Cantalupensis Naud) e seus subprodutos
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Quadro 1 - Ficha técnica de preparo do bolo simples com 50% da FSMP
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Quadro 2 – Ficha técnica de preparação da torta salgada com 50% da FSMP
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TÍTULO: Correlação entre os testes de campo: teste de caminhada de seis minutos
(TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI), para avaliação da capacidade funcional
em indivíduos com doenças cardiovasculares
Resumo
As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de
morbimortalidade no mundo, acarretando grande impacto na economia, sistemas de
saúde e seguridade social. É relevante a utilização de medidas objetivas de avaliação
para determinar a capacidade funcional nos indivíduos como os testes de campos
considerados submáximos, a fim de melhor avaliar e orientar a prescrição de um
programa de reabilitação adequado. Objetivo: Correlacionar a capacidade funcional de
indivíduos com doenças cardiovasculares segundo os testes de campo: teste de
caminhada de seis minutos (TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI). Metodologia:
Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, de abordagem quantitativa,
com a amostra formada por conveniência, composta por indivíduos de ambos os
gêneros com o diagnóstico de DCV de forma isolada ou combinada. Foram coletados
os dados pessoais, antropométricos e realizado a avaliação da capacidade funcional
pelos testes de campo TC6’ e TCI. Resultados: No TC6’, os indivíduos apresentaram
uma média de desempenho de 85,46% (±6,69) da distância prevista para a amostra, já
no TCI a média foi de 43,20% (±9,46). Conclusão: No TC6’ foi avaliado um bom
resultado de acordo com a literatura, já no TCI foi observado um valor reduzido da
distância prevista percorrida, que é um indicativo de risco para eventos cardíacos mas
que também pode ser explicado pela prevalência de mulheres, em sua maioria de baixa
estatura e sobrepeso no estudo.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, testes de campo, capacidade funcional.
TITLE: Correlation between field tests: six-minute walk test (6MWT) and incremental
walk test (ICT), to assess functional capacity in children with cardiovascular diseases.
Abstract
Cardiovascular diseases (CVD) are among the main causes of morbidity and mortality
in the world, causing great impact on the economy, health systems and social security.
It is relevant to use objective assessment measures to determine functional capacity in
individuals, such as field tests considered submaximal, in order to better assess and
guide the prescription of an adequate rehabilitation program. Objective: Correlate the
functional capacity of individuals with cardiovascular diseases according to the field
tests: six-minute walk test (6MWT) and incremental walk test (TCI). Methodology: This
is a cross-sectional analytical observational study, with a quantitative approach, with a
sample formed by convenience, composed of individuals of both genders with the
diagnosis of CVD alone or in combination. Personal and anthropometric data were
collected and functional capacity was assessed using the 6MWT and TCI field tests.
Results: In the 6MWT ', the subjects had an average performance of 85.46% (± 6.69) of
the expected distance for the sample, whereas in the TCI the average was 43.20% (±
CIÊNCIAS DA VIDA

2083

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

9.46). Conclusion: In the 6MWT ', a good result was evaluated according to the literature,
whereas in the ICT, a reduced value of the predicted distance covered was observed,
which is indicative of risk for cardiac events but which can also be explained by the
prevalence of women, in mostly of short stature and overweight in the study.
Keywords: Cardiovascular diseases, field tests, functional capacity.
Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de
morbimortalidade no mundo, acarretando grande impacto na economia, sistemas de
saúde e seguridade social. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de
17,7 milhões de pessoas morreram por DCV em 2015, sendo 7,4 milhões devido à
doença arterial coronariana e 6,7 milhões devido à acidente vascular cerebral
(MANSUR; FAVARATO, 2016; RABAN; DAVANI, 2018). Ainda segundo a OMS, em
2010 foram gastos mundialmente 863 bilhões de dólares com as DCV, estimando-se
que em 2030 chegue a 1,04 trilhão de dólares (BENJAMIN et al., 2017). No Brasil, as
DCV ainda predominam como principais causas de morte no sistema de saúde.
Segundo Mansur e Favarato (2016), elas são responsáveis por pelo menos 20% das
mortes em nossa população com mais de 30 anos de idade, onde em 2012
correspondeu a aproximadamente 28% do total de mortes no país. Os custos diretos e
indiretos com essas doenças aumentaram no período entre 2010 e 2015, especialmente
com medicamentos, previdência social e morbidade. Além disso, em 2015, estima-se
que o gasto público com internações hospitalares e consultas tenha sido superior a 5
bilhões de reais e o gasto por afastamentos temporários ou permanentes superior a 380
milhões de reais (SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017; CARVALHO et al, 2020).
As DCV que apresentam uma maior prevalência incluem a: hipertensão, doença arterial
coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular encefálico e doença
arterial periférica. Sua taxa de mortalidade ainda é um fenômeno que possui diferentes
fatores de risco associados, desde fatores comportamentais e sociais à genéticos, que
se estabelecem como modificáveis e não modificáveis. A maioria dos fatores de risco
estabelecidos pela literatura são a pressão arterial, glicemia elevada, dislipidemia,
excesso de peso, dos quais podem ser controlados pela modificação dos hábitos
alimentares inadequados, inatividade física, o consumo abusivo de álcool e o tabagismo
(MEDEIROS, 2019; PIUVEZAM, 2015). Inúmeras são as repercussões das DCV no
sistema cardiorrespiratório, tais como falta de condicionamento cardiorrespiratório,
limitação à prática de atividade física e comprometimentos na capacidade funcional e
qualidade de vida de forma geral. Apesar do progresso científico e técnico na previsão
de risco, diagnóstico, prognóstico e terapia de patologias cardiovasculares, novos
biomarcadores e alvos terapêuticos continuam sendo objeto de intensa pesquisa para
reduzir a carga dessas doenças (MYRRHA, 2013; RABAN; DAVANI, 2018). Assim, se
faz relevante a utilização de medidas objetivas de avaliação para determinar a
capacidade funcional nos indivíduos, a fim de melhor avaliar e orientar a prescrição de
um programa de reabilitação adequado às limitações individuais e à gravidade da
doença. Dentre essas medidas objetivas podemos destacar os testes clínicos de campo,
que são testes simples, capazes de impor uma carga incremental ou constante em
função da modalidade do tempo escolhido. Os testes possuem a vantagem de serem
de fácil aplicação, seguros e acessíveis na rotina clínica e capazes de predizer a
capacidade funcional do no desempenho das atividades de vida diária. (CAVALCANTI,
2016). Os testes de campo considerados submáximos são amplamente utilizados na
prática clínica. Diante das informações descritas, a presente pesquisa tem como objetivo
correlacionar a capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares
(doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda, angina estável, insuficiência
cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial periférica e insuficiência venosa
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crônica) segundo os testes de campo: teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e teste
de caminhada incremental (TCI).
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, de abordagem quantitativa,
desenvolvido no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), localizado no município de Santa Cruz - RN, no período compreendido entre
agosto de 2019 a julho de 2020. A amostra do estudo foi formada por conveniência,
composta por indivíduos de ambos os gêneros, que apresentem o diagnóstico clínico
de doença cardiovascular de forma isolada ou combinada. Foram incluídos na pesquisa
indivíduos com: (1) idade entre 25 e 80 anos; (2) diagnóstico clínico de doença arterial
coronariana, síndrome coronariana aguda (pós-infarto agudo do miocárdio), angina
estável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial periférica
e insuficiência venosa crônica; (3) estabilidade hemodinâmica (pressão arterial sistólica
>90 mmHg e <180 mmHg, pressão arterial diastólica >60 mmHg e <110 mmHg,
frequência cardíaca >60 bpm e <140 bpm, frequência respiratória ; <35 irpm, saturação
periférica de oxigênio >85%) (HERDY et al., 2014); (4) Índice de Massa Corporal (IMC)
entre 18,5 e 34,9 Kg/m²; (5) ausência de infarto agudo do miocárdio recente (um mês
antes da admissão na pesquisa), angina instável, arritmias e valvopatias graves,
hipertensão arterial sistêmica descontrolada, insuficiência cardíaca descompensada,
tromboflebite e tromboembolismo pulmonar ou sistêmico; (6) ausência de disfunções
ortopédicas, reumatológicas ou neurológicas que impeçam a realização dos testes ou
que representem algum risco ou desconforto ao paciente, tais como amputação,
espasticidade severa, discrepância entre membros inferiores, imobilizações e fixadores
externos, doenças neuromusculares e declínio cognitivo; (7) realização da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa
os participantes que apresentaram: (1) incapacidade de compreender e/ou realizar os
procedimentos de coleta de dados; (2) recusa à assinatura do TCLE; (3) alteração
hemodinâmica de aumento de PAS > 25 mmHg de forma abrupta durante a realização
dos testes de campo. Esta pesquisa foi submetida à apreciação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da FACISA/UFRN através da interface nacional Plataforma Brasil e
aprovada pelo parecer de número: 2.116.318. Antes de admitidos no estudo, todas as
voluntárias assinaram o TCLE. Os participantes foram recrutados por via telefônica onde
era esclarecido o objetivo do estudo. Ao aceitarem participar de forma voluntária, os
mesmos eram instruídos para o dia da coleta o uso de roupas leves e calçados
confortáveis, a não se alimentarem nas 2 horas prévias aos testes e nem suspender os
medicamentos administrados. A avaliação foi realizada de forma presencial e individual
no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da FACISA. A coleta era iniciada por
meio de uma ficha semiestruturada onde eram colhidos os dados pessoais (diagnóstico
clínico, aspectos sociodemográficos, medicamentos e hábitos de vida), realizadas as
medidas antropométricas (peso, altura e IMC). Em seguida, eram realizados os testes
de campo para avaliação da capacidade funcional: Teste de Caminhada de Seis Minutos
(TC6’) e o Teste de Caminhada Incremental (TCI). A escolha de qual teste de campo
era realizado primeiro, ocorria de forma randomizada por meio de sorteio por meio de
envelope opaco. O sujeito era devidamente orientado quanto aos testes. O TC6’ foi
realizado em um corredor plano e firme de 30 metros, pelo qual os participantes foram
instruídos a caminhar com velocidade máxima sustentada, sem correr, durante seis
minutos. Os voluntários eram estimulados verbalmente pelo avaliador a cada minuto
utilizando frases padronizadas pela American Thoracic Society (ATS). Depois de
finalizado o teste, era realizado o cálculo da distância percorrida pelo participante, a qual
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foi comparada com a distância prevista (DP) com base no gênero, peso, idade e altura
através das fórmulas propostas por Enright e Sherrill (1998): Homens: DP = [7,57 x
altura (cm)] – [5,02 x idade (anos)] – [1,76 x peso (kg)] - 309 e mulheres: DP = [2,11 x
altura (cm)] – [2,29 x peso (kg)] – [5,78 x idade (anos)] + 667 O TCI foi realizado em um
corredor com 10 metros de extensão identificado por dois cones, e os participantes
caminharam de um cone ao outro. O ritmo do deslocamento foi controlado por dois tipos
de sinais sonoros (bips): um único sinal indicava mudança de direção dos cones e um
sinal triplo indica mudança de direção e de estágio. A fórmula utilizada na pesquisa para
calcular a distância prevista foi a proposta por Dourado et al. (2013): TCI prev = 347,7 –
[7,2 x idade (anos)] – [3 x peso (kg)] + [472,3 x altura (m)] + (137,2 x sexo), atribuindo o
valor de 1 para o sexo masculino e de 0 para o sexo feminino. Para avaliar a percepção
do esforço durante a realização dos testes de campo foi utilizada a escala modificada
de Borg que pode ser utilizada para quantificar a percepção subjetiva do esforço
respiratório (dispneia) e muscular (fadiga) dos membros inferiores (MMII), possibilitando
a relação entre a intensidade dos sintomas e uma graduação numérica (MOREIRA,
2013). Na realização tanto do TC6’ quanto do TCI, os sinais vitais como pressão arterial
(PA), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e saturação (SpO2), e a
percepção subjetiva de esforço para dispneia (Borg-D) e fadiga de membros inferiores
(Borg-F) foram avaliados antes de iniciar o teste, imediatamente após o teste, após um
minuto do teste e após dois minutos da sua finalização. Durante os testes foram
monitorados FC, SpO2, Borg-D e Borg-F a cada volta do percurso. Entre um teste e
outro o indivíduo realizava um repouso de 30 minutos. Os dados foram descritos por
meio de análise descritiva utilizando-se média e desvio padrão e frequências absolutas
e relativas. Para a tabulação dos dados foi utilizado o Microsoft Excel versão 2016.
Resultados e Discussões
A amostra da pesquisa foi composta por 17 indivíduos, avaliados no Laboratório de
Motricidade e Fisiologia Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA/UFRN) realizado no período de agosto de 2019 a julho de 2020, tempo
transcorrido do desenvolvilmento deste plano de trabalho. Vale salientar que, as coletas
foram realizadas até dia 17 de março de 2020, quando foram suspensas as atividades
da FACISA/UFRN, em virtude da instalação da pandemia COVID-19. A amostra foi
composta por 2 homens (11,8%) e 15 mulheres (88,2%), com média de idade de 49,06
anos (±9,9). A média de peso corresponde a 72,72 kg, altura de 156,53 cm e um IMC
de 29,66 kg/m². As variáveis hemodinâmicas observadas no estudo foram: Pressão
Arterial Sistólica (PAS); Pressão Arterial Diastólica (PAD); Frequência Cardíaca (FC);
Frequência Respiratória (FR); Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2); percepção de
esforço respiratório (Borg-D) e percepção do esforço muscular dos membros inferiores
(Borg-F), sendo descritas por média e desvio padrão. Na capacidade funcional avaliada
pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6’), os indivíduos apresentaram uma média
de desempenho de 85,46% (±6,69) da distância prevista para a amostra, conforme
apresenta a tabela 1. Tabela 1: Resultados do Teste de Caminhada de Seis Minutos, de
acordo com a fórmula prevista (n=17). Variáveis Resultado (média) Distância percorrida
(m) 470,88 (±42,39) Distância prevista (m) 552,44 (±47,30) % da Distância prevista
85,46 (±6,69) Na análise do resultado no teste de caminhada de seis minutos, utiliza-se
como parâmetro a distância percorrida. Indivíduos saudáveis devem realizar o teste e
atingir uma distância de 400 a 700 m (quatrocentos a setecentos metros), logo, é
possível analisar que pacientes com alguma condição cardíaca realizaram o exame em
uma distância inferior a 300 m (trezentos metros) devem ser caracterizados com
limitações importantes e com um grau de mortalidade e morbidade preocupantes
(PEREIRA et al, 2018). Em relação às variáveis hemodinâmicas avaliadas, foram
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observadas alterações do período de repouso para o final do teste, onde boa parte das
variáveis retornaram ao seu estado basal no período de recuperação (2’ após o teste).
Foram apresentadas alterações na PAS, nos Borg-D e Borg-F, descritas na tabela 2.
Tabela 2: Variáveis hemodinâmicas do Teste de Caminhada de Seis Minutos (n=17).
Variáveis Repouso Final 1’ após 2’ após PAS (mmHg) 118,82 (±13,64) 130,00 (±22,91)
121,76 (±17,04) 118,24 (±20,38) PAD (mmHg) 80,00 (±7,07) 84,12 (±11,76) 80,00
(±8,66) 78,82 (±7,81) FC (bpm) 76,06 (±14,43) 97,18 (±16,79) 79,00 (±11,97) 76,12
(±10,80) FR (irpm) 16,59 (±3,66) 21,41 (±4,36) 18,71 (±3,48) 17,24 (±3,78) SpO2 (%)
97,35 (±3,66) 97,53 (±1,01) 97,65 (±1,58) 97,41 (±1,58) Borg-D 0,41 (±1,17) 3,82 (±2,01)
2,35 (±1,58) 1,53 (±1,37) Borg-F 0,29 (±0,77) 3,29 (±2,05) 2,06 (±1,48) 1,35 (±1,27)
mmHg= milímetro de mercúrio; bpm=batimentos por minuto; irpm=respirações por
minuto; 1’= 1 minuto; 2’= 2 minutos. Na capacidade funcional avaliada pelo teste de
caminhada incremental (TCI), os indivíduos apresentaram uma média de desempenho
de 43,20% (±9,46) da distância prevista para a amostra, conforme apresenta a tabela 3.
Tabela 3: Resultados do Teste de Caminhada Incremental, de acordo com a fórmula
prevista (n=17). Variável Resultado (média) Distância percorrida (m) 249,94 (±42,98)
Distância prevista (m) 596,37 (±118,01) % da Distância prevista 43,20 (±9,46)
Velocidade máxima 1,16 (±0,10) Para análise do resultado no teste de caminhada
incremental, o parâmetro utilizado também é a distância percorrida. Segundo Morales,
Montemayor e Martinez (2000), indivíduos que percorrem distâncias menores que 450
m (quatrocentos e cinquenta metros) apresentaram maior risco de eventos cardíacos
importantes. Quanto às variáveis hemodinâmicas avaliadas, foram observadas
alterações do período de repouso para o final do teste, onde boa parte das variáveis
retornaram ao seu estado basal no período de recuperação (2’ após), descritas na tabela
4. Tabela 4: Variáveis hemodinâmicas do Teste Incremental da Caminhada (n=17).
Variáveis Repouso Final 1’ após 2’ após PAS (mmHg) 115,88 (±15,02) 128,82 (±24,46)
125,29 (±19,40) 117,06 (±17,95) PAD (mmHg) 79,41 (±7,48) 82,94 (±11,60) 81,18
(±9,93) 78,82 (±8,57) FC (bpm) 75,47 (±12,69) 92,71 (±15,93) 75,88 (±11,81) 74,29
(±11,84) FR (irpm) 16,12 (±3,24) 21,06 (±4,28) 18,18 (±3,64) 16,76 (±4,60) SpO2 (%)
97,29 (±1,31) 96,94 (±1,39) 97,59 (±1,28) 97,47 (±1,23) Borg-D 0,41 (±1,23) 3,82 (±2,19)
2,29 (±1,57) 1,53 (±1,46) Borg-F 0,35 (±0,79) 3,00 (±1,94) 1,65 (±1,41) 1,24 (±1,44)
mmHg= milímetro de mercúrio; bpm=batimentos por minuto; irpm=respirações por
minuto; 1’= 1 minuto; 2’= 2 minutos.
Conclusão
Deste modo, de acordo com a análise dos dados, nota-se que, quanto às variáveis
hemodinâmicas avaliadas em ambos os testes realizados, houve uma alteração logo
após a realização dos testes, quando comparado aos valores em repouso, porém, os
valores declinam retornando ao seu estado basal quando entram na fase de
recuperação (dois minutos após o teste). No que diz respeito aos testes de campo para
a realização da capacidade funcional dos indivíduos, destaca-se no teste de caminhada
de seis minutos, os indivíduos apresentaram um bom resultado de acordo com a
literatura. Já o teste de caminhada incremental, foi observado um valor reduzido de
43,20% (±9,46) da distância prevista percorrida, que é um indicativo de risco para
eventos cardíacos mas que também pode ser explicado pela prevalência de mulheres
(88,2%) no estudo, em sua maioria de baixa estatura e com um IMC considerado de
sobrepeso. Todos os fatores descritos influenciam no cálculo, bem como nos passos
realizados durante o teste. Por fim, ambos os testes não apresentaram risco para os
indivíduos avaliados, bem como comprovam a segurança referente as suas aplicação
na população avaliada. Para uma maior definição quanto a relação dos testes de
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campos utilizados com a capacidade funcional, fica a necessidade de um aumento do
número amostral.
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TÍTULO: EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE
CONTÍNUA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM HÉRNIA DE
DISCO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.
Resumo
Introdução: A dor lombar é uma condição musculoesquelética e inespecífica, podendo
torna-se crônica, com desconfortos limitantes, e irradiada para o membro inferior,
denominada de lombociatalgia, prejudicando a qualidade de vida desses indivíduos. A
estimulação transcraniana por corrente continua é a estimulação no córtex motor que
promove alterações de excitabilidade local, na tentativa de diminuir a dor causada pela
cronicidade. Métodos: Ensaio clinico randomizado, controlado e cego. Onde foi
elaborado um protocolo de intervenção com participantes com lombociatalgia derivada
de hérnia discal. A avaliação da qualidade de vida foi realizada através da Escala SF36 e Efeito Global Percebido e os participantes foram randomizados e alocados em dois
grupos, o ETCC ativo e ETCC sham, para aplicação do protocolo que consistiu em cinco
sessões consecutivas de ETCC e mobilização neural. Resultados: A pesquisa ainda não
obteve resultados, devido interrupção do seu andamento pelo isolamento social, diante
da situação de pandemia pelo COVID-19. Como alternativa para continuidade desse
estudo, foi dado início a um estudo de revisão sistemática: Efeitos da Estimulação
Transcraniana por Corrente Continua na dor lombar: uma revisão sistemática.
Conclusão: Para continuidade do ensaio clínico inicial, o estudo necessita de um
retomada presencial para que possa executar todas as etapas e obter resultados. Para
isso, esse projeto foi renovado no novo edital de iniciação científica de 2020/2021.
Palavras-chave: Dor crônica. Dor lombar. Qualidade de vida. Neuroestimulação.
TITLE: Effects of Transcranial Continuous Current Stimulation on the quality of life of
individuals with herniated disc: a randomized clinical trial.
Abstract

Introduction: Lumbar pain is a musculoskeletal and non-specific condition, which can
become chronic, with limiting discomforts, and irradiated to the lower limb, called
lombociatalgia, damaging the quality of life of these individuals. The transcranial
stimulation by continuous current is the stimulation in the motor cortex that promotes
changes in local excitability, in an attempt to reduce the pain caused by chronicity.
Methods: Randomized, controlled and blind clinical trial. Where an intervention protocol
was elaborated with participants with lombociatalgia derived from herniated disc. The
quality of life assessment was performed through the SF-36 Scale and Global Perceived
Effect and participants were randomized and allocated to two groups, the active ETCC
and ETCC sham, to apply the protocol that consisted of five consecutive sessions of
ETCC and neural mobilization. Results: The survey has not yet obtained results, due to
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the interruption of its social isolation in the face of the pandemic situation by COVID-19.
As an alternative to continue this study, a systematic review was initiated: Effects of
Trancranial Current Stimulation on Lumbar Pain: a systematic review. Conclusion: For
continuity of the initial clinical trial, the study requires a face-to-face resumption so that it
can perform all steps and obtain results. To this end, this project was renewed in the new
call for scientific initiation of 2020/2021.

Keywords: Chronic pain. Lumbar pain. Quality of life. Neuro stimulation.
Introdução
A dor lombar é uma condição musculoesquelética inespecífica que acomete pessoas
em todas as idades e pode causar grandes desconfortos auto limitantes, ocorrendo
cronicidade de seus sintomas quando persiste por tempo superior a três meses
sintomáticos, sendo um grande problema para saúde pública mundial (ANISH et al,
2019; LUEDTKE et al, 2011). Acomete cerca de 15% da população, gerando um grande
impacto biopsicossocial, onde pode ser desencadeada por uma hérnia de disco
sintomáticas ou assintomáticas. É a patologia que atinge o anel fibroso ocasionando
uma ruptura desse anel na região inferior da coluna, entre L4 e S1 local onde ocorre
maiores movimentos de tronco e membros inferiores. (MENDONÇA; ANDRADE, 2016;
SIQUEIRA et al, 2014).
A lombalgia tem como característica uma dor que causa desconforto entre a margem
costal e prega glútea e em 60% dos casos pode-se haver a irradiação para o membro
inferior, neste caso temos a denominação de lombociatalgia, podendo ser por origem
reticular ou referida. A dor irradiada para o membro inferior está correlacionada a
características neuropáticas de forma a expressar dores mais intensas, alterações de
sono e humor. (STUMP et al, 2016).
Afeta aproximadamente 80% da população. (FERREIRA et al, 2017). As dores crônicas
na coluna pode advir de doenças osteomusculares como também de discos
intervertebrais. (MALTA et al, 2017). No Brasil a população mais acometida pela
lombalgia crônica é a idosa, onde estudos mostram que em 25% da população é a
segunda queixa mais prevalente, afetando diretamente a qualidade de vida.
(LEOPOLDINO et al, 2016).
A qualidade de vida é a percepção dos indivíduos para as suas necessidades, onde
podem ser satisfeitas ou negadas em relação aos seus objetivos, alcançando
expectativas do estado físico, psicológico, independência e relações pessoais, o que
corrobora para um conceito complexo, mas que encobre o estado de saúde (OMS,
1998).
Desta forma o tratamento das lombociatalgia deve visar o alivio do quadro álgico. Dor
crônica deve atentar, para exercícios orientados que melhorem as tensões e produzam
o alivio das pressões vertebrais (PIRES et al, 2009). Visando a melhora do
acometimento crônico dos pacientes de lombalgias, foi proposta a terapia de
Estimulação Transcraniana por Corrente Continua (ETCC).
A ETCC é um procedimento em forma de neuroestimulação, técnica não invasiva que
tem como intuito a modulação do potencial neuronal com corretes elétricas pela via
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transcraniana (NITSCHE et al, 2000). A estimulação por corrente do córtex motor traz
alterações de excitabilidade locais, aumentando durante a ânodal e reduzida na
estimulação catódica (LANG et al, 2004; LIEBETANZ et al, 2002). Estudos relatam que
ocorrem efeitos analgésicos pela estimulação catódica no córtex motor e
somatossensorial. Logo os estudos que aplicaram estimulação ânodal relatam que a
diminuição da dor é significativa em indivíduos com fibromialgia, dor pélvica crônica e
diversas condições crônicas (LUEDTKE et al, 2012).
Com isto, o alivio de dor através da corrente continua é uma opção terapêutica por um
mecanismo elétrico que estimula o córtex através de eletrodos aderidos ao crânio.
Assim o estudo tem o intuito de responder quais os efeitos da estimulação transcraniana
por corrente contínua sobre a qualidade de vida de indivíduos com lombociatalgia. Com
o objetivo de comparar os grupos ETCC ativo e ETCC sham, com relação a qualidade
de vida antes e após intervenção em indivíduos com lombociatalgia. Na hipótese que a
ETCC melhora a qualidade de vida desses indivíduos, concordando que a
eletroestimulação em doenças crônicas melhora dor, tendo efeitos diretos e
significativos na qualidade de vida.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clinico randomizado, controlado e cego, desenvolvido na Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA) – UFRN.
Com a participação de 60 indivíduos com lombociatalgia proveniente de hérnia de disco,
sintomáticos, distribuídos em dois grupos por meio do sistema de randomização de
amostras, separados em envelopes opacos, com acesso apenas do pesquisador que
irá aplicar o protocolo. Os pesquisadores colaboradores subdividiram-se em três, o
primeiro foi responsável pelas avaliações e reavaliações, o segundo pela aplicação dos
protocolos e o terceiro pela a análise estatística às cegas.
Como critério de inclusão foram recrutados indivíduos entre 30 e 50 anos, de ambos os
sexos, com diagnóstico clinico e de imagem (ressonância magnética) de hérnia de disco
em qualquer seguimento da coluna lombar, com repercussão dolorosa de no mínimo 4,
numa escala de 0 a 10 e que não estivessem realizando nenhum outro tratamento
fisioterapêutico ou medicamentoso para lombociatalgia, durante o decorrer do estudo,
com a disponibilidade para participação, concordância e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão, os indivíduos
que não tivessem assiduidade na pesquisa, apresentassem problemas pessoais no
decorrer ou ainda inconstância nos métodos de avaliação, mesmo que tenham passado
no critério de inclusão do estudo. Estes foram analisados ao final da pesquisa como
intenção de tratar.
Como instrumentos de coleta, foi utilizada uma ficha de avalição que consta informações
clinicas e sociodemograficas, elaborada pelos pesquisadores, como também o
questionário SF-36 e o Global Perceived Effect (GPE). Os questionários de avaliação
especifica foram aplicados antes do protocolo (T0) e ao seu termino (T1), e em um
seguimento de sete (T2), quatorze (T3) e trinta dias (T4) após a intervenção.
O SF-36 é um questionário que mensura questões de qualidade de vida, dividido em
domínios de bem estar físico, mental, psicológico, emocional e social, composto por 36
itens, onde seu resultado vai variar de 0 a 100, sendo 0 o pior e 100 o melhor estado de
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saúde geral. O GPE permite avaliar os aspectos de recuperação mais importantes.
Definida com respostas que variam de “completamente recuperado” a “pior que nunca”,
em variação numérica de 1 a 9, sendo eficaz para um desfecho geral de saúde para
indivíduos com dor, com a indagação de “qual seu estado atual?”.
A intervenção constituiu na aplicação da ETCC em cinco sessões em dias consecutivos.
O Grupo experimental ETCC Ativo (G1) recebeu a aplicação da corrente continua em
região cortical do cérebro com eletrodos de superfície de 35 cm² (5cm x 7cm),
recobertos por esponja umidificada em solução salina de 0,95 de cloreto de sódio
(NaCL), com o objetivo de facilitar a condutividade da corrente, posicionados com o
eletrodo positivo no córtex motor primário (M1) que corresponde a área C3 e na região
supraorbital (Fp2) contralateral o eletrodo negativo, seguindo o sistema de 10 -20 para
eletroencefalografia, com duração de 20 minutos e intensidade de 2 mA.
O Grupo ETCC Sham (G2) seguiu as mesmas configurações de posicionamento
anterior dos eletrodos, mas a sua aplicação foi em rampa. O aparelho foi ligado durante
os 30 segundos iniciais de aplicação da corrente, depois teve uma redução para
intensidade de zero mA, durante o restante do tempo. Ambos os grupos realizaram um
protocolo de exercícios com base em técnicas de mobilização neural.
O Protocolo de mobilização neural utilizado foi realizado de acordo com Pinto, Zeinedin
e Vieira 2008, que consistiu em atendimentos de 30 minutos, com técnicas de
mobilização deslizante de raiz lombo sacral em supino (1), mobilização tensionante
distal do isquiático (2) e deslizamento slump (3). 1- o indivíduo fica e Decúbito dorsal
(DD) com membros inferiores cruzados, flexão de quadril e joelhos fletidos a 90° e
membros superiores (MMSS) paralelos ao corpo, o terapeuta estará localizado
contralateral ao membro a ser tratado, segurando os MMII que servirão como alavanca,
realizará então movimentos oscilatórios em inclinação lateral da lombar. 2- DD, corpo
alinhado, com uma elevação passiva (realizada pelo terapeuta) com o membro em
extensão até sensação da proteção muscular ou referirão de dor do participante. Logo
o membro afetado será posicionado lateralmente, com estabilização de joelho em
extensão, com auxílio dos antebraços, fazendo então uma tração do membro, com sua
elevação próxima da amplitude na qual o sintoma se manifesta. O 3 o paciente é
posicionado em sedestação, com os MMSS cruzados posteriormente, leve flexão
lombar e torácica, no membro inferior afetado o joelho levemente estendido. O indivíduo
realiza uma flexão cervical e flexão plantar simultaneamente com a extensão de joelho,
com alteração de extensão cervical e dorsiflexão de tornozelo, repetindo os movimentos
sem interrupções por um tempo determinado. Treinamentos prévios e testes pilotos
foram realizados para que houvesse uma redução de viés na pesquisa. Os treinamentos
foram realizados antes das avaliações.
Os dados deveriam ser analisados pelo software SPSS, logo após observar a
distribuição dos dados e homogeneidade das variâncias das variáveis quantitativas por
meio do teste de kolmogorov-Smimov e do teste de levene, respectivamente, o teste t
pareado será utilizado para comparação das médias. Estimativas de efeitos médios
(diferença entre os grupos) para todas as variáveis serão calculadas usando modelos
mistos. Para avaliar a resposta da intervenção, a intenção de tratar a análise será
utilizada com a última avaliação realizada, quando necessário. O tamanho do efeito
poderá ser calculado entre os grupos para as variáveis que apresentarem diferenças
intergrupos em algum momento, com o respectivo intervalo de confiança de 95%. O
nível de significância estatística adotado será de 5%. A análise será realizada por um
pesquisador independente.
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Resultados e Discussões

Foi realizado o estudo piloto com a participação de todos os pesquisadores e uma
paciente, em que foi possível aplicar a ficha de avaliação, questionários específicos e
realizar aplicação da Estimulação Transcraniana por Corrente Continua (ETCC) e o
protocolo de mobilização neural, descritos na metodologia. Foi possível contabilizar o
tempo médio necessário para coletas, para cada aplicação da técnica, bem como ajustar
os procedimentos técnicas abordadas.
Contudo, essa fase da pesquisa teve que ser interrompida devido a situação de
Pandemia pelo COVID-19 e condição de isolamento social, com suspensão das
atividades acadêmicas presenciais desde 18 de março de 2020 com o decreto de
isolamento social.
Diante disso e como alternativa de continuidade adentramos em um estudo de revisão
sistemática (Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua na qualidade
de vida de indivíduos com dor lombar: uma revisão sistemática). Até o momento foram
definidos os objetivos da revisão, escrita da introdução e justificativa, e delineamento
dos métodos para realização da pesquisa.
Este processo deu-se após reunião entre os pesquisadores do estudo. Logo foi
realizado em primeira instância um curso gratuito de Revisão Sistemática e Metaanálise, com duração de seis semanas pela plataforma Coursera. Uma breve pesquisa
foi feita para certificar-se que haveria estudos suficientes pra fazer a revisão, então,
após isso foi construída a estratégia de busca: com estudos nos últimos dez anos,
usando dor lombar, estimulação trancraniana por corrente continua e outros “entre
termos” combinados entre si. Elencados critérios de elegibilidade e posteriormente
elaborados planilhas para a extração de dados dos estudos incluídos. O projeto
encontra-se em andamento para concluir o esperado pela revisão.

Conclusão

Para continuidade do ensaio clínico inicial, o estudo necessita de um retomada
presencial para que possa executar todas as etapas e obter resultados. Para isso, esse
projeto foi renovado no novo edital de iniciação científica de 2020/2021.

Referências

ANISH, T. S. et al. The effectiveness of a simplified core stabilization program
(TRICCS—Trivandrum Community-based Core Stabilisation) for community-based
intervention in chronic non-specific low back pain. Journal of orthopaedic surgery and
research, v. 14, n. 1, p. 86, 2019.

CIÊNCIAS DA VIDA

2093

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

ANTUNES, Rogério Sarmento et al. Dor, cinesiofobia e qualidade de vida em pacientes
com lombalgia crônica e depressão. Acta Ortopédica Brasileira, v. 21, n. 1, p. 27-29,
2013.
CICONELLI, Rozana Mesquita et al. Tradução para a língua portuguesa e validação do
questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev bras
reumatol, v. 39, n. 3, p. 143-50, 1999.
FERREIRA, Adirlane Moraes; JÚNIOR, Virgilio Santana. Análise do efeito da
Mobilização Neural na dor lombar em pacientes com hérnia de disco. ID ON LINE
REVISTA MULTIDISCIPLINAR E DE PSICOLOGIA, v. 11, n. 38, p. 824-834, 2017.
KAMPER, Steven J. et al. Global Perceived Effect scales provided reliable assessments
of health transition in people with musculoskeletal disorders, but ratings are strongly
influenced by current status. Journal of clinical epidemiology, v. 63, n. 7, p. 760-766. e1,
2010.
LANG, N. et al. Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre o
córtex motor humano na excitabilidade corticospinal e transcalosal. Pesquisa
experimental do cérebro , v. 156, n. 4, p. 439-443, 2004.
LEOPOLDINO, Amanda Aparecida Oliveira et al. Prevalence of low back pain in older
Brazilians: a systematic review with meta-analysis. Revista brasileira de reumatologia,
v. 56, n. 3, p. 258-269, 2016.
LIEBETANZ, David et al. Abordagem farmacológica dos mecanismos de pós-efeitos
induzidos pela estimulação transcraniana das DC da excitabilidade do córtex motor
humano. Cérebro , v. 125, n. 10, p. 2238-2247, 2002.
LUEDTKE, Kerstin et al. Eficácia da estimulação transcraniana anodal por corrente
contínua em pacientes com dor lombar crônica: desenho, método e protocolo para um
estudo controlado randomizado. Distúrbios osteomusculares do BMC , v. 12, n. 1, p.
290, 2011.
LUEDTKE, Kerstin; MAIO, Arne; JÜRGENS, Tim P. Nenhum efeito de uma única sessão
de estimulação transcraniana por corrente contínua na dor induzida experimentalmente
em pacientes com dor lombar crônica - um estudo exploratório. PLoS One , v. 7, n. 11,
p. e48857, 2012.
MALTA, Deborah Carvalho et al. Fatores associados à dor crônica na coluna em adultos
no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 51, 2017.
MEISINGSET, I. et al. Predictors for global perceived effect after physiotherapy in
patients with neck pain: an observational study. Physiotherapy, v. 104, n. 4, p. 400-407,
2018.
MENDONÇA, E. M. T.; ANDRADE, T.M. Método Mckenzie como protocolo de
tratamento em hérnia de disco lombar. Revista Interdisciplinar, v. 9, n. 3, p. 130-137, jul.
ago. set. 2016.

CIÊNCIAS DA VIDA

2094

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

NITSCHE, Michael A.; PAULUS, Walter. Excitability changes induced in the human
motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. The Journal of physiology,
v. 527, n. 3, p. 633-639, 2000.
OLIVEIRA, Nubia de Fátima Costa et al. Measurement properties of the Brazilian
Portuguese version of the MedRisk instrument for measuring patient satisfaction with
physical therapy care. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, v. 44, n. 11, p.
879-889, 2014.
PINTO, D. S.; ZEINEDIN, S.; VIEIRA, V. Mobilização Neural como tratamento da dor em
pacientes com lombalgia e lombociatalgia. Foz do Iguaçú-PR, 2010.
PIRES, Renata Alice Miateli; DUMAS, Flavia Ventura Ladeira. Lombalgia: revisão de
conceitos e métodos de tratamentos. Universitas: Ciências da Saúde, v. 6, n. 2, p. 159168, 2009.
SIQUEIRA, G. DE et al. A Eficácia Da Estabilização Segmentar Vertebral No Aumento
Do Trofismo Dos Multífidos Em Portadores De Hérnia Discal Lombar. Revista Brasileira
de Ciência e Moviento, v. 22, n. 1, p. 81–89, 2014
STUMP, Patrick Raymond Nicolas André Ghislain et al. Lombociatalgia. Revista Dor,
2016.
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Promoción de la salud: glosario. Ginebra:
Organización Mundial de la Salud, 1998.

CIÊNCIAS DA VIDA

2095

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0629
AUTOR: LUIZA CELESTE PALHARES BEZERRA
ORIENTADOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO

TÍTULO: Análise do perfil das mulheres em sofrimento psíquico grave e em situação de
violência doméstica atendidas no CREAS e CAPS II de Santa Cruz-RN
Resumo

A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos direitos
humanos. Apesar do crescente estudo acerca da temática, os dados sobre o perfil das
mulheres em situação de violência ainda são insuficientes. O presente trabalho objetiva
através de uma pesquisa-intervenção delinear o perfil das usuárias do CAPS II e CREAS
de uma cidade do interior do Nordeste as quais apresentam sofrimento mediante à
violência doméstica vivenciada. Para tanto, o trabalho utilizou o referencial teóricometodológico da Análise Institucional e foram realizadas rodas de conversa, consulta a
registros do serviço e a construção do diário de pesquisa, os quais foram compartilhados
pelo grupo para a discussão dos resultados. A partir dos dados apresentados foi
possível perceber que o perfil dessas mulheres aponta para uma média de idade de 34
anos, baixa escolaridade, presença de filhos, habitação em zona urbana. A maioria
possui renda menor ou igual a um salário-mínimo. Constatou-se a ausência de
informações nos registros dos serviços as quais seriam importantes para aprofundar os
dados do perfil. Isso aponta para desafios no enfrentamento à violência contra a mulher
pois demonstra o silenciamento daquelas que deveriam estar no centro dos cuidados.
Neste contexto, nota-se a necessidade de práticas que estejam baseadas na Educação
Permanente em Saúde (EPS), em que haja o cuidado compartilhado entre os serviços
e priorizem o discurso e a vivência das usuárias atendidas.

Palavras-chave: Mulheres. Violência doméstica. Saúde mental.
TITLE: Analysis of the profile of women in severe psychological distress and in situations
of domestic violence treated at CREAS and CAPS II in Santa Cruz-RN
Abstract

Violence against women is one of the most prevalent forms of human rights violations.
Despite increased research on the subject, data on women in violent situations is still
insufficient. The current aim of intervention research, is to outline a profile for users of
CAPS II and CREAS, from an interior city in the Northeast, who are suffering through the
experience of domestic violence. To this end, the research has used the theoreticalmethodological framework of Institutional Analysis. Conversation circles have been held,
service records consulted and a research diary constructed, which were shared by the
group in order to discuss the results. The gathered data has made it possible to
understand the profile for the women in these situations. The data points to an average
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age of 34, low education levels, the presence of children, and living in an urban area.
Most have an income less than or equal to the minimum wage. It was found that there is
a lack of service records, which would be important to expanding on this profile. This
highlights one of the challenges in tackling violence against women, as it demonstrates
a silencing of those who should be at the center of care. In this context, this shows the
need for practices that are based on Permanent Health Education (EPS), in which there
is shared care between services, that prioritizes the discourse and experience of the
users attended.

Keywords: Women. Domestic Violence. Mental Health.
Introdução
Segundo a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres (2011,
pág.11) este fenômeno consiste “em uma das principais formas de violação dos seus
direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física.”
Embora a violência contra a mulher seja recorrente e acontece em diferentes partes do
mundo, dados estatísticos sobre sua dimensão ainda são bastante escassos e
esparsos, principalmente no interior do Brasil. Por isso, objetiva-se analisar o perfil das
mulheres em situação de violência doméstica e que apresentam algum sofrimento éticopolítico, atendidas no Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e no Centro de
Referência em Assistência Social (CREAS) da cidade de Santa Cruz, região do TrairiRN.

Superar a violência de gênero é um dos maiores desafios impostos ao Estado e a
sociedade brasileira. Hoje no Brasil existem algumas leis que coíbem, previnem e
punem a violência contra a mulher, são elas: 11.340/06 - Maria da Penha, 13.104/15 –
Que torna hediondo o crime do feminicídio; Lei 12.845/2013 – Atendimento Integral às
Pessoas Vítimas de Violência, Decreto 7.958 de 13 de março de 2013 - estabelece
diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual por profissionais de
segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde e a Lei
10.778/03 de notificação compulsória de violência contra mulher, a partir da qual se tem
informação dos casos de violência para que sejam feitas políticas públicas no SUS de
enfrentamento à violência.

Apesar da vigência dessas leis, nota-se diante de dados colocados por Engel (201-) que
ainda é bastante elevado o índice de violências praticadas contra as mulheres,
principalmente àquelas em situações de vulnerabilidade. Dentro desse contexto se faz
relevante destacar a discussão elaborada por Mbembe (2018) na qual é possível notar
que o atual modo de organização econômico, político e social se sustenta a partir de
desigualdades, geradas pelo racismo, classicismo e sexismo, as quais garantem sua
perpetuação, mesmo que suas formas de opressão se modifiquem com o decorrer do
tempo.
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Neste sentido, observa-se através da temática abordada o quanto a situação de
violência vivenciada pela mulher influencia em sua saúde, o que contribui para seu
sofrimento ético-político, o qual de acordo Bertini (2014) é demonstrado de forma
particular diante da desigualdade e exclusão que são impostas a ela. Constata-se com
base nos dados divulgados no Ramos (2017) que a violência doméstica na região
Nordeste atinge determinada cor e classe social, uma vez que as mulheres negras e de
menor renda são aquelas que estão mais propensas a essa situação.

Além disso, verifica-se que o perfil das mulheres em situação de violência doméstica
indica que essas apresentam “(...) uma faixa etária mais elevada, possuem um grau de
escolaridade baixa, em sua maior parte são donas de casa, casadas, e vivem em
famílias chefiadas por homens.” (SAMPAIO; AQUINO, 2013, p.128). Paralelo ao
exposto, observa-se que os cuidados voltados a estas mulheres mediante a expressão
de sofrimento desconsideram as influências das relações de gênero, bem como as
desigualdades e violências a que estão expostas.

Dessa maneira, conforme apresenta Campos e Zanello (2016), elas acabam sendo
diagnosticadas e tratadas em uma fundamentação biomédica, o que aponta para a
necessidade de mudanças para um cuidado singularizado, que possibilite conhecer as
histórias concretas de existência dessas usuárias. Nesta perspectiva, entende-se a
importância desta pesquisa a fim de conhecer a realidade do contexto de interior no que
condiz ao perfil das mulheres, em busca de contribuir para intervenções que auxiliem
no enfrentamento à violência contra a mulher na região na qual este estudo se dedica.

Metodologia

Para a realização deste estudo foi utilizada a perspectiva quanti-qualitativa de pesquisa,
a fim de contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno estudado. Recorreu-se
à Análise Institucional (A.I.) como uma modalidade de pesquisa-intervenção, pois
conforme Borges et al. (2018) se entende essa como um viés que possibilita a
problematização de normas vigentes, bem como de posições de poder.

A pesquisa foi desenvolvida no CAPS II e CREAS da cidade de Santa Cruz- RN.
Escolhemos esses dois espaços com base no entendimento das políticas públicas de
saúde e assistência social, tendo em vista a responsabilidade que têm em fornecer uma
atenção contínua, integral e em rede, a pessoas em sofrimento psíquico grave (CAPS
II), e pessoas que tiverem seus direitos violados (CREAS). Os participantes foram
profissionais e usuárias em situação de violência doméstica desses serviços.

Após a autorização das Secretarias de Saúde e Assistência Social e do Comitê de Ética
em Pesquisa (sob parecer de número 3.015.103) para realização da pesquisa, foi feita
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a preparação da equipe por meio do estudo acerca das temáticas de gênero, violência,
redes de cuidados e interseccionalidades. Em seguida, foram realizadas as reuniões
com profissionais do CAPS II e CREAS a fim de apresentar o projeto de pesquisa. Em
um primeiro momento houve um foco no acompanhamento ao serviço especializado em
saúde mental, o CAPS II, a fim de conhecer a dinâmica desse local e entender o cenário
da instituição em estudo.

Consoante ao pensamento de Lourau (2004) a ação proporciona à A.I. que esta saia do
âmbito das ideias e assim colabora para que as implicações do analisador sejam
consideradas, de modo a desvelar o não dito das instituições. Diante disso, utilizou-se
dispositivos que permitissem uma intervenção nestes serviços, entre eles a observação
participante para auxiliar na imersão no campo, e o diário de pesquisa como forma não
somente de registro, mas principalmente de reflexões mediante o processo de sua
construção.

Adotou-se como estratégia a divisão entre os períodos de ida a campo em cada local,
primeiramente o CAPS II e em seguida o CREAS. Inicialmente foi realizado nos dois
serviços o acesso aos prontuários sem o preenchimento, apenas para elaboração do
instrumento de pesquisa, depois, houve um foco no CAPS II para o acompanhamento
das atividades em busca de entender um pouco da relação entre profissionais e
usuários. Deste modo, durante o primeiro semestre de 2019, foi realizado entre março
e abril as visitas semanais ao local, já no que se refere ao CREAS foi realizada somente
uma visita no mês março.

Posteriormente, foi realizada a primeira roda de conversa com cada serviço no intuito
de entender a compreensão das equipes sobre a violência contra a mulher, bem como
construir um conhecimento a partir do estudo já realizado e do relato da equipe.
Também foram identificadas as usuárias e seus respectivos prontuários que estavam
de acordo com os critérios de participação da pesquisa.

Depois disso foi realizado durante o ano de 2019, o acompanhamento da rotina do
CREAS por meio de uma visita domiciliar realizada na casa de uma mulher em situação
de violência, e as primeiras consultas aos prontuários no CAPS II. Ao encerrar a análise
deste último, iniciou-se a avaliação de prontuários com o CREAS. Elaborou-se um
planejamento no qual de início deveria ser feita a contagem geral dos prontuários em
aberto. Após esse procedimento seriam investigadas quantas seriam as mulheres
atendidas no serviço e quais delas estavam em situação de violência doméstica. A partir
desses registros dos serviços foram investigados os dados sociodemográficos e de
renda relacionados a elas, sobre família e moradia, a rede de cuidados formal e a
situação de violência vivenciada.
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Para isso, utilizou-se um instrumento construído pelo grupo de pesquisa a partir da
análise conjunta dos dados informados nos prontuários do CAPS II e CREAS. O
formulário contém os seguintes aspectos: Idade; Cor/ Raça/ Etnia; Religião; Zona de
Habitação (Rural ou Urbana); Quem compõe o grupo familiar; Quais os tipos de conflitos
enfrentados e Com quem; Escolaridade; Estado Civil; Número de Filhos;
Ocupação/Emprego; Valor da Renda e o Responsável por ela; Tipo de demanda; Há
quanto tempo frequenta o serviço e se faz Uso de psicotrópicos (ANEXO A).

Foi elaborado o registro com as informações coletadas para o delineamento do perfil.
Os dados foram discutidos de forma qualitativa a partir do referencial teórico da Análise
Institucional, foi levado em consideração os dados do diário de pesquisa elaborado pela
pesquisadora e discutidos com o grupo.

Encerrado o acesso aos registros do CAPS II e iniciado o acompanhamento do CREAS,
realizou-se uma reunião com cada serviço para a apresentação dos dados parciais.
Durante o ano de 2020 a ida ao campo da pesquisa foi interrompida devido ao Covid19. Por essa razão, foi construída uma reunião com os dois serviços em formato virtual
no intuito de levar as informações coletadas até aquele momento, e promover reflexões.
Durante a discussão também foram apresentadas as implicações do grupo a fim de
favorecer a construção coletiva de práticas em saúde e assistência que priorizem o
discurso e as vivências das mulheres atendidas nos serviços.

Resultados e Discussões
Na circunstância notou-se uma dificuldade por parte da equipe de profissionais em
reconhecer os casos e de tornar válido o discurso das mulheres que relatam a violência
vivenciada. O entendimento do fenômeno em estudo demonstrava um conhecimento
que para alguns está atrelado ao senso comum, principalmente no que condiz à
compreensão de outros tipos de violência além da física. Desse modo, entende-se
mediante o contexto que a situação se configura “tanto pela não qualificação dos
profissionais nessa temática quanto pela falta de busca dos instrumentos legais que
poderiam embasar sua prática” (PEDROSA; ZANELLO, 2016, pág.6).

Além disso, com o acompanhamento da rotina do serviço, percebe-se que há pouca
interação da equipe quanto à discussão de assuntos importantes para o entendimento
dos casos por ela acompanhados e à articulação com outros serviços da rede de
cuidados. É constante os desentendimentos entre alguns profissionais, o que acaba por
influenciar naquele ambiente de trabalho.

Com a pesquisa foi observado que o CAPS II atendia a 90 pessoas naquele período,
destas, 51 eram mulheres. A considerar os dados dos prontuários e o relato de
profissionais, apenas em 8 delas se constatou a situação de violência doméstica. Vale
ressaltar que durante o estudo foi possível notar que o sofrimento ético-político não
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estava atrelado somente ao contexto em foco nesta pesquisa, mas também
representava a somatização de outras formas de violência para duas daquelas usuárias:

“No primeiro deles havia relatos de assédio e violência sofridos por determinada usuária
nas ruas da cidade. Ainda que não fosse uma situação de violência doméstica, a forma
como foram retratados merecem ser pontuados, uma vez que demonstram a
culpabilização daquela que sofre mediante à condição de sua saúde mental e, tira
daquele que comete a agressão a responsabilidade do que faz, atribuindo assim uma
desculpa e uma espécie de “passe livre” sob a liberdade dessa mulher. (Diário de
pesquisa, 10/06/2019)”

Em um dos registros do serviço se percebeu determinada situação de violência
vivenciada por uma usuária na rua, e para outra seu prontuário indicava essa vivência
no contexto da escola:

“Além desse caso, me chamou a atenção um outro pois relatava uma situação de
violência no âmbito escolar. Apesar de não configurar o perfil indicado para nosso
estudo, demonstrava o quanto a violação de direitos contribui para o adoecimento,
sobretudo da mulher, no que se refere ao papéis de gênero a ela atribuídos, interferindo
em seu processo comunicativo, na sua relação com o corpo, em sua saúde e bem estar
como um todo. (Diário de pesquisa, 13/08/2019)”

Através dos dados encontrados foram construídas quatro tabelas. A Tabela 1 (ANEXO
B) se refere às informações acerca de qual serviço atende à essas mulheres, a Idade
(anos), Cor/ Raça/ Etnia, Religião, Escolaridade, Situação conjugal e Número de filhos
delas. Mediante o indicado é possível verificar que no referente ao atendimento em rede
nestes dois serviços apenas um, dos oito casos acompanhados nesta pesquisa é
registrado como sendo acompanhado pelo CAPS II e pelo CREAS. A faixa etária varia
entre 25 e 44 anos, com média de 34 anos.

As informações de Raça/ Cor/ Etnia não foram registradas em nenhum dos prontuários,
o que traz reflexões acerca do silenciamento delineado nesta prática de saúde mental.
As questões raciais estão sujeitas ao apagamento, o que é semelhante à trajetória de
Adelina Gomes, artista, mulher, preta, participante das oficinas terapêuticas elaboradas
por Nise da Silveira. Suas particularidades, assim como de tantas outras mulheres
pretas e pobres dentro deste sistema foram colocadas a partir de um modelo de
referência social branco, burguês e sexista. A visão atribuída à loucura ainda pode ser
vista como associada ao biológico e por isso, algo delirante, demonstrado a partir
daquilo que foge de um padrão determinado. (CELESTE; PEREIRA e PASSOS, 2019)
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A mulher, sobretudo, a mulher preta (distanciada de um parâmetro central) e o seu corpo
demonstram um sofrimento nestes espaços que é reforçado com a lógica de
desigualdades sociais e o cumprimento de estereótipos de gênero que ressaltam os
ideais do “corpo para o outro”, do “ser para o outro”. A observação participante nos
serviços permitiu conhecer um pouco da história destas mulheres atendidas, que tinham
suas demandas massificadas dentro do modelo biomédico. A demonstração de afetos
e de sua sexualidade (ainda vista como um tabu) precisam estar como o esperado
socialmente ou serão enquadradas na loucura e novamente colocadas em caixinhas,
desta vez, os diagnósticos. (CELESTE; PEREIRA e PASSOS, 2019) (DELAJUSTINE,
2014)

Os dados sobre Religião, embora apontados por profissionais como importantes para a
rede de cuidados, estavam em sua maior parte, cerca de 62,5%, sem registro. Dentre
aqueles registrados, o Cristianismo era predominante. Apesar disso, Zanello, Fiuza e
Costa (2015) fazem um apontamento importante a partir da relação estabelecida entre
o estudo de saúde mental e gênero, e indicam algo já mencionado neste estudo quanto
aos estereótipos associados à figura do ser mulher, enfatizados pela religião; como
aquela que deve ser dócil e, consequentemente, apaziguadora e silenciosa.

Quanto à Escolaridade, é importante notar que metade destas mulheres não chegaram
a terminar o Ensino Fundamental, 25% do total possuem o Ensino Fundamental
Completo e o restante, 25%, não possuem informações relacionadas em seus registros
no serviço.

A maior parte delas têm filhos, em média 2. Com isso, observa-se uma semelhança no
perfil apontado por Rodrigues (2014), quanto às mulheres serem alfabetizadas e
possuírem o mesmo quantitativo médio de 2 filhos. Em relação à Situação conjugal,
62,5% dessas mulheres são separadas, o que se difere das pesquisas de Rodrigues
(2014), bem como Sampaio e Aquino (2013) que as indicam em sua maioria como
conviventes com o companheiro.

Na Tabela 2 (ANEXO C) são apresentados os dados sobre a Zona de Habitação, o
Quantitativo e Com quais pessoas elas residem, além disso, informações quanto ao
Emprego/ Ocupação, à Renda, ao Recebimento de benefício, Tipo de demanda e
Tempo que frequentam o serviço (anos). Foi predominante a Zona de Habitação em
área urbana, em grande parte as mulheres envolvidas no levantamento deste perfil
moram com seus pais e filhos ou companheiro e filhos, com média de 3 pessoas por
moradia.

No que está relacionado à renda, o Emprego/ Ocupação delas quando surgem em seus
prontuários ou por meio dos relatos de profissionais, não envolvem emprego formal, e
estão em torno da agricultura, atividades domésticas não remuneradas e para uma
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delas, da costura. Segundo Severo e Dimenstein (2009), compreende-se que através
da dimensão do trabalho as expectativas que o capitalismo atribui ao corpo, como
máquina e preparado para situações de estresse elevadas, concebem a loucura como
um desajustamento. Também se constrói neste âmbito, a periculosidade retratada na
figura do louco o que contribui para seu afastamento das pessoas e de suas atividades,
realçando o isolamento social do modelo manicomial.

Ainda sobre esses dados, semelhante ao estudo de Campos, Ramalho e Zanello (2017),
há uma responsabilidade relacionada aos cuidados que são estereotipados no papel do
ser mulher e reforçados pelo exercício de atividades que se tornam invisibilizadas no
cotidiano. Neste sentido se observa que tais características se repercutem no dever
materno e com o ambiente doméstico, o que podem ser demonstrados a partir da
apresentação dos dados desta pesquisa.

O Valor da Renda per capita familiar em 50% dos prontuários não apresenta
informações, em 37,5% é menor que um salário-mínimo e em 12,5% igual a um saláriomínimo. De um total de 8 mulheres, 5 delas recebem algum tipo de benefício, seja Bolsa
Família (40%) ou Auxílio – doença/ Benefício de Prestação Continuada (60%). Desse
modo, se tornam em 37,5% as responsáveis pela renda de suas famílias e em 25% as
contribuintes neste valor, também houve ausência de dados para esta categoria (25%).

Mais uma vez foi notória a dificuldade diante da ausência de dados encontrada durante
o acesso aos prontuários, o que foi comum ao estudo de Campos, Ramalho e Zanello
(2017). Quando informada a renda, constatou-se que os dados se assemelham aos da
pesquisa acerca do perfil das mulheres em situação de violência doméstica de uma
cidade do interior da Zona da Mata Mineira, de Sampaio e Aquino (2013), que foi
identificada para as participantes como menor ou igual a um salário-mínimo.

O Tipo de demanda em 87,5% é por encaminhamento de outros serviços e 12,5% não
possui registro em prontuários, diferentemente de Sampaio e Aquino (2013) que
apresentam 50% para espontânea e a outra metade para encaminhamentos. O Tempo
no serviço variou entre os itens da categoria, foram de 1 a mais de 10 anos sendo
acompanhadas pelo CAPS II, com média de 6 anos.

A Tabela 3 (ANEXO D) foi elaborada com o uso de codinomes os quais foram atribuídos
às mulheres investigadas para assim, buscar relacionar o Sofrimento enfrentado,
Diagnóstico e Uso de psicotrópicos feito por elas. Tristeza, choro fácil, insônia, pouca
comunicação, ansiedade e ideações suicidas foram relatos comuns entre os registros.
O diagnóstico frequente com base na Classificação Internacional de Doenças (CID)/10,
foi o F31, o que chama bastante atenção para a pesquisa desenvolvida por Campos e
Zanello (2016) que aponta serem os Transtornos de humor os mais associados às
mulheres atendidas nos serviços de atenção em saúde mental.
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Esse cenário, de acordo com as mesmas autoras indicam questões de sofrimento que
vão para além da demarcação do “quadro clínico” uma vez que representam a
somatização de processos de silenciamento dentro das relações de poder vivenciadas,
seja durante o casamento, na maternidade, e por conseguinte, na demanda de trabalho
adquirida em todas as relações que demandam-na enquanto cuidadora.

Ao longo da pesquisa foi impactante notar a maneira de lidar com o sofrimento do outro
a partir do uso excessivo de medicamentos receitados aos usuários dos serviços. Se
tornou comum e uma prática banal receitar, no lugar de ouvir a história daquele que
solicita aquele espaço e aquelas pessoas. Baseando-se em Severo e Dimenstein
(2009), entende-se que o uso de psicotrópicos colabora para manter a normalidade e a
identidade da pessoa apontada como louca. Certo prontuário registrava que uma
usuária tomava 9 medicamentos para conseguir dormir, e isso se passa despercebido
no dia a dia.

Também é relevante destacar com o debate elaborado por Passos e Pereira (2017) que
o domínio sobre o corpo da mulher louca, principalmente a mulher negra e em situação
de vulnerabilidade econômica estão sujeitos a intervenções psiquiátricas e jurídicas,
responsáveis por privar sua liberdade. Isso ocorre de maneiras distintas; pelo
aprisionamento a partir do uso de psicotrópicos, pelo impedimento de exercer sua
sexualidade, de ver seus filhos e de criá-los, a partir de procedimentos como a
laqueadura. RO, um dos casos acompanhados por este estudo, teve 11 filhos, e foi dada
como incapaz de criá-los e exercer algo que era seu sonho, a maternidade, situação
que colaborou para seu adoecimento.

A Tabela 4 (ANEXO E) foi construída com base nas informações em torno da situação
de violência vivenciada por essas mulheres: as pessoas Com quem têm conflitos, a
frequência dos Episódios de violência (se ocorreram mais de uma vez) e os Tipos
identificados (física, moral, negligência, patrimonial, psicológica e sexual). Através dela,
notou-se que a maior parte das pessoas que exercem a violência são homens. Esses
episódios em 75% dos casos ocorreram mais de uma vez, e em 25% não havia
informações. Os tipos mais comuns foram a violência física (38,888%), seguida da
psicológica (22,222%).

Em relação aos Tipos de violência constatados, de acordo com Zancan, Wassermann
e Lima (2013) se compreende que essas se entrelaçam em diferentes configurações,
todavia, as principais dentro do âmbito doméstico são a física e psicológica. Assim, por
meio da tabela é possível perceber que apesar de não ocorrer necessariamente em um
contexto isolado aos outros tipos, a violência física se torna mais presente por ser a que
comumente é a mais identificada, o que se confirma a partir da literatura.
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Como apontado pelo Ramos (2017), notou-se neste estudo que o fenômeno da violência
doméstica atravessa gerações, ou seja, houve pessoas que a vivenciaram na infância
e passaram a vivê-la na vida adulta por meio do casamento, outra tem sua filha
acompanhada pelo CAPS II e CREAS que também passa pela mesma situação, embora
um dos serviços não reconheça a violência e afirme não ter conhecimento.

Conclusão
Devido à pandemia do Covid – 19 a pesquisa foi interrompida no CREAS e teve como
resultados o levantamento de 67 prontuários, sendo 35 correspondentes ao sexo
feminino. No caso do CAPS II, a partir dos resultados apresentados o perfil das usuárias
em situação de violência doméstica aponta para a uma média de idade de 34 anos,
baixa escolaridade, presença de filhos, média 2, e a zona de habitação
predominantemente em zona urbana, com média de 3 pessoas por moradia. Em sua
maioria, estas mulheres são separadas e vivem com seus pais e filhos ou com
companheiro e filhos. Suas ocupações não envolvem emprego formal, e quando
registradas em prontuário estão relacionadas a atividades domésticas não
remuneradas,
agricultura
e
costura.
A maioria detém a responsabilidade total ou parcial da renda através do recebimento de
algum tipo de benefício, sendo o valor menor ou igual a um salário-mínimo por pessoa.
O acolhimento de casos no CAPS II em grande parte é por encaminhamento, com tempo
médio de 6 anos de acompanhamento. Todas elas fazem uso de psicotrópicos, o
diagnóstico comumente associado a elas foi o F.31, no registro de seus prontuários os
relatos comuns a essas classificações foram: tristeza, choro fácil, insônia, pouca
comunicação, ansiedade e ideações suicidas. Quanto à situação de violência, é
exercida na maior parte dos casos por homens. Os episódios ocorrem mais de uma vez
na vida desta mulher, sendo a física e psicológica as mais identificadas por profissionais.
É importante relatar enquanto processo de “desvelar o não dito das instituições” que
durante a pesquisa houve dificuldades para o delinear o perfil aqui apontado, pois dados
importantes para a determinação sua como os relacionados à “Cor/ Raça/ Etnia”,
“Religião”, “Escolaridade”, “Renda”, “Tipo de demanda”, “Tempo que frequenta o
serviço” e “Episódios de violência” foram silenciados. Desta forma, percebeu-se vários
campos sem preenchimento, informações desatualizadas, uso de abreviações e de
termos inadequados aos prontuários, letras ilegíveis, o que não permitiram um maior
aprofundamento
dos
dados.
Estas características também foram frequentes na pesquisa elaborada por Campos,
Ramalho e Zanello (2017) e trazem provocações a respeito da marginalização dos
corpos mediante às práticas vigentes, que retomam ao modelo biomédico, de modo que
ignoram particularidades importantes para as redes de cuidados, visto que é um
mecanismo criado justamente para manter este isolamento. Logo, desconsideram
aspectos
relacionados
a
gênero,
raça
e
classe.
Através desta pesquisa-intervenção, constata-se que o entendimento do grupo de
profissionais sobre a temática estudada aponta para a necessidade de práticas de
trabalho que se apoiem na Educação Permanente em Saúde (EPS), com o intuito de
estabelecer melhorias dentro da equipe multiprofissional e a articulação em rede e assim
promover uma atenção de qualidade dentro do enfrentamento à violação de direitos.
(LIMA et al.; CASTRO, VILAR e OLIVEIRA, 2016)
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TÍTULO: Redes de cuidados de usuárias em sofrimento psíquico grave e em violência
doméstica atendidas pelo CREAS de Santa Cruz- RN
Resumo
A violência doméstica é um fenômeno social que pode gerar a expressão de sofrimentos
psíquicos graves. Por isso, a importância da construção de redes de cuidados. O Centro
de Referência em Assistência Social (CREAS) se configura como um serviço que atende
demandas voltadas à violação de direitos. Este trabalho objetivou conhecer as redes de
cuidado formais e informais que as usuárias do CREAS vítimas de violência doméstica
e em sofrimento psíquico grave acionaram e como estas se articulam. A pesquisa está
orientada, pela perspectiva qualitativa, tendo como referência a Análise Institucional. Os
procedimentos consistiram na consulta de prontuários/registros do serviço, rodas de
conversas com profissionais, entrevistas com duas usuárias do serviço, notas dos
diários de campo e a construção de dois ecomapas, um para cada usuária entrevistada.
Sobre os resultados, percebemos uma mobilização da equipe no reconhecimento da
relação entre violência e sofrimento psíquico entre as mulheres, apesar da ausência de
diagnósticos; cautela na exposição das situações atendidas, em função das
peculiaridades das redes de suporte à violência doméstica em município de pequeno
porte. Os dados iniciais demonstram a necessidade de trabalhar estratégias de
educação permanente em torno da relação entre violência doméstica e problemas de
saúde mental, bem como sobre as redes formais intersetoriais e as redes informais são
necessárias para o enfrentamento da questão.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Saúde Mental. Gênero. Redes de cuidado
TITLE: The formal and informal Care Networks of women users in severe psychic
suffering attended by CREAS in Santa Cruz/RN
Abstract
Domestic violence is a social phenomenon that can generate the expression of severe
psychic suffering. Therefore, it is important to build care networks. The Reference Center
on Social Assistance (CREAS) is configured as a service that meets demands directed
to the violation of rights. This study aimed to know the formal and informal care networks
that women in both situation of violence and severe psychic suffering attended by
CREAS triggered and how they are articulated. The research is guided predominantly
by the qualitative perspective, having the Institutional Analysis as a reference. The
procedures consisted of consulting the medical records/service records, conversations
with professionals, interviews with users attended at the service and observations
recorded in research diary and in the construction of two ecomaps, one for each user
interviewed. Regarding the results, we noticed a team mobilization to recognize the
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relation between violence and psychic sufferings among women, despite the lack of
diagnostics; and the fear of exposure of information about the situations attended due to
the peculiarities of the domestic violence support networks in a small city. Initial data
demonstrate the need to develop Permanent Education strategies around the relation
between domestic violence and mental health problems, as well as how formal
intersectoral networks and informal networks are needed to address the issue.
Keywords: Domestic violence. Mental Health Gender. Care networks
Introdução
A violência doméstica se constitui como um fenômeno que atinge parte significativa da
população, sobretudo, mulheres, fomentando práticas que naturalizam as relações de
poder, reforçando a inferioridade da mulher perante a sociedade (Leal e Selow, 2015).
Portanto, existem diversas formas e tipos de violência contra a mulher, sendo a mais
frequente a doméstica, que consiste em agressões verbais, físicas e psicológicas
cometidas por um membro da família ou pessoa que habite ou tenha habitado o mesmo
domicílio. (Schreber & d’Oliveira, 2002).
Diante deste debate, pesquisadores têm destacado a relação entre a produção de
sofrimento psíquico e gênero. Para Leal & Selow (2015) é necessário possuir um olhar
clínico humanizado, para que demandas sejam identificadas, assim como as
necessidades relacionadas ao processo de adoecimentos, considerando o fenômeno
da violência como um agravo à saúde. Muitos estudos mostram que é no espaço
doméstico que ocorre grande parte das agressões à mulher, legitimadas por uma ordem
patriarcal de organização familiar, onde a dominação masculina é vista como algo
natural (Rabello & Caldas Jr. 2007).
As autoras Sampaio e Aquino (2013) reforçam que apesar da legislação existente que
visa proteger as mulheres em situação de violência, é necessário o fortalecimento de
uma rede de apoio que articule as ações do Estado com a sociedade, fomentando
práticas que visem amenizar o sofrimento dessas mulheres em situação de violência
doméstica. Sendo assim, a literatura fortalece o argumento de que a construção de
redes de cuidado é uma ferramenta inovadora da contemporaneidade que envolve a
desinstitucionalização de paradigmas impostos no âmbito dos serviços. (Campos et al.,
2010 citado por Leal e Selow, 2015).
Dessa forma, o que se entende por rede seria uma estrutura aberta, que tem como
finalidade a comunicação e expansão do compartilhamento das informações e objetivos,
no âmbito do próprio território. Dito isso, é importante considerar como a rede de
proteção as mulheres vítimas de violência doméstica se articula neste processo, como
ela é organizada para receber esse tipo de demandas, bem como elucidar como os
profissionais lidam com esse público em relação a esse fenômeno em questão. (Leal e
Selow, 2015).
De acordo com a Lei 12.435/2011 o Centro de Referência Especializado em Assistência
Social (CREAS) se configura como um equipamento social que consiste em um serviço
especializado que atende demandas sociais, especialmente, de risco pessoal, social
e/ou por violação de direitos. Suas atribuições devem ser compreendidas pela lógica da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Unificado da Assistência
Social
(SUAS),
no
sentido
de
privilegiar
a
proteção
social.
Deste modo, os profissionais inseridos no CREAS devem planejar, executar e monitorar
ações que busquem ceder apoio e proteção às famílias, inclusive demandas de violência
contra a mulher.
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O CREAS atua, portanto, em um dado território, sendo este produto da interação das
redes formais e informais de cuidado. É o lugar onde as mulheres constroem essas
relações, mas também, onde vão em busca de apoio e suporte social. (Santi, Nakano &
Lettiere, 2010). Esses espaços, por sua vez, consistem também nas conexões
estabelecidas entre as subjetividades, lugares relacionais de vida, de permutas, de
sustentação e ruptura de vínculos cotidianos que constroem sentidos e significados para
os que nele vivem e circulam (Romagnoli, 2014).
Considerando o exposto acima, a pesquisa tem como objetivo conhecer e delinear as
redes de cuidados formais e informais que as usuárias do CREAS, em situação de
violência doméstica e que expressam sofrimento psíquico grave buscaram para o
enfrentamento das situações de violência vivenciadas por elas e buscar compreender
como se dá essa relação entre usuárias e o serviço.

Metodologia
O estudo em questão está orientado pela perspectiva qualitativa por privilegiar os
sentidos dos movimentos de uma comunidade ou grupo social. (Rocha, 2006). A
concepção deste projeto tem como referência a Análise Institucional (A.I) como uma
modalidade de pesquisa-intervenção e problematização das políticas instituídas no
campo da saúde coletiva.
As instituições formam uma rede social e acabam atravessando os indivíduos, que
através de sua práxis mantêm e/ou criam novas práticas, a isto chamamos de instituinte.
Elas não são uma natureza, mas mantêm “em pé” a máquina social, conformando as
formas sociais de modo universal, a estas formas implantadas de organização
chamamos instituído, e também produzindo-a que seria, o instituinte. Portanto, no
fenômeno trabalhado em questão, tomemos a violência como instituição. (Rodrigues &
Souza, 1987). Nesse sentido, evidenciamos o que tem se apresentado no contexto dos
serviços, aquilo que tem permanecido (instituído) e o que tem se transformado
(instituinte) na assistência social e na defesa dos direitos humanos.
Sobre os procedimentos da pesquisa, após a aprovação do Comitê de Ética, sob o
número do parecer 3.015.1031, deu-se início à pesquisa, que foi desenvolvida no
CREAS da cidade de Santa Cruz – RN. Escolhemos este espaço por ter a
responsabilidade de fornecer uma atenção contínua, integral e em rede as mulheres
que tiverem seus direitos violados. A escolha foi feita por se tratar de um serviço de
assistência que tem como objetivo atender demandas de violação de direitos e que, por
sua vez, presta atendimento especializado a pessoas em situação de vulnerabilidade
social.
As participantes da pesquisa foram 02 (duas) mulheres acompanhadas pelo CREAS de
Santa Cruz/RN, que sofreram episódios de violência doméstica e, pelo caráter desse
fenômeno, sinalizaram para um sofrimento psíquico. A partir dessa relação, também foi
observado, quais redes de apoio, sejam elas formais e informais, foram acessadas por
essas mulheres.
Sendo assim, as duas mulheres foram escolhidas a partir de discussões (rodas de
conversas) realizadas com os profissionais sobre quais usuárias poderiam ser tomadas
como usuárias-guias. O uso dessa ferramenta, possibilitou uma compreensão mais
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geral sobre os fenômenos em questão, pois propiciou uma maior aproximar da relação
da história de vida das usuárias com o acesso as redes formais e informais de cuidado.
Essa metodologia, por sua vez, também facilitou o diálogo, e as rodas de conversas,
com os profissionais do serviço que lidam com esses casos, proporcionando uma visão
ampliada sobre os fenômenos envolvidos. Dos 08 (oito) profissionais do CREAS, 04
(quatro) participaram da pesquisa, sendo elas: uma assistente social, duas psicólogas
e a coordenadora do serviço, que possui formação em serviço social. Inclusive, nas
rodas de conversas com os profissionais, apostamos na perspectiva da pesquisaintervenção.
Segundo Lourau (1993), o método de intervenção consiste em criar um dispositivo de
análise social coletiva. Analisar coletivamente uma situação. Logo, a pesquisaintervenção visa, diretamente, conhecer, participar e intervir nas situações que envolve
o campo e as pessoas que fazem parte dessa realidade.
Um dos instrumentos utilizados para coleta de informações foram as entrevistas
semiestruturadas, realizadas tanto com os profissionais do CREAS, para nortear as
rodas de conversas que totalizaram em 04 encontros, como também subsidiaram o
diálogo com as usuárias – guias, que totalizaram 03 encontros, um deles com uma
usuária e dois com outra usuária. Outros instrumentos utilizados foram os prontuários,
outros registros do serviço, além dos diários de pesquisa e os ecomapas produzidos
pela equipe de pesquisa.
Durante todo o processo, elaboramos o diário de pesquisa, no qual temos a acumulação
de escritos, as experiências vivenciadas e as reflexões sobre os fenômenos. Estes,
foram discutidos entre a equipe de pesquisa, ao longo da experiência e com o
transcorrer do tempo, evidenciamos que ele adquiriu uma dimensão histórica, tornandose um banco de dados (Hess, 2006). Essas constatações, nos permitiram pensar sobre
o processo de aproximação do pesquisador com o campo, sobre os impactos sobre sua
própria história e sobre o sistema de poder que precisam ser constantemente analisado.
Um outro instrumento desenvolvido na pesquisa, já citado acima, foram ecomapas, um
para cada usuária, com o objetivo de reunir as dados coletados nas entrevistas e
prontuários como forma de organizar e analisar melhor as informações dessas usuárias.
Os nomes apresentados nos ecomapas das usuárias, Maria Aparecida e Maria Lúcia,
são fictícios, para fim de preservar as identidades dessas mulheres. O ecomapa mostra
como se dá a relação formal e informal das entrevistadas com suas redes de cuidado.
Desse modo, facilita a compreensão de quem são as pessoas mais próximas dessas
mulheres e como elas têm acesso aos serviços de saúde e assistência social etc.

Resultados e Discussões

A primeira mulher que acompanhamos chamarei pelo nome fictício de Maria Aparecida.
Maria Aparecida está na faixa dos 49 anos de idade, mora com três filhas e o marido. É
acompanhada pelo serviço do CREAS há um pouco mais de 2 anos. Seu contato com
o serviço ocorreu após um episódio de incêndio na sua casa, possivelmente ocasionado
pelo seu companheiro.
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Maria Aparecida começou a sofrer com as agressões do seu companheiro desde o início
da relação, ele a agredia e a ameaçava principalmente quando fazia uso de bebida
alcóolica. Após um episódio muito marcante, quando teve sua casa incendiada, Maria
procurou o CREAS, onde foi acolhida e passou a ser acompanhada desde então.
Segundo Oliveira & Jorge (2007), as agressões de diversos tipos contra a mulher é
conhecida por violência de gênero porque resulta, em parte, da condição subordinada
ainda vivida pela mulher na sociedade. Além disso, estudos mostram o quanto esse
fenômeno ainda é banalizado e o quanto isso pode agravar o risco para essas mulheres
que sofrem com a violência doméstica. O homem excedendo o papel provedor da casa,
pai e marido, acaba assumindo um papel de dominação, tanto dentro de casa, como
perante a sociedade patriarcal, que em muitos casos acaba contribuindo e reforçando
essa conduta de dominação.
A mulher como sujeito, acaba se sentindo inferior e sem apoio em diversos casos.
Segundo Maria Aparecida, mesmo depois de muitas agressões, ameaças e do período
afastada do companheiro após ser preso por suspeita de incendiar a sua casa, ela ainda
lidou com comentários e julgamentos de pessoas à sua volta dizendo que, apesar de
tudo, ela tinha que aceitar o marido de volta pelo simples fato dela ser sua esposa.
Atualmente Maria Aparecida segue sendo acompanhada pelo CREAS, e está sendo
encaminhada a outro serviço da Assistência Social, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS). Nessa articulação entre os serviços, ela conseguiu um
auxílio moradia para pagar o aluguel da sua nova casa e hoje mora apenas com suas
filhas e, no decorrer da pesquisa se separou do marido que a agredia. Não podemos
deixar que o papel do CREAS nesse caso foi fundamental, dando suporte social formal,
ajudando Maria Aparecida a superar a violência sofrida por ela dentro de sua própria
casa.
A segunda entrevistada dessa pesquisa foi Lúcia (nome fictício), ela possui experiência
de ciclos de violência em relacionamentos consecutivos, com filhos, na maioria do
tempo sem apoio institucional e/ou informal, no tocante ao decorrer de sua história. Ao
todo, Lúcia vivenciou quatro relacionamentos com violência doméstica, somados ao uso
de álcool e outras drogas, pelos parceiros e também por ela nas últimas duas relações.
Lúcia tem 40 anos de idade e é acompanhada pelo CREAS há 8 anos, teve sua
demanda acolhida pelo serviço após ser denunciada à justiça, anonimamente, por
negligência com o filho, sendo este, o único filho que reside com ela, pois todos os
outros ficaram com as mães de seus companheiros. Sua entrevista ocorreu no serviço,
ela conta como foi sua trajetória de vida e como foi a experiência de ter vivenciado
relacionamentos com violência doméstica.
Para compreender melhor os dados da pesquisa, iremos tomar dois analisadores sobre
esse fenômeno. O primeiro, uma análise do que é a violência doméstica a partir do que
foi relatado pelas usuárias entrevistadas, como isso influencia direta e indiretamente
suas relações com as redes, tanto formais quanto informais de cuidado. Segundo,
tomamos o CREAS como analisador frente às demandas de violência doméstica
recebidas pelo serviço e como isso é trabalhado pelos profissionais desse serviço.
- Analisador 1: A violência Doméstica
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“No comecinho mesmo, ele era bom, a gente saia, bebia, e voltávamos pra casa e ele
era normal. Depois, quando ele bebia sozinho, ele chegava brabo, me batia muito,
chegava estressado, e me batia muito.... Ele toda vida, ameaçava incendiar a casa,
porque chegava bebo, né!? e foi ficando cada vez pior, não melhorava, se bebia, era
certo querer chegar me batendo e era sempre.” – Maria Aparecida
Esta fala de Maria Aparecida demonstra que, como em tanto outros casos, a violência
dentro de casa começa de maneira gradual, e que vai se expandindo ao longo da
relação e se agravando conforme inserido outros fatores que influenciam a
agressividade, como o uso do álcool, por exemplo. É importante ressaltar que a violência
também está mais presente entre casais de baixa escolaridade, vivendo em condições
socioeconômicas precárias e entre fatores estressantes (Martins & Nascimento 2017).
Ela relata ter saído de casa muito cedo, aos 10 anos ela muda da zona rural de Santa
Cruz-RN para uma cidade vizinha em busca de emprego. Lá conhece seu companheiro
e passa a morar com ele, aos 17 anos de idade. Antes dessa relação, ela teve três filhos
de relações casuais, mas deu as crianças para familiares. O laço afetivo com sua família
é frágil, não tem contato com os irmãos, isso, em partes, por saberem das agressões
sofridas por ela e, por isso, não aprovarem a sua relação.
Refletindo sobre a sua rede de apoio informal de uma maneira mais ampla, foi possível
observar uma certa fragilidade em suas relações, através do ecomapa construído (figura
1). Maria não possui muitos amigos, o contato mais próximo que ela menciona é com
uma senhora que mora próxima a ela. Ela fala da figura da mãe, a quem ela tinha muito
apego, mas quase nenhum contato, pois, seus irmãos evitavam essa aproximação.
Além disso, a relação com as filhas de 15 e 14 anos que é conflituosa e com pouco
diálogo.
Maria Aparecida conviveu anos com um marido que a agredia com tapas, empurrões,
gritos, ameaças e além dos abusos físicos e psicológicos, teve sua casa incendiada. Ela
não tinha amigos próximos que a apoiasse. Sabemos que essa realidade é muito
comum em nossa sociedade, muitas mulheres convivem com parceiros abusivos, mas
pelo fato da sociedade ainda tratar como algo que diz respeito apenas ao casal, isso
acaba se propagando a ponto de muitos casos chegarem a extremos de violência e até
morte.
Por fim, nos conta sobre sua situação psíquica, que já foi encaminhada para tomar
medicações, mas que no momento prefere não tomar. Segundo ela, “tem dias que tenho
vontade de me matar e não tá aqui por causa desses aperreios”. Nesta ocasião,
contávamos coma presença da psicóloga do CREAS, que nos acompanhava no
momento, a mesma interviu e conversou sobre a importância de voltar para
reestabelecer os vínculos com os serviços e, consequentemente, o tratamento
medicamentoso.
Desse modo, é possível observar que, a história de Maria Aparecida foi marcada, em
grande parte, por uma relação controladora e desigual, onde a agressão física e
psicológica faziam parte de seus dias, influenciando direta e indiretamente nas suas
relações sociais, no seu modo de se relacionar com os outros e também consigo
mesma.
No que se refere ao caso da segunda entrevistada, podemos destacar uma questão que
chama atenção. Ao contrário de Maria Aparecida, que conviveu com um único parceiro
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que a agredia em seu relacionamento, Lúcia passou por diferentes relações as quais a
violência doméstica e o uso de bebida alcóolica eram muito presentes. Podemos
observar em seu ecomapa (figura 2) que suas relações com os companheiros são fortes,
mas compensadoras, justamente por serem as pessoas mais próximas a ela, mas
sempre abusivos na forma como se relacionam.
Lúcia saiu da casa muito cedo, mudou de cidade em busca de emprego e muito jovem
também vivenciou sua primeira relação com violência doméstica com o seu primeiro
companheiro. Nesse período ela destaca o suporte afetivo que teve na mãe de seus
companheiros, comparando-as à figura da mãe, a quem ela era mais próxima na
infância. “Eu fiquei com dó por deixar minha sogra, era tão pegada nela que fiquei triste,
mas foi o jeito, se não, eu não ia sair daquilo...”, fala de Lúcia ao se separar do seu
primeiro companheiro devido as agressões.
Esse é um ponto que vai se repetindo ao longo das suas relações futuras, Lúcia se
envolve com companheiros que fazem uso de bebidas alcóolicas e outros tipos de
drogas, chegando ela a fazer uso dessas substâncias em algumas dessas relações.
Foram diversas as formas de agressão que Lúcia sofreu dentro dos seus
relacionamentos, chegou a ter sua orelha cortada com uma faca pelo último parceiro
com quem se relacionou. Além de provocar lesões físicas imediatas e sofrimento
psicológico, a violência aumenta o risco de prejuízos futuros à saúde da mulher (Oliveira
& Jorge, 2007).
“Eu acho que não passava muito tempo com eles, passava um tempo e quando eu via
que não dava certo, eu preferia sair, ir embora, e logo eu arranjava outro, mas muitos
foram ruins pra mim.”. Essa fala destaca um ponto interessante, onde Lúcia, mesmo
sofrendo com os abusos e a violência em casa, conseguia se sobressair e se separar
de seus companheiros, apesar da reincidência dos casos de violência.
- Analisador 2: O CREAS frente ao fenômeno da violência doméstica
Durante os primeiros contatos com o serviço do CREAS, foi perceptível que o serviço
carregava consigo, a princípio algumas dificuldades em relação a “explicitar” quais
seriam essas mulheres que sofrem violência doméstica e ainda mais, o que seria esse
sofrimento psíquico grave que elas enfrentavam. Seria necessário um diagnóstico para
considerar o sofrimento psíquico vivenciado por elas? Esses questionamentos, mesmo
que de forma implícita, porém reconhecida pelo grupo da pesquisa, se apresentou
diversas vezes, sobretudo, nos primeiros encontros.
Fazendo uma conexão deste debate com a literatura, o modelo de atenção em saúde
mental tem como proposta que a produção de saúde mental deveria passar,
necessariamente, pela construção da intersetorialidade e do trabalho em uma rede
articulada de saberes e práticas (Dimenstein & Liberato, 2009). Apesar de ser bastante
elevado o índice de violências praticadas contra as mulheres, observa-se que os
problemas de assistência social associados aos casos de violência são ainda vistos em
uma perspectiva biomédica. Isso fica perceptível na forte associação do sofrimento
psíquico a um diagnóstico clínico fechado, como observado na conversa com os
profissionais. (Dimenstein & Liberato, 2009).
Todavia, percebe-se uma mobilização por parte da equipe do CREAS em pensar e
aprofundar os casos atendidos pelo serviço que envolvem violência doméstica. Da
mesma forma, apesar das dificuldades existentes, inclusive da ausência de diagnósticos
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em sofrimentos psíquicos, a equipe dialogou, junto à pesquisa em questão, no sentido
de compreender a temática. As discussões realizadas se voltam para uma lógica de
“interdependência” dos fenômenos, sobretudo, saúde mental e violência.
Nas rodas de conversa com o serviço, também foi discutido sobre os tipos de violência
que a essas mulheres são submetidas, seja elas físicas, psicológicas, patrimoniais,
sexuais e morais. Surgiram colocações sobre o papel da mulher na sociedade, como
ela ainda é enxergada culturalmente, e como o machismo velado impede que as
mulheres desenvolvam sua autonomia em diversas áreas de suas vidas. Da mesma
forma, foi discutido que não existe um “padrão” para as mulheres que vivenciam a
violência e, consequentemente, o transtorno psíquico, pois este perfil se mostra variável
em virtude dos contextos, das escolhas e de diversos outros fatores. Também surgiram
falas que relatam a questão do enfretamento à vulnerabilidade, revelando-se a inserção
da mulher no mercado de trabalho como uma “saída” libertadora em alguns casos.
É interessante pensar que a roda de conversa abriu “portas” para outras interpretações.
Ou seja, aqueles casos que talvez o serviço não compreendesse ou não encarasse
como uma violência doméstica e também com um sofrimento psíquico envolvido, após
o debate, a roda serviu de espaço para se construir e desconstruir percepções a respeito
da temática envolvida, que muito carrega consigo estigmas e preceitos velados.
Com o acompanhamento realizado pelo CREAS, Maria Apareceida nos diz que sente se muito confortável no serviço, que é um ambiente mais seguro, que ao precisar de
algum acolhimento ou escuta, recorre as profissionais de lá. Ela também falou de uma
profissional de saúde da Unidade Básica de Saúde onde é atendida, com quem mantém
uma relação de confiança. Fala que não se sente tão acolhida em outros serviços da
assistência social, por isso não frequenta mais, nos diz que foi encaminhada para os
grupos de acolhimento desse serviço, mas que está conseguindo ser acompanhada no
sentido de conseguir o auxílio de aluguel social para sair da casa cedida e ter sua própria
residência.
Todavia, os resultados da pesquisa, apontam para uma reflexão de que a compreensão
dos fenômenos, sobretudo, por parte dos profissionais que lidam diretamente com casos
de violência doméstica é parte central do trabalho. Além disso, constata-se que o receio
dos profissionais sobre a exposição das informações acerca das situações atendidas se
revela, em função das peculiaridades das redes de cuidados em município de pequeno
porte como Santa Cruz/RN.
Reforça–se também que todo este debate é delicado, tendo em vista que desde o
momento da denúncia da mulher que vivencia a violência, o sistema se “recolhe”, no
sentido de existir, ainda, uma resistência em lidar com este fenômeno, recaindo assim,
nas dificuldades de atuação profissional dos serviços, inclusive, o CREAS. O serviço
acaba por vivenciar uma não resolutividade real em relação aos casos, pois existem
diversos prontuários de mulheres em situação de violência, sejam eles mais antigos ou
atuais, que perpassam as mesmas implicações sociais em relação à violência.
De forma geral, as autoras Leal & Selow (2015) refletem sobre diversos desafios que se
apresentam no sistema brasileiro em relação ao cuidado para com essas mulheres
vítimas de violência doméstica. Diante de inúmeros percalços, chama atenção a questão
da unificação dos sistemas de informações que subsidiam tomadas de decisões em
diversos níveis e em relação à autonomia da competência profissional que atende a esta
demanda, considerando as políticas realizadas e as instruções normativas para os

CIÊNCIAS DA VIDA

2123

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

profissionais, proporcionando para estes, uma atuação mais humana, respaldada e
mais sensível ao olhar da temática de violência doméstica.
Por isso, alguns dos pressupostos mais importantes de uma rede são horizontalizar as
informações e contribuir com a produção de significados na comunicação, para então a
mesma ser capaz de proporcionar o diálogo entre os envolvidos na rede. (Weber E
Guzzo, 2006 citado por Leal e Selow, 2015).

Conclusão

Através desta pesquisa pudemos observar e compreender a violência doméstica contra
mulheres e o papel as redes de cuidado nesse processo de superação da violação de
direitos. Sabemos que esta é uma realidade ainda muito presente na vida de muitas
mulheres e que o fenômeno da violência doméstica é uma questão ainda mais difícil
quando essas mulheres não têm o devido suporte, tanto nas redes formais quanto nas
informais de cuidado.
O julgamento social ainda é muito presente, e junto dele vem o medo, a insegurança e
tantos outros fatores que envolvem essas mulheres e que dificultam a tomada de
decisão em denunciar seus agressores, principalmente quando estes são seu próprios
companheiros. Por isso, é fundamental que as equipes que recebem mulheres nas mais
diversas situações de vulnerabilidade possam, de maneira acolhedora e humanizada,
cuidar para que essa questão seja superada e que a mulher possa adquirir plena
autonomia de suas vidas.
Em diálogo com o serviço do CREAS, é perceptível que discrepâncias de informações,
interpretações e implicações são ressignificados e partilhados entre a pesquisa e o
serviço. Possuir a oportunidade de estabelecer um vínculo importante com o CREAS
desde o princípio da pesquisa, enquanto pessoas que se colocam implicadas na
pesquisa, nos colocamos a refletir sobre uma sociedade que atravessa diversos
percalços sociais, dentre eles, como o ser mulher e as implicações sociais de gênero
são enxergadas sócio e culturalmente.
Deste modo, ressalta-se a necessidade de trabalhar estratégias de educação
permanente em torno da relação entre violência doméstica e problemas de saúde
mental, bem como estratégias para o fortalecimento das redes informais de cuidado.
Faz-se necessário ainda, aprofundar o debate sobre as redes formais de cuidado sobre
a perspectiva do CREAS, sobretudo diante da realidade de um município de pequeno
porte.
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TÍTULO: Avaliar as pressões estáticas máximas (PIMáx/PEMáx) em mulheres com
fibromialgia.
Resumo

A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatologias mais frequentes. Doença não
inflamatória de sintomatologia crônica que tem como principal acometimento o sistema
músculo esquelético, as características mais comuns presentes nesses indivíduos são:
dor crônica, fadiga, distúrbios do sono, episódios de ansiedade, e depressão, que
repercute de forma significativa causando redução da força muscular, da flexibilidade e
resistência, podendo causar um impacto significativo na capacidade respiratória desses
indivíduos, mas pouco se sabe. Todas essas alterações (conhecidas e desconhecidas)
podem resultar em um mal funcionamento físico, mental e social, o que influencia de
forma negativa na qualidade de vida desses indivíduos. Com isso, o objetivo do referido
trabalho é avaliar as pressões estáticas máximas (PImáx/PEmáx) de mulheres com
fibromialgia através da manovacuometria. Que se trata de um teste não invasivo,
voluntário e esforço-dependente, por meio do qual a pressão inspiratória máxima
(PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx) são obtidos. A análise aplicada foi
descritiva dos aspectos sociodemográficos e pressões estáticas máximas. Foram
avaliadas 23 mulheres com idade entre 36 a 73 anos e pressões estáticas máximas que
variou entre –10cmH2O a -110cmH2O e a PEmáx variou entre 20 cmH2O a 100cmH2O.
Desta forma se faz necessário a continuidade do estudo e novos que possa observar
às alterações respiratórias com outros instrumentos de avaliação com maior precisão.

Palavras-chave: Fibromialgia. Pressões estáticas máximas. Mecânica respiratória.
TITLE: EVALUATION OF MAXIMUM STATIC PRESSURES (PIMÁX / PEMÁX) IN
WOMEN WITH FIBROMYALGIA.
Abstract

Fibromyalgia (FM) is one of the most frequent rheumatological diseases. Noninflammatory disease with chronic symptomatology that mainly affects the skeletal
muscle system, the most common characteristics present in these individuals are:
chronic pain, fatigue, sleep disorders, anxiety episodes, and depression, which
significantly affects causing strength reduction muscle, flexibility and endurance, which
may have a significant impact on the respiratory capacity of these individuals, but little is
known. All these changes (known and unknown) can result in a physical, mental and
social malfunction, which negatively influences the quality of life of these individuals.
With that, the objective of the referred work is to evaluate the maximum static pressures

CIÊNCIAS DA VIDA

2127

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

(MIP / MEP) of women with fibromyalgia through manovacuometry. That it is a noninvasive, voluntary and effort-dependent test, through which the maximum inspiratory
pressure (MIP) and the maximum expiratory pressure (MEP) are obtained. Therefore,
further studies are needed for the applicability of tests that assess the respiratory
capacity of individuals with fibromyalgia, in order to identify, expand and draw the
attention of the scientific community to prevent possible problems.

Keywords: Fibromyalgia. Respiratory Capacity. Rheumatological diseases.
Introdução
A fibromialgia (FM) é descrita como uma doença não inflamatória de sintomatologia
crônica que tem como principal acometimento a sistema músculo esquelético, sendo
classificada como uma das doenças reumatológicas mais frequentes. Os portadores de
fibromialgia apresentam sintomatologia de dor crônica, fadiga, distúrbios do sono,
episódios de ansiedade, e depressão, causando redução da força muscular, da
flexibilidade e resistência, contribuindo para um mal funcionamento físico, mental e
social, o que influencia de forma negativa na qualidade de vida desses indivíduos
(ASSUNÇÃO 2016, BATISTA et al. 2012, ASSIS et al. 2006, SILVA 2006).
Alguns estudos apontam que a fisiopatologia da fibromialgia ainda seja desconhecida,
porém achados recentes na literatura explicam que na FM ocorre uma desordem da dor,
que leva a modificações no sistema que efetua os estímulos álgicos e os sinais
sensoriais no SNC, isso levará a uma exacerbação do estímulo doloroso.
(SCHWEINHARDT; SAURO; BUSHNELL, 2008).
Por caracteriza-se como uma síndrome dolorosa crônica que apresenta uma série de
sintomas associados e não ter cura, há inúmeras formas de tratamento para a FM que
terá como principal objetivo reduzir a sintomatologia desses indivíduos, para isso é
necessário uma equipe multidisciplinar (reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo,
nutricionista, entre outros profissionais) e não menos importante o interesse do paciente,
levando em consideração expectativas positivas, já que consiste em um tratamento
contínuo, composto por métodos farmacológicos e não farmacológicos (atividade física
diversas e terapia), respeitando sempre a individualidade do indivíduo, considerando
assim as características/intensidade da sintomatologia. Entre as formas mais eficaz de
tratamento da fibromialgia, a literatura destaca o exercício físico como padrão ouro nos
métodos não farmacológicos. (JUNIOR et al, 2012.)
Em estudo publicado recentemente a disfunção endotelial pode estar presente na FM o
que significa que durante a atividade física em indivíduos que apresentem essa
disfunção pode ocorrer o aumento da concentração de lactato, o que levará a um
aumento da percepção do esforço respiratório causando uma estimulação excessiva
dos receptores pulmonares e do drive ventilatório, o que causará o aumento do trabalho
respiratório, reduzindo ainda mais a oferta de oxigênio, agravando o quadro de fadiga
desses indivíduos. (DE SOUZA; FRANÇA; OLIVEIRA 2015)
Com isso, observamos que há uma variedade de achados na literatura que investiga a
FM, proporcionando assim um conhecimento abrangente acerca da doença, porém,
ainda há lacunas a respeito das alterações respiratórias causadas por essa doença, por
isso faz-se necessário novos estudos para aplicabilidade de testes que avaliem a
capacidade respiratória de indivíduos com FM. O referido trabalho se relaciona com o
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objetivo número três, referente a saúde e bem estar da lista de Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Metodologia

A avaliação das participantes foi realizada no laboratório de motricidade da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), localizada em Santa Cruz, Rio Grande
do Norte. Onde foi avaliada 23 mulheres com diagnóstico de fibromialgia, participantes
do projeto de extensão de dança que acontece na clínica-escola de Fisioterapia da
FACISA/UFRN. As avaliações foram interrompidas após a disseminação mundial do
novo corona vírus (SARS-COV-2).
Para serem inclusas na avaliação as voluntárias precisavam ter idade entre 18 a 80
anos, frequentar projeto de extensão de dança (grupo com diagnóstico de FM), não
apresentar déficit cognitivo, e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.
Foram excluídas, as voluntárias com hipertensão arterial não-controlada (que não
faziam uso de medicação adequada), doença cardiorrespiratória descompensada (que
se encontravam em fase de exacerbação dos sintomas), história de síncopes ou
arritmias induzidas por exercício físicos, diabetes descompensada, doenças
psiquiátricas graves, déficit cognitivo, quadro álgico agudizado.
Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado: Termo de consentimento livre e
esclarecido - TCLE (APÊNDICE), ficha de avaliação para coleta de dados (Anexo), a
qual era composta por dados sócio demográficos. Manovacuômetro da marca Gerar
Indústria – Brasil, com limite operacional de ± 300 cmH20 para mensurar a pressão
expiratória máxima (PEMÁX) e pressão inspiratória máxima (PIMÁX).
Para realização da avaliação foi explicado as voluntárias os objetivos da pesquisa,
demonstração dos instrumentos que foram utilizados durante avaliação.
A avaliação e mensuração dos valores das pressões respiratórias máximas, que foi
realizado com a voluntária sentada, em uma postura que foi mantida nas outras
avaliações como padronização do teste, para avaliação da (PImáx) o avaliador colocou
clipe nasal no nariz da participante para garantir a vedação, e em seguida com a mesma
posicionada solicitou a exalação máxima do ar, o avaliador realizou a oclusão do orifício
de exalação do aparelho e a paciente foi instruída a realizar uma inspiração forçada
máxima até que haja estabilização do ponteiro de mensuração, após estabilização o
avaliador realizou leitura do resultado e pediu interrupção do esforço, o procedimento
foi realizado três vezes para a mensuração do maior valor, podendo ser repetido até no
máximo 8 vezes (SOUZA 2002).
Para avaliação da (PEmáx) o avaliador colocou o clipe nasal no nariz da voluntária para
garantir a vedação, e em seguida a participante adotou a mesma postura das medições
anteriores, e o avaliador solicitou a inspiração máxima do ar, e em seguida a oclusão do
orifício de exalação do aparelho e a voluntária foi instruída a realizar um esforço
expiratório máximo até que houvesse estabilização do ponteiro de mensuração, após
estabilização o avaliador realizou a leitura do resultado e pediu interrupção do esforço,
o procedimento foi realizado três vezes para que houvesse mensuração do maior valor,
podendo ser repetido até 8 vezes (SOUZA. 2002).
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Resultados e Discussões

Quanto os dados sócio demográficos podemos observar que há inúmeros fatores que
podem ter causado a diminuição dos valores em algumas voluntárias a qual podemos
destacar: 1) São todas mulheres, e há inúmeros estudos da literatura que mostram que
alguns testes respiratórios sofrem a influência das variáveis biológicas, inerentes a cada
indivíduo, como a faixa etária e sexo. 2) A idade das voluntárias avaliadas variou entre
36 à 73 anos, onde a maioria das voluntária realizaram um valor menor ao previsto para
as pressões estáticas máximas foram aquelas que apresentaram idade maior ou igual
a cinquenta anos. 3) Há um antigo estudo que ressalta que as alterações respiratórias
encontradas em indivíduos com fibromialgia podem ser decorrentes da sintomatologia
psicológica presente em 99% desses indivíduos, pois pessoas ansiosas
disfuncionalmente e apresentam alteração nos padrões respiratórios. ( BESSA et al
2015. UVEGES, Albert 1990. Caidahl et al 1989. Bland e Dugas, 1988.)
Quanto aos dados das pressões estáticas máximas (PIMáx/PEmáx) no referido estudo
todas as medidas foram feitas pelo mesmo avaliador, objetivando padronização na
realização e interpretação do teste. Ao que diz respeito à variabilidade das 3 medidas
realizadas em cada método, encontrou-se um coeficiente de variação semelhante, sem
um grau de variação muito alto entre uma medida e outra. O sexo, a idade e o peso são
itens que devem ser considerados nas medidas das pressões estáticas máximas
(PIMáx/PEmáx). Com a idade ocorre inúmeras modificações entre ela podemos
destacar as alterações morfológicas, fisiológicas, e psicológicas, que, quando
associadas a diferentes comorbidades como a obesidade podem afetar de forma
significativa os músculos respiratórios, alterando assim toda sua mecânica, contribuindo
para diminuição de força e resistência dos músculos respiratórios. (BESSA et al 2015.
PESSOA et al 2013.)
A partir dos resultados obtidos observamos que a PImáx variou entre –10cmH2O a 110cmH2O.Quanto a PEmáx variou entre 20 cmH2O a 100cmH2O. A avaliação da força
muscular respiratória deve ser uma prática comum na avaliação de diversas doenças,
principalmente as que cometem o sistema músculo esquelético, pois por muitas vezes
a função respiratória desses indivíduos podem encontrar-se comprometida. A avaliação
das pressões estáticas máximas (PImáx/PEmáx), são enfatizadas em vários estudos
para que seja obtido o valor de referência para diferentes tipos de doenças, faixa etária,
sexo, e entre outras características. (GONÇALVES et al. 2008)
Uma grande quantidade de estudos presentes na literatura concluem que quanto melhor
o estilo de vida e mais saudável for o indivíduo melhor serão os resultado obtidos na
avaliação das pressões estáticas máximas (PIMáx/PEmáx). O que também pode ser
observado no referido estudo, pessoas que são fisicamente ativas que praticavam e
dança e outra atividade física associada obtiveram os melhores resultados.

Conclusão
Afinal da pesquisa conclui-se que às pressões estáticas máximas das mulheres
portadoras de fibromialgia sofre alterações em função de fatores como dor e ansiedade,
podendo estar relacionados a diminuição dos valores obtidos na avaliação das pressões
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estáticas máximas (PImáx/PEmáx), desta forma se faz necessário a continuidade do
estudo e novos que possa observar às alterações respiratórias com outros instrumentos
de avaliação com maior precisão. Dados esses que se fazem necessários para embasar
e traçar estratégias de prevenção e intervenções para otimizar as consequências que a
fibromialgia pode causar ao longo da sua evolução.
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TÍTULO: Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções respiratórias
em crianças residentes no município de Santa Cruz – RN
Resumo

O objetivo do estudo foi verificar a prevalência de afecções respiratórias durante o 1º e
8º mês de vida das crianças nascidas no município de Santa Cruz-RN e analisar a
relação entre essas afecções apresentadas pelos filhos e em seus respectivos pais.
Neste estudo, do tipo longitudinal, as puérperas que residiam no município foram
abordadas no Hospital Universitário Ana Bezerra, receberam informações sobre a
pesquisa e aquelas que aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. No período de 30 dias após o parto e no oitavo mês de vida da
criança, as mães foram visitadas em suas residências, na qual foi aplicado um
questionário estruturado para esse estudo. Para a análise estatística foram utilizados o
programa Microsoft Excel e o programa STATA. Inicialmente foram abordadas 96 mães
e lactentes, as quais 18 mães (18,7%) relataram ter doença respiratória crônica. Dentre
as doenças 8,3% (8) das mães referiram ter rinite alérgica, 6,3% (6) sinusite, e 3,1% (3)
asma. Em relação aos pais, 6,2% (6) deles tinham asma, 7,3% (7) rinite alérgica e 2,1%
(2) sinusite. A prevalência de afecções respiratórias nos filhos foi de 58,3% no primeiro
mês e 47,6% no oitavo mês.

Palavras-chave: Doenças respiratórias. Prevalência. Saúde da Criança.
TITLE: Prevalence, incidence and risk factors associated with respiratory diseases in
children living in the city of Santa Cruz - RN
Abstract
The aim of this study was to verify the prevalence of respiratory diseases during the 1st
and 8th month of life of children born in the city of Santa Cruz-RN and to analyze the
relationship between these conditions presented by the children and their respective
parents. In this longitudinal study, the puerpery women who lived in the municipality were
approached at the University Hospital Ana Bezerra, received information about the
research and those who agreed to participate, signed the Free and Informed Consent
Form. In the period of 30 days after delivery and in the eighth month of the child's life,
the mothers were visited in their homes, in which a structured questionnaire was applied
for this study. For statistical analysis, the Microsoft Excel program and the STATA
program were used. Initially, 96 mothers and infants were approached, 18 mothers
(18.7%) reported having chronic respiratory disease. Among the diseases 8.3% (8) of
the mothers reported having allergic rhinitis, 6.3% (6) sinusitis, and 3.1% (3) asthma.
Regarding parents, 6.2% (6) of them had asthma, 7.3% (7) allergic rhinitis and 2.1% (2)
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sinusitis. The prevalence of respiratory diseases in children was 58.3% in the first month
and 47.6% in the eighth month.
Keywords: Respiratory diseases. Prevalence. Child Health.
Introdução
As doenças respiratórias representam um dos maiores problemas de saúde mundial. A
etiologia pode ser infecciosa ou não infecciosa, podendo acometer tanto as vias aéreas
superiores como as vias aéreas inferiores (FRAUCHES et al., 2017). A pneumonia,
bronquiolite, asma, gripe, otite média aguda e laringite são citadas como as causas mais
frequentes de hospitalizações de menores de um ano de idade (MACEDO et al. 2007).
No Brasil, as doenças respiratórias são responsáveis por 22,3% de todas as mortes
entre crianças de 1 a 4 anos, sendo a principal causa de morte para esta faixa etária
(PASSOS et. al., 2018). Além disso, o desmame precoce, o sexo masculino e o histórico
familiar (como filhos de pais asmáticos, por exemplo) são considerados fatores de risco
para desenvolver afecções respiratórias antes dos seis meses de vida (MACEDO et al.,
2007; LIMA et al., 2010). Ou seja, os fatores genéticos como a hereditariedade podem
ser um pode ser um fator de risco para as repercussões respiratórias em crianças.
Partindo do exposto, os objetivos do estudo foram verificar a relação entre as afecções
respiratória nos filhos e a doença respiratória dos pais declarada pela mãe, além da
prevalência de afecções no 1º e 8º mês.
Metodologia

Neste estudo, do tipo longitudinal, (CAAE 79622317.4.0000.5568), as puérperas foram
abordadas no HUAB onde receberam informações sobre a pesquisa e aquelas que
residiam no município de Santa Cruz, e que aceitaram participar, assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No período de 30 dias após o parto, as mães
foram visitadas em suas residências onde foi aplicado um questionário estruturado, e
no oitavo mês foi realizada uma nova visita. O questionário permitiu obter informações
sobre as doenças respiratórias presentes nos pais e também a prevalência das afecções
respiratórias em seus filhos. Com exceção dos casos em que a visita não seria possível,
a entrevista foi realizada por telefone. Para análise dos resultados foi criado um banco
de dados utilizando o programa Microsoft Excel (versão 2010). Para a análise estatística
foi utilizado o programa STATA (versão 10.0).

Resultados e Discussões

Esse estudo abordou inicialmente 96 mães e seus respectivos filhos. Os resultados são
preliminares e o estudo ainda está em andamento. Das 96 mães entrevistadas, 82,3%
(79) relataram não ter doença respiratória crônica. Dentre as 17 (17,1%) mães que
apresentam doença respiratória crônica, 8,3% (8) relataram rinite alérgica, 6,3% (6)
sinusite, e 3,1% (3) asma. Em relação aos pais, 80,2% (77) não relataram ter doença
respiratória crônica e aqueles que apresentavam alguma doença respiratória, 6,2% (6)
tinham asma, 7,3% (7) rinite alérgica e 2,1% (2) sinusite. Não foi possível obter
informações sobre doenças respiratórias de 4 pais (4,2%).
Para este estudo foi considerado ter uma afecção respiratória os filhos cujas mães
relataram episódios de pelo menos tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta,
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corrimento nasal, dor de ouvido, resfriado comum e/ou gripe no decorrer do mês (visto
a dificuldade que elas tinham para discernir um resfriado comum de uma gripe). Quando
questionadas sobre a ocorrência de afecções respiratórias nos filhos no primeiro mês,
56 mães (58,3%) confirmaram a ocorrência.
Das 56 crianças que adoeceram no primeiro mês, 10 crianças tinham mães que
apresentavam doenças respiratórias. Dessas 10 mães, 5 relatam ter sinusite, 3 tinham
rinite alérgica e 2 tinham asma. Com relação aos pais das 56 crianças que adoeceram,
3 pais tinham rinite alérgica e 4 tinham asma. E 3 crianças eram filhas de pais os quais
não foi possível obter informações sobre doenças respiratórias.
No oitavo mês após o nascimento da criança foram entrevistadas 85 mães. A perda na
amostra deve-se a mudança de endereço, não possuir telefone e/ou trocaram de
número telefônico. Nesse mês a prevalência de afecções respiratórias nas crianças foi
47,6% (40). Dentre as crianças que adoeceram, 36 eram filhos de mães e 34 de pais
que relataram não ter doença respiratória crônica. Duas crianças tinham mães com
sinusite e outras duas crianças tinham mães com rinite alérgica. Uma criança tinha o pai
asmático e duas crianças tinham pais com rinite alérgica. Além disso, 3 crianças que
adoeceram não foi possível obter informações sobre o pai.

Conclusão

A prevalência encontrada nas crianças do município de Santa Cruz no primeiro e no
oitavo mês foram, 58,3% e 47,6% respectivamente, e em nosso estudo não
encontramos relação entre as afecções respiratórias entre as crianças e seus pais. Os
potenciais limitações do presente estudo incluem o pequeno tamanho da amostra.

Referências

FRAUCHES, Diana de Oliveira et al. Doenças respiratórias em crianças e adolescentes:
um perfil dos atendimentos na atenção primária em Vitória/ES. Revista Brasileira de
Medicina de Família e Comunidade, [s.l.], v. 12, n. 39, p.1-11, 22 maio 2017. Disponível
em: <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/848837/1450-8781-1-pb.pdf>. Acesso
em: 16 set. 2018.
LIMA, João Antonio Bonfadini et al. Prevalência e fatores de risco para sibilância no
primeiro ano de vida. J Bras Pneumol, v. 36, n. 5, p. 525-531, 2010. MACEDO, Silvia
Elaine Cardozo et al. Risk factors for acute respiratory disease hospitalization in children
under one year of age. Revista de saúde pública, v. 41, n. 3, p. 351-358, 2007.
MACEDO, Silvia Elaine Cardozo et al. Risk factors for acute respiratory disease
hospitalization in children under one year of age. Revista de saúde pública, v. 41, n. 3,
p. 351-358, 2007.
PASSOS, Saulo Duarte; MAZIERO, Francila Ferreira; ANTONIASSI, Diego Quilles;
SOUZA, Lidiane Trevisan de; FELIX, Arianna Freire; DOTTA, Eloise; ORENSZTEJN,
Monica Ester; MARCHI, Evaldo; GAZETA, Rosa Estela. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

CIÊNCIAS DA VIDA

2140

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

AGUDAS EM CRIANÇAS BRASILEIRAS: os cuidadores são capazes de detectar os
primeiros sinais de alerta?. Revista Paulista de Pediatria, [S.L.], v. 36, n. 1, p. 3-9, 15
jan.
2018.
FapUNIFESP
(SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/19840462/;2018;36;1;00008.

CIÊNCIAS DA VIDA

2141

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0706
AUTOR: MARIA DE FATIMA DUARTE MARINHO
COAUTOR: MAGDALENA MURYELLE SILVA BRILHANTE
ORIENTADOR: GRASIELA NASCIMENTO CORREIA

TÍTULO: COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO
ENTRE MULHERES EUTRÓFICAS E AS COM SOBREPESO
Resumo
A fraqueza dos músculos do assoalho pélvico (MAP) pode comprometer a sua função e
resultar em perdas involuntárias de urina, denominada de incontinência urinária (IU).
Entre os fatores de risco relacionados à IU, a obesidade é um fator de risco forte e
independente para IU e demais disfunções dos MAP. Entretanto, não foram encontrados
estudos que avaliassem se as mulheres com sobrepeso já apresentam essas
alterações. O objetivo deste estudo é comparar a função dos MAP entre as mulheres
eutróficas e as com sobrepeso. Trata-se de um estudo de caráter analítico observacional
transversal, realizado na Clínica Escola da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí
(FACISA). Foram avaliadas 36 mulheres, com idade entre 18 e 35 anos, nulíparas, com
peso adequado (n=29) ou sobrepeso (n=7). A avaliação foi composta de questionários
que avaliam a IU (Incontinence Severity Index Questionaire - ISI-Q, International
Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ), a função sexual feminina (Female
Sexual Function Index - FSFI), o teste do absorvente de 1 hora, a avaliação funcional
dos MAP pelo método PERFECT e a manometria. Foi visto que as mulheres eutróficas
e as com sobrepeso tinham características semelhantes, sendo mais prevalente a
Urgeincontinência, com severidade leve, e sem disfunções sexuais.
Palavras-chave: Sobrepeso. Incontinência Urinária. Sexualidade.
TITLE: COMPARISON OF THE FUNCTION OF MUSCLES OF THE PELVIC FLOOR
BETWEEN EUTHROPHIC WOMEN AND OVERWEIGHT WOMEN
Abstract
A weakness of the pelvic floor muscles (PFM) can compromise its function and cause
involuntary damage to the urine, called urinary incontinence (UI). Among the risk factors
related to UI, epidemiological studies show that obesity is a strong and independent risk
factor for UI and PFM disorders. However, no studies were found to assess how
overweight women already have these changes. The aim of this study is to compare the
functions of PFM between eutrophic and overweight women. This is a cross-sectional
observational analytical study, conducted at the Clínica Escola de Ciências da Saúde do
Trairí (FACISA). 36 women were evaluated, aged between 18 and 35 years old,
nulliparous, with adequate weight (n = 29) or overweight (n = 7). An assessment was
made up of questionnaires that evaluate a UI (Incontinence Severity Index Questionaire
- ISI-Q, International Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ), a female
sexual function (Female Sexual Function Index - FSFI), or a 1-hour tampon test,
functional assessment of PFM using the PERFECT method and manometry. It was seen
that eutrophic and overweight women had similar characteristics, plus UI, mild UI
severity, without sexual dysfunction.
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Introdução
Os músculos do assoalho pélvico (MAP) feminino juntamente com a fáscia fornecem
suporte para a uretra, a vagina e o reto e contraem os respectivos orifícios, fornecendo
um mecanismo de continência (DUMOULIN; CACCIARI; MERCIER, 2019). Estes
músculos quando saudáveis, são simétricos e mantêm o tônus muscular de repouso
constante, exceto imediatamente antes e durante a micção e defecação (BO et al.,
2016). A sua função contempla a ação do tônus muscular de repouso, a força de
contrações voluntárias ou reflexas e a capacidade do músculo relaxar após as
contrações (BO, 2004; BO et al., 2017)
A fraqueza dessa musculatura pode comprometer a sua função, e resultar em perdas
involuntárias de urina, denominada de incontinência urinária (IU) (ABRAMS et al., 2002),
que pode ser incontinência urinária de urgência (IUU), quando ocorre após a urgência
miccional; incontinência urinária de esforço (IUE) quando associada a ao aumento da
pressão intra-abdominal, como na tosse, gargalhada e atividade física, e incontinência
urinária mista (IUM) quando ambas ocorrem de forma associada (HAYLEN et al., 2010).
Por sua vez, o sobrepeso e a obesidade são definidos como um acúmulo anormal ou
excessivo de gordura que pode ser prejudicial à saúde (GBD, 2017). Atualmente, mais
de 2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso, sendo 670 milhões com
obesidade. No Brasil, em 2016 cerca de 23% da população estava obesa, aumentando
para 57% quando se considera a população com sobrepeso (GBD, 2017).
Diante desse cenário, é importante destacar que a obesidade leva a um aumento da
pressão intra-abdominal de forma crônica. Isso acarreta em uma elevação da pressão
vesical e da mobilidade uretral, o que pode comprometer a função dos MAP levando à
IU (RAMALINGAM & MONGA, 2015; ISLAM et al, 2018). Entre os fatores de risco
relacionados à IU, estudos epidemiológicos mostraram que a obesidade é um fator de
risco forte e independente para IU e Disfunções dos Músculos Assoalho Pélvico (DMAP)
(OLIVEIRA et al., 2010; AGUR & RIZK, 2011; SUBAK; RICHTER; HUNSKAAR, 2009,
LAWRENCE, 2007).
Corroborando com isso, em um estudo realizado por Bilgic et al. (2018), com 387
mulheres sexualmente ativas diagnosticadas com IU e/ou prolapso de órgãos pélvicos,
identificou-se que mulheres obesas com DMAP apresentam sintomas por períodos mais
longos, IU mais frequente e pior função sexual e qualidade de vida do que mulheres não
obesas.
Com relação as mulheres com sobrepeso, em estudo feito por Mostafa et al. (2018) com
150 mulheres, foi visto que dispareunia, problemas de lubrificação e excitação foram os
padrões mais comuns de disfunção sexual entre mulheres com excesso de peso. Já em
estudo de Roxo et al. (2019), que comparou mulheres e homens de acordo com o Índice
de Massa Corpórea (IMC), as mulheres com sobrepeso e as com obesidade relataram
menos parceiros sexuais, menos satisfação com a frequência sexual e classificaram a
vida sexual como menos importante.
Diante do mencionado, é evidenciado que muitos estudos têm avaliado o impacto da
obesidade nas DMAP (RAMALINGAM e MONGA, 2015; BILGIC et al, 2018; FUSELIER
et al, 2018; LESHEM et al, 2018), entretanto temos poucos estudos que retratem se há
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o mesmo impacto em mulheres com sobrepeso. Considerando as alterações que a
obesidade proporciona, o presente estudo teve como objetivo comparar a função dos
MAP entre mulheres eutróficas e as com sobrepeso.

Metodologia

Foi realizado um estudo de caráter analítico observacional transversal, seguindo as
diretrizes metodológicas do STROBE, na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA), campus da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), no período de agosto de 2019 a março de 2020, pelo nº
3.440.894.
Foram incluídas pessoas do sexo feminino, com idade entre 18 e 35 anos, nulíparas,
eutróficas – GE (IMC = 18,5-24,99 Kg/m²) ou com sobrepeso – GSP (IMC = 25,00-29,99
Kg/m²) de acordo com ponto de corte preconizados pela WHO (2003), que não tenham
realizado tratamento fisioterapêutico para DMAP. Foram excluídas as mulheres que não
compareceram a todas as avaliações, as que apresentaram alguma complicação como
infecção uroginecológica, prolapso de órgãos pélvicos maior que grau II, desordens
cognitivas e neurológicas que comprometessem a compreensão e as respostas das
avaliações realizadas, as que fizeram uso de terapia de reposição hormonal ou que
tinham alergia a látex.
Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Inicialmente foram coletados os dados sociodemográficos, socioeconômicos, o
histórico ginecológico, urológico e as medidas antropométricas. O IMC foi calculado com
as medidas de peso e altura, de acordo com a seguinte fórmula IMC = peso (kg) / altura²
(cm) preconizada pela WHO (2003). A circunferência abdominal foi obtida em 2cm
acima da cicatriz umbilical e a circunferência torácica no ponto mais alto do tórax com
fita métrica flexível e inelástica sem comprimir os tecidos (LOHMAN; ROCHE;
MARTORELL, 1988).
Posteriormente, foram aplicados os questionários International Consultation on
Incontinence Questionnaire (ICIQ), Incontinence Severity Index Questionnaire (ISI-Q),
Female Sexual Function Index (FSFI), realizado o teste do absorvente de 1 hora,
avaliação funcional dos MAP, descritos a seguir.
O ICIQ é um questionário auto administrável, composto por 4 questões que contemplam
a frequência, a gravidade e o impacto da IU. Foi desenvolvido por Avery et al (2001),
validado para português por Tamanini et al (2004) e utilizado com o objetivo de
evidenciar as situações de perda de urina, auxiliando na identificação do tipo de IU das
voluntárias. O ISI-Q é específico para avaliar a severidade da IU (SANDVIK et al, 1993).
Desta forma, a severidade da IU é classificada de acordo com o escore obtido, sendo
de 1 a 2 considerada leve, 3 a 6 moderada, 8 a 9 grave, e 10 a 12 muito grave (PEREIRA
et al, 2012).
O FSFI foi criado com o objetivo de avaliar a função sexual feminina de forma
multidimensional, levando em consideração suas respostas nas fases de desejo sexual,
excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor (ROSEN, 2002).
Aos valores de cada domínio são atribuídos pesos diferentes para obter uma pontuação
final máxima de 36, sendo valores abaixo de 26,55 indicativo de disfunção sexual
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(ROSEN et al, 2002). Esse instrumento foi validado para a população inglesa por Meston
(2003), e validado para o português por Pacagnella et al (2009).
O teste do absorvente de 1 hora é uma medida objetiva utilizada para quantificar em
gramas a perda urinária (ABRAMS et al, 1988), no qual a voluntária usa um absorvente
higiênico durante 1 hora. Nessa pesquisa os absorventes (Always básico) foram
embalados em sacos plásticos e previamente pesados em uma balança de precisão
acurada em 0,01g (BEL, modelo S3102). As voluntárias foram orientadas a colocar o
absorvente e ingerir 500ml de água em 15 minutos. Durante a primeira metade do teste
as voluntárias respondiam os questionários descritos anteriormente, e ao completar 30
minutos de duração, foram realizados as seguintes atividades provocativas: caminhada
de 10 minutos em rampa e escadas, sentar e levantar 10 vezes, corrida estacionária por
1 minuto, agachar e pegar objeto no chão 5 vezes, lavar a mão na água corrente por 1
minuto e tossir vigorosamente 10 vezes (ABRAMS, 1988). Após 1 hora, foi solicitado
que as voluntárias retirassem o absorvente, colocassem no mesmo saco plástico e
entregassem de volta à avaliadora, que realizou a pesagem do absorvente e anotou o
valor final.
Na avaliação funcional dos MAP foi utilizado o esquema PERFECT (LAYCOCK &
JERWOOD, 2001; LAYCOCK et al, 1994). As mulheres foram posicionadas em decúbito
dorsal, com as pernas flexionadas a 45º, e abduzidas, para que as avaliadoras
pudessem introduzir dois dedos até aproximadamente os 3 cm distais da vagina. Para
avaliar o power, foi solicitada à máxima contração dos MAP, com o valor graduado pela
Escala modificada de Oxford (0-5); para o endurance, a contração dos MAP deveria ser
mantida pelo máximo de tempo; para a repetition, repetições dessa contração com o
tempo máximo obtido na etapa anterior; e em fast, contrações rápidas dos MAP com a
mesma força utilizada em todas as etapas (CAMARGO et al, 2009). Durante a
realização do esquema PERFECT, foi avaliado o tônus e a coordenação dos MAP, e
uso de músculos acessórios (CAMARGO et al, 2009).
Na manometria da contração dos MAP, foi utilizado o manômetro da marca Quark Perina Biofeedback, com graduação de 0-60 cmH2O. Com as mulheres em posição
supina e pernas abduzidas, foi introduzido o probe recoberto por um preservativo
masculino não lubrificado, foi registrado o pico de 3 contrações máximas dos MAP com
duração de 3 segundos (RIESCO et al, 2010). Foram 2 avaliadoras, que através de
comandos verbais orientaram os momentos de contração e relaxamento dos MAP.
Os dados foram armazenados e analisados com o programa GraphPAD versão 8. Para
testar a normalidade, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk, pelo qual foi possível
identificar uma distribuição anormal, por isso foi utilizado os valores de mediana e
intervalos interquartis para as variáveis quantitativas, e para testar as hipóteses do
presente estudo foi utilizado o Teste de Mann Whitney, a frequência absoluta e relativa
foi usada para expor as variáveis categóricas.

Resultados e Discussões

Inicialmente a pesquisa seria realizada com 64 mulheres divididas em dois grupos
(GE=32, GSP=32). Porém, mediante a interrupção (Portaria nº 452/2020-R) das
atividades acadêmicas devido a pandemia do novo Corona Vírus (SARS-CoV-2), a
coleta da pesquisa foi interrompida no dia 17 de março de 2020 com 36 mulheres
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(GE=29, GSP=7). Os dados sociodemográficos e antropométricos da amostra são
mostrados na tabela 1.
A amostra foi composta por mulheres jovens (medianas 22 e 21, respectivamente para
GE e GSP), 79,31% das voluntárias do GE e 85,71% do GSP relatavam que cursavam
o ensino superior, em sua grande maioria solteira (96,55% e 100%, em GE e GSP,
respectivamente) e ativa sexualmente (GE 93,10% e GSP 100%).
Na avaliação funcional dos MAP (tabela 2), foi observado que a maior parte da amostra
tinha tônus dos MAP normal (65,52% e 57,14%, em GE e GSP, respectivamente), mas
34,48% apresentou tônus aumentado em GE e 28,57% apresentou tônus diminuído em
GSP. Com relação a coordenação dos MAP, 86,21% no GE e 85,71% no GSP,
apresentaram simetria nas contrações.
De acordo com Moen et al. (2009), 1 a cada 4 mulheres que relatam ter conhecimento
de como realizar contrações dos MAP são realmente capazes de fazê-las corretamente,
sendo realizadas na maioria das vezes com uso músculos errados (RICHTER &
BURGIO, 2014; NGUYEN, 2019). Isso foi marcante nessa amostra, na qual foi
observado o uso de musculatura acessória em quase todas as voluntárias, apenas
17,74% (5 mulheres) do GE e 28,58% (2 mulheres) do GSP conseguiram contrair
adequadamente os MAP sem utilizar a musculatura abdominal, glútea ou adutora. Esse
dado é semelhante aos obtidos no estudo de Nguyen et al. (2019), no qual de 100
mulheres, 71 demostraram o uso de pelo o menos um músculo acessório durante as
contrações dos MAP.
No esquema PERFECT, o power do GE obteve mediana 3, o que corresponde a uma
força moderada dos MAP, e o GSP obteve mediana 2, o que significa fraqueza essa
musculatura. Os valores de endurance foram superiores no GSP que obteve 6,60 (4,00
-10,00) segundos de contração. Em relação as etapas Repetition e fast os valores foram
superiores no GE (Tabela 2). Com relação a manometria dos MAP, os valores foram
superiores no grupo GE, em que as voluntárias tiveram mediana de 12,00 (8,50-45,35)
cmH2O. É importante ressaltar que não foi possível calcular a diferença estatística
devido ao tamanho amostral pequeno no GSP, logo, esses resultados não devem ser
considerados uma diferença estatisticamente significativa.
O FSFI obteve valores de mediana acima 26,55, mas os intervalos interquartis
evidenciam que ambos os grupos eram compostos por mulheres com indicativo de
disfunção sexual (ROSEN et al, 2002). Os valores dos domínios desejo, excitação,
satisfação e dor foram melhores no GE, enquanto que lubrificação e orgasmo no GSP.
Cerca de 31% do GE e 57,14% do GSP não apresentavam sintomas de IU. Dos que
apresentavam, na amostra eutrófica 41,38% tinham sintomas de IUU, 34,48% de IUE e
17,24% enurese nortuna. Já as mulheres com sobrepeso, 42,86% relatavam IUU e
28,57% IUE. A severidade da IU avaliada pelo ISI-Q, em ambos os grupos é classificada
leve (PEREIRA et al, 2012). Estudos mostram que a redução de peso pode reduzir a
pressão na bexiga e no assoalho pélvico, recomendando que as mulheres mantenham
seu peso dentro de uma faixa saudável (DUMOULIN, 2019; DUMOULIN, 2017;
VISSERS, 2014; IMAMURA, 2015), apesar disso, no presente estudo, não foi possível
verificar se há maior prevalência de IU em detrimento do peso, mas foi observado que
ambos os grupos apresentam níveis consideráveis de IU.
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Conclusão

Esse estudo está em fase de resultados parciais devido a Portaria nº452 de 17 de março
de 2020. Espera-se que depois de concluído, possa contribuir com as evidências
científicas atuais no que diz respeito a identificar por meio de comparações se há ou
não diferença na função dos MAP entre mulheres eutróficas e as com sobrepeso,
indicando o melhor momento para iniciar o tratamento, o que contribui para uma melhora
nos índices de IU e função sexual, beneficiando a vida dessas mulheres.
Entretanto, esse resultado parcial trouxe resultados importantes e que não eram
esperados por este grupo de pesquisadores. De acordo com os resultados
apresentados, é possível verificar que há uma alta prevalência de IU e uma dificuldade
de contrair os MAP corretamente em mulheres jovens, nos trazendo reflexões sobre a
necessidade de projetos futuros com a finalidade de informar sobre as DMAP em
mulheres jovens e prevenir que estas tenham DMAP futuramente.
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TÍTULO: Análise sensorial de preparações culinárias elaboradas a partir das sementes
de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud)
Resumo
O Brasil está no ranking dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, em
contrapartida, apresenta elevados índices de insegurança alimentar. Apesar de ter
saído do mapa da fome em 2014, o desperdício de alimentos, segundo a FAO/ONU,
vem chegando a 46%. Visto a necessidade de causar menos desperdício de alimentos
e reduzir o lixo orgânico, integrar os resíduos alimentares às tecnologias é uma forma
de contribuir na economia e reduzir os impactos ambientais. O objetivo do estudo foi
verificar a aceitabilidade e intenção de compra de preparações culinárias elaboradas
com farinha das sementes de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud).
As preparações foram bolo simples e torta de frango, as quais foram elaboradas com
as formulações de 25%, 50% e 75% de farinha das sementes. Para determinar a
concentração de farinha que ia compor as preparações para a análise sensorial com
julgadores, foi realizado um teste entre a equipe da pesquisa e alguns discentes e
docentes. As amostras cujas concentrações eram compostas por 50% de farinha das
sementes foram as mais aceitas entre os pesquisadores, visto que eram mais
palatáveis, devido à presença de menor quantidade de resíduos. Sendo assim, foram
as escolhidas para a futura análise sensorial. Diante dos resultados observou-se que a
aceitabilidade dos produtos, se torna maior quando não há grande quantidade de
resíduos nas farinhas de sementes nas preparações, visto que essas dificultam a
mastigação e deglutição.
Palavras-chave: Agricultura sustentável. Alimentos. Fibras. Nutrientes.
TITLE: Sensory analysis of culinary preparations made from cucumber melon seeds
(Cucumis melo var. Cantalupensis Naud)
Abstract
Brazil is in the ranking of the 10 countries that most waste food in the world, on the other
hand, has high levels of food insecurity. Despite leaving the hunger map in 2014, food
waste, according to the FAO / UN, has reached 46%. Given the need to cause less food
waste and reduce organic waste, integrating food waste with technologies is a way of
contributing to the economy and reducing environmental impacts. The objective of the
study was to verify the acceptability and purchase intention of culinary preparations
made with flour from the seeds of melon cucumber (Cucumis melo var. Cantalupensis
Naud). The preparations were simple cake and chicken pie, which were prepared with
the formulations of 25%, 50%, and 75% of the flour from the seeds. To determine the
concentration of flour that would make up the preparations for sensory analysis with
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judges, a test was carried out between the research team and some students and
teachers. The samples whose concentrations were composed of 50% of the flour of the
seeds were the most accepted among the researchers, since they were more palatable,
due to the presence of less amount of residues. Therefore, they were chosen for future
sensory analysis. Given the results, it was observed that the acceptability of the products
becomes greater when there is not a large number of residues in the seed meal in the
preparations since these make chewing and swallowing difficult.
Keywords: Sustainable agriculture. Foods. Fibers. Nutrients.
Introdução
O Brasil está no ranking dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, em
contrapartida, apresenta elevados índices de insegurança alimentar, apesar de ter saído
do mapa da fome em 2014, sendo um paradoxo, visto que é um grande produtor
agrícola, chegando a produzir, aproximadamente, 140 milhões de toneladas de
alimentos por ano (AIOLF; BASSO, 2012; BARROS et al., 2011)
Bressiani et al (2017) ressaltam que a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) apresenta dados relacionados ao desperdício
de alimentos no mundo, chegando a 46%, que ocorre desde o início da produção, seja
por manuseio ou transporte inadequados, bem como devido à produção elevada e se
estende à mesa do consumidor.
Diante disso, é essencial que a população tome consciência a respeito de métodos que
objetivem diminuir o desperdício de alimentos, por meio do aproveitamento das partes
não comestíveis de vegetais, reduzindo assim os impactos negativos por estes ao serem
desprezados e descartados no meio ambiente (CUNHA, 2018).
Aproveitar o alimento em sua totalidade promove uma melhor qualidade nutricional na
alimentação do indivíduo, em decorrência do alto teor de nutrientes como vitaminas,
minerais e fibras presentes nas partes que seriam desprezadas, além de intensificar a
relação do ser humano com o meio ambiente por meio da sustentabilidade (SAMPAIO;
FERST; OLIVEIRA, 2017).
Com os resíduos oriundos dos vegetais como: cascas, sementes e bagaços, torna-se
possível obter farinhas pelo método do aproveitamento integral de alimentos,
promovendo assim a utilização desta na fabricação de diversos produtos, entre eles
pães e biscoitos, sendo estes geralmente bem aceitos pelos consumidores, além de
agregar alto valor nutritivo ao produto (SILVEIRA et al., 2016).
Atualmente a chegada de novos produtos oriundos do aproveitamento de resíduos dos
alimentos está cada vez maior, visto a necessidade de encontrar formas de causar
menos desperdício de alimentos e posteriormente reduzir a geração de lixo orgânico.
Diante disso, integrar os resíduos alimentares às tecnologias é uma forma de contribuir
na economia, bem como reduzir os impactos ambientais (UCHÔA THOMAZ et al.,
2014).
Dessa forma, torna-se importante a aplicação da análise sensorial de alimentos, visto
que é necessário conhecer a opinião do consumidor referente ao produto que está
sendo lançado no mercado, além de avaliar a qualidade destes por meio da identificação
da sua preferência e/ou aceitabilidade (UCHÔA THOMAZ et al., 2014). À vista disso, o
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objetivo do estudo foi verificar a aceitabilidade e intenção de compra de preparações
culinárias elaboradas com farinha das sementes de melão pepino (Cucumis melo var.
cantalupensis Naud).

Metodologia

Em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda
grave 2 (SARS-CoV-2), houve suspensão das atividades acadêmicas para garantir o
distanciamento social, afetando diretamente o desenvolvimento de nossa pesquisa,
assim, o trabalho teve apenas a fase inicial realizada. Foi executado um teste das
preparações para escolha da concentração de farinha para a análise sensorial.
Considerando a escassez e dificuldade de aquisição do melão pepino (Cucumis melo
var. cantalupensis Naud), o teste para escolha das concentrações foi feito com
sementes do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus), estas doadas pelo
Restaurante Universitário (RU) do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB),
localizado em Santa Cruz-RN. Entretanto, foram elaboradas as mesmas preparações
utilizando a farinha das sementes de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis
Naud), para o desenvolvimento de outras análises pela equipe do estudo, o que
possibilitou comparação entre as sementes de ambos os melões.
Para realização do teste, apenas duas preparações foram elaboradas, o bolo simples e
a torta de frango, pois em decorrência da quantidade de sementes que era pequena,
bem como a dificuldade de plantio do melão pepino devido à ausência de chuvas, não
seria possível a realização de todas as preparações planejadas para análise sensorial,
com isso optou-se pela elaboração de apenas duas para serem utilizadas desde o teste
a à realização da análise propriamente dita.
As sementes doadas foram levadas ao Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade
de Ciências das Saúde do Trairi, localizada na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (FACISA-UFRN), onde foi feito todo o processo e retirada de resíduos de polpas
da fruta que estavam aderidos às sementes e higienização com solução de hipoclorito
de sódio por 15 minutos, com posterior lavagem para retirada do excesso de cloro.
Feito a higienização, as sementes passaram pelo processo de secagem em forno
doméstico pré-aquecido a 200ºC por, aproximadamente, 45 minutos. Após a secagem
no forno, as sementes foram trituradas no liquidificador até chegar à consistência de
farinha, após pronta foi armazenada em recipiente limpo e seco para uso
posteriormente.
As duas preparações foram elaboradas com rendimento para 10 pessoas, seguindo a
ficha técnica de preparo (anexo 1 e 2 ) nas seguintes concentrações: 25% de Farinha
da semente do melão (FSM) para 75% farinha de trigo (FT), 50% de FSM para 50% de
FT e 75% de FSM para 25% de FT, para os demais ingredientes não houve alterações.
Os testes do bolo e da torta ocorreram em dias diferentes. Com isso, os participantes
foram diferentes também. Participaram do teste do bolo, a equipe do estudo, além de
outros professores e discentes, totalizando 10 pessoas, enquanto que no teste da torta,
participaram apenas a equipe do projeto e 3 discentes, totalizando 6 pessoas.
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As amostras foram ofertadas de forma separada, uma por vez, na sequência de 25%,
50% e 75%, sendo identificadas como amostra 1, 2 e 3 e não foi informado sobre a
alteração da farinha na preparação, informou-se apenas que se tratava de um bolo e
uma torta de frango. Após todos analisarem as amostras, foi perguntado qual amostra
foi a mais preferida e se os participantes tinham alguma observação a fazer.

Resultados e Discussões

De acordo com a análise dos resultados dos testes, a aceitabilidade do bolo foi a
seguinte: 80% dos participantes preferiram o bolo na concentração de 50% de farinha
das sementes do melão, enquanto que 20% optaram pelo bolo contendo 75%, sendo
então a concentração de 50% a escolhida para análise sensorial.
As considerações levantadas pelos participantes a respeito do sabor do bolo foram: a
amostra cuja concentração era de 25% de farinha das sementes do melão continha
pouco açúcar, bem como pouco resíduo, sendo bastante diferente das outras amostras
e semelhante ao bolo simples tradicional. Enquanto que as concentrações de 50% e
75% de farinha das sementes continham mais resíduos e o sabor mais evidente destas,
alguns participantes relataram que o sabor da amostra de 75% era melhor, porém a
quantidade de resíduos incomodava bastante, pois dificultava a mastigação e
deglutição.
Os resultados do teste referentes à torta de frango foram os seguintes: 100% dos
participantes optaram pela preparação de 50% de farinha do melão, visto que a
concentração de 25% não havia muita diferença da preparação original, pois o sabor
não era tão evidente em relação às outras concentrações, bem como a presença de
resíduos era mínima.
Na amostra de 75% de farinha das sementes foi comentado bastante sobre o odor e
sabor muito fortes das sementes, mascarando até mesmo o odor do frango, bem como
era a de mais difícil mastigação em decorrência dos resíduos presentes, foi considerada
a amostra menos palatável, pois os participantes não conseguiam deglutir. Desse modo,
a equipe optou por eleger a preparação de 50% de farinha das sementes para a futura
análise sensorial, visto que foi a mais aceita.
Foi observado ainda que havia grande diferença no aspecto das farinhas dos melões.
As sementes do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus) resultavam em
uma farinha mais espessa e com mais resíduos, lembrando bastante os flocos de aveia
(anexo3), enquanto que as sementes do melão pepino (Cucumis melo var.
cantalupensis Naud) resultavam em uma farinha mais fina e leve, parecida com a farinha
de aveia (anexo 4).
As sementes do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus) são mais rígidas e
mesmo após a secagem em forno apresentaram uma maior dificuldade na trituração
para obtenção da farinha, notava-se uma película mais espessa e de difícil trituração.
As sementes do melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud), além de mais
leves, apresentaram uma maior facilidade na trituração, resultando em uma farinha mais
fina e sutil, consequentemente de mais fácil mastigação e deglutição.

CIÊNCIAS DA VIDA

2157

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Diante disso, destaca-se que nas preparações elaboradas com farinha das sementes
de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud) foi observado que era quase
inexistente a presença de resíduos em todas as concentrações, bem como o odor e
sabor das sementes eram quase imperceptíveis.
Os estudos com sementes de melão são bastante escassos, esse foi também um dos
motivos que impulsionou o desenvolvimento deste trabalho. Considerando que a
utilização das partes não comestíveis dos vegetais tem ganhado força e destaque
recentemente, na literatura ainda há dificuldade de encontrar estudos com esse
enfoque.
As farinhas elaboradas com resíduos de frutas, legumes e verduras têm sido bastante
utilizadas na substituição e/ou fortalecimento de alimentos como pães, biscoitos e bolos,
tendo em vista que ocorre a melhora da qualidade nutricional destes alimentos, além de
aprimorar a palatabilidade de alguns deles (SILVA, 2019).
Cunha (2018) elaborou também um bolo simples com adição de farinha integral das
sementes do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus), porém em
concentrações diferentes do presente estudo, utilizou-se concentrações menores sendo
10%, 30% e 50% de farinha das sementes e conservando os demais ingredientes.
Participaram da análise sensorial 135 provadores não treinados, as formulações com
farinha das sementes obtiveram boa aceitação, onde o índice de aceitabilidade (IA) foi
superior a 70%.
Ainda no trabalho de Cunha (2018), observou-se que a amostra de 50% de farinha das
sementes foi a menos aceita entre as demais, o que diferiu do presente estudo, onde
80% dos participantes preferiram o bolo nesta concentração. Notou-se uma preferência
pelas amostras que continham mais farinha das sementes, enquanto que a amostra de
25% não obteve boa aceitação visto que não apresentava diferença do bolo simples
preparado da forma tradicional.
Em outro estudo, diferente deste utilizou-se as cascas do melão Charentais (Cucumis
melo L. var cantalupensis) para elaborar farinha e a partir dela produzir biscoitos sem
glúten. Para produção do biscoito utilizou-se apenas uma concentração de 40% de
farinha da casca e foram conservados os demais ingredientes, que foi avaliado
juntamente com o biscoito padrão. A análise sensorial contou com 112 provadores, por
meio de escala hedônica de 9 pontos, e resultou no IA de 73,5%, sendo este bem aceito
pelos provadores (CABRAL, 2018).
Medeiros (2017) elaborou também biscoitos do tipo cookies, porém, diferente do
anterior, este utilizou farinha obtida a partir de sementes do melão (Cucumis melo L.)
como o presente estudo. Neste estudo não foi realizada análise sensorial, sendo
realizada análise das características tecnológicas, físicas e físico-químicas das farinhas
e dos cookies. As farinhas produzidas foram integral e refinada, sendo essas
consideradas viáveis para a elaboração de outros alimentos, a partir do ponto de vista
tecnológico e nutricional.
Diferente do trabalho de Medeiros (2017) que elaborou farinhas integral e refinada, foi
possível observar no presente estudo com a farinha oriunda das sementes do melão
pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud) que não é possível elaborar a farinha
integral com mais resíduos, visto que a farinha já é mais leve e sutil, diferente da farinha
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do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus), que se assemelha bastante com
a farinha do estudo citado.
Em outros estudos foi observado que os biscoitos tipo cookies vêm sendo bastante
elaborados com farinhas oriundas do aproveitamento integral dos alimentos. No estudo
de Morais (2019), foram elaborados cookies utilizando a farinha das sementes de
abóbora, estes nas concentrações de 10% e 20% de farinha das sementes. Os
resultados deste estudo mostraram que o IA foi aproximado de 90%, tornando-os assim,
bem aceitos pelos provadores.
Ainda no estudo de Morais (2019) foi observado que não houve diferença evidente nos
quesitos de aroma, sabor, aparência e cor entre os biscoitos com farinha da semente e
o padrão, semelhante aos resultados obtidos do bolo do presente estudo, que continha
uma concentração de 25% de farinha das sementes e segundo os comentários dos
participantes, não havia diferença significativa para o bolo simples tradicional.
Além da substituição da farinha de trigo por farinha de sementes, têm sido realizados
estudos fazendo a substituição de outros ingredientes, como o cacau, a partir da
utilização de sementes, como observado no estudo de Silva (2019). Neste estudo,
analisou-se biscoito tipo cookie vegano e zero lactose, utilizando farinha de sementes
de jaca. A aceitabilidade deste produto foi boa, apresentou ótimo valor nutricional, o que
atribui maior qualidade o produto, além de ser citado que não houveram diferenças
organolépticas e sensoriais entre a amostra teste e a padrão, elaborada com cacau.
Diferente do presente estudo em que as amostras continham uma maior concentração
de farinha das sementes, acarretando diferenças entre o odor, sabor e textura em
relação às preparações originais.
Oliveira (2020) avaliou em seu estudo a aceitação sensorial de barras de cereais
elaboradas a partir de farinha das sementes do mamão. Foram elaboradas 4
formulações seguindo as concentrações de 5%, 10%, 15% e 20% de farinha das
sementes. Os resultados da análise sensorial mostram que as amostras que continham
concentrações de 5% e 10% obtiveram maior aceitação dos participantes, estas
apresentavam melhor aparência, sabor e textura, bem como receberam uma avaliação
de melhor intenção de compra entre as demais. Mais uma vez, é observada a diferença
de aceitação das concentrações com o presente estudo, onde as amostras mais
concentradas foram as mais aceitas, apesar das modificações apresentadas, essas que
não influenciaram negativamente no produto.
É perceptível a importância da análise sensorial no estudo que objetiva avaliar um novo
produto, visto que a aceitação das pessoas é essencial para que este produto chegue
ao mercado, bem como nas preparações culinárias no dia a dia. No presente trabalho
não foi possível ainda a realização da análise sensorial em decorrência da pandemia,
mas é esperado que na volta das atividades presenciais o trabalho seja retomado e
conclua seu objetivo.
Diante dos estudos utilizando farinhas de resíduos, observou-se a riqueza que as
sementes do melão apresentam, sendo consideradas excelentes fontes de fibras e
minerais, além de ser uma ótima opção para enriquecer a qualidade nutricional de
preparações tradicionais, bem como podendo ser utilizada para elaboração de novos
produtos (CABRAL, 2019).
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Conclusão

Diante das formulações analisadas nos testes, foi possível observar que a aceitabilidade
dos produtos, seja bolo ou a torta se torna maior quando a quantidade de resíduos nas
farinhas de sementes não está em excesso nas preparações, visto que essas dificultam
a mastigação e deglutição. Contudo, é possível fazer uma trituração mais refinada das
sementes, para obtenção de uma farinha com menos resíduos, facilitando assim a
mastigação dos subprodutos.
Vale ressaltar a importância do aproveitamento integral dos alimentos, visto que além
de reduzir o lixo orgânico formado quando estes são descartados, estes resíduos
adicionam mais sabor e valores nutritivos a estes alimentos. Com isso, ver-se a
necessidade de estudos neste ramo, especialmente relacionados ao melão pepino, visto
a escassez de trabalhos na literatura, bem como o desconhecimento do fruto por grande
parte da população.
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Anexo 1. Fichas técnicas de execução da Torta de frango com 50% da FSM
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Anexo 2. Fichas técnicas de execução do bolo simples com 50% da FSM
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Anexo 3. Farinha da semente do melão cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus).
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Anexo 4. Farinha da semente do melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud).
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, ESTADO NUTRICIONAL E
CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA NA
REGIÃO DO TRAIRI
Resumo
O objetivo deste estudo foi identificar as condições socioeconômicas, o estado
nutricional e a capacidade funcional para atividades básicas de vida diária dos idosos
atendidos em uma clínica escola na região do Trairi. Estudo epidemiológico transversal,
de caráter descritivo e analítico, realizado dentro de uma abordagem quantitativa,
aprovado sob o CAAE: 97398918.7.0000.5568. Participaram da pesquisa 37 idosos que
responderam à um questionário estruturado informando seus dados pessoais e
condições socioeconômicas. Para avaliar a capacidade funcional utilizou-se o Index de
Katz, e realizou-se a aferição de medidas antropométricas (IMC, CP e CC) para
avaliação do estado nutricional. A amostra caracteriza-se por mulheres (78,4%), com
idade média de 70 anos, solteiros, divorciados ou viúvos (48,6%), com excesso de peso
(51,4%), e apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas
(81,1%), embora 8,9% apresentaram inadequação quanto aos valores de referência da
circunferência da panturrilha, indicativo de perda de massa muscular. Os resultados
mostram idosos ativos em sua maioria (78%) que são independentes para todas ABVD,
no entanto, alguns idosos (16%) confessaram ter ocasionalmente perdas urinárias ou
fecais involuntárias. Diante disso, é necessário o desenvolvimento de estratégias e
ações que promovam mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida desses.
Palavras-chave: Envelhecimento. Estado nutricional. Idosos dependentes.
TITLE: SOCIOECONOMIC CHARACTERIZATION, NUTRITIONAL STATE AND
FUNCTIONAL CAPACITY OF ELDERLY CARE IN A SCHOOL CLINIC IN THE TRAIRI
REGION
Abstract

The objective of this study was to identify socioeconomic conditions, nutritional status
and functional capacity for basic activities of daily living of the elderly attended at a school
clinic in the region of Trairi. Cross-sectional epidemiological study, of descriptive and
analytical character, carried out within a quantitative approach, approved under CAAE:
97398918.7.0000.5568. 37 elderly people participated in the survey, who answered a
structured questionnaire stating their personal data and socioeconomic conditions. To
assess functional capacity, the Katz Index was used, and anthropometric measurements
(BMI, CP and CC) were performed to assess nutritional status. The sample is
characterized by women (78.4%), with an average age of 70 years, single, divorced or
widowed (48.6%), overweight (51.4%), and presenting a very high risk for the
development of chronic diseases (81.1%), although 8.9% showed inadequacy in relation
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to the calf circumference reference values, indicative of muscle mass loss. The results
show that the majority of active elderly people (78%) are independent for all ABVD,
however, some elderly people (16%) confessed to occasionally having involuntary
urinary or fecal losses. Therefore, it is necessary to develop strategies and actions that
promote changes in their eating habits and lifestyles.

Keywords: Aging. Nutritional status. Dependent elderly.
Introdução
O envelhecimento demográfico é definido como o aumento da proporção de indivíduos
em idades superior a 60 anos em relação a população jovem, e isso ocorre como
resultado da diminuição da taxa de fecundidade e mortalidade e o aumento da
expectativa de vida, este fenômeno vem sendo observado mundialmente, e
principalmente nos países em desenvolvimento (CAMPOS, 2018).
Estima-se que nos próximos 40 anos um quarto da população brasileira (25,5%) deverá
ter mais de 65 anos, destes 19 milhões de pessoas terão idade igual ou superior a 80
anos, apresentando uma projeção do Índice de Envelhecimento (IE) de 173,47% para o
ano de 2060, segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2018).
Diante dessa transição demográfica o cenário epidemiológico relativo à
morbimortalidade do Brasil mudou, onde a prevalência de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares tornaram-se a
principal causa de morte no país, obrigando ao sistema de saúde pública a desenvolver
ações que abarquem todos os níveis de cuidado, no que tange a promoção de um
envelhecimento saudável e de qualidade, para tanto, é necessário “que o modelo de
saúde ultrapasse as características biológicas e sob o olhar da determinação social,
considere a atenção numa perspectiva mais abrangente, incluindo todos os fatores
envolvidos no perfil de saúde dos idosos” (MIRANDA, MENDES E SILVA, 2016, p. 517).
O estado nutricional é um relevante indicador de saúde nesses indivíduos, pois o
organismo do idoso apresenta alterações fisiológicas que podem influenciar sua
nutrição e, consequentemente, seu estado de saúde geral. Para Valentim (2012), o
estado nutricional influencia diretamente na manutenção da saúde e na
morbimortalidade, por estar associado a vários processos crônicos, sendo considerado,
portanto, fundamental para alcançar a velhice com qualidade de vida, desta forma a
aplicação de técnicas apropriadas para avaliar o estado nutricional deste público é
necessária para que haja precisão e rapidez no diagnóstico de possíveis desordens
nutricionais
As modificações fisiológicas e anatômicas que ocorrem no processo de envelhecimento,
alterações metabólicas, e mudanças na composição corporal, como também a
progressiva perda da capacidade funcional do idoso influenciam diretamente no estado
nutricional e na saúde deste (VITOLO, 2014). Por outro lado, a medida em que, o risco
nutricional se eleva o desempenho físico dos idosos progressivamente tende a diminuir,
ou seja, quanto mais comprometido for o estado nutricional do idoso, menor será a
habilidade para realizar as atividades da vida diária de forma independente, autônoma
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e satisfatória, pois dentre os fatores que influenciam na capacidade funcional está o
fator nutricional (SANTOS et.al., 2014).
Portanto, a funcionalidade do idoso é algo importante a ser avaliado e considerado,
diante dos impactos que a incapacidade pode causar, tanto para o idoso quanto para a
sociedade, influenciando na qualidade de vida deste público (MORAES, LOPES e
FREITAS, 2015). “A manutenção da capacidade funcional e da autonomia são os
maiores objetivos do estudo do envelhecimento. Esses objetivos são importantes
fatores para a permanência na vida ativa nas idades mais avançadas” (MAGNONI,
CUKIER E OLIVEIRA, 2010, p.13).
Porém, envelhecer não significa ser ou tornar-se incapaz, esta condição depende de
múltiplos fatores (físicos, ambientais, socioeconômicos, genéticos e estilo de vida) que
podem acentuar a vulnerabilidade da pessoa idosa a fragilização, e consequentemente
aumentar o grau de sua dependência, prejudicando assim suas atividades e
participação na sociedade (SUDRÉ et.al., 2012).
Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi identificar as condições socioeconômicas,
o estado nutricional e a capacidade funcional para atividades básicas de vida diária dos
idosos atendidos em uma clínica escola na Região do Trairi.

Metodologia
Foi conduzido um estudo epidemiológico transversal, de caráter descritivo e analítico,
realizado dentro de uma abordagem quantitativa na Clínica escola de Fisioterapia na
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí - FACISA no município de Santa Cruz/RN. A
Clínica Escola foi criada visando a articulação do ensino, da pesquisa e das atividades
de extensão com as demandas da sociedade, na qual são prestados atendimentos
assistenciais em saúde em nível de média complexidade à comunidade local e de
cidades circunvizinhas, atendendo pacientes que buscam assistência fisioterapêuticas,
seja em tratamento individualizado ou terapias em grupos, realizados pelos os alunos e
sob a supervisão dos professores do curso de Fisioterapia.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairi (FACISA) pelo parecer de número 2.895.726/2018, CAAE:
97398918.7.0000.5568, vale ressaltar que este estudo integra um projeto de pesquisa
maior titulado “Perfil socioeconômico, clínico e nutricional de idosos usuários de uma
Cínica Escola na Região do Trairi/RN” sob o código PIL15268-2018.
A amostra, de conveniência, foi constituída por indivíduos de ambos os sexos com idade
igual ou superior a 60 anos (n=37) que estavam em atendimento na Clínica Escola no
período de realização da coleta de dados e que atendiam aos critérios de inclusão: ter
idade igual ou superior a 60 anos; ser capaz de responder ao questionário não
apresentando limitações mentais e/ou dificuldades de audição, fala e deambulação; e
aceitar participar do estudo voluntariamente, assinando o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Determinou-se como critério de exclusão estar em
tratamento fisioterápico voltado à reabilitação da capacidade funcional e ou ser
portadores de doenças neurológicas, que por si só levam a limitações físicas.
A coleta dos dados ocorreu de acordo com a oportunidade dos atendimentos na clínica,
as informações foram coletadas obedecendo três etapas: na primeira etapa os
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participantes responderam à um questionário estruturado informando seus dados
pessoais e condições socioeconômicas, na segunda etapa, avaliou-se a capacidade
funcional do idoso através da aplicação do Index de Katz (1963), onde se investiga o
desempenho em seis atividades de autocuidado (alimentar-se, tomar banho, vestir-se,
ir ao banheiro, deitar e levantar da cama e/ou cadeira e controlar as funções de urinar
e/ou evacuar).
Na última etapa realizou-se a avaliação antropométrica do estado nutricional dos idosos,
através da aferição de medidas antropométricas, de acordo com os protocolos do
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -SISVAN (Brasil, 2008). Foram aferidos o
peso e a altura para o cálculo do IMC, dividindo o peso (kg) pela altura (m) ao quadrado
(Kg/m2), e classificado de acordo com os valores de referência preconizados por
Lipschitz (1994). Também foram medidos a Circunferência da Cintura (CC) classificando
os idosos com risco elevado e risco muito elevado para doenças cardiovasculares,
conforme valores para homens e mulheres determinados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS, 1998), e a Circunferência da Panturrilha (CP) analisando a reserva de
massa muscular (Valentim, 2012), utilizando para tanto, uma fita antropométrica
inelástica, fazendo a medição em duplicata.
Todas as informações coletadas foram tabuladas em um banco de dados, usando o
programa Excel do pacote office 2010. Foram realizadas análises descritivas em relação
ás características socioeconômicas, e quanto aos dados referentes à funcionalidade dos
idosos foram classificados de acordo com o que propõe o protocolo de investigação de
incapacidade funcional de idosos criado por Katz em 1963, descrevendo por atividade
básica de vida diária o grau de dependência da amostra estudada.

Resultados e Discussões

Participaram da pesquisa 37 idosos que atendiam aos critérios de inclusão e que
aceitaram responder ao questionário. Na população estudada observou-se, conforme
mostra a tabela 1, a prevalência de idosos com idade média de 70 anos, a maioria do
sexo feminino (78,4%), aproximadamente metade dos idosos são solteiros, divorciados
ou viúvos (48,6%), com renda familiar mensal de até um a dois salários mínimos
(94,6%), sendo na maioria responsáveis ou contribuintes com as despesas do lar.
Com relação aos dados antropométricos viu-se que segundo o índice de massa corporal
(IMC), a maior parte da população (51,4%) encontra-se com excesso de peso conforme
mostra a figura 1, sendo que desta porcentagem 44,5% são mulheres. Verificou-se
ainda que 81,1% dos idosos apresentaram risco muito elevado para o desenvolvimento
de doenças crônicas e metabólicas (Figura 2), quando avaliados pela Circunferência da
Cintura. Em relação à avaliação da Circunferência da Panturrilha (Figura 3), observouse que a maioria (91,9%) apresentaram adequação quanto aos valores de referência.
O estado nutricional aqui avaliado pelos parâmetros antropométricos IMC, CP e CC,
evidenciaram uma maior proporção de idosos classificados com sobrepeso, esses
achados vão de encontro com o estudo de Ribeiro et al., 2016, que avaliaram 62 idosos
usuários do Restaurante Popular do mesmo município o presente estudo foi realizado,
encontrando percentual elevado de idosos com excesso de peso pelo IMC, e risco muito
elevado para doenças cardiovasculares pela CC, principalmente entre as mulheres.
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Uma alimentação equilibrada contribui para a manutenção de um estado nutricional
adequado, e está associada a um processo de envelhecimento saudável. Por outro lado,
“o consumo insuficiente de frutas e hortaliças, e o consumo excessivo de alimentos ricos
em gorduras e açúcares estão associados ao desenvolvimento e ao aumento da
incidência de obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis, como as
doenças cardiovasculares” (BARROSO et.al., 2017, p.417).
Na medida em que, o risco nutricional se eleva o desempenho físico dos idosos
progressivamente tende a diminuir, ou seja, quanto mais comprometido for o estado
nutricional do idoso, menor será a habilidade para realizar as atividades da vida diária
de forma independente, autônoma e satisfatória, pois dentre os fatores que influenciam
na capacidade funcional está o fator nutricional (SANTOS et.al., 2014).
Quanto à avaliação da capacidade funcional dos idosos através do Index de Katz (1963),
os resultados obtidos mostram que 78% dos idosos são independentes para realizar as
atividades básicas diárias, 16% são independentes para todas as atividades, porém
relataram ter ocasionalmente perdas urinárias ou fecais involuntárias, 3% dos idosos
apresentou dependência em pelo menos duas funções, e 3% referiram necessidade de
auxílio para realizar todas as atividades, sendo assim considerado dependentes.
Pinto et.al., 2016 realizaram uma pesquisa com idosos da zona rural de Pelotas/RS,
considerando a prevalência de capacidade funcional para as atividades básicas e
instrumentais da vida diária segundo idade, sexo, renda, escolaridade e DCNT, e
concluíram que os idosos, na maioria, eram funcionalmente capazes para a realização
das atividades da vida diária, tanto básicas quanto instrumentais.
Outra pesquisa epidemiológica de base populacional conduzida por Santos et.al., 2014,
em um município do nordeste do Brasil, buscou identificar os indicadores
antropométricos de estado nutricional que apresentam melhor capacidade preditiva de
capacidade funcional em idosos, avaliando por meio das escalas de Katz e de Lawton
e Brody as atividades básicas e instrumentais da vida diária, respectivamente, e
utilizando como indicadores de estado nutricional, o índice de massa corporal, a área
muscular do braço e o perímetro da panturrilha, encontrou baixa prevalência de
dependência em ABVDs, porém boa parte dos idosos eram dependentes para
atividades instrumentais.
Moreira et.al, 2020 em um estudo publicado recentemente investigou a prevalência de
declínio da capacidade funcional e seus fatores associados em idosos cadastrados na
Estratégia Saúde da Família (ESF) em Minas Gerais, no qual foi identificado uma
porcentagem considerável (57,6%) de declínio funcional na amostra estudada,
associando a capacidade funcional com fatores como: idade avançada, sexo feminino,
número de medicamentos e sintomas depressivos.

Conclusão
No presente estudo foi possível traçar o perfil socioeconômico dos idosos atendidos na
clínica escola, como também detectou-se um percentual elevado de idosos com
excesso de peso e risco muito elevado para doenças cardiovasculares, devido a maior
deposição de gordura na região central do corpo, observada pela circunferência da
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cintura. Quanto ao desempenho funcional, o estudo demonstrou que os entrevistados
em sua maioria são independentes para as atividades básicas da vida diária.
O excesso de peso está cada vez mais frequente na população idosa, apontando a
necessidade de desenvolvimento de estratégias e ações que promovam mudanças nos
hábitos alimentares e no estilo de vida desses, no intuito de manter um peso saudável
e uma vida mais ativa. Enfatiza-se ainda que o envelhecer ativo deve ser estimulado
considerando que a autonomia é um indicador da condição de saúde e um fator
relevante para a qualidade de vida nesta fase.
Espera-se que os achados desta pesquisa sirvam de estímulo a futuras pesquisas que
busquem a promoção da saúde e a prevenção de doenças, além de intervenções
terapêuticas que possam minimizar os fatores que interferem na capacidade funcional,
promovendo maior autonomia e qualidade de vida a este seguimento populacional.
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Tabela 1- Distribuição percentual do perfil socioeconômico de idosos atendidos em uma
clínica escola, 2019 (n=37).
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Figura 1 - Distribuição percentual do estado nutricional segundo IMC de idosos
atendidos em uma clínica escola, 2019 (n=37).
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Figura 2 - Distribuição do percentual de classificação de risco para DCNT segundo a
Circunferência da Cintura (CC) de idosos atendidos em uma clínica escola, 2019 (n=37).
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Figura 3 - Distribuição do percentual de classificação de Sarcopenia segundo a
Circunferência da Panturrilha (CP) de idosos atendidos em uma clínica escola, 2019
(n=37).
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Figura 4 - Distribuição do percentual de classificação da Capacidade Funcional segundo
o Index de Katz (1963) de idosos atendidos em uma clínica escola, 2019 (n=37).

CIÊNCIAS DA VIDA

2179

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB0727
AUTOR: MARIA AMÉLIA PIRES SOARES DA SILVA
ORIENTADOR: DIMITRI TAURINO GUEDES

TÍTULO: ANÁLISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE SERVIDORES DE MEIA IDADE
E IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA
Resumo
INTRODUÇÃO: A capacidade funcional é definida como uma competência que os
idosos apresentam para atuar, de forma independente, em suas vidas e a mesma está
diretamente relacionada com as condições de saúde do indivíduo. OBJETIVO: Analisar
a capacidade funcional de servidores de meia idade e idosos da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo em
andamento, de caráter observacional quantitativo descritivo, que foi iniciado na UFRN,
no período de Agosto de 2019. A população conta com 228 servidores, da qual serão
extraídos de maneira aleatória 106 trabalhadoras(es) distribuídas(os) nos campi do
interior do estado. No local de trabalho, foi avaliado a capacidade funcional dos
servidores através do teste de caminhada de 10 metros, além do teste de força de
preensão manual. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram avaliados 28 servidores,
que corresponde a 26% do total previsto. A pesquisa foi interrompida diante da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do fechamento das universidades.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a pesquisa é de extrema importância para o âmbito da
saúde do trabalhador, pois destaca a necessidade da avaliação da capacidade funcional
dos servidores e a investigação das variáveis que estão relacionadas com a
incapacidade.
Palavras-chave: Capacidade Funcional, Empregados do Governo.
TITLE: ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF HALF-AGE AND OLD
PEOPLE SERVERS OF A PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract
INTRODUCTION: Functional capacity is defined as a competence that the old people
have to act independently in their lives and it is directly related to the individual's health
conditions. OBJECTIVE: To analyze the functional capacity of middle-aged and old
people employees at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN).
METHODOLOGY: This is an ongoing study, with a descriptive quantitative observational
character, which was initiated at UFRN, in the period of August 2019. The population
has 228 employees, from which 106 workers (s) distributed will be extracted at random
(os) on campuses in the state. At the workplace, the functional capacity of the servers
was assessed through the 10-meter walk test, in addition to the handgrip strength test.
RESULTS AND DISCUSSIONS: 28 servers were evaluated, corresponding to 26% of
the total forecast. The research was interrupted due to the pandemic of the new
coronavirus (Covid-19) and the closure of universities. CONCLUSION: It is concluded
that research is extremely important for the scope of workers' health, as it highlights the
need to assess the functional capacity of employees and the investigation of variables
that are related to disability.
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Keywords: Work Capacity Assessment, Government Employees.
Introdução
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), a população brasileira tende
a crescer em 2043 e cerca de um quarto dos habitantes deverão ter mais de 60 anos.
Esse panorama demanda atenção, uma vez que, a depender da maneira como
envelhecemos, podemos ter nossas capacidades diminuídas, dentre elas a capacidade
para o trabalho. Essa realidade tem ganhado uma dimensão ainda mais preocupante a
partir das mudanças da legislação previdenciária, que tem imposto maior tempo de
permanência das pessoas no mercado de trabalho (BELLUSCI, Silvia Meirelles e
FISCHER, Frida Marina, 1999; AMORIM, Juleimar Soares Coelho de; TRELHA, Celita
Salmaso, 2017). A capacidade funcional é definida como uma competência que os
idosos apresentam para atuar, de forma independente, em suas vidas e a mesma está
diretamente relacionada com as condições de saúde do indivíduo (Barbosa et al, 2014).
Dentro dessa perspectiva, a Organização Mundial de Saúde afirma que a capacidade
para o trabalho é um conceito multicausal, que objetiva a promoção da saúde em locais
de atividades laborais e relaciona os fatores ambientais com a competência de realizar
uma determinada tarefa. Ao longo da jornada, vários fatores são prejudiciais a condição
de trabalho e entre eles podemos citar os sintomas mentais, as doenças
musculoesqueléticas, as péssimas condições de trabalho e de socialização (Tuomi K et
al, 1991). Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar a capacidade funcional de
servidores de meia idade e idosos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).
Metodologia
Trata-se de estudo em andamento, de caráter observacional quantitativo descritivo, que
foi iniciado na UFRN, no período de Agosto de 2019. A população conta com 228
servidores, da qual serão extraídos de maneira aleatória 106 trabalhadoras(es)
distribuídas(os) nos campi do interior do Estado. Os critérios de inclusão foram
servidores ativos do quadro da UFRN, regidos pelo regime jurídico único, de ambos os
sexos, com idade a partir 45 anos, apresentando escolaridade mínima de quarta série
do ensino fundamental, com exercício localizado no interior do estado. Foram excluídos
da pesquisa as servidoras gozando de licença gestante e servidores em licença de
capacitação acima de 3 meses. O recrutamento da amostra foi feito através de um
convite via e-mail e por telefone, além disso, os trabalhadores que aceitaram participar
da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta
foi feita em duas etapas. Na primeira, foi aplicado um questionário com perguntas
abertas e fechadas sobre fatores sociodemogáficos, hábitos de vida, fatores
psicológicos dos participantes, além do índice de capacidade para o trabalho (ICT). O
segundo momento foi compreendido com o intuito de avaliar a capacidade funcional dos
servidores. No local de trabalho, foram feitos o teste de caminhada de 10 metros, além
do teste de força de preensão manual. O teste de caminhada de 10 metros objetivou
avaliar atributos cinemáticos e temporais da marcha. De início, em uma superfície plana,
foram sinalizados o ponto de partida, o trecho de 1,2 metro inicial, o trecho de 10 metros,
trecho de 1,2 metro final para desaceleração, com o auxílio de uma fita métrica. Logo
após a orientação padronizada do percurso, foi feita a solicitação pelo avaliador para
que o indivíduo caminhasse em velocidade usual. Em seguida foram registrados o
tempo de caminhada, número de passos e passadas durante o percurso. O
procedimento foi repetido 3 vezes, levando em consideração a média das tentativas. O
teste de força de preensão manual foi realizado em um ambiente isolado, sem
distrações e, com o auxílio do avaliador, o servidor foi posicionado corretamente. O
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equipamento foi colocado no membro superior dominante e o esforço máximo foi
mantido durante 6 segundos. Foram feitas 3 tentativas para calcular a média dos
escores de força (kgf). O estímulo verbal foi levado em conta para o encorajamento da
preensão manual máxima.
Resultados e Discussões
Foram avaliados 28 servidores, que corresponde a 26% do total previsto. A pesquisa foi
interrompida diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do fechamento das
universidades. Tal acontecimento pode ser entendido como uma limitação das coletas,
visto que os testes devem ser feitos de forma presencial. De acordo com Novaes,
Miranda e Dourado (2011), o teste de caminhada de 6 a 15 metros apresenta boa
confiabilidade, sendo assim efetivo para avaliar a mobilidade física em ambiente clínico
ou domiciliar. É um teste que está associado com atributos do estado geral de saúde
física, social e psicológica, sendo assim um indicador para risco de quedas e
fragilidades. Além disso, a sua mensuração é simples e acessível. Nygård (1991)
ressalta que a avaliação da força muscular é um teste eficaz para definir a capacidade
de trabalho e indispensável no âmbito social. Já outros testes precisam ser aprimorados
para serem relacionados com o trabalho.
Conclusão
Conclui-se que a pesquisa é de extrema importância para o âmbito da saúde do
trabalhador, pois destaca a necessidade da avaliação da capacidade funcional dos
servidores e a investigação das variáveis que estão relacionadas com a incapacidade.
No contexto universitário, a pesquisa possibilita uma reflexão sobre a atuação dos
profissionais da saúde na capacidade funcional dos trabalhadores (as) e elucida os
testes que foram explanados.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DE SERVIDORES DE
MEIA IDADE E IDOSOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RN
Resumo
Introdução: O envelhecimento populacional representa um fenômeno mundial, e isso se
dá em decorrência da baixa taxa de fecundidade, diminuição nos índices de mortalidade
e o aumento da expectativa de vida. Com isso, há o aumento de idosos que se mantêm
ativos no trabalho e pode haver uma redução na capacidade para o trabalho desses
sujeitos. Este estudo objetivou avaliar a capacidade para o trabalho de servidores de
meia idade e idosos no interior do estado do RN. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional, descritivo, de abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido com
servidores que apresentavam idade a partir de 45 anos, sendo composto por uma
amostra de 106 lotados nos campi do interior do estado. Resultados e discussão: A
coleta de dados ocorreu conforme cronograma do projeto até o dia 17 de março de
2020, período em que, diante da pandemia de COVID-19, o semestre foi suspenso e a
pesquisa precisou ser interrompida. Desse modo, as coletas estão suspensas até o
momento atual, devido ao fato dos questionários serem aplicados presencialmente, o
que não foi possível em decorrência do deslocamento necessário entre os campi e a
adesão ao isolamento social. Até o momento, foram coletados os dados de 38
participantes, o que corresponde a 35,8% do total previsto. Conclusão: Embora, o
estudo não tenha sido concluído, a continuidade da pesquisa possibilitará a aquisição
das habilidades traçadas no plano de trabalho.
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho. Envelhecimento.
TITLE: ASSESSMENT OF THE CAPACITY FOR THE WORK OF HALF-AGED AND
ELDERLY SERVERS IN THE STATE OF RN
Abstract
Introduction: Population aging represents a worldwide phenomenon, and this is due to
the low fertility rate, decreased mortality rates and increased life expectancy. As a result,
there is an increase in elderly people who remain active at work and there may be a
reduction in the work capacity of these subjects. This study aimed to evaluate the work
capacity of middle-aged and elderly employees in the interior of the state of RN.
Methods: This is an observational, descriptive study, with a quantitative approach. The
study was developed with servers aged 45 and older, comprising a sample of 106 on
campuses in the interior of the state. Results and discussion: Data collection took place
according to the project schedule until March 17, 2020, a period in which, in the face of
the COVID-19 pandemic, the semester was suspended and the research needed to be
stopped. Thus, collections are suspended until the present moment, due to the fact that
questionnaires are applied in person, which was not possible due to the necessary
displacement between campuses and adherence to social isolation. So far, data have
been collected from 38 participants, which corresponds to 35.8% of the total forecast.
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Conclusion: Although the study has not been completed, the continuity of the research
will make it possible to acquire the skills outlined in the work plan.
Keywords: Work capacity assessment. Aging.
Introdução
O envelhecimento populacional representa um fenômeno mundial, e isso se dá em
decorrência da baixa taxa de fecundidade, diminuição nos índices de mortalidade e o
aumento da expectativa de vida. Com isso, há o aumento de idosos que se mantêm
ativos no trabalho e pode haver uma redução na capacidade para o trabalho desses
sujeitos. Essa capacidade pode ser influenciada por vários fatores, como aqueles
relacionados ao ambiente de trabalho em que o sujeito está inserido e os aspectos da
vida social que influenciam na capacidade do trabalhador. Diante disso, se faz
necessário estudos na área e o desenvolvimento de medidas de prevenção que
contemplem a preservação e o desenvolvimento das capacidades e a manutenção da
qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho (SATO,2017). Desse modo, o
estudo tem como objetivo avaliar a capacidade para o trabalho de servidores de meia
idade e idosos no interior do estado do RN.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de abordagem quantitativa. As
atividades foram realizadas nos municípios do interior, especificamente nos 4 campi no
interior: Campus de Caicó – CERES; Campus de Currais Novos – CERES; Campus de
Macaíba – Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairi. Quanto à distribuição da população de servidores com idade a partir
de 45 anos, 228 são lotados nos campi do interior do estado. Desse montante, 106
servidores constituíram a amostra após ser realizada a seleção randomizada (aleatória),
para garantir que cada sujeito da população tenha a mesma chance de participar do
estudo, bem como calcular a significância estatística. Estava previsto coletar a amostra
total, no entanto foram coletados apenas 38 servidores nos campi do interior do estado,
em decorrência da pandemia pelo COVID-19. As coletas ocorreram no período de
setembro de 2019 a março de 2020. Quanto aos aspectos logísticos, foi realizada uma
pactuação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, para delinear a melhor
forma de acesso aos servidores, assim como o quantitativo de servidores da
universidade com idade a partir de 45 anos e suas respectivas unidades de trabalho.
Foram considerados como critérios de inclusão: ser servidor ativo do quadro da UFRN
regido pelo regime jurídico único, de ambos os sexos, com idade a partir de 45 anos,
com escolaridade mínima de quarta série do ensino fundamental, com exercício
profissional em campus localizado no interior. Os critérios de exclusão foram: servidoras
gozando de licença gestante e servidores em licença capacitação acima de 3 meses. A
coleta de dados se deu em uma etapa e nesta foram aplicados dois instrumentos de
coleta de dados. O primeiro instrumento foi um conjunto de questionários com perguntas
abertas e fechadas sobre fatores sociodemográficos, hábitos de vida, fatores laborais e
fatores psicológicos dos participantes. O segundo instrumento foi o ICT. O tempo gasto
para responder esses instrumentos foi de 30 minutos em média. O primeiro instrumento
da coleta de dados consiste nos seguintes questionários: International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ) em sua forma curta, validado no Brasil por Matsudo et al (2001)
para mensuração do nível de atividade física; Questionário sobre o uso de tabaco da
OMS traduzido e validado no Brasil pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) e adaptado
por Rodrigues, Galvão e Viegas (2008) para a obtenção de dados relativos ao hábito de
fumar. O questionário é auto-relatado e consiste em 17 questões relacionadas ao
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tabagismo divididas em três domínios. As questões são direcionadas a fumantes
regulares, fumantes ocasionais, ex-fumantes e não-fumantes; Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT), adaptado para o Brasil por Méndez (1999), que detecta o
consumo de risco ou nocivo de álcool; e a Job Stress Scale criada por Töres Theorell
em 1998 em sua versão resumida e adaptada para o português por Alves et. al (2004)
para avaliar o desgaste decorrente dos estressores do ambiente psicossocial do
trabalho. O instrumento contém cinco questões para avaliar a demanda psicológica no
trabalho, seis para avaliar o controle sobre o trabalho e outras seis para avaliar o suporte
social. O ICT (versão em português) foi o segundo instrumento utilizado para a coleta
de dados, foi proposto pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia e serve para
avaliar a capacidade para o trabalho. O ICT é determinado pelas respostas das várias
questões que o compõem, que levam em consideração as demandas físicas e mentais
do trabalho, o estado de saúde e capacidades. É um questionário autoaplicável
composto de dez itens, sintetizados em sete dimensões; seu escore varia de 7 (pior
índice) a 49 pontos (melhor índice). Sua aplicação no Brasil demanda como
escolaridade mínima a quarta série do ensino fundamental (10). O instrumento é
multidimensional e compreende dez questões. A cada resposta é creditado um número
de pontos (escore).
Resultados e Discussões
A coleta de dados ocorreu conforme cronograma do projeto até o dia 17 de março de
2020, período em que, diante da pandemia de COVID-19, o semestre foi suspenso e a
pesquisa precisou ser interrompida. Desse modo, as coletas estão suspensas até o
momento atual, devido ao fato dos questionários serem aplicados presencialmente, o
que não foi possível em decorrência do deslocamento necessário entre os campi e a
adesão ao isolamento social. Até o momento, foram coletados os dados de 38
participantes, o que corresponde a 35,8% do total previsto. A equipe de pesquisa tem
se dedicado durante esse tempo a realizar a limpeza e organização de dados em um
banco para posterior análise de dados preliminares. Por outro lado, apesar das
limitações encontradas, a pesquisa terá continuidade assim que puder retornar a campo
para finalizar as coletas.
Conclusão
Embora o estudo não tenha sido concluído, em decorrência das limitações do cenário
atual, a continuidade da pesquisa possibilitará a aquisição das habilidades traçadas no
plano de trabalho, como coletar dados e a produção de conhecimento científico acerca
da temática.
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TÍTULO: Avaliar a temperatura e satisfação das mulheres submetidas à crioterapia dos
Músculos do Assoalho Pélvico
Resumo
O estudo teve como objetivo avaliar a variação de temperatura durante a aplicação da
crioterapia nos Músculos do Assoalho Pélvico (MAP) de mulheres com IUE. Foi
realizado um estudo longitudinal, do qual participaram 33 mulheres com queixa de IUE
e com idade superior à 35 anos; as participantes foram submetidas à uma avaliação
inicial, e após 48 horas foi aplicado o estímulo com a crioterapia ou com o probe da
manometria e em seguida foi realizada novamente a avaliação da função e manometria
dos MAP. Avaliou-se a temperatura no centro tendíneo do períneo e nos pequenos
lábios antes do tratamento, imediatamente após, 40 segundos após e ao final do 1º, 2º
e 5º minutos após o tratamento. Ao final da intervenção as voluntárias responderam qual
foi seu nível de satisfação com os tratamentos a partir de uma escala de Lickert. As
análises estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad Prism 5. O Teste de
Shapiro–Wilk evidenciou uma distribuição não paramétrica dos dados, o teste de
Wilcoxon foi utilizado para a análise intragrupo, o teste de Mann_whitney para a análise
intergrupo e o teste de Spearman para analisar possíveis correlações. O nível de
significância adotado foi de 5%. Concluiu-se então que houve uma variação de
temperatura antes e após a intervenção com a manometria e a crioterapia. As mulheres
mostraram-se satisfeitas com ambos os tratamentos, entretanto não houve correlação
entre variação de temperatura e satisfação entre as mulheres com os tratamentos.
Palavras-chave: Incontinência Urinária. Crioterapia. Assoalho pélvico. Saúde da Mulher
TITLE: Temperature variation and satisfaction of women undergoing pelvic floor muscle
cryotherapy
Abstract
The study aimed to evaluate the temperature variation during the application of
cryotherapy to the Pelvic Floor Muscles (PFM) of women with SUI. A longitudinal study
was carried out, in which 33 women complaining of SUI and over 35 years old
participated; the participants underwent an initial assessment, and after 48 hours, the
stimulus was applied with cryotherapy or the manometry probe and then the MAP
function and manometry assessment was performed again. The temperature in the
tendinous center of the perineum and in the small lips were evaluated before treatment,
immediately after, 40 seconds after and at the end of the 1st, 2nd and 5th minutes after
treatment. At the end of the intervention, the volunteers answered their level of
satisfaction with the treatments based on a Lickert scale. Statistical analyzes were
performed using the GraphPad Prism 5 program. The Shapiro – Wilk test showed a nonparametric distribution of data, the Wilcoxon test was used for intragroup analysis, the
Mann_whitney test for intergroup analysis and the Spearman test to analyze possible
correlations. The level of significance adopted was 5%. It was concluded that there was
a temperature variation before and after the intervention with manometry and
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cryotherapy. Women were satisfied with both treatments, however there was no
correlation between temperature variation and satisfaction between women with the
treatments.
Keywords: Urinary incontinence. Cryotherapy. Pelvic floor. Women's Health.
Introdução
A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina
(HAYLEN et al., 2010) e é considerada como uma das mais comuns disfunções dos
músculos do assoalho pélvico (MAP) entre as mulheres, atingindo de 30 a 60% da
população feminina mundial (HAYLEN et al., 2010) e 61% das mulheres brasileiras
(MENEZES et al., 2012). O tipo mais frequente de IU é a incontinência urinária de
esforço (IUE) que é a queixa de perda involuntária de urina em esforço físico, como
atividades esportivas ou em espirros ou tosse HAYLEN, et al (2010). Além da IUE, existe
a incontinência urinária de urgência (IUU) que é definida como queixa de perda
involuntária de urina associada à urgência miccional (HAYLEN et al., 2010), e a
incontinência urinária mista (IUM) que é a associação da perda involuntária de urina na
urgência miccional e ao realizar esforço físico, como espirrar ou tossir (HAYLEN et al.,
2010). A Sociedade Internacional de Continência (ICS, 2010) recomenda que a
Fisioterapia seja considerada como a primeira opção de tratamento para mulheres
incontinentes urinárias. De acordo com Dumoulin et al., (2014) o tratamento de
cinesioterapia para fortalecimento dos MAP é o mais indicado para pacientes com IU
(QASEEM et al., 2014). Entretanto para que este tratamento seja eficiente é necessário
que a mulher tenha uma boa propriocepção dos MAP. Estudos indicam que de 30 a
50% das mulheres com disfunção dos MAP apresentam dificuldade de contrair
corretamente os MAP (BO et al., 2012; PINHEIRO et al., 2012). É importante ressaltar
que a dificuldade de contração dos MAP acomete tanto mulheres que estão na fase
reprodutiva, quanto as que são pós-menopausadas, por este motivo é importante
realizar estudos que avaliam a função dos MAP mulheres com mais de 35 anos, idade
que inicia o climatério. A crioterapia é uma técnica muito utilizada na fisioterapia,
entretanto na região dos MAP este tratamento é utilizado apenas com o objetivo de
diminuir edema, processo inflamatório e dor após laceração vaginal ou episiotomia no
puerpério (FRANCISCO et al., 2013; EAST et al., 2012; BELEZA et al., 2017). Sendo
assim, não existem estudos na literatura científica que avaliaram se a crioterapia seria
capaz de melhorar a propriocepção dos MAP por meio de uma facilitação neuromuscular
(GUIRRO et al., 1999). CHARKOUDIAN, et al (2003) relata em seu estudo que o frio é
capaz de diminuir o fluxo sanguíneo da pele por meio de uma vasoconstrição cutânea
que resulta em uma diminuição da dissipação de calor na superfície da pele, causando
o resfriamento corporal e consequentemente ocorrem tremores (CHARKOUDIAN et al.,
2003). Além disso, GUIRRO (1999) relata que pode ocorrer estímulo no sistema nervoso
periférico com a diminuição da temperatura, promovendo uma facilitação do neurônio
alfa e provocando uma resposta neuromuscular. Por meio destes estudos (GUIRRO, et
al, 1999; CHARKOUDIAN et al., 2003), acredita-se que existe uma possibilidade de que
a crioterapia aplicada na região dos MAP seja capaz de promover contração involuntária
dessa musculatura e auxiliar no aprendizado da contração correta dos MAP,
melhorando a propriocepção destas pacientes. Diante da ausência de estudos que
avaliaram o efeito da crioterapia na propriocepção dos MAP, da possibilidade de
resultados promissores com o emprego de uma técnica barata, da alta prevalência de
mulheres com IU e dificuldade proprioceptiva deste grupo muscular, justifica-se a
necessidade de realizar estudos com esse objetivo para aprofundar conhecimento
nessa temática. Objetivos Objetivo primário Avaliar a variação de temperatura durante
a aplicação da crioterapia nos MAP. Objetivos secundários •Avaliar nível de satisfação
do indivíduo com o uso da crioterapia e da manometria; •Verificar a variação de
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temperatura centro tendíneo e pequenos lábios durante a aplicação da crioterapia e
manometria; •Correlacionar a satisfação e variação da temperatura em mulheres com
Incontinência Urinária de Esforço (IUE).
Metodologia
Tipo de estudo Trata-se de um estudo longitudinal realizado na Clínica Escola da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, nos anos de 2018 a 2020. Amostra do estudo
Este estudo é um recorte de um projeto “guarda-chuva” maior, o cálculo amostral foi
idealizado para um ensaio clínico randomizado em que esse trabalho teve como base.
Logo, o poder da amostra foi calculado usando Gpower software version 3.1.9.2 e para
a amostra de 33 indivíduos em cada grupo foi detectado um poder de 64%. Os critérios
de inclusão foram: aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, mulheres com mais de 35 anos, com queixa de IUE e que não
realizaram tratamento fisioterapêutico para IU previamente. Foram excluídas: mulheres
com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 34,9 kg/m² (JEFFREYS et al., 2003;
CALLE et al., 1999; WHO, 2010), infecção urinária ou vaginal no momento da avaliação;
prolapso de órgãos pélvicos maior que grau II (BOURCIER et al., 2005); desordens
cognitivas e neurológicas; hipertensão arterial descontrolada; incapacidade de realizar
a avaliação e que faziam uso de terapia de reposição hormonal (BØ, 1998; BADEN e
WALKER 1972; PARKKINEN et al., 2004; URDAN, 2005). Coleta As coletas foram
realizadas em três dias: primeiro dia: avaliação inicial de todas as voluntárias; segundo
dia: após 48 horas, foi realizada a randomização e de acordo com o grupo foi aplicado
o estímulo com a crioterapia ou com o probe da manometria e em seguida foi realizada
novamente a avaliação funcional do assoalho pélvico (AFA) e manometria dos MAP.
Avaliação Inicial No primeiro dia todas as voluntárias realizaram uma anamnese
composta de informações dos seus históricos ginecológicos, obstétricos e urológicos.
Na AFA, a voluntária ficou na posição supina com 45º de flexão de quadril e joelho, em
seguida a avaliadora introduziu dois dedos até um terço distal do canal vaginal, e,
orientou a voluntária para contrair os MAP o mais forte possível. O Esquema PERFECT
foi utilizado para avaliar a função muscular subjetiva do assoalho pélvico através das
variáveis: intensidade (power) de acordo com a Escala Modificada de Oxford de 6
pontos, tempo de sustentação da contração muscular (endurance), repetição das
contrações sustentadas (repetitions), que foi obtida de acordo com o tempo do
endurance, e contrações rápidas (fast) (LAYCOCK; JERWOOD, 2001). Na manometria
dos MAP foi utilizado o equipamento (Quark - Perina Biofeedback, com graduação de
0-48 cmH20, Piracicaba - Brasil). As participantes foram posicionadas em posição
supina com flexão de quadril e joelho. O probe do perineômetro foi recoberto com um
preservativo masculino (Preservativo não lubrificado Ginec. Madeitex), em seguida foi
introduzido 3,5cm na cavidade vaginal e calibrado. Posteriormente, as participantes
foram orientadas verbalmente a realizarem três contrações de três segundos dos MAP
com o máximo de força que conseguissem. Também foram dadas instruções para evitar
a contração de outras musculaturas durante a contração dos MAP. Intervenção No
segundo dia, após 48 horas, as voluntárias foram randomizadas com auxílio do site
randomization.com, plataforma capaz de gerar permutações para que todos os
indivíduos recebam todos os tratamentos de modo aleatório. Existiram então dois
grupos: Grupo Crioterapia (GC=33): que recebeu primeiro o estímulo proprioceptivo com
crioterapia e Grupo Manometria (GM=33) que realizou o estímulo com manometria. As
participantes do GC foram posicionadas em decúbito dorsal com flexão de quadril e
joelho, em seguida tiveram um gelo no formato cilíndrico, com um perímetro de 10,5
centímetros, envolto por um saco de plástico, uma camada de gaze e um preservativo
masculino introduzido no canal vaginal por 40 segundos. Avaliou-se a temperatura no
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centro tendíneo do períneo e nos pequenos lábios com auxílio do Termômetro LASER
Digital Infravermelho GM320, em alguns momentos: temperatura inicial, antes da
aplicação da crioterapia ou manometria; temperatura final, 40 segundos após a
aplicação da crioterapia ou manometria; e, ao final do 1º, 2º e 5º minutos após a remoção
da aplicação da crioterapia e manometria respectivamente. As voluntárias do GM
ficaram na mesma posição que o GC, entretanto, o estímulo foi realizado com a
introdução do probe vaginal do manômetro, por 40 segundos. Com finalidade de apenas
promover um estímulo local, as voluntárias não foram orientadas a realizar a contração
dos MAP. Também foi avaliada a temperatura no centro tendíneo do períneo e
pequenos lábios. Em ambos os grupos, após o estímulo com a crioterapia ou
manômetro, foi realizada a reavaliação por meio da AFA e manometria dos MAP. Ao
final da intervenção as voluntárias responderam qual foi seu nível de satisfação com uso
da crioterapia e do manômetro a partir de uma escala de Lickert, com respostas variando
entre extremamente satisfeito, muito satisfeito, moderadamente satisfeito, pouco
satisfeito e nada satisfeito. Aspectos éticos O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, CAAE: 84941418.5.0000.5568. Cadastrado no Registro Brasileiro
de Ensaios Clínicos (ReBEC) RBR-5qkm8k. Análise dos dados Todas as análises
estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad Prism 5 (GraphPad Software
Inc., San Diego, CA, EUA). O Teste de Shapiro–Wilk evidenciou uma distribuição não
paramétrica dos dados, o teste de Wilcoxon foi utilizado para a análise intragrupo, o
teste de Mann_whitney para a análise intergrupo e o teste de Spearman para analisar
possíveis correlações. Como classificação do grau de correlação, utilizou-se o seguinte
parâmetro: fraco quando 0 < r < 0,4; moderado quando 0,4 < r < 0,7 e forte quando 0,7
< r < 1,0 (SIQUEIRA e TIBÚRCIO, 2011). O nível de significância adotado foi de 5%.
Resultados e Discussões
Resultados A amostra do estudo foi composta por 33 mulheres (n=33) com média de
idade de 45,87±10,22 anos. As voluntárias tiveram o IMC em média de 28,32±4,47
kg/m², elas eram em sua maioria, 42,4%, pardas e mantinham união estável (63,6%). O
tempo médio da queixa de IU foi de 65,97±90,43 meses. Em relação aos antecedentes
obstétricos, o número de partos foi em média 2,39±1,28 entre as mulheres da amostra,
63,6% tinham sofrido a incisão cirúrgica no períneo ou episiotomia, a maioria tinha
84,8% da sensibilidade perineal preservada, e 60,6% de consciência perineal presente.
Na análise de temperatura do centro tendíneo do períneo foi possível verificar que no
GC houve uma diminuição na temperatura entre a aferida antes da intervenção, com as
medidas obtidas após a intervenção, 1, 2 e 5 minutos após. Verificou-se que, após a
intervenção ocorreu um aumento de temperatura quando comparado com as medidas
após 2 e 5 minutos de intervenção. Além disso, também houve um aumento de
temperatura quando comparado a temperatura no 1º minuto após a intervenção e 5
minutos após a intervenção. No GM foi observada uma diminuição da temperatura após
a intervenção, 1, 2 e 5 minutos após a intervenção em relação a temperatura préintervenção. A análise intergrupo verificou que, o GC apresentou uma temperatura
inferior ao GM nas avaliações realizadas após a intervenção, 1,2 e 5 minutos após. A
avaliação do grau de concordância das voluntárias segundo a escala Likert, utilizando
as seguintes afirmações “Estou satisfeita com o tratamento utilizando a crioterapia” e
“Estou satisfeita com o tratamento utilizando o manômetro”, mostrou que 48,5% das
mulheres concordaram totalmente com o tratamento utilizando o manômetro, enquanto
45,5% responderam o mesmo para o tratamento utilizando a crioterapia. Não houve
correlação entre variação da temperatura e a satisfação com a crioterapia ou
manometria. Discussão Este estudo descreveu duas intervenções cujo os objetivos
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eram comparar a variação da temperatura e a satisfação de mulheres com IUE aos
tratamentos. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da IU em mulheres está
o envelhecimento (OLIVEIRA et al., 2017). Neste estudo observou-se que a média de
idade entre as mulheres com perda urinária foi de 45,87±10,22 anos. Nessa faixa etária
em que inicia o período climatérico, o declínio nos níveis de estrogênio, tem sido
associado à fraqueza nos MAP e, consequentemente, ao potencial aparecimento de
disfunção uroginecológica, como a IU. (MICUSSI, 2015). Foi verificado neste estudo que
houve uma diferença significativa na variação de temperatura antes e após a
intervenção com a crioterapia, assim como na manometria, tendo em vista as avaliações
de temperatura realizadas no centro tendíneo do períneo. Esperava-se que durante a
intervenção com a crioterapia houvesse uma diminuição da temperatura em decorrência
dos efeitos térmicos desta (RAMOS et al., 2017; FREIRE, et al., 2016; DUTRA, 2019),
no entanto, no caso da intervenção com o manômetro, uma possível explicação para a
variação térmica, seria a temperatura do local onde foi realizado a intervenção. O
consultório onde foram realizados os tratamentos era mantido em uma temperatura de
230C durante todas as coletas de dados, logo, como as voluntárias estavam despidas
no momento da intervenção, na primeira avaliação a temperatura delas era mais
elevada, e, com o frio do consultório, a temperatura da pele tendia à uma diminuição
gradativa. Quanto a satisfação mediante os dois tratamentos, observou-se que 48,5%
das mulheres concordaram totalmente com o tratamento utilizando o manômetro,
enquanto 45,5% afirmaram o mesmo para o tratamento utilizando a crioterapia. A
crioterapia é comumente utilizada para alívio da dor perineal no pós-parto, em um
estudo feito por Beleza (2016), mostrou uma boa aceitação do tratamento feito com a
crioterapia no pós-parto, a maioria das pacientes ficaram satisfeitas com o tratamento,
apenas uma achou o tratamento desconfortável. Ademais, a crioterapia é uma
modalidade de tratamento com inúmeros efeitos terapêuticos, de baixo custo, de fácil
aplicação e acesso (GREGÓRIO, 2014). Além disso, os danos teciduais resultantes da
aplicação de crioterapia são raros e estão relacionados a fatores que incluem
temperatura, tempo de aplicação, parte do corpo exposta ao frio, método de
resfriamento, entre outros (KNIGHT, 2000). Não houve correlação entre variação da
temperatura e a satisfação com a crioterapia ou manometria, logo, as mulheres não
demonstraram mais, ou menos satisfação por um dos dois tratamentos de acordo com
a variação de temperatura durante a intervenção. Isso pode ter acontecido devido às
semelhantes reduções de temperaturas que a crioterapia e a manometria provocaram
nas mulheres antes e após a intervenção, desta forma, o ambiente pode ter influenciado
na variação térmica durante o procedimento com o manômetro. Além disso, parece que
a crioterapia na região intravaginal não influenciou negativamente na satisfação das
voluntárias com essa modalidade de intervenção. Dessa forma uma das limitações do
estudo foi o tamanho da amostra ser pequena e isso pode ser explicado devido à
dificuldade de encontrar voluntárias dispostas a participar da pesquisa, pois a maioria
das mulheres apresentaram cirurgias ginecológicas prévias e outras mulheres não
justificaram o motivo da não participação do estudo. Já algumas voluntárias se sentiam
constrangidas durante os tratamentos, o que pode ter prejudicado a satisfação com as
intervenções; outro fator que dificultou a discussão destes resultados, é a ausência de
estudos sobre o mesmo tema. Tendo em vista dos achados desse trabalho, em estudos
futuros seria importante comparar com um grupo controle com um maior número
amostral.
Conclusão
Houve uma variação de temperatura antes e após a intervenção com a manometria e a
crioterapia. Quanto à satisfação, as mulheres mostraram-se satisfeitas com ambos os
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tratamentos, entretanto não houve correlação entre variação de temperatura e
satisfação entre as mulheres com os tratamentos.
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TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional em mulheres com fibromialgia através do
T-Glittre
Resumo

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome não-inflamatória, crônica, que se caracteriza
pela presença de dor corporal difusa, por ser uma síndrome que afeta principalmente o
sistema musculoesquelético torna muitas vezes o indivíduo incapacitado de realizar
suas AVD’s. Objetivo: Realizar revisão de literatura sobre a avaliação da capacidade
funcional em fibromialgia com o T-Glittre. Metodologia: Foram realizadas buscas nas
bases de dados PUBMED e PEDro com os seguintes termos: fibromyalgia, functional
capacity e glittre, sem filtro de ano de publicação e idioma. Resultados: Não foi
encontrada nenhuma publicação que apresentasse os termos procurados juntos. Isso
mostra que o teste T-Glittre ainda precisa ser aplicado em outras populações, como
pessoas com fibromialgia, para que seja vista sua eficácia em avaliar a capacidade
funcional além da população com DPOC. Conclusão: Os resultados encontrados nessa
busca por estudos que mostrem a utilização do T-Glittre para avaliação da capacidade
funcional em pacientes com fibromialgia deixam ainda mais exposta a necessidade de
utilização desse teste em populações que não sejam somente pacientes com DPOC, e
que podem em decorrência da sua condição clínica sofrerem declínios nessa variável,
e consequentemente em sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Palavras-Chave: Fibromialgia. Funcionalidade. Fisioterapia
TITLE: Evaluation of functional capacity in women with fibromyalgia using T-Glittre
Abstract
Introduction: Fibromyalgia is a chronic, noninflammatory syndrome, which stands out for
the presence of diffuse body, as it is a syndrome that mainly affects the musculoskeletal
system, often becoming the individual unable to perform their ADLs. Objective: To carry
out a literature review on the assessment of functional capacity in fibromyalgia with TGlittre. Methodology: Searches were carried out in the PUBMED and PEDro databases
with the following terms: fibromyalgia, functional capacity and gliter, without year of
publication and language filter. Results: No publication was found that presented the
terms searched together. This shows that the T-Glittre test has yet to be distributed in
other populations, such as people with fibromyalgia, so that its effectiveness in assessing
functional capacity in addition to the population with COPD is seen. Conclusion: The
results found in this search for studies that show the use of T-Glittre to assess functional
capacity in patients with fibromyalgia further expose the need to use this test in
populations that are not only COPD patients, and who may due to their clinical condition,
suffer declines in this variable, and consequently in their quality of life.
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Introdução
A fibromialgia é uma síndrome não-inflamatória, crônica, que se caracteriza pela
presença de dor corporal difusa, distúrbios do sono, fadiga, depressão, entres outros
acometimentos psicológicos. A fibromialgia acomete aproximadamente 2 a 5% da
população geral, e no Brasil sua prevalência é estimada em 2,5%, sendo o predomínio
do sexo feminino, raça branca e com idade variando de 12 a 55 anos (BAPTISTA et al.,
2012; MARTINEZ, 2017; PEREA, 2003).
Devido essa sintomatologia, as pessoas com fibromialgia tendem a diminuir qualidade
de vida, uma vez que os impactos causados pela doença são, muitas vezes,
incapacitantes. Esses pacientes apresentam resultados abaixo do esperado para o
questionário de impacto da fibromialgia (FIQ) e teste de caminhada de 6 minutos (TC6)
(WHITE et al., 1999).
Por ser uma síndrome que afeta principalmente o sistema musculoesquelético, a
fibromialgia causa danos como a redução da força muscular, da flexibilidade e
resistência, e pode levar o indivíduo a desenvolver alterações respiratórias significativas
como dispneias, e intolerância ao exercício, o que torna muitas vezes o indivíduo
incapacitado de realizar suas AVD’s (ASSUNÇÃO, 2006).
Segundo estudos realizados a fibromialgia pode causar impactos negativos na
qualidade de vida das pessoas portadoras desta síndrome, principalmente por acometer
indivíduos que estão em idade produtiva de trabalho, e por ser um sintoma característico
da doença, a perda de função irá levar a incapacidade, o que irá interferir de forma
significativa no dia a dia do paciente (ASSUNÇÃO, 2006).
Os instrumentos de avaliação utilizados para avaliar a capacidade funcional dos
indivíduos devem ser projetados para o comportamento e as competências de cada
população. Muitos estudos utilizam o TC6 como forma de avaliação da capacidade
funcional em várias populações, inclusive em pessoas com fibromialgia, no entanto
apesar de amplamente utilizado o TC6 tem algumas limitações, como a motivação do
indivíduo, o encorajamento oferecido pelo avaliador e a velocidade auto selecionada,
que podem influenciar a distância percorrida, dessa forma surge a possibilidade de
utilizar outros testes como o AVD Glittre (T-Glittre) (LAWTON, 1969; MONTEIRO, 2014).
O T-Glittre foi proposto inicialmente para avaliar as AVDs essenciais em pacientes com
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sendo considerado mais completo por
envolver outras tarefas além da caminhada, como atividades de sentar e levantar de
uma cadeira, subir e descer degraus e movimento dos braços com sustentação de
pesos (SKUMLIEN et al., 2006).
Diante disso esse estudo objetiva avaliar a capacidade funcional de mulheres com
fibromialgia através do T-Glittre, no entanto a pesquisa não foi concluída em virtude da
pandemia do Sars-Cov2, o novo coronavírus, que tornou impossível a coleta dos dados
que se daria de forma presencial. Tão logo as atividades presenciais retornem a
pesquisa será retomada, e nestas condições neste relatório será apresentado uma
revisão de literatura sobre o tema pesquisado.
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Metodologia
Foram realizadas buscas nas bases de dados PUBMED e PEDro com os seguintes
termos: fibromyalgia, functional capacity e glittre, sem filtro de ano de publicação e
idioma, todavia não foi encontrada nenhuma publicação que apresentasse os termos
procurados juntos. Isso mostra que o teste T-Glittre ainda precisa ser aplicado em outras
populações, como pessoas com fibromialgia, para que seja vista sua eficácia em avaliar
a capacidade funcional além da população com DPOC.
Resultados e Discussões

A baixa ou nenhuma quantidade de publicações que utilizem o T-Glittre para avaliar a
capacidade funcional de mulheres com fibromialgia não significa que essa variável não
tem sido pesquisada, principalmente porque a mesma está diretamente ligada a
autonomia dessas pessoas para realização de suas atividades.
A capacidade funcional é uma variável importante de ser avaliada na fibromialgia, e em
muitos estudos é utilizada para observação da eficácia de um programa de treinamento.
A amostra dessa pesquisa será composta por mulheres com diagnóstico de fibromialgia
de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia (WOLFE, 2010), e que praticam
dança. Junior et al. (2018) avaliou a capacidade funcional de uma população
semelhante através do TC6 observou uma melhora nessa variável após 12 semanas de
intervenção.
Apesar de ser um teste que foi desenvolvido e validado para a avaliação de pacientes
com DPOC, utilizar o T-Glitte em outras condições se mostra muito interessante por ser
um teste que além de caminhada, envolve subir e descer degraus, sentar, levantar e
movimentar os membros superiores com uma certa carga, possibilitando assim uma
avaliação mais completa.
Estudos como o de Gulart et al. (2020) já buscam encontrar a diferença mínima
significativa para o T-Glittre em pacientes com DPOC, nesse estudo sugere-se que essa
diferença seja de -0,38 min após 24 sessões de reabilitação pulmonar em pacientes
com DPOC. Para que esse teste seja validado em outras populações e possa ser usado
na prática clínica como uma forma de avaliação mais completa se torna ainda mais
necessária a aplicação do mesmo diante outras intervenções.

Conclusão

Os resultados encontrados nessa busca por estudos que mostrem a utilização do TGlittre para avaliação da capacidade funcional em pacientes com fibromialgia deixam
ainda mais exposta a necessidade de utilização desse teste em populações que não
sejam somente pacientes com DPOC, e que podem em decorrência da sua condição
clínica sofrerem declínios nessa variável, e consequentemente em sua qualidade de
vida. Reforça também a importância da retomada dessa pesquisa, tão logo as atividades
presenciais possam ser retomadas de forma segura tanto para os participantes da
pesquisa, como para os pesquisadores.
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TÍTULO: Narrativas dos profissionais offshore terceirizados
Resumo
INTRODUÇÃO: A saúde do trabalhador busca compreender relações entre o trabalho
e o processo saúde/doença e, assim, há a necessidade de compreender melhor o
trabalho e suas condições. Na indústria petrolífera offshore, o trabalho possui boa
quantidade de mão de obra terceirizada e é desenhado por condições adversas, como
o perigo, a complexidade, o caráter contínuo e a dimensão coletiva. OBJETIVO: Discutir
narrativas de trabalhadores offshore terceirizados sobre suas condições de trabalho e
traçar o perfil das atividades laborais e sociodemográfico destes. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. A amostra foi composta por
13 profissionais de uma empresa de terceirização de serviços de manutenção, no setor
petrolífero offshore. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário
sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. RESULTADO: O trabalho offshore
apresenta um alto risco para acidentes, gerando tensão em seus trabalhadores. Os
problemas relatados foram: falta de material e ferramentas; meios inadequados de
serviço; sobrecarga e serviço no horário de descanso; relação entre chefe e
trabalhadores tensa devido diferenciação em plataforma; dificuldade na relação familiar
devido incompatibilidade de horários e datas. CONCLUSÃO: É necessário haver
maiores e melhores investimentos em pesquisas e políticas que venham a intervir e
promover a saúde dos profissionais offshore terceirizados, de modo a modificar a
realidade posta e valorizá-los.

Palavras-chave: Condições de trabalho. Terceirização. Indústria petrolífera offshore.
TITLE: Narratives of outsourced offshore professionals
Abstract

INTRODUCTION: Workers' health seeks to understand the relationship between work
and the health / disease process and, therefore, there is a need to better understand
work and its conditions. In the offshore oil industry, work has a good amount of
outsourced labor and is provided by adverse conditions, such as danger, complexity,
continuous character and the collective dimension. OBJECTIVE: Discuss narratives of
outsourced offshore workers about their working conditions and outline the profile of their
work and socio-demographic activities. METHODOLOGY: This is a case study, with a
qualitative approach. The sample consisted of 13 professionals from a maintenance
services outsourcing company in the offshore oil sector. For data collection, a
sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview were used. RESULT:
Offshore work presents a high risk for accidents, generating tension in its workers. The
reported problems were: lack of material and tools; inadequate means of service;
overload and service during rest hours; tense relationship between boss and workers
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due to differentiation in platform; difficulty in family relationships due to incompatibility of
times and dates. CONCLUSION: It is necessary to have greater and better investments
in research and policies that will intervene and promote the health of outsourced offshore
professionals, in order to modify the reality and to value them.

Keywords: Working conditions. Outsourcing Services. Offshore oil industry
Introdução
A lei nº. 8080/90, em seu artigo 3º, estabelece que os níveis de saúde de uma população
são expressos através da organização social e econômica do País. Para isso,
considerou os determinantes e condicionantes da saúde como sendo, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.
Diante destes determinantes, em especial o trabalho, a constituição federal de 1988,
também conhecida como constituição cidadã, estabeleceu em seu artigo 200 que
compete ao SUS, além de outras atribuições, as práticas de saúde do trabalhador. Este
feito foi regulamentado, também, na lei nº. 8080/90.
Mendes (2016) destaca a saúde do trabalhador como sendo um campo que busca
compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença por meio da
realização de estudos, ações de prevenção, de assistência e de vigilância aos agravos
à saúde relacionados ao trabalho, com o objetivo de reduzir as doenças ocupacionais e
acidentes de trabalho, bem como proporcionar uma melhor qualidade de vida aos
trabalhadores. Por esta razão, há uma necessidade de compreender melhor o trabalho
e suas condições, a fim de traçar políticas e ações adequadas para a promoção da
saúde dos trabalhadores.
A terceirização é entendida como todo processo de contratação de trabalhadores por
empresa interposta, cujo objetivo final é a redução de custos com a mão de obra e/ou a
externalização dos conflitos trabalhistas (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). Os
trabalhadores terceirizados estão expostos a múltiplas formas de trabalho precário: nos
tipos de contratos, na remuneração, nas condições de trabalho e de saúde, além da
representação sindical (DRUCK, 2011). O processo de terceirização, como
consolidação da reestruturação produtiva, tem estado em franca disseminação e,
também, tem se dado em diversas áreas de trabalho, dentre elas a indústria do petróleo,
que não foge a este contexto.
A indústria petrolífera offshore é marcada por diversos acidentes, inclusive com perdas
humanas nas instalações das plataformas, além de consequências ambientais.
Figueiredo (2015) afirma que os profissionais que trabalham em plataformas de extração
de petróleo offshore possuem características marcantes, pois são submetidos a
condições de trabalho adversas: o perigo, a complexidade, o caráter contínuo e a
dimensão coletiva. Neste sentido, o perigo está relacionado ao elevado e constante risco
de acidente a que estão expostos; a complexidade, à existência de diversas atividades
coexistindo em um mesmo ambiente, cada qual comportando seu respectivo risco; o
caráter contínuo, por sua vez, é em virtude da produção ininterrupta e,
consequentemente, do trabalho; e a dimensão coletiva, por fim, resulta do fato de todos
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estarem sujeitos ao risco, podendo este vitimar a todos, independente de estarem dentro
ou fora da área de produção (FERREIRA; IGUTI, 2003).
A partir do conhecimento do contexto adverso dos profissionais terceirizados offshore,
o presente estudo busca contribuir para a produção de conhecimento sobre esta
temática ainda pouco estudada no Brasil, como afirma Alvarez, Figueiredo e Rotenberg
(2010), por meio das memórias coletivas de trabalhadores offshore terceirizados acerca
das suas condições e organizações de trabalho.
Esta investigação tem como objetivo discutir as narrativas de trabalhadores offshore
terceirizados sobre suas condições de trabalho e traçar o perfil das atividades laborais
e sociodemográfico dos profissionais offshore terceirizados.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e é, também, um estudo de caso.
Para Minayo (2013), o estudo qualitativo trabalha com um universo de significados,
motivos, valores, atitudes, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis. Para Yin (2005), um estudo de caso permite realizar
uma investigação capaz de preservar as características holísticas e significativas dos
acontecimentos da vida real.
O estudo está vinculado à uma pesquisa maior, a nível de mestrado, e foi desenvolvido
com profissionais de uma empresa de terceirização de serviços de manutenção, no
setor petrolífero offshore da unidade de plataforma marítima de Paracuru, município do
interior do estado do Ceará. A empresa interposta conta com 68 profissionais prestando
serviço no ramo, dos quais 63 estão trabalhando em regime de embarque em
plataformas de extração de petróleo.
Para as entrevistas, entrou-se em contato com 17 profissionais, dos quais apenas 13
aceitaram participar do estudo, sendo esta a amostra final. Dentre os motivos da não
aceitação, houve a indisponibilidade de tempo por estar embarcado e o constrangimento
em fornecer a entrevista. Não houve busca de mais profissionais, pois os dados da
pesquisa já apresentavam saturação.
Foram incluídos no estudo apenas profissionais lotados na unidade de trabalho em
estudo com vínculo empregatício na modalidade de serviço offshore. Foram excluídos
os profissionais que estivam de férias, licença ou afastamento durante o período de
coleta de dados.
Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada e foi aplicado um
questionário sociodemográfico previamente elaborado pela pesquisadora, com 24
questões fechadas para coletar informações que não foram abordadas durante as
entrevistas. Após coleta, todo o material gravado e de texto foi arquivado em pen drives
e armazenamento do tipo nuvem, por meio do serviço Google Drive, para evitar perda
ou dano às mídias, textos e planilhas.
Para auxiliar a análise dos dados coletados por meio das entrevistas, foi utilizado o
software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionnaires (IRAMUTEQ), um programa informático gratuito que, ancorado no
software R, possibilita diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais
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e tabelas de indivíduos por palavras. Dentre os tipos de análises desenvolvidas pelo
IRAMUTEQ, há a estatística textual clássica, a pesquisa de especificidades de grupos,
a classificação hierárquica descendente (CHD), a análise de similitude e nuvem de
palavras. Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as análises de CHD,
análise de similitude e nuvem de palavras.
Camargo e Justo (2013) afirmam que a CHD classifica os segmentos de texto em função
dos seus respectivos vocabulários; desta forma, a análise visa obter unidades de
contexto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, em
classes; a interface possibilita que se recuperem, no corpus original, os segmentos de
texto associados a cada classe que, neste estudo, são os trechos das falas dos
entrevistados. Nesse momento, obtém-se o contexto das palavras estatisticamente
significativas, possibilitando uma análise mais qualitativa dos dados.
A análise de similitude possibilita a identificação das coocorrências entre as palavras e
seu resultado traz a sinalização da ligação entre elas, auxiliando na identificação da
estrutura de um corpus textual, distinguindo também as partes comuns e as
especificidades, por meio da árvore de palavras (CAMARGO, JUSTO, 2013). Na
sequência, a nuvem de palavras as agrupa e organiza graficamente em função da sua
frequência possibilitando uma rápida identificação das palavras-chave de um corpus
(CAMARGO, JUSTO, 2013).
Também utilizou-se a técnica de Bardin (2016), cujo objetivo é analisar a fala, o aspecto
individual da linguagem realizada por emissores identificáveis, de moda a levar em
consideração as significações (conteúdo) e, eventualmente, a sua forma e distribuição
para, assim, conhecer o que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.
Para organização da análise, foram estabelecidos três polos cronológicos: a pré-análise,
a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
A pré-análise é a fase de organização dos dados e, para sistematização destes, as
entrevistas foram transcritas na íntegra, incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como
os estímulos do pesquisador (BARDIN, 2016). Foi realizada uma leitura flutuante de
todo o conteúdo escolhido para a constituição do corpus e foi verificada a
representatividade através da saturação seguindo-se, também, as regras estabelecidas
pelo IRAMUTEQ. Para constituir as linhas de comando foram escolhidas: a numeração
correspondente a cada entrevista, a categoria profissional e o tempo de serviço no
trabalho offshore.
Na exploração do material foi realizada a aplicação sistemática das decisões tomadas,
os seja, as operações de auxílio à análise, as quais foram efetuadas pelo software livre,
como preconizado por Bardin (2016). O tratamento dos resultados obtidos e
interpretação permitiu estabelecer diagramas, a codificação e a categorização dos
dados.
A partir disso, foram feitas as interpretações das categorizações apresentadas,
extraindo os conteúdos relevantes para posterior discussão. Por outro lado, os dados
dos questionários sociodemográficos foram tabulados em planilha do software Microsoft
Office Excel e analisados mediante a análise estatística descritiva, a qual foi
apresentada em forma de tabela, nas discussões.
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Estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cumprimento à
Resolução 466/2012 e aprovado com parecer de nº 2.569.125. Foram apresentados e
assinados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de
autorização para gravação de voz.

Resultados e Discussões
O estudo contou com a entrevista de 13 trabalhadores, sendo 05 mecânicos, 01
eletricistas, 04 instrumentistas, 01 Almoxarife, 01 guindasteiro e 01 supervisor das áreas
de
mecânica
e
guindaste.
A tabela 01 (em anexo) exibe as características sociodemográficas dos participantes,
com distribuição dos trabalhadores offshore segundo as variáveis de sexo, idade, estado
civil,
cor/raça,
religião,
escolaridade
e
estado
de
residência.
Quanto à variável sexo, percebe-se a hegemonia do sexo masculino, em virtude das
características da realização da atividade e do ambiente de trabalho. Em seu estudo,
Clemente (2012) abordou estas características destacando que, em plataformas de
petróleo,
há
uma
predominância
de
pessoas
do
sexo
masculino.
Tratando-se da faixa etária, nota-se que a maioria (09) dos entrevistados possui
idade entre 41 e 60 anos, embora também tenham aparecido entrevistados com menos
de 40 (03) e mais de 60 anos (01). Vale destacar que dois dos entrevistados, mesmo já
aposentados,
ainda
permanecem
trabalhando.
Em relação ao estado civil, a maioria possui companheira fixa, sendo 10
respondentes casados e 02 em união estável. Apenas 01 dos entrevistados enquadrouse
na
categoria
de
solteiro.
Quanto à cor/raça, embora tenha apresentado uma diversificação, a maioria dos
entrevistados se declarou branca (05) e parda (05), porém surgindo também a presença
de
01
preta,
01
indígena
e
01
amarela.
No que se refere à religião, também se apresentou uma variedade de
possibilidades, tendo prevalência para a católica, com 03 declarando-se como católicos
não praticantes e 04 praticantes; seguidos de 03 que acreditam em Deus, mas não
seguem nenhuma religião; 02 protestantes e 01 espírita kardecista.
Em relação ao nível de escolaridade, todos possuem Ensino Médio completo,
mas apenas 01 possui ensino superior com pós-graduação, 01 possui ensino médio
técnico incompleto, 02 possuem ensino médio completo e a maioria (09) possui curso
técnico completo relacionado à sua função, a saber: eletrotécnica, eletrônica,
automação
e
mecânica.
Uma característica interessante entre os respondentes da pesquisa foi a
Unidade Federada de Residência. Mesmo todos trabalhando no estado do Ceará,
apenas 03 residem neste. Os demais se encontram distribuídos, em sua maioria (06),
no estado do Rio Grande do Norte e entre os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe
e
Bahia.
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Outra característica importante é a faixa salarial, principalmente por considerar
que muitos deles relataram ser este o motivo pelo qual trabalham embarcados. Assim,
o almoxarife recebe de R$ 1.500,00 a 2.000,00 reais; os mecânicos e eletricistas
recebem entre R$ 2.001,00 e 3.000,00 reais; os instrumentistas e os guindasteiros
recebem entre R$ 3.000,00 e 4.000,00; e o supervisor recebe mais de 4.000,00.
Ressalta-se que esses valores são referentes ao salário base, visto que também
recebem adicionais referentes à periculosidade, insalubridade ou sobreaviso. Ao
responderem ao questionário, demonstraram não saber ao certo a quais adicionais os
valores extras recebidos estavam relacionados. Assim, sabiam apenas que recebiam
um
acréscimo
de
50%
em
cima
do
salário
base.
Com a rotatividade de empresas contratadas pela Petrobras por licitação e pela reserva
de mercado, marcada por grande quantitativo de profissionais desempregados, nos
últimos contratos, os profissionais sofreram perdas salariais e de benefícios, gerando
indignação, sentimento percebido na aplicação dos questionários e na entrevista, na
fase de coleta de dados. Contudo, ao serem questionados se estavam satisfeitos com
o
trabalho,
todos
os
profissionais
afirmaram
que
sim.
Quando indagados sobre como consideravam sua condição econômica, 07 profissionais
relataram que era boa e os demais, regular. Nenhum entrevistado respondeu ser ruim
ou
ótima.
Ao serem questionados sobre o motivo que os levou a trabalhar embarcados, 01
entrevistado relatou ser pela oportunidade que apareceu; 05 afirmaram ser o salário; 01
relatou ser pelo salário e pela folga de 14 dias; 02, pelo salário e oportunidade que
apareceu;
01,
pelo
salário
e
vocação;
e
03,
por
vocação.
Dentre os respondentes, apenas 01 trabalha a menos de 05 anos em plataforma,
04 trabalham entre 6 e 10 anos embarcados, 02 trabalham entre 11 e 15 anos, 05
trabalham entre 16 e 20 anos e 01 trabalha há mais de 30 anos embarcado em
plataforma de extração de petróleo. Todos eles afirmaram haver trabalhado em funções
semelhantes antes de trabalhar na ocupação assumida na plataforma.
Ainda, 04 dos trabalhadores afirmaram nunca ter recebido capacitações da empresa
terceirizada para melhoria do desempenho da função exercida. No entanto, todos os
demais
já
receberam
ao
menos
uma
capacitação.
No tocante à percepção da própria condição de saúde, 02 relataram ser regular, 09
afirmaram ser boa e 02, ótima. Dentre eles, 02 são hipertensos, 01 é hipertenso e
cardiopata, 01 é hipertenso e obeso, 01 é obeso e apresenta problemas articulares, 08
dizem não ter nenhuma doença. 11 afirmaram nunca ter sofrido nenhum acidente de
trabalho, 02 disseram ter sofrido acidente de trabalho, mas em outras empresas.
Entretanto, 10 relataram já terem sofrido algum ou vários incidentes de trabalho.

Perfil

do

trabalho

embarcado

de

trabalhadores

terceirizados

O trabalho embarcado em plataformas marítimas de extração de petróleo possui
características singulares quando comparado a outros tipos de trabalho. As
características mais marcantes são o confinamento no ambiente da plataforma e o
isolamento
da
vida
social
convencional.
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Os profissionais offshore trabalham 12h diárias, com intervalo de 1h para
almoço e lanches no período da manhã e tarde para os que trabalham no período diurno,
em uma sequência ininterrupta de 14 dias no caso em estudo, isto é, os profissionais
terceirizados. Durante este período, eles costumam dizer que todos os dias são
segundas-feiras.
O ambiente da plataforma é marcado por uma série de normas e orientações,
as quais são impostas para minimizar os riscos à saúde dos profissionais, às instalações
físicas e ao meio ambiente. Regularmente, os trabalhadores assistem a vídeos e
palestras com instruções relacionadas à convivência, segurança e aos procedimentos
em
caso
de
emergência.
Nas instruções de convivência, orienta-se o respeito aos profissionais que estão
em horário de descanso, pois nos camarotes – nome dado aos dormitórios – há a
presença de pessoas que trabalham em turnos diferentes. Por isso, pede-se para
manter o silêncio, principalmente entre 21h e 5h; e para transitar sempre pelo lado direito
de escadas e corredores, levando em consideração a restrição de espaços.
Ao utilizar os sistemas de comunicação, orienta-se brevidade nas mensagens e
prioridade para o uso de telefone ou rádio. Caso algum profissional possua alguma
restrição alimentar ou medicamentosa, deve informar ao profissional de saúde e, em
caso de sentir-se mal, por acidente ou incidente, deve dirigir-se à enfermaria e evitar a
automedicação
Além disso, pede-se que haja ordem, limpeza e organização do local de trabalho, pois
estas são condições básicas para a manutenção da qualidade e segurança a bordo.
Também, orienta-se à colaboração com a limpeza e organização dos locais de convívio
comum como, por exemplo, o descarte adequado do lixo produzido nos coletores
existentes
na
plataforma.
As regras de convivência da academia são: a não utilização do espaço entre o horário
das 22h às 6h; a utilização só poderá ser feita mediante as condições de saúde física
(orienta-se a passar na enfermaria antes do primeiro uso); ao término dos exercícios,
efetuar a limpeza e higienização do equipamento; ao sair, caso não haja outra pessoa
utilizando, deve-se apagar a luz, desligar os equipamentos e fechar a porta; é obrigatório
o preenchimento da ficha de frequência/utilização; o volume da sonorização não deve
afetar outras acomodações e não é permitido o uso da academia para outras atividades,
sem
autorização.
No que diz respeito à sala de lazer, sabe-se que possui uma televisão de uso coletivo,
cuja programação de transmissão é predefinida. A permanência, nesta sala, deve ser
apenas
em
horários
de
folga.
Para o acesso ao refeitório, os horários são específicos, a depender de cada refeição e
público. Contudo, é permitido o acesso fora dos horários preestabelecidos, para o
consumo de café ou chá, salvo nos horários de limpeza. Além disso, não é permitido o
acesso com roupas ou fardas sujas, ou utilizando Equipamentos de Proteção Individual
(EPI). Orienta-se dobrar as mangas compridas das fardas, a lavagem das mãos e evitar
falar
enquanto
se
serve.
As orientações de segurança são as mais extensas, pois estão ligadas
diretamente ao risco de acidentes. Dentre elas, há as regras de utilização obrigatória
dos EPI; a realização de atividades de trabalho somente com a Permissão de Trabalho
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(PT) válida; alerta ao profissional para que fique atento ao ambiente de trabalho como
um todo, especialmente às partes mecânicas em movimento e energias residuais
(pressão,
temperaturas
extremas
e
energia
elétrica).
Nesta perspectiva ainda, orienta-se que, em caso de dúvidas relacionadas às medidas
de segurança, o trabalhador deve procurar o profissional de segurança para saná-las; à
proibição da utilização de celulares, câmeras, tabletes ou computadores não
autorizados pela Petrobras, nas áreas de operação; à obrigatoriedade da utilização do
fardamento devidamente identificado, com nome e tipo sanguíneo; à proibição de
adornos metálicos; os cabelos longos deverão ser mantidos presos; bem como a
proibição do consumo de álcool e outras drogas. É permitido fumar, desde que seja nas
áreas
reservadas
para
tanto.
Os profissionais também recebem orientações sobre como proceder em caso de
emergência e quais equipamentos utilizar. Periodicamente, são realizados exercícios
simulados de situações de emergência, nos quais os profissionais devem agir como se
estivesse
em
situação
de
emergência
real.
Neste contexto, eles são alertados a estarem sempre prontos e atentos aos alarmes de
emergência. Em caso de ocorrência, deverão ligar para um ramal específico, destinado
a este fim, desligar as máquinas que estejam utilizando e dirigir-se a um ponto de
reunião para as orientações do coordenador do grupo de controle de emergência. Os
profissionais que fazem parte deste grupo específico deverão assumir seu posto e suas
funções.
Destarte, quando há um visitante na plataforma ou o primeiro embarque de
algum profissional, ele é identificado com um capacete verde ou uma tarja verde, para
que possa ser auxiliado, em caso de emergência, por algum trabalhador que conheça
bem as instalações. Além disto, não é permitido que esteja sozinho nas instalações
operacionais.
Assim, este conjunto extenso de normas é para possibilitar uma convivência
harmônica e segura, levando em consideração a complexidade e o risco existente em
uma
plataforma
de
extração
de
petróleo.
Plataformas de extração de petróleo: o trabalho e o social vivenciados pelos
trabalhadores

Aqui serão descritos os resultados das análises de dados textuais originados da
transcrição das entrevistas realizadas com os trabalhadores terceirizados em regime
offshore, abordando a realidade do ambiente de trabalho experimentado pelos
trabalhadores
terceirizados
da
indústria
do
petróleo.
Neste tópico, as palavras mais significativas nas falas dos participantes do estudo foram
Material, Resolver, Melhorar, Precisar e Trabalh. As falas apresentam as condições de
trabalho vivenciadas pelos trabalhadores, que afirmam terem condições inadequadas
que precisam e poderiam melhorar. Uma das maiores queixas acerca das condições de
trabalho é a falta de material e ferramenta para executar o trabalho.
Esta realidade apresentada é recorrente há pelo menos três décadas, como pode ser
visto
na
literatura
estudada.
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As reclamações e demandas desta classe [trabalhadores offshore] quanto às condições
de trabalho não sofreram grandes modificações ao longo de, pelo menos, três décadas,
expondo a fragilidade na qual se encontra o trabalhador, peça chave na engrenagem
que move a exploração de hidrocarbonetos, com um agravante: o número de
profissionais terceirizados nas atividades offshore no Brasil vem enfrentando um
aumento exponencial. Curiosamente, a peça chave do mecanismo é a mais barata e,
em momentos de crise econômica como o atual, a primeira a ser covardemente
descartada
ou
substituída
(ADAMS,
2015,
p.74).
“[...] A condição de trabalho precisa melhorar. Eu gostaria que a gente fosse visto com
outros
olhos
[...]”
(Entrevistado
12)
“[...] o que precisa melhorar no trabalho embarcado são as condições do nosso dia a dia
[...]”
(Entrevistado
8)
Ao observar as falas dos profissionais, nota-se que suas condições de trabalho
envolvem muito mais do que o trabalho em si, isto é, envolvem a vida e o bem-estar.
Neste sentido, Adams (2015) afirma que a mídia muito veicula informações sobre as
precárias condições de trabalho de professores, médicos e outras profissões
(necessárias), mas pouco se conhece sobre a vida dos trabalhadores que movimentam,
direta ou indiretamente, mais de 10% do PIB Brasileiro, os profissionais do ramo
offshore. Assim, os níveis de qualidade de vida e bem-estar, com a identidade destes,
permanecem
envoltos
em
mistérios.
No tocante à condição de falta de material e ferramenta, os profissionais asseguram que
dão um “jeito”, embora saibam que não se trata do meio adequado para realizar a
manutenção ou conserto dos materiais, indo de encontro à crença de que os acidentes
podem ser evitados, premissa norteadora na atuação dos trabalhadores.
Por esta razão, aos profissionais em questão, é preciso seguir orientando, para que
sigam confiantes na ideia de que seguir as regras de segurança é a melhor maneira de
realizar o trabalho e que não é preciso infringi-las para manter a produção (ADAMS,
2015), o que não tem ocorrido nas plataformas da costa do estado do Ceará,
conforme
os
relatos
dos
trabalhadores.
“[...] Quando você verifica que a plataforma está ficando velha, não tem material, e você
fica dando jeitos não adequados para poder operar [...]” (Entrevistado 7)
Praun (2016), em sua obra, mostra que, para os trabalhadores desenvolverem suas
atividades, eles incorporam à sua rotina de trabalho a burla às normas, sendo este feito
um mecanismo de defesa, ou uma forma de alcançar os objetivos da tarefa e,
consequentemente, da empresa. Na realidade do setor offshore, pode-se dizer que é
pelos
dois
motivos.
“[...] Nem sempre a gente tem tudo ao nosso dispor. A gente, como mecânico ainda,
sempre tem que dar um jeito para botar o equipamento para funcionar. Mesmo
sem material, a gente tem que dar um jeito [...]” (Entrevistado 12)
“[...] Só que, na plataforma, você tem que resolver o problema com o que não tem,
porque a ela não pode parar de produzir, independente de qualquer coisa,
haja material ou
não
[...]”
(Entrevistado
11)
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“[...] O que menos gosto no meu trabalho é a falta de material e ferramenta [...]”
(Entrevistado
03)
“[...] A condição de trabalho, relacionada à mecânica, poderia melhorar. A gente precisa
de mais condição de trabalho para desempenhar o serviço e resolver o problema. Há
falta
de material
[...]”
(Entrevistado
11)
“[...] O que poderia melhorar, com relação à mecânica, são as ferramentas. Porque, em
relação a ferramentas, há uma deficiência. As ferramentas que auxiliam nosso trabalho
no
dia
a
dia
[...]”
(Entrevistado
5)
“[...] O que poderia melhorar no meu trabalho é a condição de trabalho. A Petrobras e a
empresa precisam nos dar possibilidade de colocar peças novas, não reutilizar peças
[...]”
(Entrevistado
11)

As condições de trabalho relatadas vão de encontro também ao que é preconizado por
Freire (2012), ao afirmar que a promoção de condições de trabalho deve garantir um
elevado grau de qualidade de vida no trabalho, proteger a saúde dos trabalhadores,
promover o bem-estar físico, mental e social, além de prevenir e controlar os acidentes
e
doenças,
através
da
redução
das
condições
de
risco.
A palavra acidente, comumente, gera grande impacto no imaginário da população. No
entanto, como assegura Adams (2015), a ausência de acidente também não significa
que há condições de trabalho adequadas. Muitas vezes, os requisitos para que ele
ocorra podem estar ali, esperando o encadeamento de certos eventos para se
manifestar. Com isso, percebe-se que a deficiência de ferramentas e a falta de material
podem contribuir para a manutenção inadequada de equipamentos e,
consequentemente,
falhas
técnicas
que
podem
gerar
acidentes.
O referido autor destaca ainda que o campo da prevenção não pode esperar a
ocorrência de acidentes graves para que venha a se desenvolver. Seu esforço deve
antecipar-se a eles e, para tanto, é preciso implicar todos os atores envolvidos no
processo de produção em uma formação e reflexão coletiva da organização de trabalho
(ADAMS,
2015).
Segundo Figueiredo (2015), é preocupante ver uma empresa estatal descumprindo o
acordo judicial em que se comprometia a melhorar as condições de suas plataformas,
nas quais persistiam situações de risco e manutenção inadequada, de acordo com o
Ministério Público do Trabalho (MPT), aspectos bem apresentados também nas falas
dos
entrevistados.
Diante dos apontamentos acima, verifica-se que as condições de trabalho não
adequadas resultam em consequências negativas para a saúde dos trabalhadores, uma
vez
que
provocam
nervosismo,
cansaço,
frustração
e
sofrimento.
“[...] Deixa a gente nervoso porque, quando olha, não vê um equipamento, ou
o material necessário para dar a manutenção adequada. A minha condição de trabalho
precisa melhorar, precisa de ajustes, e isto interfere diretamente na minha saúde [...]”
(Entrevistado
7)
“[...] A falta de material e ferramenta atrapalha muito, pois a pessoa cansa muito
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tentando resolver sem ter condições. Ultimamente, a falta de material e ferramenta vêm
acontecendo
com
frequência
[...]”
(Entrevistado
3)

“[...] então, é melhor não criar expectativas para não se frustrar. Hoje, a minha condição
de trabalho é muito crítica. A condição de trabalho está muito crítica mesmo! A gente
não tem condição de trabalho, não tem ferramenta de trabalho, não tem material para
trabalhar.
Não
tem
muita
coisa
[...]”
(Entrevistado
13)

“[...] A experiência faz a gente dar o jeitinho, mas tem muita gente novata que sofre por
não ter esse jeitinho. Muita gente já foi demitida por não saber dar esse jeitinho [...]”
(Entrevistado
13)

De acordo com Adams (2015), as precárias condições de trabalho são extremamente
prejudiciais à diminuição dos riscos e à saúde e segurança do trabalhador. E, no que se
refere o setor petrolífero offshore, evidencia-se que os trabalhadores mais vulneráveis
à
acidentes
são
os
terceirizados.
Nesta perspectiva, para Antunes (2015), as corporações não têm assumido nenhum
compromisso com a melhoria das condições de trabalho, por meio de limites de jornada
de trabalho, ritmo de produção, ou outros instrumentos capazes de preservar a saúde
do trabalhador. Para elas, o mais importante é o cumprimento de metas, através do
aumento da intensidade do trabalho e da produtividade, bem visualizados na Classe 3.
Em

consonância,

Praun

(2016,

p.67)

afirma

que

[...] os corpos dos trabalhadores, cada vez mais adoecidos, talvez sejam a expressão
máxima da violência imposta tanto pela aceleração de ritmo de trabalho como pela
pressão
constante
para
o
aumento
da
produtividade.

Desta forma, a preocupação com a produção parece sempre mais evidente do que os
cuidados relacionados ao ser humano, elemento fundamental de engrenagem que move
a exploração de hidrocarbonetos. Por isso, com a produção em massa e a ampliação
do controle e intensificação do trabalho, acident
Conclusão

Neste estudo, percebe-se que o trabalho no seguimento de extração de petróleo
offshore atinge a vida dos profissionais não só durante os 14 dias de confinamento nas
plataformas onde realizam o trabalho, como também afeta diretamente a vida particular
e as relações sociais de cada um deles.
No trabalho offshore, o risco é inerente às atividades desenvolvidas e ao ambiente da
plataforma. Neste sentido, os respondentes deste estudo deixaram claro que os
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acidentes podem vir a ocorrer por falha humana, por falha estrutural, ou pela soma dos
fatores encadeados.
Os entrevistados afirmaram que se sentem mais aliviados quando sabem que foram
tomadas as devidas precauções para que não venha a ocorrer nenhum acidente.
Contudo, mesmo conscientes de todas as medidas mitigadoras, a tensão ainda
permanece entre eles. Segundo os estudiosos da área, os profissionais terceirizados
são os mais atingidos na ocorrência de algum problema, pois eles estão no front do
processo de produção e manutenção.
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE GELEIA DE COCO
CATOLÉ (Syagrus cearensis)
Resumo
Syagrus cearensis é uma espécie de palmeira encontrada no Nordeste brasileiro e dá
origem ao coco catolé. Este fruto apresenta valor nutricional relevante e seu consumo é
comum no semi-árido, entretanto sua utilização vem se perdendo nas gerações mais
jovens. Diante disso, o desenvolvimento de produtos com coco catolé pode ser uma
alternativa para o resgate do consumo e valorização do fruto. Desse modo, o presente
estudo teve por objetivo desenvolver uma geleia de coco catolé e analisar seus
parâmetros físico-químicos de qualidade. Os frutos foram colhidos em Areia-PB. Foram
obtidas 3 formulações com diferentes concentrações de açúcar nas proporções 1:0,5,
1:0,75 e 1:1 (suco:açúcar, v:m). Estas foram submetidas a avaliação de pH, sólidos
solúveis e análise sensorial pela equipe de pesquisa. As formulações apresentaram
valores de pH entre 4,35 e 4,43, considerados acima do ideal para geleias, todavia não
foram enfrentados problemas no processo de gelificação. Os sólidos solúveis ficaram
entre 63,4 e 67,5, sendo a formulação F3 (1:1) aquela que não alcançou 65 °Brix, valor
mínimo definido pela legislação. As diferenças sensoriais entre as formulações foram
bastante sutis, no entanto, a formulação F1 (1:0,5), com 25% de açúcar adicionado,
apresentou textura mais suave, coloração mais clara e brilhante. Estudos futuros
deverão buscar melhor caracterização dos aspectos físico-químicos, além de análises
microbiológicas, vida de prateleira e análises sensoriais com consumidores.
Palavras-chave: Coco catolé. Fruta regional. Geleia de fruta. Resgate cultural.
TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF CATOLÉ FRUIT JAM
(Syagrus cearensis)
Abstract
Syagrus cearensis is a species of palm tree found in northeastern Brazil and produces
a small fruit called catolé coconut. This fruit has a relevant nutritional value and its
consumption is common in the semi-arid ecosystem, however its use has been lost in
younger generations. Given this, the development of products with catolé coconut can
be an alternative to rescue consumption and valorization of the fruit. Thus, the present
study aimed to develop a catolé coconut jam and analyze its physical-chemical
parameters. The fruits were harvested in Areia-PB, Brazil. Three formulations with
different sugar contents were prepared (1: 0.5, 1: 0.75 and 1: 1, juice: sugar, v: m).
Samples were subjected to evaluation of pH, soluble solids and analysis of sensory
characteristics by the research team. pH values of the formulations ranged between 4.35
and 4.43, considered above the ideal for jams, however, there were no problems in the
gelification process. The soluble solids ranged between 63.4 and 67.5. Sample F3 (1: 1,
juice: sugar) did not reach 65 ° Brix, minimum value defined by the legislation. The
sensory differences between the formulations were quite subtle, however, the F1
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sample, with 25% added sugar, was the one with the softest texture, the lightest and
brightest color. Future studies should seek to better characterize the physical-chemical
aspects, in addition to microbiological analyzes, shelf life and sensory analyzes with
consumers.
Keywords: Catolé Coconut. Regional fruit. Fruit jam. Cultural rescue.
Introdução
Apesar da diversidade vegetal existente no Brasil, muitas espécies são pouco
conhecidas e permanecem inexploradas, não somente do ponto de vista industrial
(SILVA et al., 2015), mas também são subutilizadas na alimentação humana em virtude
de não terem o seu potencial nutricional descrito (TEIXEIRA et al., 2011). No território
brasileiro, mais especificamente nos estados do Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco
e
Rio
Grande
do
Norte,
é
encontrada a
espécie
de
palmeira Syagrus cearensis (Noblick), pertencente à família Arecaceae (NOBLICK,
2004,
2017).
A Syagrus cearensis (Noblick) é comumente denominada de “coco catolé” ou “coco
babão”, produzindo um fruto com cerca de 5 cm de comprimento, caracterizando-se
quando maduro, por uma coloração amarelo intenso, polpa fibrosa e viscosa e sabor
doce (SOUTO, 2014). O consumo do seu fruto é comum em comunidades rurais
do semi-árido, em áreas de caatinga (CRUZ et al., 2014), e é caracterizado pelo uso da
polpa, quando maduro, e da amêndoa dos cocos secos (SOUTO, 2014).
O coco catolé apresenta valor nutricional relevante, com composição de 4 a 9% de
proteínas, 41 a 69% de lipídeos e 17 a 23 % de carboidratos (SILVA et al., 2015;
TEIXEIRA et al., 2011). A sua composição de nutrientes favorece o seu emprego no
desenvolvimento de novos produtos alimentícios, como é o caso de frutos do mesma
espécie (Syagrus coronata) e com composição similar, que foram utilizados para a
confecção de barras de cereais com o intuito de serem incluídas na merenda escolar
(TEIXEIRA
et
al.,
2011).
Além do seu uso como alimento, o coco catolé é utilizado pela cultura popular como
planta medicinal, com propriedades anti-inflamatórias (SOARES et al., 2011), porém
não somente o óleo do coco é empregado como produto medicinal, mas também o
líquido do fruto e a sua raiz, que tem um alto valor comercial e é vendida em mercados
e feiras livres (ALVES et al., 2007; CORDEIRO; FÉLIX, 2014; SOUTO, 2014). A planta
é utilizada para o preparo de “garrafadas”, preparações caseiras com plantas medicinais
(DANTAS et al., 2008). O óleo de coco catolé, rico em ácidos graxos saturados e
insaturados (MIRANDA, 2011; SILVA et al., 2015), foi empregado com sucesso como
adjuvante farmacêutico em formulações tópicas, como veículo de antibiótico contra
leishmaniose cutânea, devido às suas propriedades emolientes (SOUSA et al., 2017).
Embora haja muitos relatos do uso medicinal, o consumo do coco-catolé como fonte
alimentar vem perdendo lugar nos hábitos alimentares do sertanejo. No trabalho
realizado por Batista (2016), as pessoas com idade por volta de 40 anos lembram com
saudosismo o consumo do coco catolé quando crianças, e relataram que “As amêndoas
eram aproveitadas no preparo de uma farofa tradicional onde misturava-se as
amêndoas trituradas à farinha de mandioca, obtendo-se um prato saboroso ligado à
boas memórias afetivas da infância de muitos adultos hoje na casa dos 35-40 anos do
sertão do Ceará” (BATISTA, 2016). A autora aponta que essa prática culinária se perdeu
no tempo e o seu resgate é essencial, não somente do ponto de vista afetivo, mas
também
sob
a
ótica
da
alimentação
e
nutrição.
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Ademais, Cruz e colaboradores também observaram a perda, em gerações mais jovens,
do conhecimento popular sobre as plantas selvagens comestíveis, o que sugere um
impacto negativo do desenvolvimento na conservação e disseminação do conhecimento
tradicional sobre plantas nativas, sobretudo aquelas tolerantes aos períodos de secas
(CRUZ et al., 2014). Diante disso, o desenvolvimento de produtos processados a partir
da polpa do coco catolé apresentam-se como um potencial veículo de resgate da
valorização desse fruto, adequando-se aos hábitos modernos de alimentação, além de
fortalecer a biodiversidade local e a cultura alimentar do sertanejo.
Desse modo, o presente estudo teve por objetivo desenvolver uma geleia a partir da
polpa do coco catolé, otimizando seu processo de elaboração, e analisar seus
parâmetros físico-químicos de qualidade.
Metodologia

Obtenção da polpa de coco catolé
A primeira fase de desenvolvimento do projeto envolveu a obtenção e processamento
da matéria prima. Os frutos foram coletados em um sítio situado no município de Areia,
Paraíba, e posteriormente transportados para o Laboratório de Técnica e Dietética, na
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) em um período inferior a 48 horas.
No laboratório, os frutos maduros foram retirados dos cachos e passaram por uma
seleção manual, sendo mantidos apenas os frutos que apresentavam integridade da
casca. Em seguida foram lavados em água corrente com o propósito de retirar as
sujidades presentes no fruto.
Após a seleção e lavagem, os frutos passaram pelo processo de sanitização onde foram
imersos em uma solução de hipoclorito de sódio a 200ppm por 15 minutos. Após a etapa
de sanitização com hipoclorito, os frutos foram novamente lavados em água corrente e
encaminhados para a etapa de despolpa manual, na qual a casca do coco foi removida
com o auxílio de uma faca de cozinha. A polpa obtida deste processo, foi embalada à
vácuo e congeladas em refrigeradores domésticos até o momento de utilização para a
elaboração da geleia.
Otimização do processo de elaboração de geleias de coco catolé
A segunda etapa envolveu a elaboração da geleia de coco catolé, onde primeiramente
a polpa foi descongelada sob refrigeração. Em seguida, a polpa foi triturada em um
liquidificador industrial com acréscimo de água mineral na proporção 1:0,5 (polpa:água,
m:v) objetivando facilitar o processamento. Contudo, o acréscimo de água foi suficiente
para garantir que o teor de sólidos solúveis no suco atingisse o valor aproximado de 20
ºBrix. Posteriormente o material processado foi peneirado para a retirada da porção
fibrosa da polpa, obtendo um suco espesso.
A partir do suco de coco catolé obtido, foram feitos testes de elaboração da geleia com
adições de sacarose nas proporções 1:0,5, 1:0,75 e 1:1 (suco:açúcar, v:m). Para isso,
o suco foi colocado em uma panela e foi adicionado ⅓ do açúcar e misturado. Em
seguida a mistura foi submetida ao aquecimento em fogão doméstico e, com o auxílio
de uma colher, o suco adoçado foi submetido a agitação constante até começar a formar
bolhas, indicando o início da ebulição, a partir da qual foi adicionado mais ⅓ do açúcar,
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mantendo o material sob aquecimento até apresentar a formação de bolhas novamente.
Por fim foi adicionado o restante do açúcar. A mistura foi mantida sob aquecimento até
“desgrudar” do fundo da panela. Realizou-se o mesmo procedimento para todas as
formulações.
As três preparações foram submetidas à avaliação de pH, com a utilização de um
pHmetro devidamente calibrado, e sólidos solúveis, pela mensuração de ºBrix final,
utilizando um refratômetro digital. Cada preparação foi envasada em embalagens
domésticas limpas e armazenados em refrigerador doméstico até a avaliação sensorial
preliminar realizada pela equipe de pesquisa. Na avaliação sensorial das formulações
foram considerados os quesitos sabor, textura e brilho, embora o parâmetro de sabor
tenha sido preponderante para a definição da formulação mais palatável.

Resultados e Discussões
A partir dos procedimentos realizados, foram obtidas 3 formulações de geleias de coco
catolé nas proporções 1:0,5 (F1), 1:0,75 (F2) e 1:1 (F3) de suco:açúcar (v:m). Os
resultados encontrados na verificação do pH e dos sólidos solúveis (expresso em ºBrix),
estão descritos na tabela 1.
As três formulações apresentaram valores de pH semelhantes, contudo, não há
regulamentação vigente na legislação brasileira acerca dos valores de pH para geleias
de frutas. Entretanto, a verificação do pH deve ser feita para averiguação das
características de identidade e qualidade da geleia (BRASIL, 2001). Todavia, segundo
o Manual para a Produção de Geleias de Frutas em Escala Industrial, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é indicado que o pH deve estar entre
3 e 3,2 para garantir que a geleificação ocorra de maneira adequada, além disso, esta
faixa de pH permite o realce do sabor natural da fruta (TORREZAN, 1998). Percebe-se
que o pH de todas as formulações encontram-se acima do recomendado, no entanto
não foram observadas dificuldades para atingir o ponto de geleias nos produtos
formulados.
Segundo o Dossiê Técnico de Fabricação de Geleias (2007), o gel em geleias se trata
de um sistema coloidal, que para ocorrer depende não somente do valor de pH, mas
também da quantidade de açúcar utilizada na fabricação e da concentração e tipo de
pectina do fruto. Desse modo, géis mais firmes são obtidos em formulações com teor
de açúcar entre 60 e 67,5%, pH ácido e alta concentração de pectina (LOPES, 2007).
Sendo assim, a formação de gel na geleia de coco catolé pode ser um indicativo do alto
teor de pectina no fruto, visto que as formulações não atingiram o pH ideal e também,
todas continham teores de açúcar entre 25 e 50%, valores abaixo do ideal.
Também, pode-se observar que a formulação com menor concentração de açúcar
apresentou o maior valor de pH dentre as formulações, este fato pode estar relacionado
com a maior concentração de polpa, pois segundo Meireles e colaboradores (2020), a
polpa do coco catolé in natura possui pH 5,1. Sendo assim, a menor adição de açúcar
acarreta uma menor mudança de pH da polpa. No estudo de Sousa e colaboradores
(2020), foi encontrado resultado semelhante, no qual as formulações com redução e
isenção de açúcar em geleia de buriti, apresentaram valores de pH mais elevados
quando comparado com a versão tradicional, entrando em consonância com os
resultados obtidos neste trabalho.
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Garcia e colaboradores (2017) obtiveram pH de 4,35 no desenvolvimento de geleia de
buriti, e observaram que o pH acima da faixa ideal não comprometeu a formação de gel
e coloração final da geleia. O mesmo ocorreu no presente estudo, onde a foi observada
a formação de gel forte e não houve alteração significativa na coloração da geleia.
Apesar de não haver regulamentação e dos resultados satisfatórios em relação a
geleificação e coloração, é indispensável o ajuste do pH pois segundo Jay (2005),
alimentos muito ácidos, ou seja, com pH menor que 4,0 apresentam maior estabilidade
microbiológica, garantindo assim, um produto mais seguro.
Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 15/78, extraída do Compêndio da Legislação
de Alimentos da (ABIA) (2001), tolera a adição de acidulantes em geleias para
compensar a deficiência de acidez natural da fruta. A utilização de acidulantes se mostra
uma alternativa viável por propiciar condições mais favoráveis para geleificação, além
de intensificar sabor ácido e contribuir para a conservação, aumentando assim, a vida
de prateleira (RANGEL et al., 2016). No entanto, estudos apontam que o consumo
excessivo de aditivos alimentares, incluindo acidulantes, pode estar relacionado com o
desenvolvimento de diversas doenças, como alergias e câncer (ALBUQUERQUE et al.,
2012; HONORATO et al., 2013). Assim, considerando que foram atingidas as
características sensoriais consideradas desejáveis para os produtos formulados, optouse por não acrescer acidulantes às geleias, tornando-os produtos mais saudáveis por
serem isentos de aditivos químicos.
Em relação ao teor de sólidos solúveis, definido pela Resolução Normativa nº 15/78,
extraída do Compêndio da Legislação de Alimentos da ABIA (2001), o teor aceitável
para geleias é de no mínimo 65 °Brix, com isso, as formulações F1 e F2 enquadraramse nos parâmetros da norma técnica pois apresentam valores acima do estipulado,
enquanto a formulação F3 não alcançou o teor mínimo (BRASIL, 2001). Ademais, o teor
ideal de sólidos solúveis em geleias é de 67,5 ºBrix, e apenas a formulação F1 alcançou
esse parâmetro. Ainda, valores acima de 71 ºBrix, como encontrado na formulação F2,
pode acarretar posterior formação de cristais, criando assim uma textura arenosa que
não é desejada em geleias, comprometendo a qualidade sensorial do produto (VIANA,
2012).
O teor de sólidos solúveis encontrados em geleias de frutas não depende somente da
quantidade de açúcar adicionado, mas também do tempo de submissão a cocção, pois
durante o emprego de calor, a água presente evapora concentrando os sólidos
(OLIVEIRA et al, 2014). Nesse sentido, o tempo de emprego de calor não foi controlado
instrumentalmente, apenas de forma empírica, o que pode ter influenciado os resultados
obtidos. Desta forma, a obtenção de geleias com valores de °Brix dentro das faixas
preconizadas pode ser ajustada com maior ou menor exposição ao calor.
No estudo de Souza (2018) foram obtidos valores para sólidos solúveis entre 63,9 e
67,3 °Brix em geleias de umbu e mangaba, resultados que se aproximam das
formulações de geleia de coco catolé. Já no estudo de Rocha e colaboradores (2020)
foram encontrados valores de 72,17 a 77,67 °Brix em geleias de abacaxi pérola
acrescidos de flor de camomila e canela, entretanto não foi relatado a formação de
cristais em nenhuma das formulações. Sousa e colaboradores (2020) observaram o
aumento no teor de sólidos solúveis ao final de 90 dias de armazenamento em geleia
de buriti convencional, sendo assim, a formação de cristais pode se dar ao longo do
armazenamento.
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Todas as formulações podem ser classificadas como geleia do tipo extra, pois
apresentam pelo menos 50% de fruta fresca presente em sua composição e o restante
de açúcar conforme estabelecido pela Resolução CNNPA n° 12, de 1978 (BRASIL,
1978). No presente estudo, diferentes concentrações de açúcar foram testadas a fim de
observar a implicação sensorial relacionada ao sabor e à textura final da geleia. Da
mesma forma, Menin (2019) observou que o índice de aceitação no quesito sabor da
geleia de feijoa foi proporcional ao teor de açúcar, onde formulações do tipo comum e
extra obtiveram melhores notas quando comparado a formulações com redução de
açúcar, mas ainda assim apresentaram aceitação satisfatória. Em nosso estudo foi
notada diferença em relação ao dulçor nas três formulações, no entanto não foi
percebido realce no sabor da fruta gerado pelas diferentes concentrações de açúcar.
De acordo com a diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015) o consumo
de açúcar deve estar limitado, tanto para adultos quanto para crianças, a no máximo
10% da ingestão calórica total, podendo este valor ser reduzido a 5%. Apesar disso,
alimentos ricos em açúcar estão presentes no cotidiano da grande maioria dos
brasileiros, e segundo Ministério da Saúde, esse consumo chega ser até 50% a mais do
que o recomendado pela OMS (BRASIL, 2018). Ainda, o alto consumo de açúcar está
associado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, sendo assim,
a formulação F1 apresenta maior potencial no que diz respeito a qualidade nutricional
pois dentre as demais, esta possui o menor teor de açúcar.

Conclusão

A presente pesquisa buscou desenvolver um produto alimentar com caráter inovador a
partir de uma fruta regional pouco explorada pela indústria e que vem sendo esquecida
pela população. Assim, a geleia de coco catolé, demonstra um possível papel no resgate
da cultura alimentar do sertanejo e no fortalecimento da biodiversidade local, sendo
estimulado por meio de um alimento que se enquadra com o padrão moderno de
alimentação. Ainda, desenvolver produtos já conhecidos, como a geleia, somado ao
diferencial de apresentar sabor de uma fruta regional pode ser um fator fundamental
para a aceitação do produto pelo mercado, agregando valor econômico tanto no
segmento industrial, quanto para pequenos agricultores.
Sendo assim, as formulações testadas apresentaram resultados satisfatórios, que
entram em acordo com a legislação vigente e com a literatura. Outrossim, a formulação
F1 obteve maior destaque no âmbito nutricional por se tratar de uma formulação com
teor baixo em açúcar quando comparado às demais. Nesse sentido, o desenvolvimento
de alimentos processados que ofereçam qualidade nutricional superior pode se destacar
em um mercado que está em constante evolução, em que a busca de alimentos com
apelo “saudável” vem crescendo.
Ademais, os resultados obtidos também demonstraram a necessidade de mais testes
visando a melhoria dos aspectos físico-químicos, além de análises microbiológicas e
análises sensoriais. Ainda, o gel obtido no desenvolvimento da geleia, sugere possíveis
altos níveis de pectina no fruto, com isso é importante a realização de pesquisas que
quantifiquem este polissacarídeo, o qual não foi descrito na literatura até o presente
momento. Desse modo, é indispensável a continuidade de estudos no desenvolvimento
e caracterização da geleia de coco catolé, entretanto é válido ressaltar que o progresso
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da pesquisa foi prejudicado pela situação de pandemia causada pela doença COVID19 gerando a paralisação das atividades.
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Anexos

Tabela 1 - Análises físicas-químicas das formulações de geleia de coco catolé - Fonte:
Autoria Própria
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TÍTULO: Efeito da Dieta Cardioprotetora Brasileira e nozes sobre parâmetros
cardiometabólicos em pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio: um ensaio clínico
randomizado (estudo DICA-NUTS)
Resumo

A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte em todo o mundo.
Padrões dietéticos e alimentos funcionais podem ter um papel importante no manejo de
fatores de risco cardiovascular como obesidade e dislipidemia, bem como em
biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo. Porém, pouco se sabe quanto ao
efeito de dietas e nutrientes específicos sobre esses parâmetros em indivíduos
acometidos por infarto agudo do miocárdio (IAM). A Dieta Cardioprotetora Brasileira
(DicaBr) é baseada nas recomendações das diretrizes nutricionais brasileiras e em uma
estratégia de educação nutricional única e lúdica. Em um estudo piloto, esta dieta foi
efetiva na redução da pressão arterial (intragrupo) e massa corporal (entre grupos) em
indivíduos com doença cardiovascular (DCV) estabelecida. Entre os 18 pacientes
analisados até o presente momento, 13 deles são do sexo masculino, representando
72,2% da população do estudo e a idade média dos voluntários foi de 58 anos. As
características basais apresentaram um alto valor no que concerne ao LDL-c 89,93 ±
50,05 mg/dL no grupo intervenção e 107 ± 37,91 mg/dL no grupo controle, um baixo
valor de HDL-c, 38,38 ± 7,15 mg/dL e 37 ± 10,52 mg/dL no grupo intervenção e grupo
controle, respectivamente, e alto valor de triglicerídeos, sendo 160,67 ± 111,25 mg/dL e
156 ± 36,49 mg/dL.

Palavras-chave: Doença cardiovascular. Dieta cardioprotetora. Nozes.
TITLE: Effect of the Brazilian Cardioprotective Diet and nuts on cardiometabolic
parameters in post-acute myocardial infarction patients: a randomized clinical trial
(DICA-NUTS study
Abstract
Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death worldwide. Dietary patterns
and functional foods can play an important role in the management of cardiovascular risk
factors such as obesity and dyslipidemia, as well as in biomarkers of inflammation and
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oxidative stress. However, little is known about the effect of specific diets and nutrients
on these parameters in individuals with acute myocardial infarction (AMI). The Brazilian
Cardioprotective Diet (DicaBr) is based on the recommendations of the Brazilian
nutritional guidelines and on an unique and entertaining nutritional education strategy. In
a pilot study, this diet was effective in reducing blood pressure (intragroup) and body
mass (between groups) in individuals with established cardiovascular disease (CVD).
Among the 18 patients analyzed so far, 13 of them are male, representing 72.2% of the
study population and the average age of the volunteers was 58 years. Baseline
characteristics showed a high value with regard to LDL-c 89.93 ± 50.05 mg / dL in the
intervention group and 107 ± 37.91 mg / dL in the control group, a low HDL-c value, 38,
38 ± 7.15 mg / dL and 37 ± 10.52 mg / dL in the intervention group and control group,
respectively, and high triglyceride value, being 160.67 ± 111.25 mg / dL and 156 ± 36.49
mg / dL.

Keywords: Cardiovascular disease. Cardioprotective diet. Nuts.
Introdução
Atualmente, as Doenças Cardiovasculares (DCV) representam uma alta mortalidade no
mundo. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 17 milhões de
pessoas morrem a cada ano mundialmente por doenças cardiovasculares (DCV), sendo
essa a maior causa registrada de óbitos (WHO,2017). No Brasil, o Infarto Agudo do
Miocárdio (IAM) é uma das complicações clínicas da Doença Arterial Coronariana (DAC)
e, segundo dados do Ministério da Saúde, acomete aproximadamente 300.000
brasileiros anualmente (Ministério da Saúde, 2017). Entre 1987 e 1988 e 2008 e 2009,
a diminuição do consumo de alimentos saudáveis e o aumento do consumo de
alimentos ultraprocessados contribuíram para um incremento de aproximadamente
3.200 mortes por DAC (Rezende LF et al., 2016).
Nesse contexto, entre os fatores de risco das doenças cardiovasculares, tem-se dietas
inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e uso nocivo do álcool. Os efeitos desses
fatores comportamentais de risco podem se manifestar em indivíduos por meio de
pressão arterial elevada, glicemia alta, hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade (WHO,
2017). Assim, a dislipidemia, que é caracterizada pelos elevados níveis de lipídios no
sangue, é uma morbidade frequente nos pacientes com DAC, e sabe-se que padrões
alimentares e a ingestão de nutrientes podem ter um papel importante tanto na gênese
quanto na prevenção das dislipidemias (Shridhar K et al., 2018).
Dessa forma, um padrão alimentar não saudável, caracterizado pelo elevado consumo
de carne vermelha, carnes processadas, grãos refinados, manteiga, e baixo consumo
de frutas e vegetais estão associados ao risco de DAC (Zhang XY et al., 2015). O
consumo de alimentos ultraprocessados que costumam ter um maior teor de gordura
total, gordura saturada, adição de açúcar, densidade de energia e sal, juntamente com
uma menor densidade de fibra e vitaminas, também está vinculado ao comprometimento
da saúde cardiometabólica (Srour B et al., 2019). Assim, padrões alimentares saudáveis
como os propostos pela American Heart Association (AHA) e a MeDiet são exemplos
de uma alimentação cardioprotetora, com impacto direto sobre os lipídeos sanguíneos
(Lichtenstein AH et al., 2006).
No Brasil, recentemente foi elaborada a Dieta Cardioprotetora Brasileira (DicaBr), com
a finalidade de reduzir o risco cardiovascular de pessoas com sobrepeso ou obesidade,
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hipertensão, diabetes, níveis elevados de colesterol e/ou triglicerídeos, histórico de
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), histórico de de cirurgia de revascularização ou
histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) (Brasil, 2018). A proposta da DicaBr é
garantir uma ingestão adequada de nutrientes a partir de uma dieta local apropriada e
acessível, ou seja, não necessariamente por alimentos que compõem a MeDiet que
costumam ser inacessíveis para grande parte da população brasileira. Em um estudo
piloto (Weber B et al., 2012), a DicaBr foi efetiva na redução da pressão arterial e na
massa corporal em indivíduos com risco cardiovascular, no entanto seus efeitos nos
lipídeos plasmáticos não foram investigados de forma robusta.
Entre os alimentos cardioprotetores da DicaBr, tem-se o feijão, as frutas, legumes,
cereais integrais, as castanhas e azeite. As nozes verdadeiras são frutas secas,
espessas e muitas vezes contêm espinhos que recobrem sua semente (Judd WS et al.,
2002), em relação a qualidade protéica, esses alimentos apresentam uma boa parte dos
aminoácidos essenciais, com exceção da lisina e dos aminoácidos sulfurados. Além
disso apresentam um bom perfil de ácidos graxos, além disso, conteúdo considerável
de fitoesteróis, com 100 a 200 mg de β-sitosterol por 100 gramas de óleo; altos teores
de vitamina E e de selênio e, em alguns casos, de fibra alimentar, especialmente de
fibras insolúveis (Freitas e Naves, 2010). Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é de
identificar se a ingestão diária de castanhas altera o perfil lipídico, glicemia de jejum,
peso e IMC em pacientes pós IAM.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado cuja população é composta por pacientes
diagnosticados com IAM recente (60 a 180 dias). Como critérios de inclusão, os
pacientes deveriam ter idade maior ou igual 40 anos e terem sido diagnosticados com
IAMCSST ou IASSST prévio, definido conforme a V Diretriz Brasileira Sobre
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, e às VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e devidamente comprovado por meio de registros
médicos.
Foram excluídos pacientes com indicação de cirurgia de revascularização miocárdica
(enxerto/bypass); HIV positivo em tratamento/Sida; Doenças inflamatórias crônicas;
Câncer; Dependência química/etilismo; Uso crônico de anti-inflamatórios,
anticonvulsivantes e drogas imunossupressoras; Gravidez ou lactação; Usuários de
cadeiras de rodas sem condições de avaliação antropométrica; Obesidade extrema
(IMC ≥40kg/m²); Uso de suplementos dietéticos; Rejeição/alergia ao consumo de
oleaginosas e participação em outros estudos randomizados.
Sobre a logística do estudo, o convite aos participantes ocorreu primeiramente a partir
de convite via ligação telefônica para indivíduos com registro de internação hospitalar
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Após a explicação sobre os potenciais
riscos e benefícios, o objetivo e metodologia do estudo, os voluntários foram orientados
a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que fora assinado em
duas vias ficando uma com o participante e outra com o pesquisador. Os indivíduos na
primeira consulta foram randomizados com o auxílio de um sistema desenvolvido para
o estudo. A taxa de alocação foi de 1:1 para um dos dois grupos de estudo: 1) grupo
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Dica Br (grupo controle); ou 2) grupo Dica Br suplementada com um mix de nozes (grupo
intervenção).
No primeiro momento, todos os pacientes receberam a prescrição dietética com base
na cartilha da Dieta Cardioprotetora Brasileira (Dica Br), e o grupo intervenção recebeu
também 30g/dia de um mix de nozes (10g de amendoim, 10g de castanha de caju e 10g
castanha do Brasil). Todos os pacientes foram orientados a fazerem as consultas de
retorno de 30, 90 e 120 dias e também a última consulta após 150 dias da primeira
consulta, em que forma repetidos os exames bioquímicos do primeiro momento. Na
linha de base e no final do estudo (16 semanas), os parâmetros bioquímicos de
colesterol total, LDL-c, HDL-c, triglicerídeos e glicemia de jejum foram avaliados. Todas
as etapas do estudo ocorreram no PesqClin no Hospital Universitário Onofre Lopes
localizado em Natal-RN.
Para o cálculo do VET da dieta foram adotadas fórmulas de bolso. Para manutenção ou
obtenção do peso desejável foi utilizada a fórmula 25kcal/kg de peso atual (PA)
(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005). Já para a perda de peso, a fórmula
20kcal/PA. Quando houve a necessidade de recuperação de peso, o valor adotado foi
de 32 Kcal/PA. Para determinação da distribuição de nutrientes foram utilizadas as
diretrizes da SBC e da Sociedade Brasileira de Diabetes.
No folder elaborado para o paciente, foi utilizada a bandeira nacional como recurso para
auxiliar a lembrar da classificação de grupos que os alimentos pertencem. Pretendeuse, com isto, fazer com que o paciente associasse as cores da bandeira aos grupos
alimentares. Assim, os alimentos representados pela cor verde, que ocupa maior área
na bandeira, deveriam ser consumidos em maior quantidade. Para facilitar a prescrição
da dieta, os alimentos foram agrupados nos diferentes grupos de cores e listados em
duas tabelas. Uma para escolha no café da manhã e lanche e outra para almoço e
jantar. Nesta lista é possível entender o tamanho da porção do alimento que compõe
um coração verde/amarelo/azul. Cardápios de 1400kcal a 2400kcal foram elaborados
(com intervalo de 200kcal entre estes), e estipulada a quantidade e combinação correta
de corações verde/amarela/azul para cada cardápio, que apresente as características
(distribuição de nutrientes) determinadas pelas diretrizes brasileiras.
Além da prescrição dietética e do folder, o paciente recebeu material educativo e livro
de receitas testadas e adaptadas para o padrão proposto pela DicaBr, respeitando a
cultura e regionalidade das regiões brasileiras e utilizando-se somente alimentos
acessíveis e tipicamente brasileiros. Este material tem como objetivo ensinar e facilitar
as escolhas alimentares. O grupo DCB foi desencorajado a consumir quaisquer tipos de
nozes e oleaginosas. Para o grupo intervenção os pacientes tiveram o mesmo
atendimento que o grupo controle. Além disso, em cada consulta, receberam um kit com
nozes suficientes para 30 dias de tratamento (900 a 930g de nozes por mês,
considerando a ingestão de 30g/dia), e também um material educativo sobre o uso e
conservação dos alimentos. Os participantes foram aconselhados a não compartilhar as
nozes com a família, amigos, etc., e foram desencorajados a consumir quaisquer outros
tipos de nozes e oleaginosas além das oferecidas no estudo.

Resultados e Discussões
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Um total de 108 indivíduos foram testados para elegibilidade. Entretanto, 64 desses
pacientes foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão. Assim, 44
voluntários aptos iniciaram o estudo. Devido à pandemia do COVID-19, o ambulatório e
laboratório para coleta de sangue interromperam as suas atividade de pesquisa da
universidade. Assim 26 destes voluntários não chegaram a concluir todas as etapas da
pesquisa por falta de exames bioquímicos e/ou falta de avaliação antropométrica. Até o
momento,, a população do estudo até o determinado momento é de 18 pacientes como
demonstrado no fluxograma abaixo (Figura 1).
As características sócio-demográficas do grupo intervenção e do grupo controle podem
ser visualizadas na Tabela 1. Entre os 18 pacientes analisados até o presente momento,
13 deles são do sexo masculino, representando 72,2% da população do estudo e a
idade média dos voluntários foi de 58 anos. No Brasil, a maioria da população acometida
por infarto é do sexo masculino (Santos et al., 2018), o que corrobora para a população
basal do estudo ser também maioria do sexo masculino. Observa-se que não houve
diferença significativa entre os dois grupos, o que demonstra uma homogeneidade entre
eles.
Além disso, as características basais demonstram um alto valor no que concerne ao
LDL-c 89,93 ± 50,05 mg/dL no grupo alocado como intervenção e 107 ± 37,91 mg/dL no
grupo controle, que para a população com alguma categoria de risco cardiovascular
deve ser menor do que 70 mg/dL. Os valores basais também demonstraram um valor
baixo de HDL-c, sendo 38,38 ± 7,15 mg/dL e 37 ± 10,52 mg/dL no grupo intervenção e
grupo controle, respectivamente, que deve ser maior do que 40mg/dl. Os triglicerídeos,
que devem ter um valor menor do que 150 mg/dl também se mostrou acima do ideal em
ambos os grupos 160,67 ± 111,25 mg/dL e 156 ± 36,49 mg/dL. Esses valores são
referentes a Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da
aterosclerose, esse perfil lipídico com valores elevados demonstram o que já era
esperado de uma população acometida por infarto agudo do miocárdio recente.
Entretanto deve-se levar em conta que todos os pacientes relataram uso de
medicamento hipolipemiantes já na primeira consulta.
A glicemia também chama a atenção nos pacientes no momento basal do estudo.
Ambos os grupo apresentam valores elevados de glicemia em jejum, sendo 113 mg/dL
± 26,12 e 128 g/dL ± 58,72 as médias dos grupos intervenção e grupo controle,
respectivamente, sabendo que os valores de referência segundo a Sociedade Brasileira
de Diabetes são <100 para uma glicose de jejum considerada normoglicêmica. Nesse
sentido, a alimentação cardioprotetora brasileira, por incentivar o consumo de alimentos
in natura e excluir alimentos ultraprocessados pode vir a contribuir para a melhora da
glicemia nessa população. Entretanto, também não foram encontrados resultados
significativos em ambos os grupos.
Na Tabela 2,pode-se observar os exames bioquímicos de colesterol total, LDL-c, HDLc, triglicerídeos e glicemia de jejum realizados após as 16 semanas de
acompanhamento nutricional. Não foi encontrada diferença significativa intra-grupo, ou
seja, após 16 semanas o grupo intervenção não apresentou diferença significativa nos
exames bioquímicos após a suplementação com castanhas.
Há evidências sólidas na literatura de redução no colesterol total, triglicerídeos e LDL-c
com o consumo de nozes. O estudo de Eunice Mah et. al (2017) demonstra isto, e uma
revisão abrangente publicada mais recentemente por Schwingshackl et al. (2017)
forneceu resultados muito semelhantes. Em uma revisão sistemática, Altamimi M et al.
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(2020), mostraram um impacto positivo de uma dieta suplementada com diferentes tipos
de nozes como avelã, macadâmia, castanha de caju e amendoim em pacientes com
perfil lipídico não saudável, apresentando redução nos valores de LDL-c e triglicerídeos
e aumento do valor de HDL-c.
Esses estudos demonstram o consumo das nozes associado a desfechos positivos
importantes na população com risco cardiovascular. A literatura também demonstra
associação entre o consumo das nozes com mortalidade. Em estudo feito em 2010 por
Otto MC et al., 2016, aproximadamente 45% da mortalidade por doenças
cardiometabólicas no Brasil foi atribuída a uma dieta considerada subótima,
identificando inclusive que o baixo consumo de nozes (<16g/dia), um dos alimentos com
potencial cardioprotetor, foi responsável por 8% da mortalidade naquele ano
(aproximadamente 35.000 óbitos).
Porém, apesar da literatura relatar essa associação entre o consumo de castanhas e
melhora do perfil lipídico, os achados do presente estudo não evidenciam essa
associação. Algumas limitações do estudo podem ter contribuído para os resultados não
significativos entre a suplementação e a melhora do perfil lipídico. Entre elas, tem-se
uma população de estudo insuficiente (n=18). Devido à interrupção do recrutamento e
coleta de sangue durante a pandemia, não foi possível atingir o n de 50 pessoas
idealizado para o estudo.
Além disso, o estudo se propôs a avaliar a suplementação de 30g de nozes por quatro
meses. Nem todas intervenções com nozes encontraram reduções significativas no
perfil lipídico em geral. Essa divergência pode ser influenciada pelo tipo de população,
dose diária consumida, tempo da suplementação e concentrações basais de lipídios
séricos (Coates, A. et al, 2018).
Outra limitação que também pode ter contribuído para os resultados não serem
significativos é a adesão ao padrão alimentar proposto que deve ser avaliada por meio
de análise do consumo alimentar, uma variável que não foi incluída no presente
relatório. Vale salientar que o grupo intervenção e o grupo controle receberam as
mesmas orientações dietéticas (exceto quanto ao consumo de nozes) e já é
comprovado em literatura que uma boa orientação nutricional melhora o perfil de
nutrientes do paciente (Santo et al., 2018), mesmo sem suplementação, isso também
pode ter influenciado o fato de que não houve diferença significativa entre o grupo
intervenção e grupo controle após o período de acompanhamento nutricional.

Conclusão
A dieta cardioprotetora e a dieta cardioprotetora suplementada com nozes têm
benefícios comprovados cientificamente, porém, há grandes limitações no presente
estudo e no geral, considerando a população do estudo até o momento muito pequena
para avaliar e comparar resultados de forma mais sólida. Assim como o viés da adesão
do paciente a dieta, que é de suma importância para analisar se a dieta cardioprotetora
com nozes foi efetiva na redução do perfil lipídico.
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Figura 1. Fluxograma
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Tabela 1. Características basais dos participantes do estudo (t=0).
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Tabela 2. Exames bioquímicos de ambos os grupos antes e após a intervenção com
castanhas (n=18).
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TÍTULO: ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E A EDUCAÇÃO SOBRE SAÚDE
LGBT: OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO NA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Resumo
A saúde LGBT é respaldada pela Política Integral de Saúde LGBT do SUS, entretanto,
essa população continua sendo marginalizada e tendo inúmeras barreiras para seu
acesso equânime à saúde, sendo atribuições possíveis a isso uma abordagem curricular
incipiente sobre sexualidade e gênero. É preciso pensar uma maneira de levar os
tópicos em Saúde LGBT para uma educação libertadora que valorize a dialogicidade.
Assim, este estudo objetivou avaliar quais foram os componentes realizados
extracurricularmente – extensão, monitoria, iniciação científica e movimentos sociais –
que estiveram associados a um maior número de respostas positivas nos tópicos em
saúde LGBT nos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odontologia de
Instituições públicas de Ensino Superior do Rio Grande do Norte (IES). Selecionou-se
322 discentes para preencher um questionário previamente validado, em um estudo
transversal e analítico. Entre as atividades pesquisadas, apenas a média de tópicos em
saúde LGBT dos alunos que participaram de movimentos sociais (média de 14,37)
tiveram associação estatisticamente significativa (média de 10,75), com p=0,001. Dessa
maneira, se discutiu o impacto de uma educação contínua e autônoma que leva a
autorreflexão baseada na horizontalidade entre os diferentes tipos de vivências.
Portanto, esse estudo traz novas perspectivas dos mecanismos educacionais que
podem ser abordados para o ensino em saúde LGBT considerando o processo
educativo dos movimentos sociais modernos.
Palavras-chave: Gênero e Saúde, Minorias Sexuais e de Gênero, Avaliação
Educacional.
TITLE: EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND EDUCATION ON LGBT HEALTH:
SOCIAL MOVEMENTS AS AN AGENT OF TRANSFORMATION IN HEALTH
EDUCATION
Abstract
LGBT health is supported by SUS 'Comprehensive LGBT Health Policy, however, this
population remains marginalized and has restrictions on their equal access to health, as
there is an incipient curricular approach on sexuality and gender. It is necessary to think
of a way to take topics in LGBT Health to a liberating education that values dialogicity.
Thus, this study aimed to evaluate which components were performed extracurricularly
- extension, monitoring, scientific initiation, and social movements - that were associated
with a greater number of positive responses in LGBT health results in the courses of
Medicine, Nursing, Nutrition, and Dentistry of Institutions higher education institutions in

CIÊNCIAS DA VIDA

2235

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Rio Grande do Norte (IES). 322 students were selected to complete a previously
validated questionnaire in a cross-sectional and analytical study. Among the activities
surveyed, only the average of LGBT health topics among students who participated in
social movements (average of 14.37) had a statistically significant association (average
of 10.75), with p = 0.001. Therefore, the impact of continuous and autonomous education
that leads to self-reflection based on horizontality between different types of experiences
was discussed. Consequently, this study brings new possibilities of educational devices
that can be included for teaching in LGBT health considering the educational process of
modern social movements.
Keywords: Gender and Health, Sexual and Gender Minorities,Educational Assessment
Introdução
A marginalização da população LGBT, assim como o preconceito, é institucional. Assim,
ela também é presente no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos serviços de
atendimento à saúde. O aparato de repressão, responsável pelo afastamento de desse
grupo ao sistema de saúde, é constituído pela discriminação, falta de empatia, negação
ao tratamento e medo da estigmatização1. Além disso, a inutilização do nome social e
dos pronomes adequados, incapacidade de lidar com a experiência de ser e adoecer
como pessoa LGBT e o reforço de condutas heteronormativas criam um cenário de
constantes microagressões2 que se acumulam, tornando o acesso à saúde ainda mais
difícil.
Apesar desse cenário, a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT (PNSI-LGBT)
assegura o direito ao SUS, a integridade e a equidade desses sujeitos3. Através de
ferramentas como a Educação Permanente3 e a Educação Popular3 em Saúde, as
necessidades desse grupo tão plural deveriam ser atendidas, considerando a
interseccionalidade e o recorte individual de cada usuário. Entretanto, ainda há barreiras
como a falta de compreensão dos profissionais de saúde a respeito dessas vivências,
atribuída pela formação profissional incipiente nesses assuntos4.
Parte dessa dificuldade na educação de novos profissionais vem de um sistema
cisheteronormativo, ou seja, trazendo a heterossexualidade e a cisgeneridade como
único aspecto viável, e, assim, produz um currículo universitário que não aborda o
conhecimento nem habilidades para as especificidades da saúde LGBT. Quando há
maior qualificação de assuntos sobre esses quesitos são frutos de abordagens que vão
além do currículo tradicional exposto à universidade5. Essa situação pode ser vista pela
falta de similaridade entre a realidade brasileira e o currículo médico atual. Por exemplo,
com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina, por mais que se aumentou o uso
de metodologias ativas no curso de Medicina, o atual currículo ainda é engessado
justamente pela falta de sua identidade6. Assim, ao pensar no ensino em saúde LGBT
no Brasil, tal conjunção se agrava ainda mais, visto que essa realidade, assim como as
suas identidades, não segue um padrão definido internacionalmente, como exemplo, a
construção da identidade travesti7 possui fatores de renda, da localização, econômicos,
políticos, educacionais e da autopercepção que, em coexistência, a diferem da
transexualidade.
O ensino sobre a sexualidade é fragmentado e reducionista, com um viés biopatológico,
sem pensar na construção da sexualidade e do seu fator determinante no processo
saúde-doença8. Tal cenário em que o ensino não favorece o diálogo ativo, através da
lógica da dialogicidade9 explicitada por Paulo Freire, não realiza o papel fundamental
da educação que é a libertação. Quando não há diálogo na aprendizagem, nos métodos
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e na seleção de conteúdos, o processo de opressão se torna contínuo, seja pela falta
de entendimento dos assuntos ensinados ou pela falta de criação de empatia pela
realidade desse grupo. Assim, o profissional de saúde, que tem inerente papel social
disruptivo10, performará esse ciclo vicioso de opressão que impacta diretamente o
acesso à saúde da população LGBT.
Dessa maneira, questiona-se como criar um ensino que seja libertador ao pensar nos
corpos LGBTs não só como objetos de estudo e diagnóstico, mas sim construções de
uma sociedade que frequentemente os violenta e desrespeita suas idiossincrasias.
Partindo do pressuposto da educação a partir da práxis11, pelo ensino feito através da
articulação dos saberes teóricos e práticos entre o docente, discente e o mundo ao
redor, este estudo objetiva avaliar quais foram os componentes realizados além do
currículo formal – projetos de extensão, monitorias, movimentos sociais e iniciação
científica – que proporcionaram um maior conhecimento sobre conceitos em saúde
LGBT nos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia em IES públicas
do Estado do Rio Grande do Norte.

Metodologia
Este estudo é transversal e analítico. Para isso, selecionou-se discentes dos cursos de
Medicina, Nutrição, Odontologia e Enfermagem que estavam regularmente matriculados
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e na Universidade Estadual
do Rio Grande do Norte (UERN) e possuíam uma carga horária concluída mínima de
80%. Os questionários foram auto aplicados, com a facilitação dos contribuintes do
estudo, de modo presencial nas cidades de Natal, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros e
Santa Cruz, entre junho a outubro de 2019.
Foram selecionados os cursos de graduação que apresentaram melhores resultados
em relação à formação sobre saúde LGBT. Com censo baseado no número de
matriculados, ao todo, foram selecionados 359 alunos. Foram excluídos os discentes
que não estavam presentes no momento da aplicação e os que não se sentiram à
vontade para participar da pesquisa, resultando em um total de 322.
O critério de seleção dos cursos foram a disponibilidade da turma, ou seja, se elas se
reuniam em um local físico para a aplicação do questionário, a inserção profissional no
SUS.
O questionário, previamente validado, perguntava aos estudantes sobre sua instituição,
curso, cidade do curso, cor da pele, gênero, orientação sexual, idade, religião e renda
familiar. Além disso, havia 30 questões relacionadas à identidade de gênero, orientação
sexual, assistência à saúde e políticas públicas, buscando avaliar o conhecimento
desses discentes nessas áreas. Foi feito um SCORE, contabilizando a resposta positiva
como um ponto em cada uma dessas questões.
Utilizou-se de U de Mann-Whitney e frequências absolutas e relativas para a análise dos
dados obtidos. A significância das associações foi considerada ao obter um p<0,05 e as
análises foram feitas no software SPSS 25.0.
A pesquisa priorizou o sigilo dos participantes como determinado pela Resolução no
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e recebeu parecer positivo do Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob CAAE no 99895918.0.0000.5292 e
03199818.5.0000.5292.

Resultados e Discussões

RESULTADOS
Dos 322 estudantes, 238 são discentes da UFRN (73,9%). Entre os cursos, 130 (40,4%),
73 (22,7%), 60 (18,6%) e 59 (18,3%) estavam cursando, respectivamente, enfermagem,
medicina, odontologia e nutrição. Entre eles, 224 (69,6%) são do sexo feminino. 59%
dos que responderam esse tópico alegaram receber até 3 salários mínimos. 178 (55,3%)
afirmaram ter seu ingresso na universidade pela modalidade ampla concorrência. 159
(49,4%) alegaram ser brancas, enquanto 153 (47,5%) se identificam como negras
(pretas e pardas) e 7 (2,2%) se identificam como amarelos. 178 (55,3%) se consideram
pertencentes a fé cristã católica. 264 (82%) são heterossexuais, seguidos por 34
(10,6%) homossexuais e 21 (6,5%) bissexuais. 47 (14,6%) se sentem pertencentes à
população LGBT. Dos discentes, 207 (64,3%) participaram de iniciação científica, 292
(90,7%) de projetos de extensão, 161 (50%) de monitorias e, por fim, 102 (31,7%)
estiveram em contato com movimentos sociais.
A média do SCORE dos estudantes que participaram ou não de iniciação científica foi
de 11,30 e 12,96, respectivamente, apresentando p=0,138. Já os alunos que fizeram ou
não projetos de extensão tiveram média de 11,77 e 13,10, resultando em p=0,408.
Aqueles que fizeram monitoria ou não ficaram com média igual a 11,42 e 12,37, com
p=0,374. E, por fim, os discentes que tiveram contato ou não com movimentos sociais
obtiveram média de 14,37 e 10,75, apresentando p=0,001.
DISCUSSÃO
A partir dos dados acima, pode-se perceber que a participação em movimentos sociais
configuraram associação estatisticamente significativa em relação a média no escore
de tópicos em Saúde LGBT, ao contrário do que foi visto com as outras atividades.
Em um estudo12 realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, utilizou-se de entrevistas
semiestruturadas para questionar 12 alunos de Psicologia do 10º períodoa respeito de
sua compreensão sobre saúde LGBT. Como resultado, percebeu-se que há um baixo
investimento e baixa compreensão desse tema, atribuindo a responsabilidade para a
Universidade por conta desse resultado. A presença da discussão sobre esses aspectos
da sexualidade fica encarregada a docentes que a ministram por sua própria opção, por
conta de uma flexibilização da própria matéria, e não por orientação do curso.
Já em uma pesquisa exploratória e descritiva realizada no Piauí13, analisaram-se
qualitativamente 14 médicos que atuam na atenção básica à saúde através de
entrevistas semiestruturadas. Como resultado, duas categorias distintas surgiram: a
primeira apontou a necessidade da de construção médico-científico sobre saúde LGBT,
atribuindo essas faltas à formação curricular do curso de Medicina e ao serviço de saúde
que não oferece as devidas capacitações, já a segunda apontou para as fragilidades
desse tipo de cuidado, denotando as realidades da assistência a essas pessoas nas
unidades de saúde.
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Por fim, em um estudo realizado na Universidade de Ottawa14, 671 pessoas foram
convidadas para responder uma pesquisa feita online. A taxa de resposta foi de 15,4%
(103/671). Essa pesquisa buscou avaliar se os estudantes de medicina perceberam
algum tipo de discriminação em seu ambiente de aprendizado e determinar seu nível de
conforto no cuidado aos pacientes LGBTs. 14,6% afirmaram ter presenciado um
momento de discriminação, enquanto 31,1% de heterossexismo. 41,7% reportou ter
escutado piadas, rumores e/ou bullying por colegas estudantes ou membros da equipe
de saúde. Pessoas LGBTs afirmaram ter presenciado um maior número de ocorrências
de discriminação ou heterossexismo do que aqueles não-LGBTs.
Esses estudos demonstram a falta de compreensão a respeito das especificidades de
ser LGBT pelos discentes e por profissionais de saúde. Isso é atribuído em grande parte
pela insuficiência do currículo ao lidar com esses assuntos, assim como a falta de uma
normativa que padronize como será feita essa abordagem. Além disso, a última
pesquisa demonstra que quanto maior o conhecimento das pessoas nessas questões,
mais eles identificaram situações de opressão. Isso é resultado direto da falta de
conhecimento daqueles que não vivenciam tais situações continuamente, não se
tornando sensíveis à questão. Este artigo presente se relaciona com os estudos citados
ao propor algumas sugestões de como transformar o ensino em Saúde LGBT o mais
efetivo possível ao incorporar discussões do que é o Outro através de eixos objetivos e
subjetivos, pensando em um modelo educacional horizontal e auto reflexivo.
AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A extensão universitária promove uma relação de transformação entre a Universidade
e outros setores da sociedade, associando a pesquisa, em um processo educativo,
cultural, científico, interdisciplinar e político15. Os programas de monitoria e de iniciação
científica também promovem tal diálogo ao unir o discente com o orientador
responsável, trazendo conceitos além da grade curricular prevista na universidade.
Essas três atividades, no entanto, tem uma característica em comum. São focadas em
um objetivo específico, um propósito para a construção do conhecimento. Essa
característica pode explicar o motivo dessas três atividades não constituírem
associação estatística, vista que, por mais que a especificidade seja necessária para a
construção do conhecimento, os tópicos em saúde LGBT necessitam de diálogo entre
as mais diversas áreas e reflexão de si e da realidade em torno do estudante.
OS MOVIMENTOS SOCIAIS
Os movimentos sociais surgem de uma contestação da sociedade e de suas
características opressivas, lutando por transformações na estrutura social16. Essas
lutas são expressões de contradições, seja por uma situação de vulnerabilidade ou
subalternidade, essas vivências se tornam invisíveis. Sua luta em busca de sua
cidadania e de sua vida digna é um reflexo do ímpeto em ter sua voz, conhecimentos e
culturas reconhecidas como válidas.
Essas formas de reivindicação possuem seis elementos constituintes, que são o seu
caráter coletivo, sua continuidade, seu combate às injustiças, sua transversalidade,
potencial de causar mudanças e recuperação de dignidade através de
reconhecimento17. Os novos movimentos sociais vão além de uma indignação causada
pelas relações de produção, mas se atentam a qualidade de vida, igualdade e justiça e
uma necessidade intrínseca de ser compreendido a partir de suas diferenças, as
valorizando e as reconhecendo. Dessa forma, há uma nova relação entre a realidade,
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manifestada nos recortes de classe social entre os movimentos, subjetividade e
cidadania.
Seu papel educativo é baseado no diálogo9 e no questionamento. Ao visualizarem uma
nova estrutura social, suas ações, lutas e organizações coletivas se transformam em
propósito educacional. Esse novo tipo de dinâmica, alheia ao movimento já estruturado,
repensa e altera a direção da educação18. Ou seja, quanto maior o movimento pensado
em uma outra possibilidade, maior o potencial de transformação radical da educação.
Além disso, de acordo com Paulo Freire em a Pedagogia do Oprimido, o existir humano
é formado pela práxis na pronúncia e na ação para modificar e se modificar nesse
mundo9. Essa problematização contínua exige novas ações-reflexões, em movimento
inacabado.
Portanto, o papel educativo do movimento social pode ser visto como modificante, de
uma estrutura tanto externa quanto interna. Se por em reflexão, visualizando seus
preconceitos e suas faltas, constroem um conhecimento mais duradouro, pois parte da
dinâmica da análise de si e do outro. É um exercício constante que não pode ser
transmitido apenas com uma disciplina que ofereça encontros regulares em
determinado semestre da formação, visto que essa abordagem é ligada inerentemente
ao espaço e tempo de onde e quando ela é realizada. Por outro lado, a modificação
vista em movimentos sociais tem caráter transversal. Seu movimento é transformador.
O movimento LGBT ainda tem sua expressão inserida em um meio político-ideológico,
de modo a reconhecer suas ferramentas emancipatórias, estas sendo a democracia19
e a educação. Sua luta busca as brechas do discurso opressor, criando a sua própria
emancipação com base na sua autonomia de ser, de trabalhar, de vestir e de viver. Essa
conquista de direitos e igualdade são essenciais para a democracia não conter em si
normas hegemônicas que causam ainda mais exclusão19. Sendo assim, esse
movimento não só empodera os seres que estão dentro desse movimento social, mas
criam uma visão panorâmica das outras necessidades de diferentes pessoas. Para isso,
é necessário um processo árduo de construção de empatia, políticas públicas que se
baseiam na equidade e da educação com um papel não só libertador, mas também
empoderador.
A formação de um grupo de pessoas que se identificam também influencia seu
aprendizado. Os indivíduos são formados por múltiplas camadas de identidade que são
associadas aos grupos sociais que frequentam, com papel modelador do
comportamento em sociedade20, principalmente para identidades não normativas.
Dessa forma, o contato com uma heterogeneidade de pessoas dentro de um movimento
social abre o horizonte de possibilidades de existências para uma pessoa que se
adequará socialmente ao respeito aqueles indivíduos que também fazem parte desse
grupo, ou seja, dentro de um movimento social poderá haver contato com pessoas que
expressam gênero e sexualidade destoantes do padrão, ampliando as perspectivas ao
olhar para pessoas como semelhantes que fogem da norma heteronormativa21.
AS NOVAS MANEIRAS DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES
A utilização das redes sociais possibilita novas formas de se pensar em um movimento
social, a partir de maneiras inusitadas de formação de um coletivo, compartilhamento
de informações e participação social22. O acesso à internet já é massivo entre as
gerações mais jovens, sendo componentes fundamentais até mesmo na grade
curricular normal. Como exemplo dessa importância, a UFRN possibilitou auxílios
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financeiros aos discentes para o acesso à internet e aos instrumentos eletrônicos, por
conta da pandemia pelo COVID-1923, 24.
Essas redes são um instrumento para a facilitação de olhar novas formas de
diversidade, criando diálogos22. Entretanto, elas ainda são condicionadas ao meio em
que estão inseridas. Sua utilização que oportuna ao diálogo é uma escolha do usuário
e do meio político, cultural e econômico em que ele está inserido. Essas novas
tecnologias alteram a forma que a informação é percebida, uma vez que os utilizadores
não só recebem as informações, mas também as criam e as compartilham, oferecendo
maior controle, produção, distribuição e consumo desses conteúdos22.
O indivíduo, agora dono do seu próprio repertório de dados, possui poder para criar suas
próprias conexões, afastando-se de meios de comunicação em massa e dos canais
controlados ou influenciados por instituições e organizações25. Assim, as redes sociais
se tornam canais de horizontalidade para muitas pessoas libertas de um julgamento
repressor de autoridades baseadas na hegemonia social e de costumes. A própria visão
horizontal já pode ser quebradora de barreiras, uma vez que ela em si desconstrói
padrões de dominação pré-existentes e fazem as pessoas mais sensíveis para poder
se informar sobre o outro.
É possível identificar um conjunto de características em comuns nos movimentos sociais
que se associam ao uso das redes sociais: 1) a ligação é feita por múltiplas plataformas,
2) têm início nas redes sociais porém se transformam em movimentos de ocupação
física em espaços urbanos, 3) são globais e locais ao mesmo tempo, 4) são formados
espontaneamente, 5) têm o poder de se tornar viral, 6) há transição entre “indignação”
para “esperança” por conta da deliberação de um “espaço de autonomia”, 7) Em todas
as suas plataformas virtuais e físicas, desencadeiam uma ideia de união, 8) são
inerentemente auto reflexivos, 9) raramente são “movimentos programáticos”24, 26.
Ao pensar em um movimento social como um grupo, é natural que ele também esteja
representado no meio virtual. A organização dessas pessoas permite assim tanto a
superação do julgamento do outro que virá seu companheiro de luta, como também
poder de formação a respeito dos tópicos essenciais sobre a pauta LGBT. Um estudo
conduzido em uma grande cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, a partir de 33
entrevistas semiestruturadas com participantes pertencentes à comunidade LGBT,
mostrou que a informação online é mais usada que métodos de aprendizado
tradicionais, incluindo informações a respeito da saúde sexual27.
A formação e a construção do grupo, fator importante para os movimentos sociais, se
amplia para uma estrutura massiva de replicação de informação que atinge inclusive
pessoas que não fazem parte diretamente desse mesmo movimento. Com isso, o papel
educador surtirá efeito não só naquelas pessoas dos grupos já predisponentes, como o
movimento LGBT, mas também em diferentes movimentos que se conectam a partir da
presença de pessoas LGBTs os quais estão em luta não só por essa condição de ser,
mas pelas múltiplas opressões que determinam sua indignação e, assim, sua esperança
para a construção de um dia que ele será um indivíduo integralmente respeitado, seja
pela sua cor de pele, religião, sexualidade, gênero, renda, condições de moradia e todos
os possíveis determinantes de violação ao padrão hegemônico.
Pelo fato de este estudo ser transversal, não é possível estabelecer relações de causa
e efeito, uma vez que são obtidas em um recorte temporal delimitado. Porém, este
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estudo tem sua importância por abordar questões pouco exploradas nos demais estudos
nacionais, trazendo, assim, novas perspectivas de análise.

Conclusão

Entre os estudantes que responderam o questionário, os que participaram de
movimentos sociais conseguiram acessar mais informações sobre saúde LGBT, logo,
possuem um perfil mais adequado para lidar com diversidade nos territórios da saúde.
Tal dado pode ser explicado pela presença dos fatores educativos nos movimentos
sociais, ligando a teoria e a prática transversalmente e distribuindo informações em
diferentes grupos e movimentos. A educação nessas situações se torna um instrumento
de autonomia e autorreflexão. O Outro é visto como semelhante e por meio das próprias
reivindicações e informações partilhadas por essa pessoa, o processo de aprendizado
da demanda alheia se torna constante e paulatino. A informação sobre as demandas
específicas da saúde desse grupo não são mais estranhas e distantes, mas agora fazem
parte da construção identitária do sujeito.
Sendo assim, é necessário criar mecanismos para aumentar o número de estudantes
da área de saúde nessas atividades, visto que apenas 31,7% desses discentes
participaram dos movimentos. Também, as temáticas em saúde LGBT podem ser
incluídas como tema transversal em todas as atividades que tem como formar um
profissional de saúde com olhar crítico e voltado para atuação nos territórios de saúde.
O olhar ao outro, a desconstrução de preconceitos e o sentimento de irmandade e
importância com o diferente são exercícios que acompanham não só a vida acadêmica,
mas extrapolam para a experiência de ser o que se é. Espera-se que tal prática seja
cada vez mais incorporada. Para algumas pessoas, é necessário que ela seja reforçada
ou relembrada. Já para outras, é necessário introduzi-las em tal perspectiva, a fim de a
diversidade ser plenamente assistida pelos profissionais e pelo sistema de saúde.
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TÍTULO: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO TRABALHO EMBARCADO
TERCEIRIZADO
Resumo

Os profissionais que trabalham em plataformas de extração de petróleo offshore,
segmento que possui uma boa quantidade de mão de obra terceirizada, possuem
características marcantes, pois são submetidos a condições de trabalho adversas,
como: o perigo, a complexidade, o caráter contínuo e a dimensão coletiva. Diante disso,
objetivamos elencar as potencialidades e fragilidades enfrentadas no trabalho
embarcado; e relatar as narrativas das condições e relações de trabalho presentes nas
plataformas de petróleo. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa,
desenvolvido em Paracuru-CE. Os resultados demonstram que, uma série de
consequências negativas para a saúde dos trabalhadores podem ser percebidas em
decorrência da lógica da terceirização. Eles preferem submeter-se a condições
diferenciadas com relação aos efetivos, como: salários discrepantes, segregação nas
condições de estadia na plataforma, assim como a diferença na quantidade de dias de
folga, embarque e desembarque, diferenças nas relações entre o superior e o
trabalhador. Tudo isso devido à grande reserva de mercado existente e, de modo
específico, para manterem suas vidas de forma digna. É necessária a elaboração de
políticas e ações que sejam capazes de intervir e promover a saúde do profissional
offshore diante das condições diárias de trabalho que, claramente, não são ideais.

Palavras-chave: Condições de trabalho. Terceirização. Indústria petrolífera offshore.
TITLE: POTENTIALITIES AND FRAGILITIES OF THIRD-PARTY EMBARKED WORK
Abstract

The professionals who work on offshore oil extraction platforms, a segment that has a
good amount of outsourced labor, have remarkable characteristics, as they are subjected
to adverse working conditions, such as: danger, complexity, continuous character and
collective dimension. In view of this, we aim to list the strengths and weaknesses faced
in the embedded work; and to report the narratives of the working conditions and
relationships present in the oil platforms. It is a case study, with a qualitative approach,
developed in Paracuru-CE. The results demonstrate that a series of negative
consequences for workers' health can be perceived as a result of the outsourcing logic.
They prefer to be subject to different conditions with respect to staff, such as: differing
wages, segregation in the conditions of stay on the platform, as well as the difference in
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the number of days off, boarding and disembarking, differences in the relations between
the superior and the worker . All of this is due to the large existing market reserve and,
specifically, to maintain their lives in a dignified manner. It is necessary to develop
policies and actions that are capable of intervening and promoting the health of the
offshore professional in the face of daily work conditions that are clearly not ideal.

Keywords: Work conditions. Outsourcing. Offshore oil industry.
Introdução
Dentre os aspectos que têm caracterizado o mundo do trabalho, a expansão dos
assalariados médios e de serviços permite a incorporação de grandes contingentes
provenientes do processo de reestruturação produtiva industrial, também da
desindustrialização. Entretanto, é importante destacar que as mudanças
organizacionais, tecnológicas e nas formas de gestão, também vêm afetando o setor de
serviços que, a cada dia, mais se submete à racionalidade do capital, através da
subordinação ao mundo produtivo (ANTUNES, 2003).
A reestruturação produtiva destaca-se como um processo de implantação de inovações
tecnológicas e organizacionais, oriundas do chamado modelo japonês de produção, que
as empresas ocidentais tentaram incorporar, a partir dos anos 80, inclusive o Brasil
(FIGUEIREDO et al, 2007). As mudanças decorrentes dela, ocasionaram um pacote de
transformações: a superexploração da força de trabalho, através de baixos salários;
ritmos de produção intensificados e jornadas de trabalho prolongadas (ANTUNES,
2014).
Os trabalhadores terceirizados, por exemplo, estão expostos a múltiplas formas de
trabalho precário: nos tipos de contratos, na remuneração, nas condições de trabalho,
de saúde e representação sindical (DRUCK, 2011). Em contrapartida, o processo de
terceirização, tem estado em franca disseminação em diversas áreas de trabalho e a
indústria do petróleo não foge a este contexto.
O processo de propagação da terceirização no setor petrolífero teve início nas primeiras
décadas do século XX, sendo realizado pela contratação de produtos e serviços
especializados, oferecidos por firmas terceiras. O que atualmente funciona como um
fenômeno predisponente para o avanço da terceirização no setor de extração de
petróleo, em especial o offshore (FIGUEIREDO et al, 2007).
O segmento petrolífero emprega mão-de-obra considerável numa longa cadeia
produtiva que envolve diversas empresas na exploração e extração de óleo e gás.
Divididas em inúmeros setores, como o de logística, refino, indústria naval e tantos
outros capazes de viabilizar a exploração, distribuição e comercialização. Trata-se de
um ramo em que grandes lucros são obtidos, porém, com a participação e o trabalho de
muitas mãos além dos proprietários, acionistas, investidores e especuladores
financeiros (ADAMS, 2016).
Figueiredo (2015) afirma que os profissionais que trabalham em plataformas de extração
de petróleo offshore possuem características marcantes, pois são submetidos a
condições de trabalho adversas: o perigo, que está relacionado ao elevado e constante
risco de acidente a que estão expostos; a complexidade, devido a existência de diversas
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atividades de risco coexistindo; o caráter contínuo em virtude do trabalho e da produção
ininterruptos; e a dimensão coletiva, do fato de todos estarem sujeitos ao risco,
independente de estarem dentro ou fora da área de produção (FERREIRA; IGUTI,
2003).
Sampaio, Borsoi e Ruiz (1998), em estudo realizado em plataformas da costa do estado
do Ceará, afirmam que os profissionais terceirizados offshore enfrentam, uma
diversidade de más condições de trabalho e vida no período em que se encontram
embarcados na plataforma.
Para tanto, adotamos as seguintes questões de pesquisa: Quais as potencialidades e
as fragilidades enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados em regime de embarque
nessas plataformas? Quais são as narrativas das condições e relações de trabalho dos
profissionais terceirizados de manutenção nas plataformas marítimas de extração de
petróleo?
Diante disso, objetivamos elencar as potencialidades e fragilidades enfrentadas no
trabalho embarcado; e relatar as narrativas das condições e relações de trabalho
presentes nas plataformas de petróleo.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa. Para
Minayo (2013), as pesquisas qualitativas preocupam-se com o nível de realidade que
não pode ser quantificado, ou seja, trabalham com um universo de significados, motivos,
valores, atitudes, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.
O estudo está vinculado a uma pesquisa maior, em nível de mestrado acadêmico,
realizado em Paracuru, município do interior do estado do Ceará, o estudo foi
desenvolvido com uma amostra composta por profissionais de uma empresa de
terceirização de serviços de manutenção, no setor petrolífero offshore da bacia Potiguar,
da costa marítima da região Nordeste do Brasil, a qual conta com 2.300 funcionários,
os quais são distribuídos em seis unidades pelo Brasil.
Na unidade de Paracuru/CE, onde foi composta a amostra deste estudo, a empresa
interposta conta com 68 profissionais prestando serviço no referido ramo, dos quais 63
estão trabalhando em regime de embarque em plataformas de extração de petróleo.
Foram incluídos nesta investigação apenas profissionais lotados na unidade de trabalho
em estudo com vínculo empregatício na modalidade de serviço offshore. Foram
excluídos os que estavam de férias, licença ou afastamento durante o período de coleta
de dados, totalizando 13 trabalhadores.
Para coletar uma parte dos dados, utilizamos a entrevista semiestruturada, defendida
por Bardin (2016) como sendo um método de coleta de material verbal em profundidade
que, com um roteiro focalizado no tema em estudo, deixa o entrevistado livre e, por isso,
a resposta coleta sua subjetividade. Além da entrevista, aplicamos um questionário
sociodemográfico, previamente elaborado, com 24 questões, sendo perguntas
fechadas, para coletar os dados do perfil dos profissionais e do trabalho desempenhado,
isto é, as informações que não foram abordadas durante as entrevistas.
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Para auxiliar a análise dos dados coletados por meio das entrevistas, utilizamos o
software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionnaires (IRAMUTEQ), um programa informático gratuito que, ancorado no
software R, possibilita diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais
e tabelas de indivíduos por palavras.
Para a análise dos dados da entrevista, utilizamos a técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2016), cujo objetivo é analisar a fala, isto é, o aspecto individual da linguagem
realizada por emissores identificáveis, de modo a levar em consideração as
significações (conteúdo) e, eventualmente, a sua forma e distribuição para, desta forma,
conhecer o que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.
Para organização da análise, estabelecemos três polos cronológicos: a pré-análise, a
exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A
pré-análise é a fase de organização dos dados e, para sistematização destes, as
entrevistas foram transcritas na íntegra, incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como
os estímulos do pesquisador (BARDIN, 2016).
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cumprimento à
Resolução 466/2012 e aprovado com parecer de nº 2.569.125. Foram apresentados e
assinados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de
autorização para gravação de voz.

Resultados e Discussões

O estudo contou com a entrevista de 13 trabalhadores: 05 mecânicos, 01 eletricistas,
04 instrumentistas, 01 Almoxarife, 01 guindasteiro e 01 supervisor das áreas de
mecânica e guindaste. Ambos do sexo masculino.
Com relação a faixa etária, (09) dos entrevistados possui idade entre 41 e 60 anos,
também apareceram entrevistados com menos de 40 (03) e mais de 60 anos (01). Em
se tratando do estado civil, 10 são casados, 02 estão em união estável e apenas 01 dos
entrevistados enquadrou-se na categoria de solteiro.
Quanto à cor/raça, embora tenha apresentado uma diversificação, a maioria dos
entrevistados se declarou branca (05) e parda (05), porém surgindo também a presença
de 01 preta, 01 indígena e 01 amarela.
Em relação ao nível de escolaridade: 01 possui pós-graduação, 01 possui ensino médio
técnico incompleto, 02 possuem ensino médio completo e (09) possuem curso técnico
completo relacionado à sua função: eletrotécnica, eletrônica, automação e mecânica.
Mesmo todos trabalhando nas plataformas marítimas da costa de Paracurú, no estado
do Ceará, apenas 03 residem neste estado. Os demais estão distribuídos no estado do
Rio Grande do Norte (06) e entre os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Muitos deles relataram ser a faixa salarial o motivo para trabalharem embarcados: o
almoxarife recebe de R$ 1.500,00 a 2.000,00 reais; os mecânicos e eletricistas entre R$
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2.001,00 e 3.000,00 reais; os instrumentistas e os guindasteiros entre R$ 3.000,00 e
4.000,00; e o supervisor mais de 4.000,00. Eles ainda recebem adicionais referentes à
periculosidade, insalubridade ou sobreaviso e alguns benefícios, como: plano de saúde
para eles, cônjuge e filhos.
Com a rotatividade de empresas contratadas pela Petrobras por licitação e pela reserva
de mercado, marcada por grande quantitativo de profissionais desempregados, os
profissionais sofreram perdas salariais e de benefícios, gerando indignação. Contudo,
todos os profissionais afirmaram que estão satisfeitos com o trabalho.
Dentre os respondentes, 01 trabalha a menos de 05 anos em plataforma, 04 trabalham
entre 6 e 10 anos embarcados, 02 trabalham entre 11 e 15 anos, 05 trabalham entre 16
e 20 anos e 01 trabalha há mais de 30 anos embarcado em plataforma de extração de
petróleo.
Sobre sua própria condição de saúde: 02 relataram ser regular, 09 afirmaram ser boa e
02, ótima. Dentre eles, 02 são hipertensos, 01 é hipertenso e cardiopata, 01 é hipertenso
e obeso, 01 é obeso e apresenta problemas articulares, 08 dizem não ter nenhuma
doença. 11 afirmaram nunca ter sofrido nenhum acidente de trabalho, 02 disseram ter
sofrido acidente de trabalho, mas em outras empresas. Entretanto, 10 relataram já terem
sofrido algum ou vários incidentes de trabalho.
Potencialidades e fragilidades enfrentadas no trabalho embarcado
Dentre as características do trabalho embarcado em plataformas marítimas de extração
de petróleo, podemos destacar o confinamento no ambiente da plataforma e o
isolamento da vida social convencional, características singulares se comparadas a
outros tipos de trabalho. Somadas a jornada de trabalho de 12 horas diárias, com
intervalos de 1 hora para as refeições no período da manhã e da tarde, para os que
trabalham no turno diurno. Essa carga horária se estende por 14 dias ininterruptos, no
caso dos profissionais terceirizados.
O dia-a-dia da plataforma é marcado por uma série de normas e orientações a serem
seguidas. Os trabalhadores assistem periodicamente a vídeos e palestras com
instruções relacionadas a vários aspectos como: convivência, segurança e
procedimentos a serem seguidos em casos de emergência. E realizam exercícios
simulados de situações de emergência.
Dentre as instruções de convivência, orienta-se: o respeito aos profissionais que estão
em horário de descanso; ser breve nas mensagens ao utilizar os sistemas de
comunicação; que haja ordem, limpeza e organização do local de trabalho; colaboração
com a limpeza e organização dos locais de convívio comum; dirigir-se à enfermaria em
caso de sentir-se mal e evitar automedicação. Proibição de uso de trajes com camisa
sem manga; uso de aparelhos eletrônicos em viva-voz ou ambiente; não falar alto nos
corredores. A academia não pode ser utilizada entre o horário das 22h às 6h. O horário
de acesso ao refeitório, depende de cada refeição e público. Entre outras orientações,
a sala de lazer só deve ser utilizada em horários de folga e a mesma possui uma
televisão, de uso coletivo, com programação de transmissão predefinida.
As orientações de segurança são as mais extensas. Regras como utilização obrigatória
dos EPI; realização de trabalho somente com a Permissão de Trabalho (PT) válida;
assim como, alerta ao profissional para que fique atento ao ambiente de trabalho como
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um todo, especialmente às partes mecânicas em movimento e energias residuais
(pressão, temperaturas extremas e energia elétrica). Nas áreas de operação, é proibido
o uso de equipamentos eletrônicos não autorizados pela Petrobras; é obrigatório o uso
do fardamento identificado como nome e tipo sanguíneo; é vedada a utilização de
adornos metálicos; é proibido o consumo de álcool e outras drogas. Fumar é permitido,
porém, somente nas áreas reservadas para isso.
Este conjunto extenso de normas é para possibilitar uma convivência harmônica e
segura, levando em consideração a complexidade e o risco existente em uma
plataforma de extração de petróleo.
As análises de dados textuais originados da transcrição das entrevistas realizadas com
os trabalhadores, tratam do risco ocupacional e profissional sofrido pelos trabalhadores,
enfatizando as consequências psicológicas por eles provocadas e as medidas
mitigadoras adotadas pelos profissionais, bem como do processo de trabalho.
Podemos perceber que eles reconhecem o risco de estar na plataforma, pois é um
ambiente onde, a qualquer momento, pode acontecer um acidente. Nas falas dos
entrevistados, podem ser percebidos os riscos associados ao desempenho de suas
funções:
“[...] Todos nós sabemos que, na plataforma, a qualquer momento pode acontecer uma
falha mecânica, uma falha de controle, e causar um dano maior, seja ele material ou
pessoal. Mas eu digo que o risco, ele é inerente à atividade [...]” (Entrevistado 6)
“[...] Eu falo por mim, no momento em que estou fazendo a minha atividade, a qualquer
momento, se acontecer um erro da minha parte, eu posso colocar muitas, muitas vidas
em risco: a vida dos colegas, a minha própria vida e a plataforma [...]” (Entrevistado 2)
Figueiredo (2015) destaca que, como o local de trabalho é também moradia no trabalho
offshore, o risco sofrido pelos profissionais nessa condição é agravado, pois, a
exposição ocorre até nos horários de descanso. Nessa mesma perspectiva, Adams
(2015) expõe que esse risco é maior em se tratando de funcionários terceirizados que
trabalham no front operacional onde há riscos intrínsecos e possibilidades de acidentes
de grandes proporções.
“[...] A partir do momento que saímos de casa para embarcar, nós já estamos sofrendo
risco. Em casa, já sofremos risco e, na plataforma, o grau de risco é bem mais elevado
[...]” (Entrevistado 8)
“[...] O risco, ele existe, assim como o perigo. Todos nós sabemos que aquilo é uma
bomba flutuante [...]” (Entrevistado 6)
O risco, nas plataformas de petróleo, está vinculado à instabilidade do sistema que
depende do bom funcionamento de conexões e componentes confiados ao domínio
técnico e humano. Em caso de falhas, pode acarretar acidentes graves. (FIGUEIREDO,
2012). O que provoca reflexos na saúde mental dos trabalhadores que relataram
sintomas como: apreensão, tensão, preocupação e perturbação do sono. Porém, alguns
afirmaram que já estão acostumados ao risco estarem embarcados e isto não os afeta
mais.
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“[...]O risco é constante, mas eu não fico preocupado com ele. Eu já estou acostumando
a viver perante o risco [...]” (Entrevistado 13)
“[...] Tem muitas exigências por parte das agências regulamentadoras, o que é natural
da profissão. Tudo tranquilo! Por estar iminentemente frente ao risco, esta condição
interfere na minha saúde psicológica, porque a gente está no meio de uma bomba [...]”
(Entrevistado 4)
A indústria petrolífera offshore conduz a intensificação da exploração das suas forças
produtivas, com efeitos colaterais diversos e muito conhecidos no setor, como o
estresse e a depressão (ADAMS, 2015). O que conforma os trabalhadores e faz com
que permaneçam na plataforma é que fatores que podem vir a provocar acidentes estão
sempre controlados, porém, enfatizam que o risco sempre existirá.
“[...] O que nos deixa mais aliviados é que essa probabilidade de controle do risco é
razoável. O controle do risco nos deixa em uma situação que eu digo que o problema
não irá acontecer porque tomei todas as devidas precauções [...]” (Entrevistado 6)
“[...] As medidas mitigadoras são tomadas, e isto nos gera um determinado conforto.
Quer queira, quer não, por mais que o risco esteja controlado, esteja sob seu controle,
sempre existe aquela tensão. Não tem como [...]” (Entrevistado 6)
Condições e relações de trabalho presentes nas plataformas de petróleo
As condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores são consideradas
inadequadas por eles, indicando também que precisam melhorar. Uma das maiores
queixas acerca das condições de trabalho é a falta de material e ferramenta para
executar o trabalho.
“[...] A condição de trabalho precisa melhorar. Eu gostaria que a gente fosse visto com
outros olhos [...]” (Entrevistado 12)
“[...] Nem sempre a gente tem tudo ao nosso dispor. A gente, como mecânico ainda,
sempre tem que dar um jeito para botar o equipamento para funcionar. Mesmo sem
material, a gente tem que dar um jeito [...]” (Entrevistado 12)
Nesse sentido é preciso seguir orientando esses profissionais, para que sigam
confiantes de que seguir as regras de segurança é a melhor maneira de realizar o
trabalho e que não é preciso infringi-las para manter a produção (ADAMS, 2015), o que
não tem ocorrido nas plataformas da costa do estado do Ceará, conforme os relatos dos
trabalhadores.
“[...] Quando você verifica que a plataforma está ficando velha, não tem material, e você
fica dando jeitos não adequados para poder operar [...]” (Entrevistado 7)
Freire (2012), afirma que a promoção de condições de trabalho deve garantir elevado
grau de qualidade de vida no trabalho, saúde, bem-estar físico, mental e social, além de
prevenir e controlar os acidentes e doenças, através da redução das condições de risco.
Diante dos apontamentos acima, verifica-se que as condições de trabalho não
adequadas resultam em consequências negativas para a saúde dos trabalhadores, uma
vez que provocam nervosismo, cansaço, frustração e sofrimento.
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“[...] Deixa a gente nervoso porque, quando olha, não vê um equipamento, ou o material
necessário para dar a manutenção adequada. A minha condição de trabalho precisa
melhorar, precisa de ajustes, e isto interfere diretamente na minha saúde [...]”
(Entrevistado 7)
“[...] A falta de material e ferramenta atrapalha muito, pois a pessoa cansa muito
tentando resolver sem ter condições. Ultimamente, a falta de material e ferramenta vêm
acontecendo com frequência [...]” (Entrevistado 3)
Em se tratando das Intercorrências Noturnas, para atendimentos a demandas referentes
à produção, nesse contexto, justificado pelo fato de a produção de petróleo ser contínua,
24h por dia, 365 dias no ano. Qualquer fator que provoque a perda ou a paralisação da
produção necessita de correção imediata.
Nos dias de grande demanda, eles vão dormir às duas ou três horas da manhã, havendo
dias em que nem dormem, devido a necessidade de bater metas e manter a produção
(FIGUEIREDO, 2015). Esta realidade também foi expressa nas falas dos trabalhadores
da costa marítima do Ceará.
“[...] A produção de petróleo não pode parar. A produção de petróleo tem que sempre
estar no topo. A produção parou, para tudo dentro da plataforma. Então, a gente não
pode deixar a produção parar [...]” (Entrevistado 12)
“[...] Nas horas livres de trabalho, existem intercorrências, até porque, como o processo
é 24 horas, é uma cadeia contínua de produção. Você não pode parar um monstrengo
daquele. Então, a produção de óleo é contínua, 24 horas [...]” (Entrevistado 6)
As relações sociais com o superior, também foi relatada nas entrevistas. É importante
destacar que os superiores, em sua maioria, são funcionários da empresa estatal
Petrobras. Neste estudo, a empresa terceirizada a esta, não exerce cargos de chefia
sobre os funcionários BR.
“[...] Minha relação com os meus superiores é tranquila, é normal. O que os superiores
me mandam fazer, eu faço. E eles ficam satisfeitos, porque eu faço o que tenho que
fazer [...]” (Entrevistado 11)
“[...] A minha relação com os meus superiores é boa. No meu ponto de vista, eu vejo
que a minha relação com meus superiores é ótima! [...]” (Entrevistado 10)
No tocante à essa relação com os superiores, nos relatos, surgiu a questão da
diferenciação existente, entre os profissionais da Petrobras e da empresa terceirizada,
alguns afirmaram que se sentem afetados. Contudo, este sentimento não está presente
na fala de todos, pois alguns afirmaram que ela não existe entre eles e que conseguem
estabelecer laços de amizade com os superiores.
Esta diferenciação já é demonstrada na literatura. Estudos mostram que as atitudes de
diferença são sentidas nas relações de trabalho entre efetivos e terceirizados, através
da remuneração, jornada de trabalho, treinamentos e exposição aos riscos. E na prática,
ela tem efeitos prejudiciais à segurança do trabalhador e à sua saúde (ADAMS, 2015).
Em se tratando das temáticas de lazer e distração nas horas livres e da forma como se
dá a relação com a família nos dias de confinamento, Cunha Laux et al. (2018) reforçam
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que a pressão do mercado de trabalho, somada às poucas horas de lazer, têm
acarretado em diversos distúrbios psicológicos influenciando o bem-estar e o
rendimento profissional do trabalhador. As Horas Livres, são as atividades dos
trabalhadores embarcados, nos horários que não são de trabalho, das 18h às 6h.
Dentre as atividades relatadas, está a prática de atividade física; a interação entre os
colegas de trabalho; assistir a filmes ou à televisão; leituras ou estudo; cultos religiosos,
além das intercorrências de trabalho já relatadas.
“[...] Nas horas livres de trabalho, eu interajo com os colegas. Às vezes, geralmente,
alguns vão para a academia, outros vão assistir à televisão, e eu fico mais no camarote
lendo, ou assistindo a algum filme. Eu gosto mais de ler, mas também assisto a filme
em um equipamento que levo [...]” (Entrevistado 9)
“[...] A atividade de lazer que tem na plataforma é a academia. Alguns trabalhadores
fazem academia porque gostam. Eu não faço academia porque não gosto. Outra
atividade de lazer é o culto dos evangélicos [...]” (Entrevistado 1)
Unghere e Isayama (2017), corroborando com a temática, mostram a necessidade de
democratizar o acesso à prática de esporte e lazer, pois eles são considerados tempo
de prevenção e cura do cansaço decorrente das ocupações profissionais. Logo, devem
estar instituídos mediante políticas públicas.
Essa relação estabelecida com os colegas de trabalho, os quais são considerados como
familiares e da relação à distância estabelecida com a família, também foi destacada no
estudo de Figueiredo. Um dos entrevistados relatou valorizar muito a ‘solidariedade’
existente entre eles na plataforma, o que atenua o sofrimento que os acomete no
período de confinamento (FIGUEIREDO, 2015).
“[...] A minha relação com os meus colegas de trabalho é a melhor possível. Eu procuro
ser amigo de todos, mas percebo que alguns colegas não querem amizade dentro da
plataforma. Mas eu quero amizade de todo mundo [...]” (Entrevistado 11)
“[...] creio que ninguém tem problema comigo. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. A minha
relação com os colegas de trabalho é a melhor possível. Sinceramente, para você
trabalhar todos os dias confinado com as pessoas, você tem que, pelo menos, saber
conviver com elas [...]” (Entrevistado 13)
As autoras Salles e Costa (2013), em estudo, dizem que o confinamento vivenciado por
trabalhadores offshore ocasiona mudanças também na vida social do indivíduo. Estes
trabalhadores enfrentam dificuldades de transição entre o mundo embarcado e o mundo
em terra, o que gera uma carga psicológica, a qual é revelada nos relatos dos
trabalhadores.
“[...] Dias antes de embarcar, minha esposa diz que eu fico diferente. Eu me preparo
psicologicamente da sexta-feira que antecede meu embarque, até chegar à terça-feira,
que é o dia do meu embarque. No período da sexta à terça-feira, eu estou me
preparando e, por isso, a minha esposa diz que eu saio de mim, do meu normal. Minha
esposa afirma que o meu psicológico saiu de casa e já está na plataforma [...]”
(Entrevistado 8)
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Os reflexos do trabalho embarcado são sentidos não só pelo trabalhador, mas também
por sua família em terra. No período de embarcado nas plataformas, o trabalhador
enfrenta a dificuldade de comunicação, em algumas plataformas, não há sinal de rede
móvel e, nas que possuem, o uso só é permitido no horário de descanso.
“[...] A gente não pode se comunicar com a família todo dia, nem no horário de folga.
Você não pode se comunicar. Uma vez ou outra é que a gente consegue uma
comunicação com a família [...]” (Entrevistado 12)
“[...] mas a gente se fala. A gente não deixa de falar um com o outro. Um não vai dormir
sem falar com o outro, e essa dificuldade de comunicação, a gente encontra nas
plataformas aqui do Ceará [...]” (Entrevistado 7)
Além disso, os trabalhadores offshore são atingidos ainda pela ausência de momentos
sociais, como as datas comemorativas e os aniversários, ou o próprio dia a dia familiar,
cuja rotina é totalmente diferente da plataforma.
“[...] Eu não me preocupo com natal e essas coisas. Eu me preocupo com o aniversário,
que é uma data que envolve diretamente a minha família, meu filho, minha filha, minha
esposa [...]” (Entrevistado 11)
De acordo com Leite (2013), o ciclo de embarque/desembarque é intermitente e, além
de desorganizar a vida social, cultural, educacional, esportiva e o lazer, também
intervém diretamente no relacionamento conjugal.
Este conjunto de fatores provoca angústia e ansiedade. Em estudo realizado, Adams
(2015), afirma que não só os dias de confinamento e a rígida disciplina podem provocar
incômodo e instabilidade emocional, os momentos de embarque e desembarque
também são acompanhados de sentimentos angustiantes e ansiosos, além de alguns
padrões comportamentais atípicos, comumente exagerados devido ao período de
abstinência destes nas plataformas marítimas.

Conclusão

No trabalho offshore, os profissionais estão expostos a vários riscos inerentes a sua
atividade laboral, sejam eles por falha humana, falha estrutural ou pela soma dos dois,
durante os 14 dias de confinamento essa exposição ocorre durante as 24h do dia, pois,
até nos horários de descanso o risco se mostra presente. Acarretando danos à saúde
mental, segundo os entrevistados, a consciência da presença desses riscos, provoca
sentimentos como: apreensão, tensão, preocupação e perturbação do sono.
As condições de trabalho também não são ideias e somadas a fatores como o “jeitinho”
podem acarretar acidentes e/ou desastres de grande proporção, em muitos casos,
deixando sequelas físicas e/ou mentais nos trabalhadores se permanecerem vivos.
As condições de vida dos embarcados são outro fator que podemos evidenciar, visto
que além de serem privados do convívio social, a oferta de atividades de lazer e
distração na plataforma são muito limitadas. Nos depoimentos, percebemos que há uma

CIÊNCIAS DA VIDA

2254

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

extrema preocupação com o cumprimento de metas de produção, sem prezar pela
saúde e vida daqueles que as executam.
Contudo, as relações estabelecidas com os colegas de trabalho, marcadas por fortes
laços de amizade e companheirismo, foram destacadas como algo positivo. Isso se deve
ao fato, de que os mesmos compartilham de situações em comum, como: a saudade da
família ou a tristeza por não se fazerem presentes em momentos importantes.
Uma série de consequências negativas para a saúde dos trabalhadores podem ser
percebidas em decorrência da lógica da terceirização. Os terceirizados preferem
submeter-se a condições diferenciadas com relação aos efetivos, como: salários
discrepantes, segregação nas condições de estadia na plataforma, assim como a
diferença na quantidade de dias de folga, embarque e desembarque, diferenças nas
relações entre o superior e o trabalhador. Tudo isso devido à grande reserva de mercado
existente e, de modo específico, para manterem suas vidas de forma digna.
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Resumo

Indicadores relacionam o envelhecimento da população mundial com a queda dos níveis
de fecundidade nas regiões, o que resulta em mais indivíduos vivendo ao longo do
tempo. Uma redução na força muscular, dificulta a funcionalidade e pode vir a
desencadear uma maior propensão a quedas, tornando a avaliação da força muscular
um importante fator de verificação nos senescentes. O objetivo do estudo foi verificar se
há relação entre o grau de força muscular nos membros inferiores (MMII), desempenho
funcional e quedas em idosos residentes no município de Santa Cruz – Rio Grande do
Norte (RN). Os senescentes foram avaliados com alguns dos testes seguintes:
responderam a um questionário com dados sociodemográficos, o Mini Exame do Estado
Mental (MEEM), risco de quedas com Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FESI), e a força muscular avaliada por um dinamômetro manual. Verificou-se que as
avaliações realizadas são primordiais para a avaliação funcional e de qualidade de vida
dos idosos e necessitam que sua utilização ocorra de forma mais frequente, e de modo
multiprofissional. Viu-se que a força muscular periférica não foi afetada pelos níveis de
cognição, aptidão motora e risco de quedas, no entanto a idade continua alterando esta
força nesses indivíduos.

Palavras-chave: Força muscular. Desempenho Funcional. Quedas.
TITLE: Engine performance and factors associated with the risk of falling old people
Abstract

Indicators relate the aging of the world population to the drop in fertility levels in the
regions, which results in more individuals living over time. A reduction in muscle strength,
hinders functionality and may trigger a greater propensity for falls, making the
assessment of muscle strength an important factor in verifying senescents. The objective
of the study was to verify whether there is a relationship between the degree of muscle
strength in the lower limbs (lower limbs), functional performance and falls in elderly
residents in the municipality of Santa Cruz - Rio Grande do Norte (RN). The senescents
were evaluated with some of the following tests: they answered a questionnaire with
sociodemographic data, the Mini Mental State Examination (MMSE), risk of falls with the
International Scale for Efficacy of Falls (FES-I), and muscle strength assessed by a
manual dynamometer. It was found that the evaluations carried out are essential for the
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functional and quality of life assessment of the elderly and require their use to occur more
frequently, and in a multidisciplinary way. It was seen that the peripheral muscle strength
was not affected by the levels of cognition, motor aptitude and risk of falls, however age
continues to alter this strength in these individuals.

Keywords: Muscle strength. Functional Performance. Falls.
Introdução
Torna-se mais nítida a mudança da estrutura etária no Brasil e no mundo, com a
longevidade cada vez mais presente na sociedade. Indicadores relacionam o
envelhecimento da população mundial com a queda dos níveis de fecundidade nas
regiões, o que resulta em mais indivíduos vivendo ao longo do tempo (GOODKIND e
KOWAL, 2016).
Expectativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a
população brasileira com 60 anos ou mais deve atingir a marca de 41,5 milhões em
2030 e 73,5 milhões em 2060 (IBGE, 2015). Um aspecto importante a se pesquisar e
analisar referente a senescência são as quedas, visto que elas podem acarretar em
malefícios para os idosos, cuidadores e serviços de saúde.
Ainda em termos estatísticos, estima-se que cerca de 34% dos idosos entre 65 a 80
anos, 45% dos idosos entre 80 a 89 anos e 50% acima dos 90 anos sofrerão alguma
queda. A queda pode ser definida como um evento em que o sujeito sofre uma mudança
inesperada para um nível mais baixo referente a sua posição inicial (SUTIL et al., 2019).
A diminuição da força muscular pode ser um fator limitante das ações funcionais diárias,
especialmente quando os idosos mantêm hábitos sedentários, fazendo com que
atividades consideradas simples como subir escadas, deambular e sentar/levantar
sejam realizadas com bastante dificuldade (TOMICKI et al, 2017). Uma redução na força
muscular, dificulta a funcionalidade e pode vir a desencadear uma maior propensão a
quedas, tornando a avaliação da força muscular um importante fator de verificação nos
senescentes.
A redução na força muscular é causada por diversos fatores, dentre eles a redução no
número de fibras musculares e unidades motoras. Como já citado anteriormente, é
importante ressaltar que esses fatores são agravados pelo sedentarismo. Todavia o
corpo naturalmente vai passando por mudanças e adaptações ao longo da vida toda, e
o organismo vai tendendo a ter dificuldade de se regenerar ao tempo
independentemente da idade.
Diante do apresentado, o objetivo do estudo foi verificar se há relação entre o grau de
força muscular nos membros inferiores (MMII), desempenho funcional e quedas em
idosos residentes no município de Santa Cruz – Rio Grande do Norte (RN).

Metodologia
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O estudo foi do tipo transversal e descritivo, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – FACISA (campus da, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN), no município de Santa Cruz/RN.
Os participantes residentes de Santa Cruz/RN foram selecionados no projeto de
extensão “Movimentando o corpo e a mente na terceira idade”, que ocorre duas vezes
na semana com atividades físicas regulares, na Clínica Escola. Para tanto os idosos
foram analisados quantos aos critérios de inclusão, e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Como critérios de inclusão foram estabelecidos: idosos com 60 anos ou mais que
tivessem a cognição preservada a fim de responder os questionários propostos, não
haver limitações funcionais e/ou sequelas que comprometessem os testes motores,
além de não ter alterações sensoriais, mentais e neurológicas importantes, que
pudessem vir a dificultar as ações avaliadas. Foram excluídos os participantes que não
atingiram o ponto de coorte no teste Mini Exame do Estado Mental (MEEM).
O MEEM é um questionário com sete domínios que visem avaliar a cognição por:
orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras
(3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das três palavras registradas (3
pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto).
Em relação à cognição avaliada pelo MEEM, foi obtida a média de 25,4±4,1 indicando
uma ótima situação cognitiva na população avaliada, em acordo com o estudo de
ARGIMON et. al. (2012) que avaliou 488 pessoas e obteve uma média de 24,51 no
mesmo teste.
Em seguida foi aplicado o questionário geral que continha informações dos dados de
identificação, sociodemográficos e de situação de saúde, que foi aplicado de modo
individual e por voluntários treinados para estes fins.
Logo após essas informações, foram avaliados o risco de quedas com a Escala
Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I), a análise de força muscular dos MMII com
o dinamômetro manual Lafayette, o desempenho funcional com o Short Physical
Performance Battery (SPPB) (NAKANO, 2007).
O FES-I é um questionário com 16 itens e quatro possibilidades de respostas referentes
a dificuldade ou não que a atividade de vida diária tem ou parece ter, que correspondem
do “nem um pouco preocupado” a “extremamente preocupado”. O escore final vai de 16
a 64 em relação às atividades apresentadas (CAMARGOS et al, 2010).
A força muscular dos MMII foi avaliada de modo quantitativo com o dinamômetro
Lafayette modelo 01165, com os idosos sentados em uma cadeira com apoio tóracolombar e joelhos fletidos a 900. Os participantes foram orientados a realizar a extensão
do joelho com o máximo de força possível contra o aparelho, que foi fixado na cadeira
com uma faixa inelástica, posicionado três dedos acima do maléolo.
Na avaliação eram efetivadas três contrações máximas, com um minuto de descanso
entre elas e o resultado final foi a soma do valor das três contrações, chegando a
mediana.
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O Short Physical Performance Battery (SPPB) possui três testes para avaliar o equilíbrio
estático e em pé (nas posições de tandem, semi-tandem e em pé com os pés juntos),
velocidade da marcha com o passo habitual num percurso de quatro metros e realizado
duas vezes, e o teste de força muscular dos MMII (consistindo em levantar e sentar na
cadeira cinco vezes consecutivas o mais rápido possível e sem o auxílio dos MMSS).

Resultados e Discussões

O estudo contou com uma amostra de 30 pessoas idosas (N=30), sendo 26 mulheres
(86,6%) e 4 homens (13,3) com uma idade média de 65 anos. A maioria dos
participantes eram alfabetizados (90%), 80% deles já aposentados e 53,3% casados.
Em relação ao hábito de fumar, 26,6% dos indivíduos relataram ser ex fumantes e 73,3%
praticava exercício físico.
Como já citado a aptidão motora foi medida utilizando a escala SPPB, e os indivíduos
dos estudos pontuaram uma média de 8,4±1,7, o que o estudo de NAKANO (2007)
classifica como desempenho moderado, configurando pouco risco de quedas. Esse
resultado pode ter relação com o fato dos idosos avaliados praticarem atividade física
ao longo da semana, o que já poderia colaborar como um fator protetor leve de quedas.
Os senescentes com idades maiores de 70 anos obtiveram valores piores que os outros
avaliados, nos mostrando que a idade tem relação com o desempenho motor e a chance
de quedas.
Isso indica portanto, que os participantes podem ter a aptidão motora como uma
importante meta para se treinar nos exercícios físicos a fim de melhorar
consideravelmente sua funcionalidade e resultados.
Aproximadamente 83,3% dos idosos relataram alguma forma de comorbidade, sendo a
hipertensão a mais prevalente (36,6%), seguida da correlação diabetes melittus e
hipertensão (30%).
Além dos dados sociodemográficos apresentados, tratando-se de auto percepção de
saúde, a maioria da amostra relatou ter saúde “mais ou menos” (53,3%), ou seja, saúde
mediana e intermediária que pode melhorar.
Tornou-se possível verificar que o MEEM considerando os idosos de 60 a 70 anos,
obteve uma média de 26,24±3,15, o SPPB teve uma média de 8,94±1,56, e a média do
FES-I foi de 27,41±8,45. Observando a força dos membros inferiores obteve-se que o
direito foi de 105,32±66,63 e no membro esquerdo foi de 104,99±67,59.
Já em relação aos idosos com idade superior a 70 anos a média no MEEM foi de
24,31±5,08, O SPPB teve uma média de 7,69±1,84, o FES-I apresentou uma média de
30,69±10,61 e a força no membro inferior direito foi de 115,74±70,22, sendo de
117,34±64,36 no membro contralateral.
Considerando as correlações entre idade, força muscular em MMII direito e esquerdo,
e os testes SPPB, MEEM e FES-I, apenas a variável de correlação idade com a força
muscular esquerda (p=0,009) apresentou significância estatística.
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Tomando como base o n total de indivíduos, a média de força muscular foi de
109,8±67,2 no membro inferior direito e no membro inferior esquerdo de 110,3±65,3. O
instrumento utilizado para a avaliação (dinamômetro manual Lafayette) foi de boa
confiabilidade coadunando com MARTINS et.al (2017) e VAN ROIE et. al. (2018). O
primeiro, comparou o dinamômetro portátil de cinto e o isocinético bilateralmente para
os extensores de joelho, e o segundo, utilizou o método com 1387 voluntários entre 18
a 78 anos, e mostrou que os extensores de joelho indicam declínios relacionados à
idade.
Todavia, DVIR MÜLLER (2019) salienta que há a necessidade de desenvolver uma
padronização na aplicação desse teste para aumentar ainda mais a confiabilidade do
processo de avaliação.
Da mesma forma que, em concordância com o estudo SPOSITO et. al. (2010) que
avaliou 125 senescentes com idades entre 60 e 93 anos, observou uma média de 5,53
(±2,4), mostrando que os valores foram inclusive mais baixos que os encontrados nesse
estudo. A diferença no n pode ter evidenciado os baixos valores. Além disso, pode-se
verificar também que quanto maior é a idade do indivíduo avaliado, menor o valor do
SPPB, sugerindo que há interferência no desempenho físico.
Por fim, a avaliação do risco de quedas realizada com a escala FES-I. Nesse caso,
quanto maior for a pontuação, maior o risco de quedas, e nesse estudo os senescentes
obtiveram uma média de 28,8±9,4. Tomando como base o estudo de CAMARGOS et.
al. (2010), uma pontuação maior ou igual a 23 pontos poderia indicar risco de quedas
esporádicas.
Percebeu-se portanto que os idosos desse estudo tiveram um risco médio relacionado
a quedas, resultado que pode ser refletido com a idade dos participantes e o fato de
realizarem exercícios físicos com regularidade, visto que participam de um projeto de
extensão da universidade 2 vezes na semana, além de muitos praticarem outras
atividades nos outros dias.

Conclusão

O estudo verificou que as avaliações realizadas: força muscular, estado cognitivo,
aptidão motora e risco de quedas são primordiais para a avaliação funcional e de
qualidade de vida dos idosos e necessitam que sua utilização ocorra de forma mais
frequente, e de modo multiprofissional. Viu-se que a força muscular periférica não foi
afetada pelos níveis de cognição, aptidão motora e risco de quedas, no entanto a idade
continua alterando a esta força nesses indivíduos.
Portanto, é necessário que mais estudos continuem a abordar esses assuntos, para que
mais idosos se beneficiem de uma vida ativa e bem avaliada.
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TÍTULO: Avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade de um instrumento de triagem
para risco de privação do aleitamento materno exclusivo ao seio
Resumo
O presente estudo objetivou avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade de um
questionário previamente elaborado para triagem de risco de privação do aleitamento
materno exclusivo ao seio. O questionário utilizado neste estudo contemplou situações
que inviabilizavam o AME, fatores antropométricos maternos, e do nascimento até
antropometria do RN, totalizando 7 itens. Ao final da aplicação o questionário possibilitou
classificar o binômio avaliado em risco habitual, médio risco ou alto risco. Para avaliar a
confiabilidade e reprodutibilidade do questionário foi necessário realizar a aplicação do
instrumento em duplicata conforme o processo de teste-reteste. Participaram do estudo
108 binômios mãe-filho. Destas, 77,8% tinha de 19 a 35 anos, mais de 40% das
puérperas apresentaram-se acima do peso antes e ao final da gestação. A análise
realizada com os dados obtidos por meio da aplicação e reaplicação dos questionários
atestou que o instrumento é confiável (C=0,937). A reprodutibilidade do instrumento foi
avaliada por meio do Índice Kappa sendo considerada como quase perfeita (IK=0,887;
p<0,001; Intervalo de Confiança 95%: 0,704–1,000) indicando que o instrumento é
reprodutivo. Este estudo considerou que o instrumento avaliado, para identificar
binômios com risco de privação do AME, é confiável e reprodutível conforme os testes
estatísticos aplicados. Essa avaliação permitiu auxiliar o processo de validação de um
instrumento para a área materno infantil.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Triagem. Questionário.
TITLE: Evaluation of the reliability and reproducibility of a screening instrument for the
risk of deprivation of exclusive breastfeeding
Abstract
The present study aimed to assess the reliability and reproducibility of a questionnaire
previously prepared for screening the risk of deprivation of exclusive breastfeeding
(EBF). The questionnaire used contemplated situations that made EBF impossible,
maternal anthropometric factors, and from birth to anthropometry of the newborn, totaling
7 items. At the end of the application, the questionnaire made it possible to classify the
binomial assessed as habitual risk, medium or high risk. To assess the reliability and
reproducibility of the questionnaire, it was necessary to apply the instrument in duplicate
according to the test-retest process. 108 mother-child binomials participated in the study.
Of these 77.8% were between 19-35 years old, more than 40% of the puerperal women
were overweight before and at the end of pregnancy. The analysis performed with the
data obtained through the application and reapplication of the questionnaires attested
that the instrument is reliable (C =0.937). The reproducibility of the instrument was
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assessed using the Index Kapa being considered almost perfect (IK=0.887; p<0.001;
95% Confidence Interval: 0.704–1,000) indicating that the instrument is reproductive.
This study considered that the evaluated instrument, to identify binomials at risk of EBF
deprivation, is reliable and reproducible according to the statistical tests applied. This
evaluation allowed to assist the process of validating an instrument for the maternal and
child area.
Keywords: Breastfeeding. screening. quiz.
Introdução
O aleitamento Materno (AM) é uma prática fundamental para promoção e proteção da
saúde da criança. O leito materno, do ponto de vista nutricional, oferece o que há de
melhor em macronutrientes e micronutrientes, além de propiciar benefícios
imunológicos, cognitivos, econômicos, sociais e emocionais (NUNES, 2015). Para a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a amamentação deve iniciar ainda na sala de
parto na primeira hora de vida, se estendendo de forma exclusiva até os 6 meses e
complementado até os dois anos. Além do mais, o aleitamento materno também auxilia
na saúde da mulher. A amamentação contribui para uma involução uterina mais rápida,
que por sua vez, vai favorecer o retorno do peso pré-gestacional mais precocemente e
diminuir os sangramentos pós-parto. Outros benefícios são a redução do risco de
neoplasias na mama e ovário. Além disso, fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho.
(MARTINS, 2013) Apesar dos inúmeros benefícios para a mãe e o bebê, algumas
puérperas podem apresentar dificuldades ou condições que inviabilizam o aleitamento
materno exclusivo (AME). Essas condições podem estar relacionadas a fatores ligados
à mulher como presença de dor mamilar, ingurgitamento mamário, lesão mamilar, fadiga
e sensação de cansaço, sobretudo nos primeiros dias pós-parto. Há ainda fatores
relacionados ao recém-nascido que podem acarretar o desmame precoce como baixo
peso ao nascer, idade gestacional, apgar e gemelaridade (BARBOSA et al., 2017).
Diante disso, essas situações devem ser precocemente identificadas para que se possa
instituir intervenções clínicas e educativas que visem estabelecer uma amamentação
adequada. Essa identificação deve ocorrer por meio da observação da mamada e
aplicação de instrumento de triagem. Tal instrumento pode ser uma forma efetiva de
reduzir a alta prevalência do desmame precoce, proporcionando atenção profissional
diferenciada e qualificada (SARTORIO et al, 2017). Atualmente, não há instrumentos
em língua portuguesa que objetivem realizar uma triagem que avalie a puérpera e o
lactente sob a ótica do risco da privação do AME. Logo, torna-se essencial desenvolver
estudos como este, que pretende auxiliar o processo de validação de um instrumento
para a área materno infantil. Dessa forma, os serviços de saúde podem prestar uma
assistência mais direcionada à necessidade individual do binômio mãe-filho no processo
de amamentação, otimização do tempo de trabalho, priorizando cuidados. Baseado
nisso, o presente estudo objetivou avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade de
questionário previamente elaborado para triagem de risco de privação do aleitamento
materno exclusivo ao seio.
Metodologia
1. DESENHO E LOCAL DO ESTUDO Trata-se de um estudo quantitativo associado à
um trabalho metodológico que envolveu a elaboração de um instrumento de triagem. O
instrumento utilizado foi desenvolvido por nutricionistas do Hospital Universitário Ana
Bezerra (HUAB) e passou por alterações com base na literatura e avaliação de outros
profissionais. O instrumento teve o objetivo de identificar o risco de privação para o AME
em mulheres no puerpério imediato e seus respectivos recém-nascidos. O questionário
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utilizado neste estudo contemplou situações que inviabilizavam o AME, fatores
antropométricos maternos, e do nascimento até antropometria do RN. Ao final da
aplicação o questionário possibilitou classificar o binômio avaliado em risco habitual,
médio risco ou alto risco. O estudo ocorreu no HUAB, durante os meses de agosto a
outubro de 2019, sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), com nº de CAAE: 00467318.2.0000.5568. 2.
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE E REPRODUTIBILIDADE Para avaliar a
confiabilidade e reprodutibilidade do questionário foi necessário realizar a aplicação do
instrumento em duplicata conforme o processo de teste-reteste. A primeira aplicação
ocorreu em até 12 horas pós parto. A segunda aplicação ocorreu com 24 horas pós
parto. O instrumento foi aplicado em local privado, por pesquisadores diferente em cada
momento da coleta. Amostra e amostragem O tamanho amostral foi determinado de
forma não probabilística seguindo a recomendação clássica de 10 à 15 indivíduos para
cada item do questionário (LARRY, 2016). Assim, considerando que o instrumento
aplicado contemplou dez questões, foi necessário um número amostral teórico de 100
à 150 binômios. Critérios de inclusão/exclusão Fizeram parte desta etapa do estudo
mulheres no puerpério imediato que tiveram o parto realizado no HUAB. Foram
excluídas puérperas com Idade Ginecológica igual ou inferior a 2 anos, que sejam
admitidas em período expulsivo, tiveram parto em trânsito, residência ou demais lugares
alheios ao HUAB. Análise dos dados A confiabilidade do instrumento foi avaliada pelo
coeficiente de Alfa de Cronbach (αC). Este teste teve o objetivo avaliar se o instrumento
reflete o constructo. Foi considerado satisfatório resultados acima de 0,30 (HAIR et al.,
2009; FIELD, 2009). Os escores obtidos nos questionários foram submetidos à análise
de concordância de Índice de Kappa (IK) e Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI).
A análise de IK, avalia o grau de concordância inter e intra aplicadores, atribuindo-lhes
valores de 0 a 1. Caso o valor seja igual a 0 o estudo não é reprodutível, por haver
grande variação intra e inter aplicações. Situações em que o IK é próximo ou igual a 1,
indicam que as variações são pequenas, o que torna o instrumento reprodutível
(LANDIS; KOCH, 1977). A análise de CCI também avalia a reprodutibilidade e tem como
ponto de corte valores ≥0,41. Após a coleta, os dados adquiridos foram
repassados/tabulados para uma planilha do excel e compartilhada entre as
pesquisadoras/graduandas em nutrição e nutricionistas envolvidas no projeto de
pesquisa. Todos os testes foram realizados no SPSS ® e será considerado como
significativo α < 0.05.
Resultados e Discussões
Participaram do estudo 108 binômios mãe-filho. Destas, 77,8% tinha de 19 a 35 anos,
mais de 40% das puérperas apresentaram-se acima do peso antes e ao final da
gestação. Verificou-se que na maior parte dos casos (69,4%), as puérperas mantiveramse com o mesmo estado nutricional do início da gestação. A via de parto prevalente foi
o vaginal em 57,4% dos casos. Dos 108 RN, mais de 50% eram do sexo feminino,
nascidos com o peso adequado (88,9%), eram termo (97,3%), apresentavam o peso
adequado para idade gestacional (75,9%) e estavam em AME ao seio. Apenas em 25%
dos casos foi relatado alguma dificuldade na amamentação, na qual, cerca de 18% eram
dificuldades na pega e 7% dificuldades de sucção. O instrumento utilizado neste
trabalho era composto por 7 itens: fatores que inviabilizam o AME, fatores
antropométricos maternos pré gestacional e gestacional, dificuldades na gestação, peso
ao nascimento, relação peso/idade gestacional e situação atual de AME. A análise
realizada com os dados obtidos por meio da aplicação e reaplicação dos questionários
atestou que o instrumento é confiável (αC=0,937). A reprodutibilidade do instrumento foi
avaliada por meio do IK considerou a reprodutibilidade como quase perfeita (IK=0,887;
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p<0,001; Intervalo de Confiança 95%: 0,704–1,000) indicando que o instrumento é
reprodutivo e que as variações intra e inter-aplicadores demonstram pouquíssimo efeito
na classificação de risco obtida ao fim da aplicação. Esse resultado foi confirmado na
análise de CCI (0,937; p<0,0001; Intervalo de Confiança 95%: 0,908–0,957). Com
intenção de avaliar a autoeficácia na amamentação, em 2015, na Inglaterra, Ingram e
colaboradores desenvolveram e validaram uma escala. O estudo contou com um
número amostral de 160 binômios. A escala requer observação e era composta por 5
itens (posição, pega, sucção, deglutição, conforto). O teste de αC considerou a escala
com boa confiabilidade interna (αC = 0,668) e reprodutibilidade (CCI = 0,782).
Atualmente existe a tradução e validação da escala de autoeficácia da amamentação
composta por 27 itens, a escala da Unicef e a escala de avaliação da amamentação
LATCH (ORIA, XIMENES, 2010; CONCEIÇÃO et al., 2017) que requerem observação
de aspectos como posicionamento, pega, sucção e deglutição. No entanto, nenhuma
dessas escalas apresentam o objetivo de triar, de forma rápida, o binômio para
direcionar a intervenção ainda dentro do período de puerpério imediato. O instrumento
aqui utilizado aborda fatores do binômio e não apenas aspectos da amamentação.
Estudos recentes reforçam a importância em avaliar aspectos como estado nutricional
materno, pois genitoras obesas podem ter mais dificuldade no posicionamento do RN a
depender do tamanho da mama (FERREIRA et al., 2018). Da mesma forma, faz-se
importante a avaliação do RN, pois Pinheiro et al. (2016) em seu estudo mostra que
mais de 79% dos suplementos alimentares são prescritos para RN’s GIG’s e PIG’s por
baixo fluxo lácteo materno. Amaral et al. (2015) ainda reforça que a intervenção
adequada, partindo da correta identificação dos fatores que conduzem ao desmame,
tem destaque manutenção do AME nas primeiras semanas.
Conclusão
Este estudo considerou que o instrumento avaliado, para identificar binômios com risco
de privação do AME, foi considerado confiável e reprodutível conforme os testes
estatísticos aplicados. O aleitamento materno apesar de ser um ato natural e de grandes
benefícios para o binômio mãe-bebê, pode apresentar alguns fatores que dificultem a
sua execução. Assim, a utilização de um instrumento adequado e que auxilie a
assistência aos binômios é essencial. Essa avaliação permitiu auxiliar o processo de
validação de um instrumento para a área materno infantil.
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TÍTULO: EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE
CONTÍNUA SOBRE A DOR EM INDIVÍDUOS COM LOMBOCIATALGIA CRÔNICA: UM
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.
Resumo
Introdução: A dor lombar é a queixa mais frequente relatada pela população mundial,
atingindo tanto os países menos desenvolvidos como os mais desenvolvidos. No
mundo, cerca de 76% das pessoas que apresentam hérnia discal já relatam dores
lombares há pelo menos uma década. Novas técnicas não invasivas despontaram nas
últimas décadas, na tentativa de modular a dor crônica a partir da função cerebral, entre
as quais está a estimulação transcraniana por corrente contínua Objetivo: Analisar o
efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a dor em indivíduos
com lombociatalgia crônica. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e
cego, que foi realizado com 60 indivíduos diagnosticados com lombocialtalgia
proveniente de Hérnia de Disco na região lombar. Estes foram divididos aleatoriamente
em dois grupos: ETCC Ativa e ETCC Sham onde foram avaliados quanto a dor pelos
seguintes instrumentos: Escala Visual Analógica, Douleur Neuropathique 4,
PainDETECT e Multidimensional Pain Inventory e submetidos ao tratamento com a
ETCC um protocolo de mobilização neural. Resultados: Foi realizado o estudo piloto da
pesquisa. Porém, devido a pandemia, a pesquisa teve que ser suspensa. Como
alternativa, elaborou-se uma revisão sistemática da literatura sobre o uso e efeitos da
ETCC na dor lombar. Conclusão: É necessário que haja a retomada da pesquisa, após
o período da Pandemia, para que seja possível a obtenção de resultados e conclusões
acerca do tema proposto.
Palavras-chave: Lombalgia. Dor Crônica. Estimulação Elétrica Transcraniana.
TITLE: EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT-CURRENT STIMULATION ON PAIN
IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC LOMBOCIATALGIA: A RANDOMIZED CLINICAL
TRIAL
Abstract

Introduction: Low back pain is the most frequent complaint reported by the world
population, affecting both less developed and more developed countries. Worldwide,
about 76% of people who have herniated discs have reported low back pain for at least
a decade. New non-invasive techniques have emerged in recent decades, in an attempt
to modulate chronic pain from brain function, among which is transcranial direct current
stimulation. Objective: To analyze the effect of transcranial direct current stimulation on
pain in individuals with low back pain chronic. Methodology: This is a randomized,
blinded clinical trial, which was carried out with 60 individuals diagnosed with low back
pain from herniated discs in the lower back. These were randomly divided into two
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groups: Active tDCS and tDCS Sham where they were assessed for pain by the following
instruments: Visual Analog Scale, Douleur Neuropathique 4, PainDETECT and
Multidimensional Pain Inventory and submitted to treatment with tDCS a neural
mobilization protocol. Results: A pilot study was carried out. However, due to the
pandemic, research had to be suspended. Alternatively, a systematic review of the
literature on the use and effects of tDCS in low back pain was developed. Conclusion: It
is necessary to resume research after the Pandemic period, in order to obtain results
and conclusions about the proposed theme.

Keywords: Low Back Pain. Chronic Pain. Transcranial Direct Current Stimulation.
Introdução
INTRODUÇÃO
A dor lombar é a queixa mais frequente relatada pela população mundial, atingindo tanto
os países menos desenvolvidos como os mais desenvolvidos (SALVETTI et al., 2013).
É a segunda mais comum entre as dores musculoesqueléticas (IMAMURA; KAZIYAMA;
IMAMURA, 2001). Afeta mais de 50% da população brasileira adulta, sendo que 4,2 a
14,7% correspondem a casos crônicos (NASCIMENTO; COSTA, 2015). Tem maior
incidência no período de alta produtividade, devido à sobrecarga que é exposta a região
lombar pela jornada de trabalho (BRIGANÓ; MACEDO, 2005).
As dores lombares podem não apresentar uma causa definida, sendo estas as
inespecíficas, há também as específicas, onde sabe-se a causa de origem da dor, sendo
a hérnia de disco o fator mais comum entre elas (DEYO; RAINVILLE; KENT, 1992). No
mundo, cerca de 76% das pessoas que apresentam hérnia discal já relatam dores
lombares há pelo menos uma década (PETIT; ROQUELAURE, 2015).
A prevalência de dor lombar é duas vezes maior em países desenvolvidos do que em
países com menor IDH e, por esse motivo, talvez possua relação direta com fatores
como renda, estilo e qualidade de vida, além de demanda ocupacional (VOLINN, 1997).
O sedentarismo e os hábitos posturais incorretos estão ligados ao surgimento de algias
na lombar, principalmente durante a jornada de trabalho, em que muitos indivíduos
permanecem longos períodos na posição sentada ou bípede de forma inadequada e
sem intervalo de repouso, outro fator são os movimentos cotidianos com biomecânica
incorreta. Além disso, as dores estão intimamente ligadas à instabilidade de forças
musculares no segmento da coluna lombar (COSTA; PALMA, 2005).
Indivíduos com hérnia de disco no segmento lombar da coluna vertebral apresentam
associada à compressão ou deslocamento discal, comprometimento das raízes
nervosas ou de partes delas que emergem do nível da lesão e podem causar sinais
inflamatórios e sintomas dolorosos, podendo gerar como resultado a lombociatalgia
(ROSA; LIMA, 2009). Trata-se de uma condição clínica em que há manifestação de dor
irradiada para o membro inferior ipsilateral, além destes, podem ocorrer distúrbios
sensoriais e fraqueza de músculos do membro inferior inervados pelo mesmo segmento
da hérnia de disco (COELHO et al., 2008).
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Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos da estimulação
transcraniana por corrente contínua em pacientes com lombociatalgia crônica
proveniente de hérnia de disco.
1.1. JUSTIFICATIVA
Essas alterações, isoladas ou em conjunto, podem comprometer a capacidade funcional
do indivíduo, desde a manifestação do quadro doloroso e incapacitante até as
repercussões psicossomáticas e aspectos sociais que interferem na sua qualidade de
vida.
Novas técnicas não invasivas despontaram nas últimas décadas, na tentativa de
modular a dor crônica a partir da função cerebral, entre as quais está a estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC) (FREGNI; PASCUAL-LEONE, 2007;
PRIORI et al., 1998). Trata-se de uma técnica que utiliza uma corrente elétrica de baixa
intensidade aplicada sobre o coro cabeludo com o objetivo de induzir mudanças na
excitabilidade cerebral (NITSCHE; PAULUS, 2000). O estímulo da aumenta a
excitabilidade cortical, favorecendo a despolarização ou hiperpolarização da membrana
neuronal, gerando a depender do tipo de montagem dos eletrodos, um efeito inibitório
em áreas cerebrais responsáveis pela geração da dor (NITSCHE et al., 2003). Alguns
estudos têm evidenciado os efeitos dessa técnica sobre condições que envolvem dor
crônica (LEFAUCHEUR et al., 2017; O’CONNELL et al., 2014).
1.2. HIPÓTESE
Hipotetiza-se que a ETCC seja capaz de agir sobre condições que envolvem dor
crônica, principalmente aquelas de origem neuropática, como é o caso da
lombociatalgia, proveniente da hérnia de disco. Sabendo que a redução da dor contribui
para melhor independência e qualidade de vida do indivíduo.

Metodologia
1.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um ensaio clínico randomizado e cego, teve
participação de 60 indivíduos com lombociatalgia proveniente de hérnia de disco, que
foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: Grupo ETCC ativo mais mobilização
neural (G1) e grupo ETCC Sham mais mobilização neural (G2). Os voluntários foram
alocados
por
meio
do
sistema
de
randomização
de
amostras
(http://www.randomization.org), separados em envelopes opacos para garantir o sigilo
de alocação onde apenas o pesquisador responsável pela aplicação do protocolo teve
acesso
à
esta
informação.
Todos os voluntários foram submetidos a avaliação clínica inicial, logo após foram
aplicados questionários e escalas específicas para lombalgia crônica (T0) e os mesmos
foram realizados novamente ao final de todo protocolo (T1), sete (T2), quatorze (T3) e
30 dias (T4) após a última intervenção (Figura 4). Cada grupo recebeu a intervenção de
acordo com a alocação. Toda a metodologia desse estudo foi baseada nas
recomendações do CONSORT 2010 (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010).
1.1.

CRITÉRIOS

DE

ELEGIBILIDADE
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Foram inclusos indivíduos de ambos os sexos, na faixa etária de 30 a 50 anos,
que é o grupo mais exposto aos problemas de lombalgia, com diagnóstico clínico e de
imagem de hérnia de disco no segmento lombar, acompanhado de quadro doloroso
característico de lombociatalgia no ato do exame físico inicial. A dor inicial deve constar
no mínimo 4 numa escala de 0-10. Outros critérios foram: não está realizando nenhum
outro tratamento medicamentoso ou fisioterapêutico para a lombociatalgia durante todo
o desenvolvimento do estudo, além da disponibilidade e concordância com os termos e
métodos
da
pesquisa.
Foram excluídos do estudo indivíduos que por algum motivo não tiveram
continuidade na pesquisa, e aqueles que apresentaram inconsistências nos métodos de
avaliação, mesmo após terem passado pelo processo de inclusão no estudo. Esses
indivíduos foram analisados ao final do estudo como intenção de tratar.

1.2.

INTERVENÇÃO

A intervenção consistiu em cinco sessões em dias consecutivos. O G1 (ETCC ativo)
recebeu aplicação da corrente contínua na região cortical do cérebro com eletrodos de
superfície de 5cm x 7cm, recobertos por uma esponja umidificada em solução salina de
0,9% de Cloreto de Sódio (NaCl), para facilitar a condutividade da corrente. A forma de
colocação dos eletrodos seguiu o sistema 10-20 para eletroencefalografia, com eletrodo
anódico posicionado na área motora primária (M1) esquerda, correspondente à área de
C3 e o eletrodo catódico posicionado na região supraorbital (Fp2) contralateral, durante
20 minutos, com a intensidade da corrente de dois miliampéres (mA). O grupo ETCC
SHAM seguiu a mesma configuração de posicionamento anterior dos eletrodos, porém
teve
a
intensidade
de
zero
mA.
Após a aplicação da ETCC Ativo e SHAM, os pacientes passaram pelo protocolo de
mobilização neural que consistiu em trinta minutos de intervenção contendo as
seguintes manobras: mobilização deslizante da raiz lombo-sacral, deslizamento slump,
mobilização tensionante distal do isquiático. (PINTO; ZEINEDIN; VIEIRA, 2008).
Mobilização deslizante da raiz lombo-sacral: Paciente em decúbito dorsal, membros
inferiores cruzados, flexão de quadril e joelho a 90º, membros superiores ao longo do
corpo. Terapeuta posicionado contralateral ao membro a ser tratado, segura ambas as
pernas do paciente e realiza passivamente oscilações em inclinação lateral da lombar
usando
os
membros
inferiores
como
alavanca.
Deslizamento Slump: Paciente sentado com os membros superiores cruzados atrás das
costas, leve flexão lombar e torácica, joelho do membro afetado em leve extensão. O
paciente realiza ativamente e de forma simultânea uma flexão cervical e flexão plantar
do tornozelo, alterando o movimento para uma extensão cervical acompanhada de
dorsiflexão
do
tornozelo.
Repete
os
movimentos
3x10
rep.
Mobilização tensionante distal do isquiático: Paciente em decúbito dorsal. Terapeuta
realiza elevação do membro em extensão até o paciente referir início de dor. Em
seguida, posiciona-se lateralmente ao membro, estabiliza o joelho em extensão e
traciona o membro elevando-o até próximo a amplitude em que o sintoma se manifesta.
Ao
retornar
à
posição
inicial
a
tração
é
liberada.
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1.3.

INSTRUMENTOS

DE

AVALIAÇÃO

Foram utilizados como instrumentos de avaliação a ficha de avaliação elaborada pelos
pesquisadores, contendo informações individuais e clínicas dos participantes. Além
disso,
para
a
avaliação
da
dor
foram
aplicadas:
A EVA é uma ferramenta simples e confiável que objetiva medir a intensidade da dor
dos pacientes de forma subjetiva. Amplamente usada em pesquisas e na prática clínica,
devido sua fácil aplicação. (MCCORMACK; HORNE; SHEATHER, 2013).
O DN4 é um questionário que tem como objetivo rastrear a presença ou não da dor
neuropática. Dividido em 10 pontos, onde sete referem-se aos sintomas e outros três
faz relação com o exame físico. Sua pontuação varia de 0 a 10, sendo que uma
pontuação maior ou igual a quatro sugere-se a presença de dor neuropática e abaixo
disso dor é considerada nociceptiva. Sensibilidade de 83% em comparação ao
diagnóstico
médico (ECKELI;
TEIXEIRA;
GOUVÊA,
2016).
O PD-Q é um questionário simples, de auto aplicação e confiável, que dá um bom
indicativo de presença de dor neuropática em paciente com lombociatalgia. É em quatro
subseções. A primeira intensidade, a segunda, padrão de dor, terceira local e presença
de irradiação, e a quarta contêm sete questões sobre a intensidade da dor nas regiões
indicadas na subseção três. O resultado final varia de 0 a 38 pontos. pontuações acima
de 18 indica dor neuropática (ECKELI; TEIXEIRA; GOUVÊA, 2016; FREYNHAGEN et
al.,
2006).
O MPI é um questionário de auto-relato de fácil acesso, confiável e válido que mede o
impacto da dor na vida de um indivíduo, como os outros respondem à expressão de dor
dessa pessoa e à frequência
Resultados e Discussões
1. RESULTADOS
Foi realizado o estudo piloto da pesquisa na presença de todos os integrantes da equipe
pesquisadora com o objetivo de identificar, corrigir e ajustar possíveis falhas nos
processos de coleta de dados que foi feita através da ficha de avaliação e dos
questionários específicos, e da intervenção, com protocolo de aplicação da ETCC e
protocolo de mobilização neural. Além disto, foi possível mensurar a duração de cada
etapa da pesquisa.
Porém, devido a situação de isolamento social e suspenção das atividades presenciais
causadas pela pandemia do Covid-19 que se instalou no mês de março de 2020 e se
estende até o presente momento, não foi possível dar seguimento ao processo de
intervenção e coleta de dados da pesquisa.
Diante disso, como alternativa para dar continuidade ao processo de pesquisa e
aprendizado, foi iniciada a elaboração de uma revisão sistemática da literatura que tem
como tema: os efeitos da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua sobre a dor
lombar.
Afim de obter elevada qualidade metodologia e alta confiabilidade dos resultados e
conclusões finais, realizamos o curso Revisões Sistemáticas e Meta-Análise, com
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duração de 6 (seis) semanas, disponibilizado pela plataforma
https://www.coursera.org/, no período de 1 de julho à 8 de agosto de 2020.

online

Durante este período foi elaborada a introdução do trabalho, abordando conceitos,
dados epidemiológicos, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos a cerda da
Dor Lombar, justificando a importância da produção deste estudo para verificar,
esclarecer e elucidar as lacunas de conhecimento dos efeitos da ETCC nesta condição.
Ao final do curso online, demos início a elaboração do protocolo metodológico da
pesquisa, onde estabelecemos as bases de dados que seriam utilizadas para busca de
artigos, as palavras-chaves, critérios de elegibilidade, os processos que seriam
realizados na avaliação da elegibilidade, e como será realizado a extração dos dados
de cada artigo selecionado.
Esse projeto de iniciação científica foi renovado para o novo período de 2020/2021, onde
espera-se dar continuidade e concluir a pesquisa iniciada.

Conclusão

1. CONCLUSÃO
É necessário que haja a retomada da pesquisa, pós período pandêmico, para que seja
possível a obtenção de resultados e conclusões acerca do tema proposto.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM DOENÇA
CRÔNICA RENAL EM HEMODIÁLISE
Resumo
Introdução: Pacientes com Doença Renal Crônica têm risco elevado para o
comprometimento do estado nutricional, incluindo-se desnutrição e excesso de peso,
aumento do risco de morbimortalidade destes pacientes. Objetivo: Visou-se caracterizar
o estado nutricional antropométrico de pacientes com doença renal crônica em
hemodiálise. Metodologia: O estudo foi realizado com pacientes adultos em tratamento
hemodialítico, assistidos em um centro de nefrologia localizado no interior do Rio
Grande do Norte (RN). Um questionário semi-estruturado foi aplicado para coleta de
dados sociodemográficos e o estado nutricional foi avaliado a partir do Índice de Massa
Corporal (IMC), obtido a partir da razão entre peso corporal pós-dialítico (média dos
registros de peso das quatro últimas sessões) e o quadrado da altura. Os dados foram
analisados no SPSS, versão 7.0 e os resultados apresentados em frequências relativa
e absoluta. Resultados: A maioria da população possuía baixa escolaridade, baixa renda
e encontrava-se em inadequação do estado nutricional (56,4%; n=22), sendo 35,9%
(n=14) com excesso de peso e 20,5% (n=8) com magreza. Conclusão: A população
estudada na presente pesquisa apresentou-se com estado nutricional antropométrico
comprometido, fazendo-se imperativa a necessidade de acompanhamento contínuo por
profissional nutricionista, visto a maior vulnerabilidade nutricional desses pacientes
durante o tratamento hemodialítico.
Palavras-chave: Insuficiência renal; Diálise; Índice de Massa Corporal; Antropometria
TITLE: EVALUATION OF THE NUTRITIONAL STATE OF PATIENTS WITH CHRONIC
KIDNEY DISEASE IN HEMODIALYSIS
Abstract
Introduction: Patients with Chronic Kidney Disease are at high risk for impaired nutritional
status, including malnutrition and excess weight, increased risk of morbidity and mortality
in these patients. Objective: The aim was to characterize the anthropometric nutritional
status of patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis. Methodology:
The study was carried out with adult patients undergoing hemodialysis, assisted at a
nephrology center located in the interior of Rio Grande do Norte (RN). A semi-structured
questionnaire was applied to collect sociodemographic data and the nutritional status
was assessed using the Body Mass Index (BMI), obtained from the ratio between postdialysis body weight (average of the weight records of the last four sessions) and the
height square. The data were analyzed in SPSS, version 7.0 and the results presented
in relative and absolute frequencies. Results: The majority of the population had low
education, low income and was in inadequate nutritional status (56.4%; n = 22), with
35.9% (n = 14) overweight and 20.5 % (n = 8) with thinness. Conclusion: The population
studied in the present study presented with compromised anthropometric nutritional
status, making the need for continuous monitoring by a professional nutritionist
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imperative, given the greater nutritional vulnerability of these patients during
hemodialysis treatment.
Keywords: Renal insufficiency; Dialysis; Body Mass Index; Anthropometry
Introdução
A insuficiência renal crônica pode ser originada por diversos fatores de risco como
diabetes, hipertensão arterial, doença renal prévia, uso de drogas, entre outros. Todas
essas situações podem comprometer o bom funcionamento dos rins, sendo necessária,
muitas vezes, a adoção de uma terapia substitutiva renal como a diálise e o transplante
renal (BRASIL, 2014). A doença renal crônica é considerada um problema de saúde
pública e médica, devido ao crescente registro anual de pacientes em tratamento
hemodialítico, assim como às elevadas taxas de mortalidade. No Brasil, segundo dados
do Censo Brasileiro de Diálise, 133.464 pessoas faziam diálise em julho de 2018,
correspondendo a um aumento médio anual de 5.587 pacientes (NEVES et al, 2018).
De modo geral, devido à doença, os pacientes renais crônicos têm risco elevado de
desnutrição, associada à perda de peso, à depleção energética e ao hiper-catabolismo
protéico. Por outro lado, alguns estudos com pacientes em hemodiálise encontraram a
população-alvo com excesso de peso. Desse modo, tanto a desnutrição como o excesso
de peso, são considerados fatores relacionados ao aumento de morbidades e de
mortalidade dos pacientes (AVESANI et al, 2009). Nesse contexto, os profissionais em
saúde e, em especial, o nutricionista, têm papel fundamental no tratamento dialítico dos
pacientes, uma vez que os ajustes feitos na dieta têm como objetivos manter o estado
nutricional adequado, reduzir complicações, reduzir riscos de morbidade e mortalidade,
assim como melhorar a qualidade de vida, diminuindo sintomas (WILKENS et al, 2012).
Diante desses fatos, faz-se necessário identificar o estado nutricional dos pacientes que
realizam hemodiálise em um Centro de Nefrologia que assiste a Região do Trairí do Rio
Grande do Norte (RN).
Metodologia
Estudo transversal, de natureza descritiva, no qual foram avaliados pacientes atendidos
em um centro de nefrologia que abrange a Região do Trairí do Rio Grande do Norte
(RN). Foram considerados como critérios de inclusão, pacientes em programa regular
de hemodiálise (três vezes na semana por, no mínimo, três meses), possuir idade igual
ou superior a 18 anos e não ser portador de doenças consumptivas, tais como câncer e
Síndrome de Imunoficiência Adquirida (AIDS). Os dados sociodemográficos foram
obtidos a partir da aplicação de um questionário semi-estruturado para a identificação
de variáveis sociodemográficas como idade, sexo, etnia, estado civil, escolaridade,
ocupação e renda. Para a avaliação do estado nutricional antropométrico, foram coletas
a altura e o peso pós-dialítico do paciente, calculado a partir da média dos registros de
peso das quatro últimas sessões. A média dos quatros últimos registros foi utilizada
devido a variabilidade do estado de hidratação, peculiar a esses pacientes. Com os
dados supracitados (altura e peso pós-diálise), calculou-se o Índice de Massa Corporal
(IMC), sendo este classificado segundo a Organização Mundial da Saúde (1995) ou
Lipschitz (1994), a depender da faixa etária (adultos ou idosos, respectivamente). Os
dados foram analisadas no SPSS, versão 7.0 e os resultados apresentados em
frequências relativa e absoluta.
Resultados e Discussões
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A população estudada era composta por 71 pacientes, sendo a maioria mulheres
(57,7%; n=41), com idade entre 18 a 60 anos (61,9%; n=44). Os participantes se autodeclararam pardos (46,5%; n=33), casados (56,3%; n=40), analfabetos ou com o ensino
fundamental incompleto (59,1%; n=42). A ocupação prevalente foi a de aposentado
(39,4%; n=28) e a renda familiar média de 1 salário mínimo (61,1%; n=44), como mostra
a tabela em anexo. Devido às limitações físicas dos participantes do estudo, a avaliação
do estado nutricional foi realizada em 54,9% (n=39) da amostra total recrutada (n=71).
Quanto ao estado nutricional, 43,6% (n=17) dos participantes encontrava-se em
eutrofia, enquanto que 35,9% (n=14) com excesso de peso e, 20,5% (n=8) em magreza,
totalizando 56,4% (n=22) de inadequação nutricional (ver gráfico em anexo). Bernardo
e colaboradores (2019) avaliaram o estado nutricional a partir do IMC, (utilizando o peso
seco) de 37 pacientes em tratamento de hemodiálise no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco, e encontraram 8,1% (n=3) da sua população em
magreza, 48,7% (n=18) em eutrofia, e 43,2% (n=16) com excesso de peso, resultados
semelhantes aos encontrado no presente estudo. Um outro estudo, realizado na Clínica
Renal de Manaus, no estado do Amazonas, identificou a média de IMC de homens e
mulheres com doença renal na faixa de normalidade. Seus autores alegaram que o
pequeno número de pacientes caracterizados com desnutrição pode ser elucidado pelo
fato desses pacientes estarem possivelmente hiper-hidratados, situação bastante
comum nesses indivíduos, aumentando assim o peso corporal e, consequentemente, o
IMC. Tal fato revela que além do IMC, outros métodos devem ser aplicados para a
avaliação do estado nutricional de pacientes em terapia hemodialítica (VALENZUELA
et al, 2003). A inadequação do estado nutricional, seja de desnutrição ou excesso de
peso, é um fator de risco para essa população. Entretanto, tem sido observado que,
principalmente pacientes desnutridos, possuem um aumento significativo de gordura
corporal no primeiro ano de hemodiálise. Possivelmente isso ocorre devido à redução
de toxinas urêmicas circulantes e consequente melhora do apetite. Em situações de
maior necessidade energética, as quais os pacientes estão susceptíveis, como
infecções, cirurgias de acesso vascular ou transplante renal, a gordura armazenada
pode ser vantajosa para suprir a demanda energética e poupar a utilização das reservas
protéicas (KAMIMURA et al, 2004). Independente da fase da DRC, seja pré-dialítica ou
dialítica, é um desafio avaliar o estado nutricional desses pacientes. Porém, identificar
a desnutrição nos estágios iniciais pode ser ainda mais difícil do que em casos mais
avançados, podendo haver controvérsias quanto aos parâmetros de diagnóstico
(CASTRO et al, 2010), uma vez que não se tem ainda uma padronização das
recomendações quanto aos parâmetros a serem aplicados nestes casos (BOUSQUETSANTOS et al, 2019). Sabendo-se que a inadequação do estado nutricional pode
agravar a saúde desses pacientes e que o estado de hidratação pode comprometer a
classificação nutricional a partir do indicador aqui empregado (IMC), sugere-se que
outros indicadores sejam utilizados em pesquisas futuras, a fim de avaliar mais
amplamente o estado nutricional de pacientes em hemodiálise.
Conclusão
No presente estudo a maioria da população possuía baixa escolaridade, baixa renda e
inadequação (magreza ou peso excessivo) do estado nutricional antropométrico,
identificada a partir do IMC. Considerando a inadequação do estado nutricional
encontrada e a maior vulnerabilidade a morbidade desses pacientes, se reconhece a
importância do acompanhamento contínuo por profissional nutricionista durante a
hemodiálise que, a partir de prescrições dietéticas, orientações nutricionais e atividades
de educação alimentar e nutricional, visa, além da adequação do perfil nutricional, o
alcance de uma melhor qualidade de vida para os pacientes.
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Descrição das variáveis categóricas sociodemográficas dos pacientes em hemodiálise
no Centro de Nefrologia Santa Rita, Santa Cruz/RN – 2020.
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Estado Nutricional dos pacientes com Doença Crônica Renal em Hemodiálise no Centro
de Nefrologia Santa Rita, Santa Cruz – RN, 2020.

CIÊNCIAS DA VIDA

2284

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB1037
AUTOR: ITALO DARLAN SOARES DA COSTA
COAUTOR: EDUARDO HENRIQUE DIAS ARAÚJO
COAUTOR: GEILSON MEDEIROS DE ARAUJO
ORIENTADOR: RODRIGO SCATTONE DA SILVA

TÍTULO: Existe Diferença na Aterrissagem de Salto, Força e Flexibilidade do Membro
Inferior de Atletas com e sem Tendinopatia Patelar?
Resumo
Introdução: A tendinopatia patelar é uma disfunção comum em atletas, na qual déficits
de força e flexibilidade nos músculos do membro inferior e uma mecânica de salto
alterada podem ser fatores importantes para o seu desenvolvimento/perpetuação.
Objetivo: Avaliar a mecânica de aterrissagem de salto, força e flexibilidade do membro
inferior em atletas com e sem tendinopatia patelar. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional transversal cego, desenhado para que fossem incluídos 32 atletas,
divididos em dois grupos: Grupo Tendinopatia Patelar (GTP) e Grupo Controle (GC). Os
participantes incluídos foram avaliados quanto à força do membro inferior com um
dinamômetro manual, flexibilidade com um inclinômetro e à mecânica da aterrissagem
de salto por meio do Landing Error Scoring System. Resultados: As coletas de dados
precisaram ser interrompidas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Até o
momento, foram coletados 12 participantes, dos quais oito atenderam aos critérios de
inclusão do GTP e quatro atenderam aos critérios do GC. Resultados das coletas já
realizadas estão sendo analisados, mas não seria possível chegar a conclusões
definitivas em termos de comparação entre os grupos, de forma a responder às
perguntas da pesquisa. Conclusões: Mesmo com limitações, a pesquisa possibilitou
uma vivência prática de metodologias de pesquisa da área de avaliação biomecânica.
Além disso, contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como raciocínio crítico e
trabalho em equipe.
Palavras-chave: Dor no Joelho. Tendinite. Biomecânica.
TITLE: Is there a difference in the landing of jump, strength and flexibility of the lower
limb of athletes with and without patellar tendinopathy?
Abstract
Introduction: Patellar tendinopathy is a common dysfunction in athletes, in which deficits
in strength and flexibility in the muscles of the lower limb and altered jumping mechanics
can be important factors for its development / perpetuation. Objective: to evaluate the
jumping landing mechanics, strength and flexibility of the lower limb in athletes with and
without patellar tendinopathy. Methods: This is a blind, cross-sectional observational
study, available to include 32 athletes, divided into two groups: Patellar Tendinopathy
Group (GTP) and Control Group (CG). The included participants were obtained
regarding the strength of the lower limb with a manual dynamometer, flexibility with an
inclinometer and the mechanics of the jump landing using the Landing Error Scoring
System. Results: Data collections needed to be stopped due to the new coronavirus
pandemic. So far, 12 participants have been collected, of which eight meet the inclusion
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criteria of the GTP and four meet the criteria of the GC. Results of the collections already
carried out are being analyzed, but it would not be possible to reach definitive
conclusions in terms of comparison between the groups, in order to answer the research
questions. Conclusions: Even with limitations, a research made it possible to experience
practical research methodologies in the area of biomechanical assessment. In addition,
it contributed to the development of skills such as critical thinking and teamwork.
Keywords: Knee pain. Tendonitis. Biomechanics.
Introdução
A tendinopatia patelar caracteriza-se como uma disfunção musculoesquelética comum
em atletas e é considerada um importante causa de incapacidade física (SCATTONE
SILVA, 2016). Dados epidemiológicos mostram que cerca de 13–15% dos atletas de
handebol, 12–32% dos atletas de basquetebol e 14–45% dos atletas de voleibol
desenvolvem tendinopatia patelar (LIAN ET AL., 2005; ZWERVER; BREDEWEG; VAN
DEN AKKER-SCHEEK, 2011), além de constatar que os atletas recreacionais do sexo
masculino são duas vezes mais acometidos quando comparados aos do sexo feminino
(ZWERVER; BREDEWEG; VAN DEN AKKER-SCHEEK, 2011). Conhecida também
como “joelho de saltador”, a tendinopatia patelar apresenta-se clinicamente como uma
dor anterior no joelho, bem localizada, geralmente próxima à inserção do tendão patelar
no polo inferior da patela (RUDAVSKY; COOK, 2014) que se manifesta quando o sujeito
realiza atividades de alto armazenamento e liberação de energia como: agachamento,
saltos, subir ou descer escadas (FERRETTI et al., 1983). Por ter uma associação
evidente com a prática de esportes que envolvem múltiplos saltos e aterrissagens
(TIEMESSEN ET AL., 2009), é possível que a ocorrência de tendinopatia patelar esteja
relacionada a uma mecânica anormal de aterrissagem de saltos. Um estudo recente
sugeriu que a qualidade da aterrissagem de salto dos atletas é um fator importante para
a sobrecarga no tendão patelar (SCATTONE SILVA et al., 2015). De fato, já foi
verificado que aterrissagens envolvendo maior flexão do tronco resultam em menor
força de reação do solo e menor momento extensor do joelho, bem como em maior
momento extensor do quadril (BLACKBURN; PADUA, 2009; SHIMOKOCHI et al., 2013).
Entretanto, aterrissagens com postura ereta do tronco estão associadas a maiores
forças de reação do solo, momentos extensores do joelho e à ativação do quadríceps,
bem como a menores momentos extensores do quadril (BLACKBURN; PADUA, 2009;
SHIMOKOCHI et al., 2013). Diminuição déficit de força do quadríceps e na musculatura
extensora do quadril também foram previamente observadas em atletas com
tendinopatia patelar (CROSSLEY et al., 2007; SCATTONE SILVA et al., 2016). Outro
estudo concluiu que déficits de força no quadríceps e isquiotibiais demonstraram maior
relação com os sintomas de tendinopatia patelar (JEON et al., 2018). Redução na força
dessas musculaturas pode causar sobrecarga no tendão patelar devido a uma
diminuição na capacidade de absorção de energia da cadeia cinética (KANNUS, 1997).
Déficits de flexibilidade, locais e distais à articulação do joelho, foram observados em
atletas com tendinopatia patelar. Localmente, foram encontrados déficits de flexibilidade
no quadríceps (WITVROUW et al., 2000) e isquiotibiais (SCATTONE SILVA et al., 2016;
WITVROUW et al., 2000) em atletas com tendinopatia patelar. Distalmente, observouse uma diminuição de amplitude de dorsiflexão de tornozelo (BACKMAN; DANIELSON,
2011; MALLIARAS; COOK; KENT, 2006) em atletas com tendinopatia patelar em
comparação a atletas sadios. Por outro lado, outros estudos não corroboram com esses
resultados, não sendo observada diferença significativa na flexibilidade dos isquiotibiais
de atletas com tendinopatia patelar quando comparados a um grupo controle
assintomático (GAIDA et al., 2004) ou até mesmo, mostraram um aumento da
flexibilidade desta musculatura em atletas com tendinopatia patelar quando
comparados, também, a um grupo controle assintomático (CROSSLEY et al., 2007).
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Logo, mais pesquisas são necessárias para esclarecer se déficits proximais, locais e
distais de força e flexibilidade estão presentes em indivíduos com tendinopatia patelar
bem como a qualidade da aterrissagem desses indivíduos. A identificação de alterações
biomecânicas durante a aterrissagem de saltos, comprometimento de força ou
flexibilidade dos membros inferiores em atletas com tendinopatia patelar são
importantes para o estabelecimento de intervenções efetivas no tratamento dessa
condição.
Metodologia
O presente trabalho se caracteriza como um estudo observacional transversal acerca
da comparação entre um grupo com tendinopatia patelar e um assintomático. A
pesquisa estava sendo realizada no Laboratório de Pós Graduação na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte localizado na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA). O estudo seguiu todas as recomendações do STROBE, a qual engloba
referências para melhorar a qualidade da descrição de estudos observacionais (MALTA
et al., 2010). O estudo foi desenhado para que fossem incluídos 32 atletas recreacionais
de modalidades esportivas que geram grande demanda para o joelho (voleibol,
basquetebol, futebol, corrida, etc.) de 15 a 40 anos. No Grupo de Tendinopatia Patelar
(GTP; n= 8) estavam sendo incluídos atletas que apresentassem: 1) dor localizada no
tendão patelar de início insidioso, confirmada por palpação; 2) sintomas atuais no
tendão patelar durante tarefas que imponham alta carga no tendão por mais de 3 meses
(SORENSON et al., 2010); 3) pontuação no questionário Victorian Institute of Sports
Assessment-Patella (VISA-P) menor do que 88 pontos; e 4) presença de dor durante o
teste de agachamento unipodal em plano inclinado (MENDONÇA et al, 2016). No grupo
controle (GC) estavam sendo incluídos atletas recreacionais do sexo masculino das
mesmas modalidades esportivas. Para serem incluídos no GC, os atletas deveriam: 1)
não apresentar histórico de dor na região anterior do joelho; 2) não apresentar qualquer
queixa musculoesquelética relacionada à coluna ou membros inferiores nos últimos 6
meses (MENDONÇA et al, 2016). Os critérios de exclusão adotados neste estudo foram
os seguintes: história de trauma ou cirurgia na articulação do joelho, disfunções intraarticulares, dor patelofemoral, instabilidade patelar, doenças de Osgood-Schlatter ou
Sinding-Larsen-Johansson e reprodução sintomática com palpação do retináculo,
banda iliotibial ou tendão da pata de ganso (SCATTONE SILVA et al., 2016). Para o
cegamento das avaliações, a pesquisa contou com dois avaliadores, avaliador 1 (AV1)
e avaliador 2 (AV2), que executaram papeis distintos durante o processo. O AV1
recrutou os atletas, fez o exame físico inicial e categorizou os participantes em seus
respectivos grupos, GTP ou GC. O AV2 realizou as avaliações de mecânica de
aterrissagem, força e flexibilidade de todos os atletas de ambos os grupos, sem ter o
conhecimento a respeito de em qual grupo cada atleta está alocado (avaliador cego).
Após a avaliação inicial, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). No caso de participantes menores de idade, estes assinaram o
termo de assentimento enquanto seu responsável legal assinaram o TCLE para
menores de 18 anos. Para a avaliação da incapacidade, dor e severidade dos sintomas,
estava sendo utilizado o questionário do Victorian Institute of Sports Assessment-Patella
(VISA-P) (VISENTINI et al., 1998), em sua versão traduzida e validada para português
(WAGECK et al., 2013). Para avaliação da dor no joelho, utilizou-se o teste de
agachamento unipodal em plano inclinado (SLDS) (PURDAM et al., 2003). A mecânica
da aterrissagem de saltos foi considerada o desfecho primário do estudo. Para avaliar
a mecânica da aterrissagem foi utilizada uma ferramenta clínica denominada “LESS”
(PADUA et al., 2009). Para essa avaliação, duas câmeras foram posicionadas a 3
metros de distância da zona de aterrissagem de salto do participante, estando uma
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câmera no plano frontal e outra no sagital do mesmo. O participante foi posicionado
sobre uma caixa de 30 centímetros e em frente a essa caixa estava demarcada a zona
de aterrissagem, localizada a uma distância de 50% da altura do participante. O teste
consistiu em dois saltos, um da caixa para a zona de aterrissagem e outro,
imediatamente após a aterrissagem, para cima, realizando-se o máximo deslocamento
possível no sentido vertical. A qualidade do salto foi mensurada através de 17 itens
(PADUA et al., 2009). Um dinamômetro portátil (Lafayette Instrument Company) foi
utilizado para mensurar durante contrações isométricas máximas. Cintos inelásticos
foram usados para estabilizar os atletas e o dinamômetro de mão, para eliminar o efeito
da força do examinador nessas medidas (WILLSON; DAVIS, 2009). Para cada teste, foi
feita uma familiarização e, em seguida, foram feitas 3 repetições experimentais por 5
segundos de força máxima, com 15 segundos de descanso entre as tentativas. Os
valores de pico de força produzidos durante cada uma das três repetições foram
convertidos em valores de torque. Por fim, os dados de torque foram normalizados pela
massa corporal e altura de cada atleta (NAKAGAWA et al., 2012). Os valores médios
de pico de torque normalizados obtidos durante as 3 repetições foram utilizados para
análise. A flexibilidade do tornozelo foi avaliada durante o teste do avanço, utilizandose, para mensuração, um inclinômetro de gravidade (CROSSLEY et al., 2007). A
flexibilidade dos isquiotibiais foi avaliada com o teste de extensão ativa do joelho
(CROSSLEY et al., 2007). A flexibilidade do quadríceps foi avaliada com o atleta em
decúbito ventral, com ambos os quadris em posição neutra (SCATTONE SILVA et al.,
2016). Após o término das coletas, quando o retorno às atividades for possível, a análise
de dados será feita utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) versão 19.0. Inicialmente será analisada a distribuição dos dados da amostra
por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Se os dados forem paramétricos, aplicar-se-á,
para as variáveis independentes, o teste t de Student. Caso os dados obtenham
distribuição não-normal, o teste de Mann-Whitney será utilizado para as comparações.
Também serão utilizados os testes de Pearson (dados paramétricos) ou de Spearman
(dados não-paramétricos) para verificação das correlações entre as variáveis do estudo
em ambos os grupos. Para todos os testes, será considerado um nível de significância
de 5%.
Resultados e Discussões
As coletas se iniciaram em Outubro de 2019, Até o momento, foram coletados 12
participantes, dos quais oito atenderam aos critérios de inclusão do grupo tendinopatia
e quatro atenderam aos critérios do grupo controle. Devido à dificuldade em encontrar
um número suficiente de participantes na cidade de Santa Cruz-RN, definiu-se que as
coletas também passariam a ser realizadas na cidade de Natal-RN. Uma emenda foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com esse novo pólo de coletas.
A emenda foi aprovada pelo Comitê e as coletas iriam se iniciar em março de 2020,
porém em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, as atividades
presenciais do projeto precisaram ser interrompidas. Resultados das coletas já
realizadas estão sendo analisados, mas não seria possível chegar a conclusões
definitivas em termos de comparação entre os grupos, de forma a responder às
perguntas da pesquisa. No entanto, apesar das limitações impostas, o trabalho
continuou com a realização de uma revisão de literatura que vem sendo desenvolvida
com o objetivo de avaliar a qualidade das ferramentas de diagnóstico utilizadas em
ensaios clínicos envolvendo atletas com tendinopatia patelar. Ressalta-se ainda que,
após o fim da pandemia, o projeto retornará com as atividades presenciais e o presente
projeto de pesquisa retomará as atividades.
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Conclusão
Apesar das limitações decorrentes contexto social e de saúde que estamos vivendo, a
pesquisa possibilitou uma vivência prática de metodologias de pesquisa da área de
avaliação biomecânica de atletas com tendinopatia patelar, incluindo avaliações de
mecânica de salto, força e flexibilidade dos membros inferiores. Além disso, contribuiu
para o desenvolvimento de habilidades como organização, raciocínio crítico e trabalho
em equipe. Ademais, reuniões realizadas semanalmente permitiram o contato com
temas relacionados à pesquisa científica e consequentemente com prática baseada em
evidência.
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TÍTULO: Reabilitação de Atletas com Tendinopatia Patelar: Ensaio Clínico
Randomizado verificando Efeitos de uma Intervenção Tratando Fatores da Cadeia
Cinética
Resumo
Introdução: O presente estudo teve como objetivo geral verificar o efeito de uma
intervenção direcionada a fatores da cadeia cinética em comparação ao protocolo de
treino lento de alta carga sobre a dor, severidade de sintomas, força e flexibilidade do
membro inferior em atletas com tendinopatia patelar. Método: Tratou-se de um ensaio
clínico randomizado cego que foi realizado na FACISA/UFRN. O trabalho foi desenhado
para que 28 atletas recreacionais do sexo masculino com tendinopatia patelar fossem
recrutados e divididos em 2 grupos: Grupo Treino Lento de Alta Carga (GTLAC; n=14)
e Grupo Cadeia Cinética (GCC; n=14). Os desfechos primários do estudo foram dor e
severidade de sintomas. Os desfechos secundários foram força e flexibilidade do
membro inferior. Após as avaliações, os participantes foram submetidos a 12 semanas
de intervenções. Os atletas de ambos osgrupos foram submetidos a exercícios
específicos feitos de forma progressiva. Resultados: Até o presente momento, foram
incluídos oito participantes no estudo, quatro em cada grupo. As coletas precisaram ser
interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Somente dois participantes
terminaram a intervenção de 12 semanas, um de cada grupo, ambos com melhora
importante na dor no joelho. Conclusão: Os participantes que concluíram as
intervenções apresentaram melhora clínica importante na dor no joelho. No entanto,
ainda não se pode chegar a conclusões a respeito da efetividade das intervenções.
Palavras-chave: Tendinopatia Patelar, Tendinite, Tendinose, Joelho, Dor, Reabilitação
TITLE: Rehabilitation of Athletes with Patellar Tendinopathy: Randomized Clinical Trial
Verifying Effects of an Intervention Treating Factors of the Kinetic Chain
Abstract
Introduction: The present study had the general objective of verifying the effect of an
intervention directed to factors of the kinetic chain in comparison to the high load slow
training protocol on pain, severity of symptoms, strength and flexibility of the lower limb
in athletes with patellar tendinopathy. Method: It was a randomized blind clinical trial that
was carried out at the Faculty of Health Sciences of Trairi. The work was designed so
that 28 male recreational athletes with patellar tendinopathy could be recruited and
divided into 2 groups: High Load Slow Training Group (GTLAC; n = 14) and Kinetic Chain
Group (GCC; n = 14). The primary study outcomes were pain and symptom severity.
Secondary outcomes were strength and flexibility of the lower limb. After the evaluations,
the participants underwent 12 weeks of interventions. The athletes of both groups were
submitted to specific exercises done progressivelly. Results: To date, eight study
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participants have been included, four in each group. Collections had to be stopped
because of the new coronavirus pandemic. Only two participants completed the 12-week
intervention, one from each group, both with significant improvement in knee pain.
Conclusion: Participants who completed the interventions showed significant clinical
improvement in knee pain. However, it is still not possible to reach conclusions regarding
the effectiveness of the interventions.
Keywords: Patellar Tendinopathy,Tendinitis,Tendinosis,Knee, Pain,Rehabilitation
Introdução
A tendinopatia patelar é uma condição caracterizada por dor focal e disfunção no tendão
patelar [28]. Essa disfunção ocorre com maior frequência em esportes que envolvem
saltos como o basquetebol e voleibol, acometendo 11.8% e 14.4% dos atletas
recreacionais dessas modalidades, respectivamente [15]. Atletas do sexo masculino
apresentam maior risco de desenvolver tendinopatia patelar do que atletas do sexo
feminino [15]. Recentes revisões sistemáticas [16,17] concluíram que o treino lento de
alta carga (do inglês ‘Heavy Slow Resistance Traning’ – HSR) [13] é uma das
intervenções mais recomendadas para a reabilitação dos atletas com tendinopatia
patelar. Isso porque essa intervenção envolve um protocolo de fortalecimento com
cargas progressivas para o quadríceps e, consequentemente, para o tendão patelar,
resultando em melhora na dor e função de atletas com tendinopatia patelar [13].
Especificamente o protocolo do HSR envolve três exercícios, o agachamento, o Leg
Press e o Hack Squat, realizados com 3 segundos para a fase excêntrica e três para a
fase concêntrica. Esse protocolo resultou em melhor renovação (turnover) do colágeno
dos tendões e em maior satisfação dos atletas quando comparada a uma intervenção
composta por exercícios puramente excêntricos, previamente considerada a
intervenção padrão-ouro para tendinopatias [13]. Fatores da cadeia cinética, incluindo
déficits de força e flexibilidade das articulações do quadril e tornozelo e alterações na
aterrissagem de salto, já foram observados em atletas com tendinopatia patelar [1, 30,
36]. Em um estudo prospectivo com atletas de basquetebol, Backman & Danielson [1]
observaram que restrição na amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo é um
fator de risco para tendinopatia patelar. Movimentos restritos de dorsiflexão podem
limitar a ação excêntrica dos músculos flexores plantares na realização de forças de
desaceleração, com o tornozelo potencialmente se tornando menos eficiente em
dissipação de forças em amplitudes mais próximas do fim do arco [30]. Isso pode alterar
a mecânica do membro inferior na aterrissagem, podendo levar a um aumento na carga
no tendão patelar e no risco de lesão [30]. Scattone Silva et al [30], observaram que
atletas com tendinopatia patelar apresentam menor torque extensor do quadril quando
comparados a atletas sadios. Os autores especularam que a fraqueza na musculatura
extensora do quadril provavelmente aumenta a demanda sobre os extensores do joelho
para dissipar as forças de reação do solo durante aterrissagens de salto, o que poderia
contribuir para a origem/perpetuação de tendinopatia patelar [30]. Com relação à
aterrissagem de salto, em uma revisão sistemática recente concluiu-se que atletas com
tendinopatia patelar apresentam um padrão mais rígido de aterrissagem de salto em
comparação a controles assintomáticos [36]. Aterrissagens mais rígidas, com o tronco
estendido, também aumentam o pico de força sobre o tendão patelar além de diminuir
a contribuição dos músculos do quadril para dissipação de forças [31]. Dessa forma,
uma aterrissagem anormal pode contribuir para o desenvolvimento ou perpetuação de
tendinopatia patelar. Nesse contexto, é possível que esses déficits na cadeia cinética
contribuam para sobrecarga no tendão patelar em atletas, podendo favorecer a
ocorrência e/ou a perpetuação de tendinopatia patelar [30]. Porém, a efetividade de uma
intervenção que se direcione a esses déficits ainda não foi investigada. O presente
estudo teve como objetivo geral verificar o efeito de uma intervenção direcionada a
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fatores da cadeia cinética (abordando fatores das articulações do quadril, joelho e
tornozelo) em comparação ao protocolo de HSR sobre a dor, severidade de sintomas e
função, força e flexibilidade do membro inferior e mecânica da aterrissagem de salto em
atletas com tendinopatia patelar.
Metodologia
Tratou-se de um ensaio clínico randomizado cego que foi realizado na Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN), com intervenções sendo realizadas na
Clínica Escola da FACISA/UFRN e em uma Academia de musculação. O estudo foi
desenhado para que fossem recrutados 28 atletas recreacionais do sexo masculino com
tendinopatia patelar divididos em 2 grupos: Grupo Treino Lento de Alta Carga (GTLAC;
n=14) e Grupo Cadeia Cinética (GCC; n=14). Toda a metodologia deste ensaio clínico
seguiu as recomendações e determinações do CONSORT [32]. O projeto foi
encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Para a
randomização dos participantes, foi utilizado um sistema de randomização de amostras
por meio da geração de uma lista de números aleatórios em um computador. Envelopes
opacos e numerados de forma consecutiva foram preenchidos e selados com os
números gerados previamente ao início do estudo. Um indivíduo sem nenhum
conhecimento sobre os participantes realizou esse procedimento e a alocação dos
mesmos nos grupos GTLAC e GCC. Todas as avaliações, pré e pós-intervenção, foram
realizadas por um pesquisador não envolvido com a administração das intervenções e
a análise dos dados foi realizada por um pesquisador que permaneceu cego aos grupos
de tratamento. Os desfechos primários deste estudo foram: dor, mensurada com uma
escala visual analógica (EVA) [24]; severidade de sintomas e incapacidade,
mensuradas pelo questionário Victorian Institute of Sport Assessment-Patella (VISA-P)
[41]; e a percepção de melhora ou piora, mensurada pela Escala Global de Mudança
[12]. Para a avaliação do nível de prática habitual de atividade física dos participantes,
foi utilizada a ferramenta International Physical Activity Questionnaire [10]. Para a
avaliação da dor dos participantes foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) de duas
maneiras: a pior dor na última semana [24] e a dor durante o teste de agachamento
unipodal em plano inclinado [25]. Para a avaliação da força isométrica dos participantes
foi utilizado um dinamômetro manual portátil. Foram realizadas quatro repetições de
cada teste de força, uma para familiarização, seguida de três repetições válidas, que
foram utilizadas para análise. Em cada repetição, foi solicitado que o participante
exercesse força máxima por 5 segundos, com um intervalo de 15 segundos entre as
repetições [30]. Foram avaliados o torque de extensão de quadril [9,30], extensão de
joelho [30] e flexão plantar do tornozelo [30]. Para mensuração da flexibilidade de
dorsiflexão do tornozelo foi realizado o teste do avanço [1,4,5] utilizando-se um
inclinômetro de gravidade. O Landing Error Scoring System (LESS) foi utilizado para a
avaliação da mecânica da aterrissagem de salto dos participantes [22]. Ambas as
intervenções tiveram duração de 8 semanas, sendo realizadas 3 vezes por semana de
forma supervisionada por um fisioterapeuta. Durante a realização dos exercícios de
fortalecimento, em ambos os grupos, cada participante estava utilizando um fone de
ouvido e tinha o estímulo auditivo de um metrônomo ajustado a uma cadência de 60
batidas por minuto [14]. Os atletas do GTLAC foram submetidos a uma intervenção
denominada Treino Lento de Alta Carga (HSR) que tem como base o fortalecimento
progressivo de quadríceps, para oferecimento de cargas progressivas ao tendão patelar
[13]. O HSR consiste em três exercícios: Agachamento, Leg Press e Hack Squat. Para
o presente estudo, esse protocolo foi adaptado para ser realizado em 8 semanas de
intervenção. Nessa adaptação, foram utilizados os seguintes parâmetros: na primeira
semana os exercícios foram feitos com parâmetros de 15 repetições máximas (RM). Na
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segunda e terceira semana, com parâmetros de 12 RM. Na quarta semana, com
parâmetros de 10 RM, na quinta e sexta semana, com parâmetros de 8 RM. E nas
últimas duas semanas de intervenção os exercícios foram feitos com parâmetros de 6
RM. Se houvesse dor com intensidade maior do que 3 na EVA, o exercício seria
modificado, com redução na amplitude e/ou na carga [13]. Os atletas do GCC foram
submetidos a um protocolo que levava em consideração o fortalecimento do quadríceps,
da musculatura do quadril e tornozelo, melhora na amplitude de movimento do tornozelo
e treino da aterrissagem de salto. Os parâmetros de todos os exercícios de
fortalecimento muscular da intervenção do GCC foram idênticos aos parâmetros
utilizados nos exercícios do GTLAC. Tanto mobilizações articulares como alongamentos
musculares foram indicados para aumento da amplitude de movimento e foram
realizados no GCC, conforme descrito previamente [3,23,37]. Para o fortalecimento dos
flexores plantares de tornozelo, o participante foi posicionado sentado com 90° de flexão
de quadril e joelho, com as pontas dos pés apoiadas sobre um degrau de 15 cm. O
exercício consiste em se elevar o calcanhar o máximo possível, mantendo-se os
artelhos em contato com o degrau, com posterior descida do calcanhar até a máxima
amplitude de dorsiflexão possível [35]. O fortalecimento dos músculos extensores do
quadril foi realizado pelos atletas do GCC, sendo utilizado o exercício de Deadlift
unilateral [7] e cargas foram adicionadas por meio de halteres nas mãos do participante
[29]. O exercício de agachamento foi utilizado para fortalecer a musculatura extensora
do joelho e oferecer carga progressiva ao tendão patelar. A partir da 4a semana de
intervenção, além dos exercícios de fortalecimento, alongamento e mobilização
articular, os participantes realizaram um exercício para alterar sua estratégia de
aterrissagem [29]. Em cada sessão da intervenção, o participante realizou saltos com
um apoio bipodal de uma caixa de 30 cm em 2 séries de 10 repetições, com 5 segundos
de descanso entre aterrissagens e 1 minuto entre as séries. O participante era instruído
a manter a posição de aterrissagem por 5 segundos após cada salto [19,29].
Resultados e Discussões
As coletas tiveram início no mês de outubro de 2019 e seguiram até março de 2020,
quando foram interrompidas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Até a interrupção das atividades, foram incluídos oito participantes no estudo. Seguindo
os resultados da randomização, quatro participantes foram alocados no GCC (30,0 ±
8,29 anos de idade, 1,70 ± 0,07 m de altura, 81,1 ± 18,39 kg de massa corporal) e quatro
foram alocados no GTLAC (24,75 ± 7,93 anos de idade, 1,76 ± 0,02 m de altura, 78,75
± 8,96 kg de massa corporal). Pela limitação imposta pela pandemia, apenas dois
participantes concluíram o protocolo de 12 semanas de intervenção proposto na
pesquisa, sendo um de cada grupo de intervenção. Os desfechos de função e
aterrissagem de salto ainda não puderam ser processados em virtude de problemas
operacionais. Os desfechos de dor, flexibilidade, e força dos dois sujeitos, antes e após
as intervenções, estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.
Conclusão
Ambos os participantes que concluíram as intervenções de 12 semanas proposta no
presente estudo apresentaram melhora clínica importante nos sintomas de dor no
joelho. No entanto, pelo baixo número de participantes que concluíram os protocolos,
frente ao tamanho amostral almejado, ainda não se pode chegar a conclusões a respeito
da efetividade das intervenções. A pesquisa será retomada assim que tenhamos
condições de segurança para o retorno.
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Tabela 1. Desfechos de Dor no Tendão Patelar Antes e Após a Intervenção dos Atletas
do Estudo
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Tabela 2. Desfechos de Força; Flexibilidade e Aterrissagem de Salto, Antes e Após a
Intervenção dos Atletas do Estudo.
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TÍTULO: Evolução temporal do estado nutricional antropométrico de idosos
institucionalizados - 2013 e 2019
Resumo
OBJETIVO: analisar a evolução do estado nutricional antropométrico em idosos
institucionalizados nos anos de 2013 e 2019, segundo tipo de instituição e sexo.
MÉTODOS: estudo longitudinal, com 63 idosos residentes em quatro ILPI (duas sem
fins lucrativos e duas com fins lucrativos), que estavam presentes nas duas coletas
(2013 e 2019). A evolução do estado nutricional foi realizada pela diferença de médias
do Índice de Massa Corporal. Para verificar o efeito do tempo, foi realizada a análise de
variância Split-Plot em relação aos dois momentos, considerando sexo, tipo de ILPI e
estado nutricional antropométrico basal. RESULTADOS: não houve diferença entre as
médias de IMC nos dois tempos pesquisados. Valores de IMC durante os dois períodos
não variou conforme tempo, tipo de ILPI e sexo. A população amostral inicial foi de 146
e reduziu para 63 (43,2%), demonstrando que houve perda de 56,8% da população
inicial. Esses 43,2%, que continuaram vivos e presentes nas ILPI, não apresentaram
diferença significativa em relação aos seus valores de IMC. CONCLUSÃO: os indivíduos
que conseguiram manter o seu estado nutricional antropométrico são os indivíduos que
sobreviveram durante esses 6 anos. O tipo de ILPI e sexo não tiveram impacto sobre
os valores de IMC.
Palavras-chave: Índice de massa corpórea; envelhecimento; saúde geriátrica.
TITLE: Institutionalized elderly's temporal evolution of the anthropometric nutritional
status - 2013 and 2019
Abstract
OBJECTIVE: to analyze the evolution of anthropometric nutritional status in
institutionalized elderly in the years 2013 and 2019, according to the type of institution
and sex. METHODS: This is a longitudinal study with 63 people over 60 years old
residents in four Long-Term Care Institutions for the Elderly - LTCF (two non-profits and
two for-profits). The evolution of the nutritional status was performed by the difference of
means of the Body Mass Index. The Split-Plot analysis of variance was performed about
the two moments to verify the effect of time, considering sex, type of LTCI, and baseline
anthropometric nutritional status. RESULTS: there was no difference between the BMI
averages in the two studied times. BMI values during the two periods did not vary
according to time, type of LTCF, and sex. The initial sample population was 146 and
decreased to 63 (43.2%), showing that there was a loss of 56.8% of the initial population.
43.2% who remained alive and present in the LTCF, did not show any significant
difference to their BMI values. CONCLUSION: the individuals who managed to maintain
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their anthropometric nutritional status are the individuals who survived these six years.
The type of LTCI and gender had no impact on BMI values.
Keywords: Body mass index; aging; geriatric health.
Introdução
A diminuição da taxa de fecundidade e da taxa de mortalidade acompanhadas do
aumento da expectativa de vida está fazendo com que a população mundial venha
envelhecendo rapidamente (HE; GOODKIND; KOWAL, 2016). A população de idosos
representará um quinto da população mundial projetada para 2050, em torno de 1,9
bilhão de indivíduos (UN, 2011). No Brasil, o percentual de idosos alcança a 14,3% da
população geral. As projeções para 2030 é que alcance próximo aos 20% e para 2050
esse valor já estará por volta dos 30% da população (IBGE, 2016). Diante do rápido
crescimento da proporção de idosos, relacionado com a elevada expectativa de vida
faz-se necessária atenção do Estado, dos profissionais de saúde e dos demais
segmentos da sociedade, com vistas à promoção da qualidade de vida desses
indivíduos (MELLO; HADDAD; DELLAROZA, 2012).
As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) surgiram para atender as
necessidades desses indivíduos e são mantidas pelos idosos e familiares, instituições
beneficentes e, em ínfima instância, pelo Estado (OLIVEIRA; NOVAES, 2013). A
crescente busca por essas instituições requer atenção principalmente por parte dos
profissionais de saúde, visto que o processo de envelhecimento, o qual geralmente está
associado com doenças preexistentes, pode agravar a fragilidade levando o idoso a um
declínio funcional devido à dificuldade de adaptação à ILPI (BORGES et al., 2013).
A funcionalidade e o bem-estar dos idosos estão relacionados com seu padrão
nutricional, principalmente quando se trata de idosos institucionalizados (GHIMIRES;
BARAL; CALLAHAN, 2017). A disfunção mais alarmante quando se trata de padrão
nutricional é a desnutrição, esta causa diversas consequências e dentre elas estão
redução da função cognitiva, diminuição da massa óssea, alteração da função muscular,
ocasionando grande impacto nas condições físicas e emocionais (LOPES; SANTOS,
2015). O estado nutricional antropométrico está diretamente relacionado com a
condição de saúde de qualquer indivíduo e principalmente das populações de risco,
entre elas a população idosa (FAZZIO, 2012). As características antropométricas tanto
individuais quanto de grupos de população são fortes indicadores de futuros problemas
de saúde como também de comprometimentos funcionais, além de ser possível fazer o
acompanhamento da evolução do estado nutricional. A antropometria é universalmente
aplicável por apresentar baixo custo e ser não invasivo. Peso, estatura e o Índice de
Massa Corpórea (IMC) são bons indicadores de morbilidade e mortalidade (WHO,
1995).
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 283 de 26 de setembro de 2005 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), objetiva a regulação das ILPI a fim de
padronizar o funcionamento e o monitoramento dos usuários. Essa normativa preconiza
a avaliação mensal do estado nutricional de todos os residentes, buscando subsidiar
intervenções precoces no estado nutricional dos idosos.
Uma vez que se faz necessário o monitoramento do estado nutricional dos residentes
de maneira longitudinal, é salutar conhecer a evolução temporal do estado nutricional
antropométrico desses idosos, bem como se o tipo de ILPI está relacionada a esta
evolução.
Metodologia
TIPO DE ESTUDO
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Trata-se de um estudo de coorte aninhado a dois estudos transversais: 1)
“Envelhecimento humano e saúde - a realidade dos idosos institucionalizados da cidade
do Natal/RN”, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do RN, por meio do edital
003/2011. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (Comitê Central) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado sob o número do
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 0290.0.051.000-11, parecer
número 308/2012. 2) “Perfil antropométrico e de consumo alimentar de idosos
institucionalizados: desenvolvimento e validação de métodos de estimativa”. O projeto
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL/UFRN, sob registro do CAAE,
número 84319418.5.0000.5292, parecer, número 2.731.187/2018.
POPULAÇÃO ESTUDADA
Para este recorte foram consideradas as amostras de quatro ILPI, sendo a linha de base
(2013) composta por idosos residentes em Natal-RN, sendo duas com fins lucrativos e
duas sem fins lucrativos, as quais estavam cadastradas na Coordenadoria de Vigilância
Sanitária (COVISA) do município. Os participantes observados eram de ambos os
sexos, com idade de 60 anos ou superior. Foi realizado um levantamento sobre quem e
quantos eram os idosos que possuíam informações antropométricas em 2013 e em
2019. Verificou-se que o total correspondeu a 63 indivíduos.
PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
A coleta de dados antropométricos se deu da mesma forma nos períodos distintos, com
auxílio de equipe previamente capacitada a fim de minimizar os erros da coleta. As
medidas antropométricas têm como base a metodologia aplicada por Lima et al. (2016).
VARIÁVEIS DO ESTUDO
A variável dependente do estudo foi o Índice de Massa Corporal (IMC), em sua natureza
quantitativa contínua. Foi calculado a partir da fórmula "IMC= Peso (kg)/Estatura (m²)",
sendo utilizado o peso e estatura real; ou o peso real e a estatura estimada. Para
comparar o Estado Nutricional Antropométrico dos idosos residentes nos anos de 2013
e 2019, utilizou-se a classificação do IMC, segundo os pontos de corte preconizados por
LIPSCHITZ (1994). As variáveis independentes foram sexo (masculino e feminino),
idade (60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais) e tipo de instituição (com e sem
fins lucrativos).
ANÁLISE DE DADOS
Os dados foram analisados por meio do software IBM® SPSS® versão 23 para Microsoft
Windows®. Foi realizada a caracterização da população do estudo por meio da média
e desvio padrão para as variáveis quantitativas e por frequência absoluta e percentual
para a classificação do estado nutricional. Os dados foram estratificados por sexo e tipo
de ILPI. Realizou-se teste t-Student para amostras em pares para identificar se havia
diferença estatisticamente significativa entre as variáveis quantitativas em função do
sexo e tipo de ILPI. O efeito do tempo foi testado pela análise de variância Split-Plot
com IMC como variável quantitativa contínua para os dois momentos (2013 e 2019) e
utilizou-se como fatores o sexo, o tipo de ILPI e o estado nutricional basal. O efeito da
interação foi avaliado pelo Lambda de Wilks. Este teste avalia se a evolução ao longo
do tempo entre os fatores é significativa. O tamanho do efeito é avaliado pelo Eta parcial
quadrado, em que de 0,01 a 0,06 é pequeno; de 0,07 a 0,12, é médio; e igual ou maior
que 0,13 é grande. Realizou-se plotagem das médias de IMC em 2013 e 2019. Foi
adotado como valor de significância 5% para todas as análises.
Resultados e Discussões
Durante o primeiro momento da coleta de dados da pesquisa (T1) foram avaliados 147
indivíduos. No segundo momento (T2), houve perda de 84 indivíduos resultando em 63
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idosos avaliados nos dois momentos. Por ser um estudo longitudinal, a análise foi
realizada com os 63 indivíduos. Considerando as características demográficas e
socioeconômicas da população estudada, verificamos que a maior parte da população
encontrava-se em ILPI sem fins lucrativos (81%, n=51), com maior frequência do sexo
feminino (77,8%), e faixa etária de 60 a 69 anos de 14,3%, 70 a 79 anos, 38,1% e de
80 anos e mais, 47,6%. A faixa de idade com maior prevalência foi a de 80 anos e mais.
O número amostral feminino foi expressivamente maior que o masculino, o que
corrobora com outros estudos nessa área (DAMO et al., 2018; LIMA et al., 2017;
PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2016). Essa quantidade maior de mulheres que
homens pode estar associada à questão do homem que durante sua vida não costuma
procurar a atenção primária à saúde, deixando pra procurar apenas em situações mais
graves (YOSHIDA; ANDRADE, 2016). Outros fatores associados como o etilismo e o
tabagismo também estão relacionados com a masculinidade, principalmente devido
atos de socialização, acarretando em piora no quadro de doenças crônicas não
transmissíveis, dos quais os homens apresentam maior taxa de mortalidade comparada
com mulheres(MALTA et al., 2014; YOSHIDA; ANDRADE, 2016).
Verificamos que as médias de Peso (56,4 kg; DP=14,1), IMC (24,8 kg/m2; DP=5,8) e
perímetro da panturrilha (31,4cm; DP=5,8) não diferiram entre o momento 1 e o
momento 2 (55,9kg, DP=16,2, p=0649; 24,6kg/m2, DP= 6,6, p=0,621; 30,9cm, DP=6,7,
p=0,480; respectivamente). Além disso, verificou-se que a proporção de idosos com
magreza aumentou e a com excesso de peso, diminuiu, porém não demonstrou
diferença significativa.
Tabela 1: Classificação do IMC nas duas etapas do estudo.
ENA

Etapa 1
Fi Fp

IC 95%

Etapa 2
Fi Fp

IC 95%

Magreza

20 31,7 20,6% - 44,7%

22 34,9 23,3% - 48,0%

Eutrofia

23 36,5 24,7% - 49,6%

23 36,5 24,7% - 49,6%

Excesso de peso

20 31,7 20,6% - 44,7%

18 28,6 17,9% - 41,3%

ENA: Estado Nutricional Antropométrico; Fi: frequência absoluta; Fp: frequência relativa;
IC 95%: intervalo de confiança de 95% das proporções.

A análise dos dados permitiu identificar uma manutenção do estado nutricional ao longo
dos seis anos (de 2013 a 2019) por não haver diferença entre os valores médios de
IMC, e na classificação do estado nutricional por meio do IMC demonstrados na tabela
1. Esse é um resultado que, em uma análise preliminar, surpreende, haja vista que se
espera uma redução do IMC em indivíduos idosos ao longo dos anos, sobretudo nos
institucionalizados (OLIVEIRA et al., 2014; PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2016;
SILVÉRIO et al., 2017).
Quando se comparou o estado nutricional antropométrico dos anos de 2013 e 2019,
observou-se que dos 20 idosos que apresentavam magreza em 2013, 5 apresentaram
eutrofia e 1 excesso de peso em 2019, os outros 14 permaneceram no mesmo estado
nutricional. Dos 23 que apresentaram eutrofia em 2013, 8 estavam com magreza e 2
com excesso de peso em 2019, os outros 13 permaneceram no mesmo estado. Dos 20
que apresentaram excesso de peso em 2013, 5 ficaram eutróficos em 2019, os outros
15 permaneceram no mesmo estado nutricional.
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Avaliando-se a evolução do IMC ao longo dos anos de 2013 e 2019 não se observaram
diferenças entre as médias. Houve uma tendência de interação entre a evolução do
tempo e o sexo, com tamanho do efeito insignificante (Eta parcial quadrado = 0,006) e
residir em ILPI com e sem fins lucrativos, com tamanho do efeito pequeno (Eta parcial
quadrado = 0,023). No entanto, destaca-se que não se pode considerar a significância
da evolução no tempo e tamanho do efeito, uma vez que não houve homogeneidade
das matrizes de covariâncias.
A partir do gráfico SPANOVA foi possível identificar que dentre os idosos que
apresentaram eutrofia em 2013, os valores médios de IMC apresentaram tendência de
redução em 2019. Para aqueles que apresentavam magreza em 2013, os valores de
IMC apresentaram tendência de aumento em 2019. Destaca-se que não houve
interação entre as médias de IMC nos dois tempos pesquisados, o que significa que ao
longo do tempo os valores de IMC não diferiram em relação ao estado nutricional
antropométrico observado em 2013. A dinâmica da variação do estado nutricional pôde
ser identificada. Percebe-se uma associação estatisticamente significativa entre as
classificações do IMC da linha basal e atual. Nesse sentido, observou-se que a
preponderância é de manutenção do estado nutricional basal. A SPANOVA também
identificou a ausência de interação temporal no estado nutricional. Pode-se afirmar,
portanto, que o IMC dos avaliados durante os dois períodos de coleta de dados não
variou conforme tempo segundo tipo de ILPI e sexo.
Considerando-se o estado nutricional segundo o IMC dos idosos presentes na linha
basal e ausentes na segunda coleta de dados observamos que 54,8% (n=46) tinham
magreza; 25,0% (n=21), eutrofia, e 20,2% (n=17), excesso de peso. A população
amostral inicial foi de 146 e reduziu na segunda etapa para 63 (43,2%) houve perda de
56,8% da população inicial. Esses 43,2%, que continuam vivos e presentes nas
instituições participantes, não apresentaram diferença significativa em relação aos seus
valores do estado nutricional antropométrico, o que nos leva a acreditar que o principal
fator por esses indivíduos continuarem vivos é justamente por manterem seu estado
nutricional. Seguindo essa linha de pensamento nos leva a crer que a perda amostral
(56,8%) provavelmente ocasionada pelo falecimento desses indivíduos, pode ter sido
justamente esses que apresentaram diferença significativa do seu estado nutricional
antropométrico (OLIVEIRA et al., 2014).
Muito embora o óbito não seja o único motivo de saída de um idoso de uma ILPI, esta
foi a principal causa, já evidenciado em estudo anterior (OLIVEIRA et al., 2014). Com
esse dado, observa-se que mais da metade dos idosos que não estão presentes na
segunda coleta estavam com déficits nutricionais antropométricos. Esse resultado
corrobora com outros achados na literatura que dizem que o baixo peso está associado
fortemente à mortalidade em idosos, devido piora no prognóstico para agravos da saúde
(SEGUNDO et al., 2018). O presente estudo, portanto, traz mais uma evidência da
necessidade de manutenção e até mesmo da evolução do estado nutricional em idosos
institucionalizados. Essa manutenção se dá por meio do aporte adequado de macro e
micronutrientes; por meio da avaliação sistemática do estado nutricional, a fim de
identificar alterações precoces que possam levar os idosos a déficits nutricionais e; por
meio da ação do Estado na figura dos órgãos de Vigilância Sanitária, os quais têm por
atribuição fiscalizar as ILPI no sentido de identificar se estão realizando a avaliação do
estado nutricional dos mesmos (ANVISA, 2005).
Quanto aos participantes do estudo durante o segundo momento, a maior parte são de
ILPI sem fins lucrativos. Não se observaram diferenças entre médias de IMC segundo
residir em ILPI. Isto muito provavelmente está relacionado ao processo de
institucionalização do idoso. Desde a implantação da Política Nacional do Idoso e o
aprimoramento das ILPI, as instituições tornaram-se uma alternativa válida para o bem
estar do idoso, já que em sua maioria pode-se contar com equipe multidisciplinar, sendo
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assim o idoso usufrui de uma assistência que não receberia em seu âmbito familiar
(CAMARANO; BARBOSA, 2016; DUTRA et al., 2016).
Dentre as limitações do presente estudo pode-se elencar a ausência de informações
quanto aos motivos que levaram os idosos que não estão presentes nas ILPI na
segunda coleta a saírem das instituições; e a ausência de avaliações sistemáticas ao
longo desses seis anos que dividem a linha basal da atual, pois possibilitariam identificar
a relação entre a mortalidade e o estado nutricional com melhor eficiência.
É importante ressaltar que até a presente data não foi localizado um estudo de evolução
do estado nutricional antropométrico intrapessoal de idosos institucionalizados e eram
dados que careciam na literatura, porém ainda há muito a ser explorado. Novos estudos
podem ser elaborados a fim de analisar o quadro do paciente fazendo um
acompanhamento periódico em uma menor escala de tempo.
Conclusão
Os indivíduos que conseguiram manter o seu estado nutricional antropométrico são os
indivíduos que sobreviveram durante esses 6 anos. Os resultados deste estudo
sugerem que devem ser feitos esforços para que idosos residentes de ILPI mantenham
estáveis o seu peso corporal, assim como a importância da instituição de fazer o
acompanhamento periodicamente. O tipo de ILPI e sexo não tiveram impacto sobre os
valores de IMC.
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Anexos

Características demográficas e socioeconômicas
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Estatística descritiva referente às variáveis antropométricas

Classificação do IMC nas duas etapas do estudo

Comparação do Estado Nutricional Antropométrico de idosos residentes em ILPI em
2013 e 2019
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Evolução do IMC (T1 e T2) com n amostral, média, desvio padrão, p-valor e Eta parcial
quadrado quanto ao tipo de ILPI, sexo e estado nutricional antropométrico basal (2013)
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Médias marginais estimadas do IMC entre os dois momentos (2013 e 2019) do estudo

Avaliação do Estado Nutricional por meio do IMC dos idosos presentes na linha basal e
ausentes na segunda coleta de dados

CIÊNCIAS DA VIDA

2309

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

CÓDIGO: SB1090
AUTOR: JESSICA DEBORA DE SOUZA DAVI
ORIENTADOR: DEBORA DE ALMEIDA ALOISE

TÍTULO: Relato de experiência em um projeto de pesquisa
Resumo
A sociedade precisa cada vez mais de profissionais éticos e comprometidos com o seu
desenvolvimento. As Instituições de Ensino Superior baseiam-se em três pilares para
formação profissional: o ensino, a pesquisa e a extensão, favorecendo assim a
aproximação da universidade com a sociedade, o que gera oportunidades de
investigação, reflexão e pensamento crítico, contribuindo para o crescimento acadêmico
e pessoal do discente. Este trabalho trata-se de um relato de experiência, de cunho
descritivo-reflexivo, sobre a participação em um projeto de pesquisa, conduzido em
Santa Cruz-RN de Janeiro 2019 até Fevereiro de 2020. O público-alvo compreendeu
crianças nascidas no HUAB e suas mães que realizaram pré-natal nas UBSs da cidade.
Aquelas que residiam no município e que aceitaram participar, assinaram o TCLE. 30
dias após o parto, as mães foram visitadas em suas residências, onde foi realizada a
aplicação de questionário estruturado, com retorno mensal a suas casas. Durante as
visitas, foi possível ter um olhar mais crítico em relação a saúde. O projeto mostra-se
relevante para a formação tanto profissional quanto pessoal, pois possibilita à
compreensão da realidade das famílias por meio dos aspectos socioeconômicos,
culturais, estilo de vida atrelado ao estado de saúde, investigação dos fatores de risco
e construção do vínculo entre os envolvidos na atividade, tornando o trabalho
enriquecedor para vida pessoal e profissional.
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Educação em Saúde. Nutrição infantil. Epidemiologia
TITLE: Experience report on a research project
Abstract

Society increasingly needs ethical professionals committed to its development. Higher
Education Institutions are based on three pillars for professional training: teaching,
research and extension, thus favoring the approximation of the university to society,
which creates opportunities for research, reflection and critical thinking, contributing to
growth academic and personal aspects of the student. This work is an experience report,
of a descriptive-reflective nature, about participation in a research project, conducted in
Santa Cruz-RN from January 2019 to February 2020. The target audience comprised
children born at HUAB and their mothers who had prenatal care at the UBSs in the city.
Those who lived in the municipality and agreed to participate, signed the Informed
Consent. 30 days after delivery, the mothers were visited in their homes, where a
structured questionnaire was applied, with monthly return to their homes. During the
visits, it was possible to take a more critical look at health. The project proves to be
relevant for both professional and personal training, as it enables the understanding of
the reality of families through socioeconomic, cultural aspects, lifestyle linked to health
status, investigation of risk factors and construction of the link between involved in the
activity, making work enriching for personal and professional life.
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Introdução
A sociedade precisa cada vez mais de profissionais éticos e comprometidos com o seu
desenvolvimento. As Instituições de Ensino Superior (IES) baseiam-se em três pilares
para formação profissional: o ensino, a pesquisa e a extensão, favorecendo assim a
aproximação da universidade com a sociedade, o que gera oportunidades de
investigação, contribuindo para o crescimento acadêmico, por meio das vivências,
qualificando a formação profissional e habilitando para alcançar competências através
de novos desafios. Nesse contexto, as IES, a fim de contemplar as necessidades da
sociedade, incentivam os acadêmicos a interagirem em espaços diferentes aos da sala
de aula, como em grupos de pesquisa que estimulam, a partir de uma perspectiva ética,
o pensamento crítico e reflexivo (BARROS, 2016).
Após passar por um processo de seleção, tiveram início as atividades no projeto. Foram
realizados vários encontros com o intuito de informar e conhecer o objetivo do mesmo,
e as responsabilidades enquanto bolsista, bem como o que deveria ser desenvolvido
dentro do grupo de pesquisa. Como público alvo do projeto tivemos puérperas e seus
respectivos filhos no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), tais elas que
realizaram pré-natal em unidades básicas do município.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência em um
projeto de pesquisa intitulado “influência da alimentação na incidência das infecções
respiratórias e gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa CruzRN”.

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência, de cunho descritivo-reflexivo, sobre a participação
no projeto de pesquisa “influência dos alimentos na incidência das infecções
respiratórias e gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa Cruz RN”, conduzido no município de Santa Cruz localizado a 111 km de Natal, capital do
estado do Rio Grande do Norte, de 2019 até o primeiro semestre de 2020. Este estado,
situado na região nordeste do Brasil, apresenta uma extensão territorial de 52.811,110
km², e possui quatro mesorregiões: Agreste Potiguar, Leste Potiguar, Central Potiguar
e Oeste Potiguar (IBGE, 2017). O município de Santa Cruz está situado no agreste
potiguar, em uma região denominada Trairí. Apresenta uma área territorial de 624.356
km² e população estimada de 39.667 habitantes (IBGE, 2017). A cidade se organiza em
oito bairros, os quais são agrupados em áreas de acordo com as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) em que são atendidos. Assim, este município apresenta cinco áreas,
sendo elas: Centro (que abrange os moradores do bairro Centro), Paraíso (que abrange
os moradores do bairro Paraíso), Maracujá (que abrange os moradores dos bairros
Maracujá e Aluísio Bezerra), DNER (que abrange os moradores dos bairros DNER,
Barro Vermelho e Miguel Pereira Maia) e Cônego Monte (que abrange os moradores do
bairro Cônego Monte).
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O público-alvo compreendeu as crianças nascidas no HUAB e suas respectivas mães
que realizaram pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde no município de Santa Cruz.
As mães que aceitaram participar foram incluídas na pesquisa após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a resolução nº 466/12 do
conselho nacional de saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. Portanto, temos um
estudo cuja amostra foi por conveniência, porém obedecendo aos critérios de inclusão,
onde a mãe e a criança deveriam ser moradores da cidade de Santa Cruz, sendo
excluídas aquelas que não são moradores.
A coleta de dados se deu por meio de entrevistas, utilizando-se um questionário
desenhado para o estudo. Tal questionário foi aplicado no primeiro momento de contato
com a gestante, em local tranquilo e isolado, de forma a não gerar constrangimento
diante das perguntas e mensalmente durante as visitas domiciliares.

Resultados e Discussões

A coleta de dados resultou no compilado de informações referentes a crianças a partir
do primeiro mês de vida. Dados esses que serão analisados posteriormente após a
realização de novas coletas que foram impedidas devido a pandemia. Esses dados
serão utilizados como base para avaliação da relação entre alimentação e doenças
respiratórias dessas crianças. Durante as visitas, foi possível ter um olhar mais crítico
em relação a saúde. O vínculo com a mãe permite desenvolver uma visão
biopsicossocial, pois ao serem ouvidas, compreendidas ou esclarecidas sobre algo
inerente à saúde as voluntárias se sentem mais seguras, confortáveis e cuidadas, pois
muitas vezes as mães precisam de amparo e atenção. O projeto mostra-se relevante
para a formação tanto profissional quanto pessoal, pois possibilita à compreensão da
realidade das famílias por meio dos aspectos socioeconômicos, culturais e o estilo de
vida atrelado ao estado de saúde, da investigação dos fatores de risco e da construção
do vínculo entre os envolvidos na atividade, o que torna o trabalho enriquecedor para
vida pessoal e profissional.

Conclusão

Sendo assim, este trabalho é de extrema importância para a investigação de doenças
respiratórias relacionadas à alimentação, assim também contribuindo para o
crescimento profissional e pessoal dos pesquisadores. Acreditamos que este seja
apenas o início para um maior aprofundamento no assunto, fazendo-se necessária a
ampliação do número de participantes para podermos achar significância estatística.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORÇA DA PREENSÃO PALMAR DE TRANSEXUAIS
Resumo
O processo transexualizador resulta em alterações da composição corporal. No Brasil,
não existem valores de referência para a Força de Preensão Palmar (FPP) a respeito
da população transexual. A avaliação da FPP consiste em um teste que objetiva estimar
a função do músculo esquelético e o status funcional muscular geral. O presente
trabalho pretende fornecer elementos baseados em evidências para subsidiar o cuidado
nutricional dessas pessoas visando prevenir agravos à saúde que possam repercutir na
sua qualidade de vida. O estudo foi desenvolvido com pessoas adultas transexuais, nos
Departamento de Nutrição e Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.
Palavras-chave:

Força

Preensão

Palmar.

Composição

Corporal.

Processo

Transexualizador.
TITLE: EVALUATION OF HAND GRIP STRENGTH IN TRANSSEXUALS
Abstract
The transsexualizing process results in changes in body composition. In Brazil, there are
no reference values for the Hand Grip Strength (HGS) regarding the transexual
population. The evaluation of HGS consists of a test that aims to estimate the function
of the skeletal muscle and the general muscle functional status. This paper aims to
provide evidence-based elements to support the nutritional care of this people to prevent
health problems that may have impact on their quality of life. The study was developed
with transsexual adults, in the Departments of Nutrition and Physical Education of the
Federal University of Rio Grande do Norte.
Keywords: Hand Grip Strength. Body Composition. Transsexualizing Process.
Introdução
No processo de reivindicação do reconhecimento social e legal como pessoa do gênero
com o qual se identifica, transexuais geralmente realizam modificações físicas e sociais
para que seu corpo adquira características do gênero de identificação e possam exercêla de acordo com seu bem-estar biopsicossocial. Esse período de transição para
adequação ao gênero de identificação é denominado de Processo Transexualizador
(PT), e pode ou não incluir modificações sociais (uso de nome social, modificação de
nome em documentos oficiais) e corporais (terapia hormonal, procedimentos estéticos
e cirúrgicos, transgenitalização) (JESUS, 2012; BRASIL, 2016). O processo

CIÊNCIAS DA VIDA

2314

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

transexualizador resulta em alteração da composição corporal. A maioria das mudanças
físicas decorrentes da terapia hormonal, sejam de feminilização ou masculinização,
ocorrem no curso de dois a três anos (MEYER III, 2012; LEACH, 2016). Em mulheres
transgênero a terapia hormonal associa o uso de drogas antiandrogênicas, para
bloqueio da produção de androgênios gonadais, e de estrogênio (MEYER III, 2012). Em
consequência, observa-se: crescimento mamário (MEYER III, 2012; GIESTAS &
PALMA 2012) redistribuição da gordura corporal (MEYER III, 2012; KLAVER et al,
2018), com aumento do tecido adiposo subcutâneo e redução do tecido adiposo visceral
(GIESTAS & PALMA 2012); aumento do percentual de gordura (LAPAUW et al., 2008;
KLAVER et al., 2017); diminuição da massa muscular e redução da força (MEYER III,
2012, LAPAUW et al., 2008; VAN CAENEGEM et al., 2015; KLAVER et al., 2017); e
redução na densidade mineral óssea (LAPAUW et al., 2008; VAN CAENEGEM et al.,
2015, 2013). Já em homens transgênero observa-se atrofia do tecido mamário (MEYER
III, 2012), redução na densidade mineral óssea (CAENEGEM et al., 2012), aumento da
massa muscular e da força (MEYER III, 2012; KLAVER et al., 2017, VAN CAENEGEM
et al., 2012), redução no percentual de gordura (MEYER III, 2012; KLAVER et al., 2017,
VAN CAENEGEM et al., 2012) e redistribuição da gordura corporal (MEYER III, 2012;
KLAVER et al., 2018, VAN CAENEGEM et al., 2012).
Nesse contexto, a avaliação da força de preensão palmar consiste em um teste simples
e objetivo que tem como princípio estimar a função do músculo esquelético e o status
funcional muscular geral. Trata-se de um teste rápido, de baixo custo e pouco invasivo,
e que vem sendo reconhecido como um instrumento útil de avaliação funcional da
musculatura (SCHÜSSEL et al., 2008, ROBERTS et al., 2011). Atualmente, para avaliar
esse parâmetro só existem valores de referência e pontos de corte para classificação
definidos em função do sexo biológico (ROBERTS et al., 2011). Não há estudos que
validem o uso dos parâmetros de referência baseados nos gêneros binários (e não com
base no gênero autodeterminado) para a avaliação em pessoas transexuais, tampouco
que considerem a heterogeneidade dessa população e a complexidade do processo
transexualizador. O tempo transcorrido desde o início do PT, o estágio atual do
processo, as modificações corporais já realizadas (cirurgias e procedimentos estéticos)
e as características da hormonioterapia (tipo de hormônio, via de administração, dose,
frequência, data de início, etc) podem se constituir em fatores de confusão na avaliação
nesse público. Desse modo, fica evidente a necessidade de se avançar sobre a força
de preensão palmar na transexualidade, que ainda é muito pouco documentada (VAN
CAENEGEM et al., 2015a, 2015b.).
Considerando-se a fragilidade na atenção nutricional prestada às pessoas transexuais,
bem como a necessidade de promover a integralidade do cuidado nesse grupo, o
presente trabalho objetivou avaliar a força de preensão palmar de transexuais e
compará-la com os parâmetros estabelecidos para pessoas cisgênero, a fim de fornecer
elementos baseados em evidências para subsidiar o cuidado nutricional dessas
pessoas visando prevenir e recuperar desvios nutricionais e agravos à saúde que
possam repercutir na sua qualidade de vida.

Metodologia

Esta pesquisa é o estudo piloto de um projeto maior e caracteriza-se por ser do tipo
individualizado, tendo as pessoas transexuais como unidade de observação e análise.
No que diz respeito à dimensão temporal, tem caráter transversal, já que a produção do
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dado se realizou em um único momento no tempo (ROUQUAYROL, 2003). O estudo
piloto foi desenvolvido com pessoas adultas transexuais, nos Departamento de Nutrição
e Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A amostra não foi
probabilística, e os participantes foram selecionados por conveniência, mediante aceite
do convite em participar do estudo, considerando-se que não se conhece o real tamanho
dessa população no estado do Rio Grande do Norte. O convite para participação no
estudo foi realizado por meio de cartazes divulgados em instituições de ensino superior,
serviços de saúde e academias do Rio Grande do Norte. Também ocorreu por meio de
divulgação em redes sociais e pela intermediação de algum participante do estudo por
meio de contato telefônico, por correio eletrônico ou por rede social.
Para os critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão foram considerados elegíveis
todos os indivíduos adultos (entre 20 e 59 anos de idade) autodesignados transexuais
de homem para mulher (HPM) e de mulher para homem (MPH) em qualquer etapa do
processo transexualizador. Foram incluídos no estudo aqueles que deram anuência
para a participação, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), e que apresentaram condições gerais de saúde estável. Foi
estabelecido como critério de exclusão do estudo gestantes, lactantes, e pessoas que
durante o período das coletas de dados em campo vivenciaram situações que interfiram
na composição corporal e/ou na coleta de dados em campo (ex. procedimentos
cirúrgicos, internação hospitalar, doença infectocontagiosa, etc.).
Na coleta de dados, inicialmente, foi esclarecido aos participantes os objetivos e
procedimentos do estudo, o fato da inclusão ser opcional e que poderiam recusar-se a
participar de qualquer etapa sem nenhum prejuízo, bem como que seriam preservados
os preceitos éticos de não identificação dos sujeitos, seguindo as normas para pesquisa
com seres humanos constantes na Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, do Ministério da Saúde. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), e clareadas as dúvidas, foi solicitado aos participantes a assinatura
do mesmo.
A Força de Preensão Palmar - FPP foi aferida por meio do dinamômetro hidráulico. Cada
participante realizou três séries de 5 segundos de contração isométrica máxima,
adotando-se intervalo de 30 segundos entre as mesmas, respeitando os procedimentos
recomendados pela Sociedade Americana de Terapeutas da Mão (ASHT)
(HÄRKÖNEN, PIIRTOMAA & ALARANTA, 1993). O maior valor alcançado entre as
séries foi o considerado para análise e foram fornecidos estímulos verbais aos
participantes durante todo o teste. Realizou-se a medição em ambas as mãos, anotando
no formulário qual é a dominante.
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Onofre Lopes da UFRN (CEP-HUOL) para apreciação, de acordo com a
Resolução 466/2012 do CNS/MS e iniciou-se apenas após sua aprovação (CAAE
17269119.3.0000.5292, Parecer 3.483.146). Após a finalização da coleta de dados,
construiu-se um banco de dados para que as análises pudessem se proceder.
Utilizou-se o software IBM® SPSS® v. 14.0 para análise dos dados. Realizou-se teste
t-Student para avaliar a diferença da FPP direita e esquerda em relação ao gênero
autodeterminado. Procedeu-se o mesmo teste para identificar diferença média entre as
FPP direita e esquerda obtidas no presente estudo com as de outros estudos com
população cis. Essa análise foi possível a partir da obtenção dos valores médios de FPP
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direita e esquerda, desvio padrão e número amostral nos outros estudos pesquisados.
Para todos os testes foi adotado p < 0,05 como valor de significância.

Resultados e Discussões

Para esta pesquisa foram avaliadas 11 pessoas que passaram ou estão passando pelo
processo transexualizador. Entre os indivíduos participantes 54,5% se identificam com
o gênero masculino e 45,5% com o gênero feminino e a média de idade foi de 24 anos
(4,4) e não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades dos homens e
das mulheres (p = 0,709).
As médias da Força de Preensão Palmar (FPP) foram iguais para as mãos direita (26,5;
dp 5,3) e esquerda (26,5; dp 6,0). Ao se avaliar a FPP das mãos direita e esquerda
estratificada por gênero autodeterminado é possível afirmar que não houve diferença
estatisticamente significativa (tabela 1).
Devido ao tempo reduzido de análises em decorrência da pandemia do COVID-19, não
foi possível aferir a força de preensão palmar de indivíduos cis, jovens e saudáveis. A
FPP é uma medida regularmente utilizada por profissionais da saúde, no entanto não
existem parâmetros oficiais como referência no Brasil. Para fins de comparação de
resultados foram utilizados dados obtidos em três diferentes trabalhos que avaliaram a
FPP de brasileiros saudáveis: a) Eichinger et al (2015) com faixa etária de 17 a 40 anos;
b) Chagas (2018) com faixa etária de 18 a 82 anos e; c) Moreira, Godoy e Júnior (2001)
com a faixa etária mais limitada de 18 a 22 anos. A tabela 2 compara os resultados
obtidos nos três trabalhos.
Ao comparar os resultados da tabela 2 e 3, é possível observar que para o gênero
feminino não houve diferença nos valores entre mulheres cisgêneros e mulheres
transexuais. Os valores do gênero masculino não diferem muito entre si nos estudos
com população cis, contudo diferem notavelmente com os valores do estudo atual. Isso
possibilita dizer que os indivíduos de gênero autodeterminado masculino que passaram
ou estão passando pelo processo transexualizador não aumentaram a sua FPP. Por
outro lado, os indivíduos de gênero autodeterminado feminino tem FPP compatível com
pessoas cisgênero.
Constatamos que, o processo transexualizador pode variar a força de preensão palmar
de acordo com o gênero. Os homens transexuais, avaliados no presente estudo, não
demonstraram um aumento na sua FPP causando um distanciamento dos valores
obtidos em homens cisgêneros. Ainda assim, o valor da FPP obtido de mulheres
transexuais concordou com valores de mulheres cisgêneros, apresentando valores
semelhantes.
A etapa do processo transexualizador realizado através da terapia hormonal (TH), traz
mudanças à composição corporal a longo prazo (AUER et al., 2016). No presente
estudo, não houve a diferenciação ou separação entre indivíduos que realizaram ou não
a terapia hormonal. Em apenas doze meses da terapia hormonal é possível observar
mudanças significativas na composição corporal de homens e mulheres transexuais,
apesar de não haver mudanças em medidas antropométricas. Auer et al. (2016),
evidencia um aumento do percentual de gordura corporal e diminuição da massa magra
total em mulheres transexuais. O mesmo ocorre para homens transexuais, no entanto
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ocorre no sentido reverso, há um aumento da massa magra total e uma diminuição do
percentual de gordura corporal. Para ambos os gêneros, doze meses de terapia
nutricional não alterou de forma significativa os valores da FPP. Não obstante, é preciso
enfatizar que cada organismo responde de maneira única e individual à terapia hormonal
e os efeitos e mudanças metabólicas e de composição corporal também dependem
desta resposta do organismo, dos hormônios utilizados e da posologia receitada.
A terapia hormonal, não é uma condição inerente ao processo transexualizador.
Considera-se travesti o indivíduo que é transgênero, mas, no entanto, aceita a sua
genitália. Nesse sentido, a resolução 2.265 de 20 de setembro de 2019 (CRM, 2019),
determina:
§ 5º Considera-se afirmação de gênero o procedimento terapêutico multidisciplinar para
a pessoa que necessita adequar seu corpo à sua identidade de gênero por meio de
hormonioterapia e/ou cirurgias.
Assim, é possível afirmar que a terapia hormonal é essencial àqueles indivíduos que
necessitam modificar o seu corpo para condizer à sua identidade de gênero. No Brasil,
apesar da criação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (PNSILGBT) em 2011 a favor da população LGBT, a terapia
hormonal e as cirurgias de redesignação sexual continuam sendo uma realidade muito
distante mesmo sendo ofertadas pelo sistema único de saúde (SUS).
Consequentemente tornam-se processos elitistas e desdenham daqueles que
dependem do SUS e acabam procurando serviços clandestinos. Apesar da lei n.
1.955/10 (CRM, 2010), que regulamenta o processo transexualizador, ter sido alterada
há mais de 10 anos este processo é lento e burocrático e não atende à demanda
(KRAWCZAK; STRUCKER, 2019).
De acordo com o relatado, as divisões de gênero entre as pessoas transgênero não
aparenta ser um marcador que diferencie a FPP entre a comunidade transexual
tornando-se importante considerar a realização da terapia hormonal para a criação de
valores de referência. Ainda que não existam valores designados à FPP para população
brasileira, os parâmetros encontrados em diversos trabalhos não devem ser utilizados
como referência para a população transexual, especialmente para aqueles que
realizaram a terapia hormonal uma vez que seriam equivocados. O essencial seria, a
criação de parâmetros separadamente para indivíduos cisgêneros, indivíduos
transgênero que realizaram TH e indivíduos transgênero que não realizaram a TH,
apenas após essa diferenciação que seria possível dividir por gênero.
Nos resultados do presente trabalho, foi possível observar uma diferença significativa
entre a FPP de homens transexuais quando comparados a homens cis (tabela 2) no
entanto, há uma semelhança entre a FPP de mulheres transexuais e mulheres cis
(tabela 3) o que pode indicar que mulheres transgênero sofrem maiores efeitos da
terapia hormonal em relação aos homens transgênero, visto que tem a sua FPP
reduzida à média da mulher cis. Nesse sentido, ao analisar o papel designado à mulher
na sociedade e ao levar em consideração a reprodução de modelos de feminilidade
socialmente disponíveis e hegemônicos, há uma noção de que as mulheres transgênero
necessitam com mais urgência de transformações físicas para redesignação de gênero.
Estes indivíduos, na busca pelo ideal feminino, sofrem uma carga extra de pressão
social: a) a necessidade de afirmação de gênero feminino; b) a necessidade de atender
aos padrões de gênero femininos. Malta; Santos e Reis (2017), afirmam que,
campanhas de beleza representadas por mulheres transexuais reforçam o padrão
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hegemônico de beleza feminina por terem sido selecionadas modelos com
características e performatividade de gênero em sua integralidade. Além disso,
explanam a lógica de que, para o mercado capitalista, o corpo não precisa ser
biologicamente feminino desde que seu comportamento feminino reflita os estereótipos
padronizados no próprio conceito cultural e comportamental do ser “mulher”.
Marginalizando e minimizando, mais uma vez, mulheres que não atendem a estes
requerimentos impostos pela sociedade.

Conclusão

Muitas questões da saúde geral e nutricional de pacientes transgênero dependem de
valores referentes a indivíduos cisgênero. Até os dias atuais, não foram criados
parâmetros para o público transexual, além disso não há critérios oficiais de instrução
para avaliação de valores da força de preensão palmar (FPP) no Brasil.
Os onze casos contemplados no presente estudo, representam uma porcentagem
mínima da população transgênero da cidade de Natal/RN e, para mais, não foi analisada
a fase do processo transexualizador que casa indivíduo se encontrava. Deste modo, foi
possível concluir que a divisão entre gêneros para a avaliação da FPP, aparentemente,
não é um marcador que diferencie os valores dentro da comunidade transexual
enfatizando, assim, a necessidade de se considerar todas as particularidades da
realização da terapia hormonal antes da criação de valores de referência.
Em face aos dados apresentados, pode-se firmar que mulheres transgênero sofrem
mais os efeitos da terapia hormonal quando em comparação a homens transgênero.
Ademais, estes mesmos indivíduos sofrem uma carga dupla de pressão social, visto
que, necessitam afirmar o gênero feminino e ao mesmo tempo, atender aos padrões de
gênero.
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Anexos

Tabela 1: Média e desvio padrão da FPP considerando gênero autodeterminado.
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Tabela 2: Média e desvio padrão da FPP obtido em estudos com amostras de pessoas
cis com faixa etária compatível e no estudo atual, gênero masculino.

Tabela 3: Média e desvio padrão da FPP obtido em estudos com amostras de pessoas
cis com faixa etária compatível e no estudo atual, gênero feminino.
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TÍTULO: Avaliação da composição nutricional e da qualidade higiênico-sanitária de
doces do tipo "Chouriço" produzidos e comercializados no Estado do Rio Grande do
Norte
Resumo

O chouriço é um doce artesanal nordestino composto por sangue e banha suína,
rapadura, farinha de mandioca, leite de coco e especiarias, associado a um cozimento
de aproximadamente seis horas. Este trabalho consiste na avaliação da composição
nutricional e da qualidade microbiológica dos chouriços produzidos no Seridó Potiguar.
Foram analisadas cinco amostras de diferentes cidades e produtores, coletadas até sete
dias após a fabricação, sendo registrados os ingredientes utilizados, a validade
estimada, a forma de armazenamento e o tipo de embalagem. As análises físicoquímicas realizadas foram: umidade, atividade de água, pH, cinzas, lipídeos, fibras,
proteínas, carboidratos e valor calórico. As análises microbiológicas realizadas foram:
Coliformes a 45ºC/g, Estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella sp/25g. As
amostras eram compostas majoritariamente por proteínas e carboidratos. A associação
das técnicas de conservação do produto resultou na ausência dos microrganismos,
porém a umidade, atividade de água e o pH indicaram vulnerabilidade para
contaminação. Apesar da falta de padronizações e regulamentações específicas, as
amostras apresentaram semelhanças nutricionais, microbiológicas e sensoriais, sendo
satisfatória para consumo por indivíduos saudáveis.

Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Cultura Alimentar
TITLE: Nutritional composition and microbiological quality of "Chouriço" sweets obtained
and marketed in the State of Rio Grande do Norte, Brazil
Abstract

Chouriço is an artisanal sweet from Northeastern Brazil composed of blood and swine,
rapadura, cassava flour, coconut milk and spices, associated with a cooking of
approximately 6 hours. This work consists of the evaluation of the nutritional composition
and microbiological quality of the chorizo produced in Seridó Potiguar, Rio Grande do
Norte Region of Brazil. Five samples from different cities and producers were analyzed,
collected up to 7 days after manufacture, and the ingredients used, the estimated validity,
the storage method and the type of packaging were recorded. The physical-chemical
analyzes performed were: humidity, water activity, pH, ash, lipids, fibers, proteins,
carbohydrates and caloric value. The microbiological analyzes performed were:
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Coliforms at 45ºC / g, Staphylococci coagulase positive / g and Salmonella sp / 25g. The
samples were mainly composed of proteins and carbohydrates. The association of
product conservation techniques resulted in the absence of microorganisms, but
humidity, water activity and pH indicated vulnerability to contamination. Despite the lack
of specific standards and regulations, the samples showed nutritional, microbiological
and sensory similarities, being satisfactory for consumption by healthy individuals.

Keywords: Food and Nutrition Security; Food culture.
Introdução
O hábito de consumir carnes e seus subprodutos passou a compor parte da identidade
cultural do Nordeste, em decorrência da marcante atuação da agropecuária na região.
O doce tipo “chouriço” surge no território nordestino como uma alternativa de
aproveitamento do subproduto do abate suíno, o sangue. O que favorece a prevalência
da produção deste na região (BEZERRA, 2005).
De acordo com Câmara Cascudo (1962), o chouriço nordestino é uma modificação da
conhecida morcela portuguesa, que ganhou novos ingredientes e é conhecido pelo seu
sabor exótico. É consumido como sobremesa em dias festivos, produzido
artesanalmente a partir do sangue e da banha de porco, rapadura, farinha de mandioca,
leite de coco, castanha de caju, água e algumas especiarias, como: cravo, canela,
gengibre, erva-doce e pimenta-do-reino, podendo haver pequenas variações entre as
reproduções da receita (DANTAS, 2008).
O processamento do chouriço ocorre a partir do tratamento térmico do sangue até
alcançar a coagulação. Após isso, o sangue é levado a um tacho de ferro sobre fogo de
lenha combinado pelo manipulador e é acrescida a banha de porco e a rapadura para
que se inicie o cozimento, sempre mexendo o tacho. Depois é acrescentado a farinha e
os demais ingredientes. O tempo de cozimento depende do tratamento prévio do sangue
e da quantidade dos ingredientes utilizados, possuindo duração média de 4 a 6 horas
(DANTAS, 2008; DANTAS, 2004).
Apesar de ser um alimento tradicional da culinária potiguar e não existir uma
padronização de preparo, há uma escassez de estudos no que se refere à informação
nutricional e a qualidade microbiológica, principalmente por se tratar de um doce
artesanal, de comercialização não regulamentada, em que não existem parâmetros de
qualidade preconizados para se determinar a qualidade de doces à base de sangue no
Brasil, o que dificulta a verificação da adequação do processo de produção do chouriço
às boas práticas de produção de alimentos.
Desta forma, apresenta-se uma alternativa que consiste na avaliação da composição
nutricional e da qualidade microbiológica do doce tipo “Chouriço” produzido e
comercializado no Seridó Potiguar como forma de preservar os costumes da região a
partir de comprovações científicas, que garantam aos indivíduos segurança alimentar,
além de aprofundar as pesquisas relacionadas aos alimentos regionais ainda
inexplorados.

Metodologia
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Trata-se de um trabalho de natureza exploratória, de cunho analítico, realizado no
Laboratório de Análise e Bioquímica dos Alimentos e no Laboratório de Microbiologia
dos Alimentos da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN.

Caracterização das amostras
As amostras do doce tipo “chouriço” foram coletadas entre as cidades da região do
Seridó Potiguar, devido à maior prevalência de comercialização e consumo nessa região
do Estado. Foram analisadas cinco amostras oriundas das cidades de Acari, Caicó,
Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó e Parelhas, sendo coletadas em até sete dias
após a data de fabricação do produto. Foram registradas, para todas as amostras: os
ingredientes utilizados, a validade estimada pelo fabricante, a forma de armazenamento
e o tipo de embalagem.

Análises físico-químicas
As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata e escolhidas com base na
composição centesimal e nos parâmetros de qualidade do alimento, sendo elas:
umidade por radiação infravermelha, a partir da perda de peso da amostra pós-radiação
infravermelha; atividade de água; medição de pH por meio de pHmêtro; determinação
de cinzas por meio de incineração em mufla à 550ºC; determinação de lipídeos segundo
o método de Bligh e Dyer, utilizando clorofórmio, metanol e água; determinação de fibras
baseada na extração da gordura, tratamento ácido, retirada da umidade e incineração
da amostra; determinação de proteínas obtida pela determinação da porcentagem de
nitrogênio total da amostra pelo método de Kjeldahl, multiplicando pelo fator 6,25;
determinação de carboidratos a partir do cálculo por diferença das outras análises da
composição realizadas, considerando o resultado na base úmida: Carboidratos = 100 –
(Umidade% + Lipídeos% + Proteínas% + Fibras% + Cinzas%) e; valor calórico
considerando os fatores de conversão de Atwater: 4 kcal.g–1 (proteínas), 4kcal.g–1
(carboidratos) e 9 kcal.g–1 (lipídios). Todas as análises foram realizadas de acordo com
os métodos oficiais recomendados e descritos pelo Association of Official Analytical
Chemists (2005), com exceção do valor calórico (OSBORNE; VOOGT, 1978).

Análises microbiológicas
As análises microbiológicas foram realizadas em duplicata e escolhidas a partir RDC
12° - 02/01/2001 que recomenda para "produtos cárneos cozidos ou não, embutidos ou
não (mortadela, salsicha, presunto, fiambre, morcela e outros); produtos a base de
sangue e derivados, processados" a análise de Coliformes a 45ºC/g pelo método de
análise do Número Mais Provável (NMP), com ênfase no teste confirmativo para
coliformes termotolerantes, segundo descrito por APHA (2001); Estafilococos coagulase
positiva/g pelo método de Contagem Direta em Placas, conforme descrito por APHA
(2001) e Salmonella sp/25g pelo método BAM/FDA, baseando-se na presença/ausência
do microrganismo na amostra, conforme descrito por APHA (2001).
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Análise Estatística
Será adotada estatística descritiva, com resultados de composição expressos por
médias e desvio padrão.

Resultados e Discussões

Chouriço: Ingredientes, embalagem e armazenamento
O chouriço é um alimento regional não regulamentado e cada produtor expressa suas
singularidades na execução de sua preparação. Sendo assim, foi coletada a lista de
ingredientes utilizada por cada produtor, a validade estimada por eles, a forma de
armazenamento e o tipo de embalagem a fim de comparar se as variações entre os
produtos são mais expressivas ou sutis. Foi possível analisar que do ponto de vista
qualitativo, há semelhança entre os ingredientes utilizados, desta forma os produtos
expressam atributos sensoriais similares, assim como sua vida de prateleira (Tabela 1).
Quanto ao armazenamento dos chouriços, todos eles eram acondicionados em
temperatura ambiente, sendo recomendada pelos produtores sua refrigeração para
prolongar sua vida de prateleira. Porém, quando em temperatura ambiente, a
recomendação era deixar o produto exposto para não “mofar”, explicação esta não
aprofundada cientificamente. Em relação às embalagens, estas eram plásticas ou
oriundas de reaproveitamento de latas de leite em pó e não foi possível detectar se o
material utilizado causou alguma alteração organoléptica ao produto. Em contrapartida,
este reaproveitamento de latas pode se tornar um veículo de contaminação biológica,
devido as sujidades e a própria esterilização inadequada para este tipo de material,
sendo aconselhável a utilização de embalagens plásticas e estéreis para o
acondicionamento dos doces produzidos.

Características físico-químicas
A composição centesimal dos doces pode ser observada na Tabela 2. Por ocasião da
pandemia, não foi possível concluir as análises de proteínas, portanto, os resultados da
composição centesimal das amostras estão incompletos.
Os chouriços analisados apresentaram teor de umidade que variaram de 28,24% a
40,81%, o que significa que há uma grande quantidade de água livre em sua
composição, podendo proporcionar uma maior instabilidade em termos de vida de
prateleira do produto. Por outro lado, a umidade realça a textura, consistência e
viscosidade característica do produto (FRANCISQUINI, 2016). Na ausência de
parâmetros de identidade e qualidade para este tipo de doce, o teor de umidade foi
comparado a outro doce tradicional brasileiro: o doce de leite. Quando comparado com
os valores preconizados pelo regulamento técnico para fixação de identidade e
qualidade de doce de leite, apenas a amostra D estaria conforme, tendo em vista que o
valor máximo preconizado para umidade em doces de leite é de 30% (BRASIL, 1997).
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Já a atividade de água (0,89 a 0,94) e o pH (5,78 a 6,22) apresentaram resultados
semelhantes entre as amostras. Valores de atividade de água superiores a 0,90 e
valores de pH próximos trazem preocupação quanto à estabilidade microbiológica do
produto que, consequentemente, está associada à maior susceptibilidade à
deterioração. Estes são, geralmente, parâmetros utilizados como estimar a vida de
prateleira (JAY, 2005; FRANCISQUINI, 2016).

Qualidade microbiológica
No que diz respeito às análises microbiológicas, as amostras apresentaram ausência
de contaminação para os três tipos de microrganismos analisados, com exceção da
amostra B, que deu indicativo para Salmonella paratyphi, porém os testes bioquímicos
apresentaram resultados inconclusivos (Tabela 3). Provavelmente, a ausência de
contaminação microbiológica nos chouriços se deve ao binômio tempo/temperatura, que
é bastante elevado durante o cozimento. Também, soma-se o fato de ser um doce e
receber açúcar em sua formulação, que reduz a atividade de água, bem como o
emprego de ervas e condimentos, que possuem fatores antimicrobianos.
O chouriço geralmente é fabricado na zona rural, muitas vezes ao ar livre, sem que haja
um controle mais rígido da zona de produção e controle de pragas, podendo haver
contaminação por poeira, folhas e insetos, por exemplo. Requer o auxilio de vários
manipuladores pelo largo tempo de preparação, muitas vezes não é utilizado
equipamentos de proteção individual efetivo. Por se tratar de um doce artesanal que
segue rituais enraizados pela cultura, muitos dos manipuladores possuem idade
avançada e consequentemente, não tem acesso às instruções que norteiam as boas
práticas de manipulação em alimentos, dando porta a riscos de contaminação biológica
e física (DANTAS, 2008).
O cozimento é uma prática de conservação baseada pela liberação do calor úmido do
alimento a partir da sua submissão ao calor quente e, devido ao amplo espectro de
tempo/temperatura utilizado neste doce, há uma perda de água livre gradual,
oferecendo características mais homogêneas ao produto, sendo assim, ocorre a
diminuição da umidade e da atividade de água, além da redução da carga microbiana
oriunda das matérias-primas (FELLOWS, 2006).
Porém, o cozimento por si só não é suficiente para garantir a qualidade microbiológica
do produto, as boas práticas de manipulação são essenciais para que não haja
contaminação cruzada tanto em razão das matérias-primas como pelo mau
acondicionamento. E, tratando-se de um tipo de doce, a adição de açúcar permite ao
alimento o aumento da pressão osmótica e consequentemente, uma maior
concentração de solutos, funcionando também como uma alternativa de conservação
do produto (PEREIRA; RIBEIRO; SANTOS, 2016).
Por sua vez, o uso das ervas e dos condimentos além de gerar o sabor marcante do
chouriço, desempenha papel importante na vida de prateleira deste a partir dos fatores
antimicrobianos. O cravo, canela, gengibre, erva doce e pimenta-do-reino são ricos em
compostos naturais com potencial antimicrobiano, capazes de retardar ou impedir a
proliferação a partir dos óleos essenciais, com destaque para o eugenol (POMBO et al.,
2018).
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A umidade, a atividade de água e o pH do alimento também contribuem
expressivamente para a validade do produto. Como discutido anteriormente, o alto valor
de umidade e atividade de água indicam um acúmulo de água livre no chouriço e quando
aliado ao pH próximo a neutralidade torna-se um fator preocupante no que diz respeito
ao crescimento microbiano. No entanto, considerando os resultados de ausência
microbiana nos produtos analisados, outros fatores podem estar atuando de modo a
servirem como barreiras eficientes (JAY, 2005).
Desta forma, a associação das técnicas de conservação pelo uso do calor quente e pela
adição de açúcar, acompanhado ao uso de condimentos ricos em fatores
antimicrobianos permitiram que os produtos analisados apresentassem qualidade
microbiológica satisfatória, porém, a umidade, a atividade de água e o pH torna-se
acessível para uma possível contaminação, sendo necessário investir em um
acondicionamento mais seguro, assim como na realização de análises posteriores para
investigar um tempo de prateleira mais específico e seguro para estes produtos.

Conclusão

Portanto, os resultados apontam que os chouriços analisados apresentaram atributos
nutricionais e qualidade microbiológica satisfatória para consumo por indivíduos
saudáveis e que, apesar da falta de padronizações e regulamentações específicas para
este tipo de produto, as amostras apresentaram semelhanças no aspecto nutricional,
microbiológico e sensorial. Sugerem-se estudos mais aprofundados sobre o tema para
determinar a vida de prateleira dos chouriços, sob diferentes formas de armazenamento.
Espera-se a finalização das análises de proteínas, carboidratos e valor calórico para
que seja possível apresentar à comunidade o valor nutricional desse produto, que é tão
peculiar, a fim de preservar este ícone da cultura alimentar.
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TÍTULO: SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA: IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE
INTERVENÇÃO INOVADOR E ABRANGENTE CENTRADO NA CIF
Resumo

Introdução: Existe grande desafio quanto ao grupo de crianças com a Síndrome
Congênita do Zika (SCZ), no que diz respeito ao tipo de intervenção em reabilitação que
as crianças vêm recebendo. Mapear as intervenções é um passo primordial para
garantir uma formação sólida dos profissionais de saúde em centros de reabilitação que
prestam assistência às crianças com SCZ. Método: Estudo transversal, com dados
obtidos através de questionário online, composto por questões objetivas e subjetivas. O
questionário foi inserido em uma plataforma universal específica para criação e
aplicação de questionários eletrônico e encaminhado via e-mail, para profissionais da
saúde que atuem na reabilitação de crianças com SCZ. Resultados e discussão:
Durante Setembro de 2019 a junho de 2020 foram coletadas 116 respostas no
questionário online, em que 99.2% concordaram em participar desta pesquisa (78
Fisioterapeuta e 37 Terapeutas Ocupacionais). Desses profissionais, 67% não utilizam
a CIF durante a avaliação e intervenção de crianças com SCZ, 31.3% (5) referem
realizar atendimentos mistos (em grupo e individual). Conclusões: Trata-se de primeira
iniciativa com o intuito de mapear praticas de reabilitação para crianças com SCZ,
portanto faz-se necessário ampliar o estudo através da incorporação de mais
profissionais, assim como o desenvolvimento de estratégias de capacitação de recursos
humanos para a implementação de modelos de reabilitação baseados em evidencia
para crianças com SCZ.

Palavras-chave: síndrome congênita de zika; CIF; crianças com deficiência.
TITLE: CONGENITAL ZIKA SYNDROME: IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE
AND COMPREHENSIVE INTERFERENCE MODEL FOCUSED ON CIF
Abstract

Introduction: There is a great challenge regarding the group of children with Congenital
Zika Syndrome (SCZ), with regard to the type of rehabilitation intervention that children
have been receiving. Mapping interventions is an essential step to ensure solid training
of health professionals in rehabilitation centers that provide assistance to children with
SCZ. Method: Cross-sectional study, with data obtained through an online questionnaire,
composed of objective and subjective questions. The questionnaire was inserted in a
specific universal platform for the creation and application of electronic questionnaires
and sent via e-mail, to health professionals who work in the rehabilitation of children with
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SCZ. Results and discussion: During September 2019 to June 2020, 116 responses
were collected in the online questionnaire, in which 99.2% agreed to participate in this
research (78 Physiotherapists and 37 Occupational Therapists). Of these professionals,
67% do not use the ICF during the assessment and intervention of children with SCZ,
31.3% (5) report performing mixed care (in group and individual). Conclusions: This is
the first initiative in order to map rehabilitation practices for children with SCZ, therefore
it is necessary to expand the study by incorporating more professionals, as well as the
development of human resources training strategies for the implementation of evidencebased rehabilitation models for children with SCZ.

Keywords: congenital zika syndrome; ICF; children with disabilities.
Introdução
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que foi
publicada em 2001 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2001, se tornou uma
ferramenta relevante para classificar as condições de vida e a promoção de políticas de
inclusão social (WHO, 2001). A CIF é utilizada como modelo conceitual pelo Relatório
Mundial de Deficiência, publicado em 2011, e o uso da mesma foi recomendado pois
reflete os princípios e valores do modelo biopsicossocial e espiritual, compreendendo a
funcionalidade e a incapacidade como uma interação dinâmica entre problemas de
saúde e fatores contextuais, pessoais e também ambientais (BANCO MUNDIAL, 2011).
Existe grande desafio quanto ao grupo de crianças com a Síndrome Congênita do Zika
(SCZ), no que diz respeito ao tipo de intervenção em reabilitação que as crianças vêm
recebendo nos diferentes serviços distribuídos pelo Brasil. Já que a SCZ é uma nova
condição de saúde, profissionais estão utilizando suas experiências práticas
considerando a Paralisia Cerebral (PC) como referencial para o tratamento. Sendo
assim, é necessário cautela já que existe grande variabilidade na oferta de serviços
destinados às crianças com PC no Brasil, que nem sempre estão fundamentadas na
CIF e em evidências científicas mais atuais (NOVAK et al., 2013; NOVAK et al., 2014;
DAMIANO, 2006; DAMIANO, 2009) .
Se torna relevante, então, a importância de garantir adequação das abordagens de
tratamento, pois a SCZ possuí suas particularidades, e se faz necessário uma avaliação
continua. Dessa forma, é necessário refletir em como promover uma prática de
reabilitação baseada em evidência, centrada na CIF, e em uma nova condição de saúde
como a SCZ. Diante disso, a implementação do modelo da CIF se torna uma desafio, já
que em especial essa condição de saúde é nova e tem como cenário um país de baixa
e média renda, sendo necessárias ações em diversas frentes, a fim de promover a
implementação de melhores práticas (SCHIARITI et al., 2018).
Knowledge-translation (KT) desenvolveu estratégia para mapeamento intervenções em
reabilitação que estão sendo desenvolvidas pelos profissionais brasileiros em crianças
com microcefalia pela SCZ, para assim identificar se todos os domínios da CIF estão
sendo considerados. Na estrutura proposta por Grahan et al. (2006) explica o processo
de implementação da ciência, a identificação do conhecimento atual e das lacunas em
determinadas práticas, sendo primordial para o processo de mudança. A partir disso, é
possível identificar áreas críticas a serem abordadas em termos de formação
profissional e oferta de serviços (LONGO et al., 2017). Pois, havendo disponibilidade de
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informações que sigam uma estrutura comum e linguagem universal, irá ocorrer uma
melhoria quanto à prestação de serviços e melhorar os resultados funcionais em
crianças com a SCZ no Brasil.
Mapear as intervenções é um passo primordial para garantir uma formação sólida dos
profissionais de saúde em centros de reabilitação que prestam assistência às crianças
com SCZV (SCHIARITI et al., 2018). Porém, até o momento não foram conduzidas
ações de mapeamento das prestações de serviços realizadas por profissionais que
prestam atendem à população com SCZ, de modo que não existe clareza sobre a
penetração dos conteúdos propostos pela CIF em contextos clínicos, nem sobre os
desafios encontrados pelos profissionais em sua prática cotidiana. O mapeamento das
intervenções dirigido às crianças com SCZ permitirá a instrumentalização dos
profissionais, a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento de uma rede de
profissionais especializados na SCZ. Ao mesmo tempo, impulsionará a criação e
utilização de recomendações para a prática em reabilitação em SCZ.

Metodologia

Este estudo tem como objetivo mapear as práticas atuais realizadas em crianças com a
SCZ por profissionais de reabilitação em todo o Brasil. Estudo transversal, com dados
obtidos através de questionário online, composto por questões objetivas e subjetivas,
que foi construído a partir do estudo de Shikako-Thomas e colaboradores (2018). O
questionário foi inserido em uma plataforma universal específica para criação e
aplicação de questionários eletrônico e encaminhado via e-mail, para profissionais da
saúde que atuem na reabilitação de crianças com SCZ, inscritos em seus respectivos
conselhos.
Como critério de inclusão, pôde participar da pesquisa online todos os profissionais que
atuem no campo da reabilitação de crianças com a SCZ no território brasileiro. Para ter
um maior alcance de profissionais, o link para o questionário foi colocado na mídia e em
redes sociais. Ao acessar o link, os profissionais encontraram informações sobre os
objetivos da pesquisa, natureza da sua participação, confidencialidade e sobre os riscos
e benefícios inerentes à pesquisa através de um consentimento informado com o
questionário. O estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos e considerará a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, que dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos.
O questionário online que foi utilizado para o mapeamento é composto por 11 questões,
envolvendo aspectos pessoais, de formação, do local de trabalho e sobre a atuação
com o público-alvo. Sendo assim, os dados das respostas foram gravados em tempo
real pelo software on-line usado para o desenvolvimento do questionário. Para obter o
consentimento do profissional em participar da pesquisa foi utilizado o recurso “Ir para
a sessão com base na resposta” disponibilizado pelo Google Forms. O TCLE foi
disponibilizado na própria plataforma, tendo recurso possibilita que o indivíduo acesse
a página do questionário apenas se marcar “Sim” na pergunta “Você concorda com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” apresentado acima? Caso o indivíduo
marque "Não" será redirecionado para o fim da pesquisa sem mesmo passar pelas
perguntas.
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Para análise dos resultados, foi calculada as estatísticas descritivas para a
caracterização dos profissionais e das respostas obtidas pelo questionário. Os dados
foram apresentados como medidas de frequência, porcentagem e número absoluto para
as variáveis categóricas. Todas as análises serão realizadas utilizando o SPSS
software, versão 20.0.

Resultados e Discussões

Durante Setembro de 2019 a Junho de 2020 foram coletadas 116 respostas no
questionário online (67.8% são Fisioterapeutas e 32.2% Terapeutas Ocupacionais).
Quanto à região onde residem, 68% relatou morar na região Nordeste e 28% na região
Sudeste.
Dos participantes, 49.6% participaram da implementação de um programa de
reabilitação específica para crianças com SCZ e 57.4% utilizaram programa de
reabilitação para crianças com SCZ.
As intervenções de 68.8% dos profissionais ocorre individualmente, já 31.3% dos
profissionais realizam a intervenção de forma mista (em grupos e individuais). Dos
profissionais, apenas 30.4% utilizam treinamento domiciliar. Já 67% não utilizam a CIF
durante a avaliação e intervenção de crianças com SCZ.
Em relação a utilização de programas de treinamento intensivo utilizados no serviço em
crianças com SCZ, 37.50 % responderam que usam o Therasuit para o treinamento,
31.25% fazem uso do Pediasuit, 6.25% usam o Bobath e 6.25% realizam estimulação
de atividades locomotoras.
Os dados sobre a utilização de intervenções baseadas em evidencia mostram que
apenas 56.06% dos profissionais incluídos na pesquisa baseiam suas praticas na
evidencia cientíifica disponível.

Conclusão

Conclui-se, então, que através das respostas coletadas dos profissionais, menos da
metade dos mesmos implementaram um programa de reabilitação específico para
crianças com SCZ e referem utilizar a CIF para realizar a avaliação e intervenção dessas
crianças. Ao mesmo tempo, as praticas de reabilitação não são guiadas pela evidencia
cientíifica disponível.
Trata-se de primeira iniciativa com o intuito de mapear praticas de reabilitação para
crianças com SCZ, portanto faz-se necessário ampliar o estudo através da incorporação
de mais profissionais, assim como o desenvolvimento de estratégias de capacitação de
recursos humanos para a implementação de modelos de reabilitação baseados em
evidencia para crianças com SCZ.
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TÍTULO: Aceitação sensorial e intenção de compra de bebidas à base de soros de leite
de diferentes ruminantes
Resumo
A utilização de soro lácteo como matéria prima na formulação de alimentos, objetivando
seu aproveitamento, e por consequência, redução do seu desperdício, aliado ao seu
alto valor nutricional, é uma alternativa no desenvolvimento de novos produtos. Neste
sentido, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver bebidas à base de soro de leite
bovino, bubalino e caprino e avaliar a aceitação sensorial e a intenção de compra. Foram
desenvolvidas três formulações de bebidas com soro de leite de vaca, búfala e cabra,
após dessoragem por produção de queijo e posterior adição de maracujá e sacarose.
Na elaboração das bebidas, foram utilizadas as seguintes proporções: 25% de
maracujá, 75% de soro, e 15% do volume total de açúcar. Posteriormente as bebidas
foram submetidas à análise sensorial, utilizando o método afetivo de aceitação com
intenção de avaliar os atributos das bebidas desenvolvidas e a intenção de compra. A
bebida à base de soro de vaca apresentou melhor aceitação para o atributo sabor,
textura e impressão global. A bebida de soro de cabra apresentou maior média nos
atributos de aparência, cor e aroma. O teste para intenção de compra revelou escores
mais altos para as bebidas à base de soro de vaca e búfala. As três formulações
apresentaram índice de aceitabilidade superior a 70%. Conclui-se, portanto, que é viável
a elaboração de bebidas à base de soro de leite bovino, bubalino e caprino.
Palavras-chave: Alimentos; Disponibilidade nutricional; Resíduos alimentares.
TITLE: Sensory acceptance and purchase intention of drinks based on whey from
different ruminants.
Abstract
The use of whey as a raw material in the formulation of food, aiming at its use, and
consequently reducing its waste, combined with its high nutritional value, is an alternative
in the development of new products. In this sense, the objective of the present work was
to develop drinks based on bovine, buffalo and goat whey and to evaluate the sensory
acceptance and purchase intention. Three drink formulations with the cow, buffalo and
goat, whey were developed, after desorption by cheese production and later addition of
passion fruit and sucrose. In the preparation of beverages, the following proportions were
used: 25% passion fruit, 75% whey, and 15% of the total volume of sugar. Subsequently
the drinks were subjected to sensory analysis, using the affective method of acceptance
to evaluat the attributes of the developed drinks and the purchase intention. The cow's
whey-based drink showed better acceptance for the flavor, texture, and overall
impression attribute. The goat whey drink had a higher average in the attributes of
appearance, color, and aroma. The purchase intention test revealed higher scores for
drinks based on cow's and buffalo's whey. The three formulations showed an
acceptability index above 70%. It is concluded, therefore, that the elaboration of drinks
based on the bovine, buffalo, and goat whey is viable.
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Introdução
Subproduto resultante da transformação do leite em queijos por coagulação enzimática
da caseína ou por adição de ácido, o soro do leite em sua grande maioria é descartado
diretamente na rede pública, rios e lagos, pelas indústrias de pequeno porte e pelos
pequenos produtores, consequência da dificuldade destes com o manuseio correto do
excedente desse subproduto (ANDRADE; MARTINS, 2002).
Estudos mostram, que cerca de 80% do volume de leite utilizado a partir da produção
convencional do queijo é descartado na forma de soro. Este, se eliminado sem
tratamento prévio, pode acarretar um grande impacto ambiental, visto que possui uma
elevada demanda biológica de oxigênio (FRUTUOSO; ANDRADE; PEREIRA, 2012).
A conversão do soro de queijo em outros produtos tem se mostrado uma boa alternativa
para que o descarte no meio ambiente seja evitado, além do seu potencial em agregar
valor nutricional, pois o soro detém cerca da metade dos sólidos do leite incluindo
lactose, sais minerais, vitaminas e proteínas solúveis, podendo ser utilizado como
ferramenta para diminuir os níveis de subnutrição em várias regiões, especialmente, no
nordeste brasileiro (CAPITANI et al., 2005).
O soro de leite tem sido conhecido há décadas como um produto de alto valor nutritivo.
Apresenta uma composição média de 0,8 % de proteínas, das quais destaca-se a
presença de betalactoglobulinas, alfa-lactoalbuminas e imonoglobulinas que são
valiosas do ponto de vista nutricional, apresentando vários aminoácidos essenciais,
além de 4,6 % de lactose e 0,5 % de gordura (CASSANEGO et al., 2012).
Aliada às características nutricionais do soro lácteo, a crescente procura do consumidor
brasileiro por produtos mais saudáveis, nutritivos, inovadores, acessíveis, seguros, com
menor custo de produção, e de utilização prática, tem contribuído para o crescimento
da produção das bebidas lácteas, o que torna o soro uma importante fonte de nutrientes
nobres, passíveis de serem recuperados e empregados na elaboração de uma grande
quantidade de produtos alimentícios. Estima-se que até 2022, este seja um segmento
de maior crescimento em termos de produtos alimentares, atingindo 9 milhões de
dólares (MIRANDA, 2018).
Esse produto vem ganhando mercado, principalmente pelo conhecimento da população
sobre o teor de cálcio (SANTOS; FERREIRA, 2001). Além de nutritivo, o soro possui
alta aplicabilidade, sendo de grande importância no desenvolvimento de produtos com
apelo sustentável e nutricional, além de ser uma alternativa inovadora para o setor
lácteo (SOUZA, 2019). Dentre as opções para o aproveitamento do soro pode-se citar
o uso em bebidas para alimentação humana, fabricação de ricota, queijo cottage, dentre
outros (CASSANEGO et al., 2012).
Atletas, praticantes de atividades físicas, pessoas fisicamente ativas, vêm procurando
benefícios nessa fonte proteica. Estudos evidenciam a teoria que as proteínas do leite,
incluindo as proteínas do soro, além de seu alto valor biológico, possuem peptídeos
bioativos, que atuam como agentes antimicrobianos, anti-hipertensivos, reguladores da
função imune, assim como fatores de crescimento, o que potencializa a formulação e
comercialização de produtos que trazem essa matéria prima na sua composição
(HARAGUCHI; DE ABREU; DE PAULA, 2006).
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Na elaboração e implantação de novos produtos alimentares, a avaliação sensorial
constitui uma etapa fundamental na aceitação, com o objetivo de medir atitudes
subjetivas das pessoas. Deve-se avaliar atributos em relação ao sabor, aroma, cor,
aparência e textura do produto. Sendo assim, a análise sensorial é importante para
mensurar a aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, tornando-se parte
fundamental ao plano de controle de qualidade de uma indústria (TEIXEIRA, 2009).
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a aceitação sensorial e a
intenção de compra de bebidas à base de soro de leite bovino, bubalino e caprino.

Metodologia
Estudo do tipo quantitativo, exploratório e analítico, no qual foram realizadas análises
sensoriais e de intenção de compra de bebidas elaboradas com soro de leite bovino,
bubalino
e
caprino.
Foram utilizados leites in natura das espécies bovina, bubalina e caprina adquiridos por
meio de doação de empresa e/ou produtor local. Todos foram obtidos enquanto os
animais estavam num período de lactação de 30 a 60 dias. Sendo transportados
adequadamente ao Laboratório de Tecnologia dos Alimentos da Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairi, localizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(FACISA/UFRN), e armazenados sob congelamento (-20ºC) até o dia de elaboração
dos
queijos.
Após descongelamento sob refrigeração, para o processo de dessoragem, os leites
foram utilizados na fabricação artesanal de queijos de coalho, passando pelos seguintes
processamentos: pasteurização à temperatura de 90°C por 10 minutos, e resfriados à
temperatura de 37 °C. Logo após, houve adição do coalho (0,9 mL/L de leite) e
permanecendo em repouso por um período de 40 a 60 minutos para coagulação. O
tempo específico no qual iniciou a coagulação foi observado pelos pesquisadores.

Posteriormente, foi realizado o corte da massa com faca e realizou-se a retirada de
metade do soro com auxílio de uma peneira, o qual foi aquecido até atingir 85°C. O soro
então retornou à panela, junto ao restante que não sofreu aquecimento, e ao atingir
55°C, houve o acréscimo de sal (1% do leite), em parte desse soro para obtenção da
salmoura.
Após a salga da massa, ocorreu o preenchimento da forma e a prensagem dos queijos.
Todos os procedimentos foram realizados seguindo o Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijo de Coalho (BRASIL, 2001). Após a elaboração dos
queijos e a dessoragem, os soros foram armazenados sob congelamento (-20ºC) no
Laboratório
de
Tecnologia
dos
Alimentos
da
FACISA/UFRN.
Foram elaboradas três formulações de bebidas à base de soro do leite bovino, bubalino
ou caprino, contendo maracujá e sacarose. A fruta foi escolhida, pela equipe
pesquisadora, levando em consideração o hábito alimentar e a sazonalidade da
mesorregião do Agreste Potiguar, além de aspectos sensoriais da bebida (sabor,
textura,
odor,
aparência).
Os soros foram submetidos à homogeneização com a fruta e açúcar. Para a formulação
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da bebida, utilizou-se maracujá (25%) + soro (75%) + açúcar (15% do volume total). Em
seguida, as bebidas permaneceram mantidas sob refrigeração para realização da
análise.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FACISA/UFRN
Campus Santa Cruz-RN, sob parecer nº 3.424.720, e realizada após aprovação e
assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes.
Para a etapa da análise sensorial, utilizou-se o método afetivo de aceitação com
intenção de avaliar as bebidas desenvolvidas. A aceitabilidade e intenção de compra
das amostras foram avaliadas com a participação de 60 provadores não treinados,
recrutados entre os praticantes de atividade física consumidores de suplementos
proteicos ou que se mostraram interessados em consumir, residentes no município de
Santa Cruz - RN, com idade de 18 anos a 59 anos, sendo 50% do sexo feminino e 50%
do sexo masculino, os quais preencheram uma ficha de recrutamento anteriormente à
análise.
Os critérios de inclusão utilizados foram: apresentar idade de 18 a 59 anos, ser
praticantes de atividade física e consumidores de suplementos proteicos, ou mostrar
interesse em consumir esses tipos de produtos. Já, os critérios de exclusão foram:
indivíduos que possuíam idade acima ou abaixo ao determinado, gestantes, diabéticos,
indivíduos que fazem uso contínuo do tabaco, que apresentem alergia à proteína do
leite ou intolerância à lactose, alergia ou aversão a maracujá, aqueles que não praticam
atividade física ou indivíduos que no dia do teste se apresentem com cefaleia, gripe ou
outros
fatores
que
acometam
o
paladar
e
o
olfato.
Os testes foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos da
FACISA/UFRN, onde foram servidos um copo descartável de 150 mL, contendo água
mineral, dois biscoitos de água e sal e porções de 15 mL de cada bebida, devidamente
codificados com números de três dígitos aleatórios de acordo com a tabela de números
aleatórios.
Durante a análise sensorial, os participantes provaram as três amostras sendo elas: a
bebida desenvolvida à base de soro de leite de vaca, de búfala e de cabra. Ao provarem
as amostras os julgadores responderam à ficha do teste de aceitação global,
demonstrando o quanto gostaram ou desgostaram de cada amostra e a ficha de
intenção de compra, para afirmar se tinham interesse em adquirir algum dos produtos.
No teste de aceitação global para avaliação dos atributos de aparência, aroma, cor,
sabor e textura, utilizou-se uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, sendo: 9
(gostei muitíssimo), 8 (gostei muito), 7 (gostei moderadamente), 6 (gostei ligeiramente),
5 (não gostei, nem desgostei), 4 (desgostei ligeiramente), 3 (desgostei
moderadamente), 2 (desgostei muito) e 1 (desgostei muitíssimo). Ao final das análises,
foi realizado o cálculo do índice de aceitabilidade (IA), utilizando a seguinte equação: IA
(%) = ((Média das notas)/(Maior nota recebida)) x 100. Produtos com IA acima de 70%
são considerados como bem aceitos (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).
Em seguida, foi solicitada a avaliação dos produtos quanto à intenção de compra, caso
os produtos fossem encontrados à venda, com uma escala de 5 pontos, sendo: 5
(certamente compraria), 4 (provavelmente compraria), 3 (não sei se compraria ou não),
2 (provavelmente não compraria) e 1 (certamente não compraria) (INSTITUTO ADOLFO
LUTZ,
2008).
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Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida do
teste Tukey com nível de significância de 5% para comparação entre as médias. O
programa IBM® SPSS® Statistics 22.0
Resultados e Discussões

A pesquisa não apresentou benefícios diretos aos participantes, porém sua participação
contribuiu para permitir o uso dos soros de leite provenientes de diferentes ruminantes
na elaboração de novos produtos, evitando seu desperdício e seu descarte no meio
ambiente, além de proporcionar o aproveitamento de seus nutrientes.
A bebida à base de soro de vaca apresentou melhor aceitação no que se refere ao
atributo “sabor“ quando comparada à bebida à base de soro de cabra (p <0,05). Estudo
semelhante realizado por Baba et al. (2016), utilizou na formulação de uma bebida
funcional uma mistura do suco de abacaxi com soro de queijo de leite de vaca, e
mostraram que as pontuações médias das bebidas à base de soro de leite variaram em
cor, sabor, textura, consistência, aparência e aceitabilidade geral. Com exceção do
sabor, as bebidas de soro de leite tiveram pontuação significativamente maiores para
todos os atributos avaliados. Portanto, destaca-se que a bebida desenvolvida nesta
pesquisa, apresentou melhor aceitabilidade neste quesito quando comparada ao estudo
citado.
A bebida de soro de cabra apresentou maior média nos atributos de aparência, cor e
aroma, porém, apresentou menor média com relação ao sabor, que pode ser justificado
pelo sabor mais forte e característico que o mesmo apresenta. Em um estudo realizado
por Araújo e Barbosa (2015), verificou-se que não houve diferença significativa (p >
0,05) para os atributos cor, aroma e consistência de bebidas à base de soro caprino,
entretanto, os atributos sabor e aceitação global foram significativamente afetados. A
formulação com 28,5% de soro caprino apresentou as melhores médias. Este fato
evidencia a importância do tipo de fruto a ser usado na elaboração de bebida com soro
lácteo de cabra e as proporções utilizadas entre fruto e o soro.
Para os atributos de textura e impressão global, a bebida à base de soro de vaca
apresentou maior média, seguida de búfala e cabra, respectivamente. Estudo realizado
por Janiaski (2016), com formulações de bebidas de soro de leite e iogurtes, revelaram
pontuações de gosto mais baixas para as bebidas de soro de leite que podem estar
relacionadas principalmente à menor viscosidade e suavidade do revestimento bucal.
As bebidas de soro de leite não fermentado têm pouca sensação tátil oral e são mais
líquidas do que os leites fermentados. Esse fato, acrescido do uso do soro de cabra que
naturalmente já é menos denso em sua composição, justificaria o fato de ter ocorrido
menor preferência de sabor e textura.
Ao analisar os IA, das bebidas, foi possível observar que todos os produtos
apresentaram valor acima de 70%, com exceção do IA referente ao atributo “sabor” para
a bebida de soro de cabra. O sabor também foi a única diferença significativa (p < 0,05)
encontrada, sendo esta entre a bebida elaborada com soro de leite de vaca comparada
ao soro de leite de cabra.
Ao desenvolver um novo produto, um dos pontos fundamentais é avaliar sua
aceitabilidade, a fim de predizer seu comportamento frente ao mercado consumidor
(MOSCATTO; PRUDÊNCIO-FERREIRA; HAULY, 2004). Considera-se que um alimento
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seja aceito pelo público, quando se obtenham resultados com, no mínimo, 70% de
aprovação em termos de suas propriedades sensoriais (FRUTUOSO; ANDRADE;
PEREIRA, 2012).
Portanto, com base nas médias das notas para a aceitabilidade e cálculo dos IA, pôdese verificar que todas as bebidas apresentaram boa aceitabilidade. Apresentando as
bebidas produzidas com soro de leite de vaca e de búfala excelente aceitação em todos
os aspectos sensoriais.
Assim como o teste para intenção de compra, no qual revelou escores mais altos para
as bebidas à base de soro de vaca e de búfala, ambas apresentaram possibilidade e/ou
certeza de compra de 57% pelos provadores, em comparação com a de cabra,
apresentando apenas 34%.
Um estudo realizado por Guedes et al. (2013), analisou a aceitação de seis formulações
de bebidas com soro de leite provenientes da fabricação de queijo de coalho. As
formulações foram elaboradas da mistura do soro a polpas de frutas de morango (50%);
caju (65%); goiaba (35%); graviola (35%); acerola (45%) com cenoura (10%), e abacaxi
(24%) com hortelã, sendo adicionados 10% de açúcar.
Após a análise, concluiu-se que o teor de soro utilizado nas bebidas não influenciou sua
aceitação, sendo a formulação de graviola a de maior aceitabilidade. Desta forma,
mostrou-se viável a utilização do soro de leite na elaboração de bebidas com frutas e
sua implantação em cardápios para grupos que necessitam de alimentos com essas
características.

Conclusão
Conclui-se por fim, com os resultados obtidos e apresentados nos itens anteriores, a
viabilidade de se utilizar os três tipos de soro na formulação de bebidas, sobretudo de
vaca e bubalino, por apresentarem maiores percentuais de aceitação e possuírem maior
probabilidade de sucesso com os consumidores. Evidencia-se que, aliado ao alto valor
nutricional do soro, que apresenta em sua composição, principalmente lactose, sais
minerais, vitaminas e proteínas solúveis, agregando valor de mercado ao produto, uma
vez que os consumidores têm buscado cada vez mais adquirir opções nutritivas e
saudáveis, o seu aproveitamento para a fabricação e desenvolvimento de novos
produtos, é uma alternativa sustentavelmente viável, evitando o seu desperdício e
descarte de forma inadequada no meio ambiente, o que ocasiona poluição,
principalmente de rios e lagos. No desenvolvimento de novos produtos, a análise
sensorial é uma etapa importante e necessária, principalmente em casos que existem
aversão com o componente principal presente na formulação. Com os resultados
obtidos, foi possível observar os tipos de bebidas com o soro mais aceito e realizar
possíveis mudanças a fim de substituir por uma opção otimizada sensorialmente,
adequada ao paladar do consumidor.
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE TRANSEXUAIS EM
TRATAMENTO HORMONIOTERÁPICO.
Resumo
A escassez de legislações e políticas públicas voltadas para a população trans contribui
para que estejam em situação de vulnerabilidade, tendo em vista a dificuldade de
acesso à atenção básica e demais serviços, associado ao tratamento hormonal que
gera alterações e modificações no estado nutricional e composição corporal. Assim, o
objetivo do estudo foi realizar uma caracterização geral, bem como avaliar a composição
corporal e a qualidade de vida dos transexuais. O estudo é transversal descritivo,
realizado e a amostra consistiu de 3 homens trans e 2 mulheres trans. Foram aplicados
o questionário social e de qualidade de vida (WHOQOL - Bref) e aferidas as medidas
antropométricas, como peso, altura, circunferências e dobras cutâneas. Ambos homens
e mulheres trans apresentaram IMC de sobrepeso, contudo o percentual de gordura
corporal apresentou-se dentro do intervalo ideal; os valores diferenciaram
significativamente entre o sexo biológico e o sexo de identificação. Mulheres trans
obtiveram circunferência da cintura acima da média, e ambos tiveram valores de relação
cintura-quadril indicando risco elevado para doenças cardiovasculares. O WHOQOLBref mostrou que os participantes avaliaram a qualidade de vida como boa, contudo na
prática os domínios físico, psicológico, relações sociais e ambientais tiveram
classificação de qualidade de vida regular. Nessa perspectiva, a qualidade de vida está
comprometida e os índices demonstram elevado risco para complicações metabólicas.
Palavras-chave: Composição corporal. Qualidade de vida. Terapia hormonal.
TITLE: QUALITY OF LIFE AND BODY COMPOSITION OF TRANSEXUALS IN
HORMONIOTHERAPY TREATMENT.
Abstract

The scarcity of laws and public policies aimed at the trans population contributes to them
being in a situation of vulnerability, in view of the difficulty of access to primary care and
other services, associated with hormonal treatment that generates changes and
modifications in nutritional status and body composition . Thus, the aim of the study was
to carry out a general characterization, as well as to assess the body composition and
quality of life of transsexuals. The cross-sectional, descriptive study was carried out and
the sample consisted of 3 trans men and 2 trans women. The social and quality of life
questionnaire (WHOQOL - Bref) was applied and anthropometric measures were
measured, such as weight, height, circumferences and skin folds. Both men and trans
women had an overweight BMI, however the percentage of body fat was within the ideal
range; the values differed significantly between biological sex and identification sex.
Trans women had above average waist circumference, and both had waist-to-hip ratio
values indicating high risk for cardiovascular disease. The WHOQOL-Bref showed that
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the participants evaluated the quality of life as good, however in practice the physical,
psychological, social and environmental domains had a regular quality of life
classification. In this perspective, the quality of life is compromised and the rates show a
high risk for metabolic complications.

Keywords: Body composition. Quality of life. Cross-hormonal treatment
Introdução
Comportamentos e características padrões de representação de gênero são instituídos
desde o nascimento, e identificam um indivíduo com identidade masculina ou feminina.
Contudo, o gênero é uma construção social fundamentada nas representações
culturais, que independe do sexo biológico; sendo assim, o ser humano pode nascer
com características biológicas determinantes de homem ou mulher, mas se se identificar
e se perceber como alguém do gênero oposto (BEZERRA; MAIA, 2017).
Nesse contexto, os indivíduos que nascem com determinado sexo biológico, mas ao
decorrer da vida se reconhecem como do gênero oposto são denominados transexuais,
onde homem transexual é aquele que nasceu biologicamente como mulher, mas se
identifica com o sexo masculino, e mulher transexual a que nasceu com características
masculinas, mas se reconhece como mulher.
A transexualidade por muito tempo enquadrou-se como transtorno de identidade de
gênero e foi caracterizada como doença mental pela Classificação Internacional de
Doenças (CID), o que contribuiu exorbitantemente para a sua patologização. Entretanto,
em 2018 a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma nova atualização do CID,
e a transexualidade passou a ser definida como incongruência de gênero, estando
dentro do capítulo de condições relacionadas a saúde sexual.
A nova classificação contribuiu para a parcial desestigmatização do indivíduo
transexual, bem como para o desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas
voltadas para esse grupo populacional. Contudo, é visível a escassez de legislações,
materiais e capacitações disponíveis para que os profissionais da saúde estejam aptos
e preparados para lidar com respeito e empatia a demanda da população transexual
(ARCELUS et al., 2015).
Dentro desse contexto, os indivíduos transexuais encontram-se em situação de
vulnerabilidade, visto a grande dificuldade de acesso ao atendimento básico frente aos
tratamentos cirúrgicos ou hormonais, os quais geram modificações na composição
corporal, influenciando diretamente no estado nutricional, onde os parâmetros são
sempre determinados a partir da perspectiva binária, não levando em consideração a
diversidade de gêneros (GONÇALVES et al., 2016).
Nessa perspectiva, a saúde e a qualidade de vida desses indivíduos ficam
comprometidas, principalmente considerando todo o contexto do processo
transexualizador. Assim, o objetivo da presente pesquisa é realizar uma caracterização
geral dos transexuais e avaliar a composição corporal dos mesmos, bem como a sua
qualidade de vida.
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Metodologia

A pesquisa trata de um estudo transversal descritivo realizado no estado do Rio Grande
do Norte. Os participantes foram recrutados pelo método snow ball (bola de neve), onde
a amostra inicial partiu do marco zero, sendo este a presidente de uma Organização
Não-Governamental (ONG), responsável pelo acolhimento de gays, lésbicas, bissexuais
e transgêneros (LGBTs) do município de Santa Cruz/RN, no período de Janeiro a Março
de 2020.
Foram incluídos na pesquisa homens e mulheres transexuais, maiores de 18 anos de
idade, que estivessem em uso de terapia hormonal, podendo ser com ou sem
acompanhamento médico. Como critério de exclusão foi definido participantes que
iniciaram a terapia hormonal em um período inferior a 6 meses.
A coleta de dados consistiu em um questionário social inicial com informações básicas
como data de nascimento, ocupação, renda, histórico familiar de doenças, prática de
atividade física, ingestão de água, bebida alcoólica e se fuma ou não, além do tipo de
hormônio utilizado.
Além disso, foi realizado também exame físico e antropométrico, o qual consistia em
medidas básicas como peso e altura, Índice de Massa Corporal (IMC), e outras como
as dobras cutâneas, respeitando o protocolo de 7 dobras (subescapular, triciptal,
peitoral, axilar média, supra ilíaca, abdominal e femoral média) elaborado por Jackson
e Pollock (1985), e três circunferências sendo a da cintura, abdominal e do quadril,
realizando posteriormente a relação cintura quadril (RCQ).
Para a realização da antropometria foram utilizados um adipômetro clínico e uma trena
antropométrica da marca Cescorf, uma balança digital e um estadiômetro. Seguiu-se
um protocolo de atendimento especificamente elaborado para a pesquisa, onde foi
possível compilar todas as informações, tanto antropométricas como do exame físico, e
suas respectivas classificações. O parâmetro adotado para a classificação do IMC foi o
da OMS (1997) que classifica os subníveis de magreza e obesidade.
Para a análise do estado de qualidade de vida dos indivíduos, foi aplicado o questionário
The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL – Bref) da OMS (1998), o qual
consiste em 26 perguntas que abordam a saúde geral e a qualidade de vida. As
perguntas são seccionadas em quatro dimensões, sendo elas: domínio físico,
psicológico, relações pessoais e meio ambiente. As respostas foram pontuadas em uma
escala de Likert que variava de 1 a 5 pontos de acordo com o grau de satisfação ou
frequência de ocorrência.

Resultados e Discussões

Devido a pandemia do COVID-19, até o momento foram arrolados apenas 5
participantes, sendo 3 homens trans (60%) e 2 mulheres trans (40%). A média de idade
entre eles foi de 24 anos, e a renda variou de R$ 950 a R$ 1.500. Todos apresentaram
algum histórico familiar de doença, onde o de diabetes mellitus foi o mais frequente,
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aparecendo em 80% dos casos, seguido de hipertensão arterial sistêmica e doenças
ósseas, como artrite e artrose.
Três dos cinco participantes relataram a prática de exercício físico, sendo
predominantemente musculação. Todos apontaram a ingestão de mais de dois litros de
água ao dia, e três disseram beber 2,5 litros. Além disso, a ingestão de bebida alcóolica
foi referida por todos, enquanto o fumo por apenas dois participantes.
É importante salientar a falta de protocolos e parâmetros específicos para a população
transgênero, dessa maneira, os resultados foram classificados de duas formas: segundo
o sexo biológico, bem como segundo o gênero com o qual se identificam, para que haja
uma comparação entre eles.
Os dados obtidos da antropometria estão expressos na Tabela 1. O IMC médio, tanto
das mulheres quanto dos homens trans, apresentou-se dentro da classificação de
sobrepeso (IMC ≥ 25), isso pode ser justificado, segundo Elbers et al. (2014), devido a
alteração no perfil lipídico e consequente mudança na distribuição de gordura corporal
pelo uso de hormônios, provocando um possível aumento do peso principalmente no
período inicial da hormonioterapia. Contudo, é importante ressaltar a inespecificidade
do uso do IMC como um índice de avaliação corporal, tendo em vista que não distingue
massa gorda de massa muscular (GLANER, 2005).
Dessa forma, utilizou-se também o percentual de gordura corporal para auxiliar na
classificação e caracterização desses indivíduos. As duas mulheres trans apresentaram
um percentual de gordura destoante entre si, em que uma obteve um valor abaixo da
média, a qual é 23% segundo a classificação de Lohman (1992), indicando uma
quantidade mais elevada de massa magra, enquanto a segunda foi classificada com um
percentual de gordura acima da média.
Com relação aos homens trans, estes obtiveram um percentual médio de 19,96% de
gordura corporal; dois foram classificados com percentual acima da média, e o terceiro
dentro da média masculina, a qual é 15% (LOHMAN, 1992). Assim, é possível identificar
que a maioria dos participantes apresentou gordura corporal acima da média, contudo,
com valores próximos da média. Desse modo, a partir desse percentual é possível
confirmar a classificação de sobrepeso determinada anteriormente pelo IMC.
Os valores de percentual de gordura diferenciaram quando classificados de acordo com
o sexo biológico e com o sexo com o qual se identificam, tendo em vista que as
classificações para homens e mulheres é distinta. Isso faz com que na avaliação
antropométrica de indivíduos transgênero seja realizada a classificação segundo os dois
sexos para que haja uma comparação afim de identificar qual melhor se encaixa.
Dentre as circunferências aferidas, a da cintura apresentou valores médios de 83 cm
nos homens trans e 85,5 cm nas mulheres trans. Sabe-se que, de acordo com a WHO
(2000), é indicativo de risco para complicações metabólicas associadas à obesidade
quando a circunferência da cintura é ≥ 80 cm em mulheres. Assim, as mulheres trans
apresentam risco elevado de acordo com a identidade de gênero, enquanto que os
homens trans, caso classificados segundo o sexo determinado ao nascer, também
apresentariam risco.
A relação cintura-quadril apresentou diferença na classificação entre sexo biológico e
identidade de gênero, visto que o ponto de corte segundo a WHO (2000) é > 1,0 para
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homens e > 0,85 para mulheres. Dessa maneira, ocorreu de em uma classificação
apresentar risco aumentado para doenças cardiovasculares, enquanto que na outra
classificação não apresentou risco algum. Tomando isso como base, ressalta-se a
importância da determinação de parâmetros específicos para a população trans.
A hormonização induz mudanças metabólicas, aumento do peso e de circunferências e
alteração do perfil lipídico principalmente no primeiro ano de tratamento, segundo Colizzi
et al. (2015). Assim, é possível estabelecer uma relação entre os parâmetros avaliados
e terapia hormonal, visto que a composição corporal indicou sobrepeso, gordura
corporal acima da média e risco para doenças cardiovasculares.
Com relação ao exame físico realizado, os sintomas mais frequentes foram cabelos e
unhas quebradiças, náusea e obstipação. É possível que os sintomas relatados sejam
provenientes da realização de terapia hormonal com andrógenos e estrógenos, como
relatado por Campana et al. (2018).
De acordo com Berto et al (2016), a composição corporal se configura como um forte
indicador da qualidade de vida e sofre influência direta da ingestão e absorção dos
alimentos, sendo um dos principais meios de avaliar o estado nutricional dos pacientes.
Contudo, segundo Gonçalves et al (2016), os procedimentos aos quais a população
transexual é submetida resultam em alteração direta na composição corporal,
principalmente com relação ao tecido adiposo, distribuição de gordura e quantidade de
massa magra, que consequentemente infere no estado nutricional.
A utilização da hormonioterapia, bem como as expectativas com o tratamento, o
contexto cultural, social e socioeconômico, além da saúde mental implicam na qualidade
de vida desses indivíduos. Nesse contexto, a qualidade de vida deve ser pensada não
apenas em uma perspectiva biológica, mas psicológica, sofrendo influência das
relações interpessoais e ambientais (JUNIOR; BREGALDA; SILVA, 2015).
Assim, o questionário de qualidade de vida aplicado com os participantes (Tabela 2),
apresentou classificação regular na maioria dos domínios (com exceção do domínio de
relação sociais para os homens trans), corroborando com a hipótese de que essa
população está, frequentemente, mais vulnerável devido a falta de legislações e
políticas públicas exclusivas, dificultando o acesso de qualidade no atendimento básico
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
Nas questões isoladas (Q1 e Q2), os participantes afirmaram estarem relativamente
satisfeitos com a qualidade de vida deles, avaliando-a como boa. Porém, isso vai de
encontro com o que é apresentado na prática, visto nas demais questões, onde os
domínios de saúde física, psicológica, relações sociais e meio ambiente estão
comprometidos, estando dentro da classificação regular.
Desse modo, é importante visualizar o indivíduo trans não pelo seu sexo biológico, mas
da forma pela qual eles desejam ser vistos e reconhecidos. O tratamento hormonal
implica diretamente na caracterização, composição corporal e na qualidade de vida
dessa população, necessitando que os profissionais tenham um olhar mais atencioso
no momento de classificar a atender esses indivíduos.

Conclusão
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A composição corporal dos participantes foi de sobrepeso, com percentual de gordura
acima do valor médio e circunferências e relação cintura-quadril demonstrando risco
para transtornos metabólicos associados a obesidade, podendo tudo isso estar
relacionado a terapia hormonal. A qualidade de vida da população transexual foi tida
como comprometida, com classificação regular em todos os âmbitos, sejam eles físicos,
psicológicos, sociais ou ambientais; entretanto, os participantes afirmaram estarem
satisfeitos com a qualidade de vida, avaliando-a como boa.
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Tabela 3. Classificação do resultado do questionário da avaliação da qualidade de vida
aplicado às pessoas trans. Rio Grande do Norte, 2020.

Tabela 1. Média das características antropométricas das pessoas trans. Rio Grande do
Norte, 2020
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Tabela 2. Classificação do resultado do questionário da avaliação da qualidade de vida
aplicado às pessoas trans. Rio Grande do Norte, 2020.
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TÍTULO: FUNÇÃO COGNITIVA E DESEMPENHO DE PESSOAS IDOSAS EM
ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA
Resumo
Na perspectiva do envelhecimento cognitivo, estudos são favoráveis para a afirmação
da contribuição multifatorial dessa consequência como: fatores ambientais do local onde
o indivíduo está inserido, ocorrências biológicas e o cotidiano, atividades da vida diária
do mesmo. A dupla-tarefa por sua vez é um domínio que retrata a capacidade de realizar
com controle duas tarefas concomitantes, e é tido como um fator crítico na mediação do
controle da marcha. A averiguação do estado cognitivo foi efetuada pelo MEEM, na
avaliação da competência física, foi utilizado o SPPB e o desempenho da marcha foi
analisado com início na aplicação do Timed Up and Go (TUG) e suas alternâncias que
dizem respeito a dupla-tarefa motora ou motora-cognitiva. O presente trabalho estimou
a intercessão das atividades de dupla tarefa motora e motora-cognitiva na qualidade da
execução da marcha de idosos ativos. O teste que foi verificado maior variabilidade dos
critérios da marcha foi o TUG manual 1, que obteve uma distinção estatística significante
(p-valor=0,03) com relação ao aumento do tempo para realização e a redução da
velocidade quando comparado ao TUG simples. Apesar dos resultados serem
favoráveis a preservação dessas habilidades nos idosos avaliados, ainda é necessária
a realização e atualização de estudos que abordem esta problemática bem como os
meios mais efetivos de preservação das capacidades cognitivas, físicas e de memória
para indivíduos senescentes.
Palavras-chave: idosos, dupla tarefa, cognição.
TITLE: COGNITIVE FUNCTION AND PERFORMANCE OF ELDERLY PEOPLE IN
DOUBLE TASK ACTIVITIES
Abstract
In the perspective of cognitive aging, studies are favorable to affirm the multifactorial
contribution of this consequence as: environmental factors of the place where the
individual is inserted, biological occurrences and daily life, activities of daily living. The
dual task, in turn, is a domain that portrays the ability to perform two concomitant tasks
with control, and is seen as a critical factor in the mediation of gait control. The verification
of cognitive status was performed by the MMSE, in the assessment of physical
competence, the SPPB was used and the gait performance was analyzed starting with
the application of the Timed Up and Go (TUG) and its alternations that concern the dual
motor task or motor-cognitive. The present study estimated the intersection of dual motor
and motor-cognitive tasks in the quality of gait performance of active elderly people. The
test that showed the greatest variability in gait criteria was the manual TUG 1, which
obtained a statistically significant distinction ( p-value = 0.03) in relation to the increase
in time to perform and the reduction in speed when compared to the simple TUG .
Although the results are favorable to the preservation of these skills in the elderly
evaluated, it is still necessary to carry out and update studies that address this issue as
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well as the most effective means of preserving cognitive, physical and memory capacities
for senescent individuals.
Keywords: elderly, dual task, cognition.
Introdução
A população mundial vem envelhecendo cada vez mais e, na atualidade, isso tem se
tornado uma adversidade. Junto com o processo de senescência o indivíduo acarreta
várias alterações, entre elas o declínio funcional, da cognição, déficit no desempenho
de atividades de vida diária, no âmbito social, psicológico e afins. (ASSED, et al., 2020)
Segundo Gomes et al. (2020) na perspectiva do envelhecimento cognitivo, estudos são
favoráveis para a afirmação da contribuição multifatorial dessa consequência como:
fatores ambientais do local onde o indivíduo está inserido, ocorrências biológicas e o
cotidiano, atividades da vida diária do mesmo. Circunstancias essas que corroboram
para a deterioração psicológica e biológica que são peculiaridades do processo de
senescência e que propiciam a instalação de déficit cognitivo e de memória que ficam
cada vez mais evidentes na rotina do idoso.
Já na perspectiva de Moreira et al. (2020) o declínio da capacidade cognitiva em
pessoas idosas é uma preocupação justamente por seus efeitos na vida das mesmas,
tendo em vista que causa vários obstáculos na vida do idoso, pois compreende a
dependência de outros indivíduos, incapacidade física e social, necessidade de apoio
psicológico e no dia-a-dia.
A dupla-tarefa por sua vez é um domínio que retrata a capacidade de realizar com
controle duas tarefas concomitantes, e é tido como um fator crítico na mediação do
controle da marcha. Tendo em vista que caminhar em ambientes usuais do dia a dia
exigem atenção a estímulos concomitantes que disputam esta atenção. Com o passar
da idade, o declínio no desempenho da dupla tarefa se torna mais efetivo, resultando
passos mais curtos, marcha mais vagarosa, comprimento reduzido da passada e maior
inconstância da marcha. (KIM;YOO, 2020)
O presente estudo visa relacionar os testes específicos com a capacidade cognitiva dos
idosos aos quais os testes foram propostos, com intuito de avaliar o impacto do processo
de senescência na esfera cognitiva dos mesmos.

Metodologia
O estudo tem caráter observacional analítico, com delineamento transversal e
abordagem quantitativa, de amostra não probabilística. Participaram da amostra
integrantes de um projeto de extensão ministrado na Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA-UFRN), no fim
totalizando 9 idosos. O período da coleta de dados ocorreu entre maio e junho de 2018,
no município de Santa Cruz (RN).
Os critérios para participação do estudo incluíam: idosos saudáveis, com idade igual ou
superior a 60 anos, de ambos os sexos, com competências motoras e cognitivas
suficientes para utilização dos instrumentos empregados na pesquisa. Foram excluídos
os que não alcançaram o ponto de coorte do Miniexame de Estado Mental (MEEM) e
do Short Physical Performance Battery (SPPB).
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O presente trabalho obedeceu aos critérios éticos estabelecidos pela
Resolução nº 466/12 e nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que
regulamenta a pesquisa com seres humanos. O protocolo do estudo foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FACISAUFRN, sob
o
parecer
nº
2.388.536.
Após
serem
esclarecidos
quanto
aos objetivos e procedimentos do estudo, todos os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A participação foi de caráter voluntário,
sem fins lucrativos.
A realização da coleta foi atribuída a dois avaliadores anteriormente e devidamente
treinados, para não ocorrer desacordo entre o material coletado. A convocação dos
participantes se deu por meio de contato via telefone. Foi elaborado e aplicado um
questionário, para designação das características da amostra, com dados pessoais e
de identificação, sociodemográficos, percepção de saúde e hábitos de vida.
A averiguação do estado cognitivo foi efetuada pelo MEEM. Teste de seleção que avalia
o sentido espacial e temporal, atenção e cálculo, memória instantânea, recordações,
linguagem e habilidade construtiva visual. Possui um escore que oscila entre 0 e 30
pontos, quanto maior o número de pontos, melhor a condição cognitiva. O ponto de
coorte partiu do nível de escolaridade: para analfabetos 20 pontos, 25 para idosos que
possuem 1 a 4 anos de estudo, 26,5 se possuem de 5 a 8 anos, 28 para os que possuem
de 9 a 11 anos e 29 para acima de 11 anos de estudo.
Na avaliação da competência física, foi utilizado o SPPB, que é um instrumento claro e
validado, que qualifica especificamente o funcionamento dos membros inferiores (MMII)
através da força muscular dos MMII, velocidade da marcha e do equilíbrio em pé. A
pontuação oscila de 0 a 12 pontos. Os idosos que foram incluídos na amostra obtiveram
de 7 a 12 pontos que indica uma performance boa ou moderada.
O desempenho da marcha foi analisado com início na aplicação do Timed Up and Go
(TUG) e suas alternâncias que dizem respeito a dupla-tarefa motora ou motoracognitiva, dispostos a seguir:
- TUG: os participantes foram instruídos a levantar-se de uma cadeira
com encosto, sem braços, com aproximadamente 46cm de altura,
caminhar por 3 metros, com velocidade costumeira, voltear com aproximadamente 180
graus,
voltar
e
se
sentar
recostando
o
tronco
no
encosto da cadeira.
- TUG manual 1: usando um avental, com dois bolsos, um deles
contendo 10 moedas de 50 centavos, foi orientado aos idosos que
simultaneamente à execução do TUG, realocasse o máximo de moedas
do bolso direito para o bolso esquerdo, sendo uma por vez.
- TUG manual 2: os voluntários foram solicitados a realizar o TUG
enquanto segurava um copo plástico sólido, no formato cilíndrico, com
10cm de altura, contendo água até a metade de sua capacidade total.
- TUG cognitivo 1: no decorrer da execução do TUG, os idosos foram
orientados a evocar a frase “Praticar atividade física faz bem para o
corpo e mente”.
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- TUG cognitivo 2: Os voluntários foram
da
semana
de
trás
pra
frente
(de
concomitante à realização do TUG.

instruídos
domingo

a
à

falar os dias
segunda-feira),

A ordem dos testes foi a mesma na aplicação para cada idoso, o tempo gasto para
realização de cada um dos 5 testes foi contabilizado e exarado. Os idosos puderam
refazer o teste uma vez antes da anotação dos resultados.
Para o exame descritivo das variáveis categóricas, foram utilizadas medidas de
disposição de frequência absoluta e relativa e para as constantes as de predisposição
central e dispersão. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk na análise da normalidade da
distribuição dos dados. E foi usado o teste ANOVA One-way para contrastar as variáveis
da marcha do TUG simples com as do TUG manual 1 e 2 e TUG cognitivo 1 e 2.

Resultados e Discussões

No início do estudo, a amostra era composta de 18 idosos, porém 9 idosos foram
excluídos, 6 idosos não conseguiram alcançar o limiar de coorte do MEEM, 1 teve fratura
de fêmur, o contato de 1 estava errado e 1 desistiu. Por fim, a amostra integrou 9 idosos
com uma média de suas idades de 70,66(±5,3) anos.
Os critérios da marcha em todos os testes podem ser observados na Tabela 2. O teste
que foi verificado maior variabilidade dos critérios da marcha foi o TUG manual 1, que
obteve uma distinção estatística significante (p-valor=0,03) com relação ao aumento do
tempo para realização e a redução da velocidade quando comparado ao TUG simples.
Quando comparados ao TUG simples, nenhum dos outros testes associados a DT
expuseram discrepância significativa na média dos critérios da marcha.
Contudo, o presente trabalho estimou a intercessão das atividades de dupla tarefa
motora e motora-cognitiva na qualidade da execução da marcha de idosos ativos.
Através dos achados, é identificável a alterabilidade da velocidade e cadência da
marcha, o tempo básico para caminhar a distância de 6 metros em diversas condições
e o número de passos.
Segundo Ponce et al (2019), estudos anteriores afirmam que com a atividade física
isolada já é notória uma melhora na cognição, porém viu-se que com a combinação da
dupla tarefa motora-cognitiva essa melhora é ainda maior e mais eficiente quando
comparado a essas atividades físicas ou cognitivas em separado. A atividade de dupla
tarefa é uma intervenção positiva na evolução e melhora das funções cognitivas dos
idosos. Sobretudo nas atividades de vida diária, foi visto que a velocidade de sucessão
das informações que é de fundamental importância no cotidiano, bem como melhoria no
bem-estar e da independência dos idosos.

Conclusão
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Com isso, podemos compreender que o processo de senescência apesar de favorecer
a diminuição das capacidades cognitivas e físicas, pode haver uma forma de ser
contornada, com exercícios físicos, mantendo a atividade social, apoio psicológico e
familiar.
Ainda, os resultados propõem que os idosos que praticavam atividade física apresentam
pouca ou nenhuma mudança ou decadência nos parâmetros da marcha, na realização
de atividades motoras-cognitivas e motoras. Com isso, os nossos achados corroboram
para a prática de exercícios físicos, tendo em vista a progressão do desempenho da
marcha em atividades de dupla tarefa.
Apesar dos resultados serem favoráveis a preservação dessas habilidades nos idosos
avaliados, ainda é necessária a realização e atualização de estudos que abordem esta
problemática bem como os meios mais efetivos de preservação das capacidades
cognitivas, físicas e de memória para indivíduos senescentes.
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Tabela 2
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Resumo
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é o comprometimento agudo da função cerebral,
com duração maior que 24 horas. Pode acontecer por insuficiência de suprimento
sanguíneo ou hemorragia cerebral. De acordo com a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), funcionalidade refere-se a todas as
funções corporais, atividades e participação do indivíduo na comunidade, abrangendo
o paciente de uma perspectiva mais ampla. Este estudo objetivou avaliar a
funcionalidade de pacientes com AVC. Trata-se de um estudo observacional, analítico
e transversal, realizado em Santa Cruz – RN, sendo as avaliações no ambiente
domiciliar do paciente com idade maior que 18 anos, de ambos os sexos e capacidade
cognitiva de responder os instrumentos. Foi aplicada ficha de avaliação de dados
demógraficos e clínicos, a avaliação neurológica do paciente foi feita pela National
Institute Health Stroke Scale (NIHSS), do estado cognitivo pelo Mini Exame do Estado
Mental (MEEM), da parte motora pela Escala de Fugl-Meyer, da funcionalidade pelo
World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) e foi
aplicado um questionário de fatores ambientais presentes no core set da CIF. Em
decorrência da pandemia de Covid-19 e do isolamento social a pesquisa teve que ser
interrompida, dos 6 pacientes avaliados, apenas 2 se encaixaram nos critérios e com
isto, a obtenção de dados foi impossibilitada.
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; CIF; Fisioterapia;
TITLE: FACTORS RELATED TO THE FUNCTIONALITY OF PATIENTS WITH STROKE
Abstract
Stroke is the acute impairment of brain function, lasting more than 24 hours. Insufficient
blood supply or cerebral hemorrhage may occur. The agreement with the International
Classification of Functioning, Disability and Health (CIF), includes all corporate functions,
activities and participation of the individual in the community, covering the patient from a
broader perspective. This study aimed to assess the capacity of stroke patients. This is
an observational, analytical and cross-sectional study, carried out in Santa Cruz - RN,
being evaluated in the home environment of the patient aged over 18 years, of both
sexes and cognitive ability to respond to instruments. A demographic and clinical data
assessment form, a neurological assessment of the patient by the NIHSS (National
Institute Health Stroke Scale), with cognitive status by the Mini Mental State Examination
(MMSE), part of the Fugl-Meyer Scale mechanism, was applied. , of functionality by the
World Health Organization's Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) and
was used as a questionnaire on environmental factors present in the CIF core set. As a
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result of the Covid-19 pandemic and social isolation, a survey had to be stopped, of the
6 prescribed patients, only 2 fit the requirements and with that, the data were impossible.
Keywords: Stroke; CIF; Physical Therapy Specialty;
Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como o surgimento agudo de um
comprometimento da função cerebral, com duração maior do que 24 horas, resultante
de uma insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral, a qual interrompe o
fornecimento de oxigênio e nutrientes (RAFFI; HILLIS, 2006) ou de ruptura vascular que
leva a hemorragia subaracnóide ou intracerebral (BARROS et al., 2009), causando
danos ao tecido cerebral. Ele vem sendo considerado um importante problema de saúde
pública no mundo, causa principal de mortalidade no Brasil (CANEDA et al., 2006,
LOTUGO; BENSENOR, 2009), mas ainda muito negligenciado no país, devido às
poucas ações e o baixo orçamento na prevenção e tratamento desta doença (LOTUFO,
2005, JOHNSTON; MENDIS; MATHERS, 2009, GOULART et al., 2010). É a principal
causa de incapacidade a longo prazo entre os adultos, com até 50% dos sobreviventes
apresentando déficits sensório-motores residuais (METROT et al., 2013). As sequelas
implicam em algum grau de dependência funcional, principalmente no primeiro ano, com
cerca de 30 a 40% dos sobreviventes impedidos de voltarem ao trabalho e requerendo
algum tipo de auxílio no desempenho de atividades cotidianas (FALCÃO et al., 2004).
Dessa forma, não só impacta nas funções neurológicas, mas também gera dependência
nas Atividades de Vida Diária (AVDs), limitando os níveis de atividade e participação do
indivíduo na comunidade e afetando suas relações interpessoais (GEYH et al., 2004).
Sendo assim, faz-se necessário ter um olhar baseado na Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), um sistema de classificação para o
entendimento da funcionalidade e da incapacidade humana, para se identificarem as
condições estruturais e ambientais e as características pessoais que interferem na
funcionalidade. De acordo com a classificação, o termo funcionalidade deve ser utilizado
no seu sentido mais amplo e refere-se a todas as funções corporais, atividades e
participação do indivíduo na comunidade, enquanto incapacidade é um termo
abrangente para deficiências (RUARO et al., 2012, WORLD HEALTH ORGANIZATION
– WHO, 2001). Nesse sentido, o uso do modelo da CIF é importante para mudar o foco
do cuidado das questões somáticas (lesão ou doença) para as habilidades funcionais
(atividade e participação), além de estimular uma abordagem sistemática para
compreender o fenômeno saúde-doença-funcionalidade-cuidado das doenças crônicas
e incapacidade entre as diferentes culturas (NGUYEN et al, 2018, RUARO et al., 2012).
Por isso, com o objetivo de medir a incapacidade e saúde para populações gerais e de
forma conceitual e operacional à CIF, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
desenvolveu para populações gerais, o World Health Organization Disability
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), questionário que avalia o nível de
funcionalidade em seis domínios de vida, fornecendo um perfil e uma medida resumo
de funcionalidade e incapacidade que são confiáveis e aplicáveis em diferentes culturas
e em todas as populações adultas (MOREIRA et al., 2015, SILVEIRA et al., 2013). O
Ministério da Saúde (2013) por meio das Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa
com Acidente Vascular Cerebral coloca que os domínios mais afetados um ano após o
primeiro AVC são a independência física (para 66% dos sobreviventes) e a ocupação
(para 75% dos sobreviventes). No entanto, os estudos avaliando funcionalidade da
pessoa com AVC ainda são escassos, maior parte na população estrangeira e não
avaliam a partir do seu conceito mais amplo proposto pela CIF. Assim, esta pesquisa
teve como objetivo avaliar a funcionalidade de pacientes com AVC, de forma a
caracterizá-la detalhando todos os seus domínios, proporcionar maior experiência na
realização do levantamento bibliográfico sobre o AVC e suas repercussões, estimular o
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discente a realizar as avaliações propostas, compreender a importância do olhar
holístico e amplo à funcionalidade dos pacientes e à prática baseada em evidências.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal. Foi realizado na Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) e nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Santa Cruz – RN, sendo as
avaliações realizadas no ambiente domiciliar do paciente. A pesquisa incluiu pacientes
de ambos os sexos, maiores de 18 anos e com capacidade cognitiva para responder os
instrumentos de avaliação. Foram excluídos aqueles que apresentassem algum sintoma
de mal-estar, cansaço excessivo ou dor. O objetivo era de atingir um n=50 pacientes,
mas dos 6 indivíduos avaliados, apenas dois se encaixaram na pesquisa. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA. A participação dos sujeitos da
pesquisa foi de caráter voluntário, sem fins lucrativos e os participantes assinaram ao
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como prova de que concordavam
e estavam cientes dos objetivos e procedimentos realizados pela pesquisa. Os dados
sociodemográficos e clínicos foram coletados através da ficha de avaliação. Para
realizar o exame neurológico do paciente, foi utilizado o National Institute Health Stroke
Scale (NIHSS), escala para avaliação de comprometimentos neurológicos (nível de
consciência, movimentos extraoculares, campo visual, função de músculos faciais, força
dos membros, função sensória, coordenação, linguagem, fala e negligência unilateral)
específica para o AVC. (BROTT et al.,1989, KASNER, 2006). O estado cognitivo foi
avaliado através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), que consiste em uma
avaliação rápida de aspectos cognitivos relacionados à orientação espacial e temporal,
memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e capacidade
construtiva visual (BRUCKI et al., 2003, FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). A
parte motora foi avaliada através da Escala de Fugl-Meyer, escala para mensuração
quantitativa da capacidade sensório-motora de pacientes neurológicos, abrangendo
aspectos de amplitude de movimento, dor, sensibilidade, função motora da extremidade
superior e inferior, equilíbrio e coordenação e velocidade (FUGL-MEYER et al., 1975).
A funcionalidade foi avaliada por meio do WHODAS 2.0, o qual compreende 36 itens
agrupados em 6 domínios: cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais,
atividades de vida (domésticas e escolares ou do trabalho) e participação social,
podendo ser obtidos escores de incapacidade por domínio e total (SILVEIRA et al.,
2013, USTUN et al., 2010). Por fim, foi aplicado mais um questionário com os fatores
ambientais presentes no core set da CIF, onde eles serão classificados como barreiras
ou facilitadores (GEYH et al., 2004). Quando a pesquisa for finalizada, os dados serão
analisados através do programa Statistical Package for the Social Science (SPSS 20.0),
considerando um nível de significância de 5%. Para verificar a normalidade dos dados
serão utilizado os testes Kolmogorov Smirnov com correção de Shapiro-Wilk, em
seguida, será utilizado o teste de correlação de Pearson como teste paramétrico ou o
teste de correlação de Spearman como teste não-paramétrico para avaliar as relações
entre os fatores ambientais e a funcionalidade.
Resultados e Discussões
Em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 e do isolamento social que se
fez necessário, a pesquisa precisou ser interrompida. Dos seis pacientes avaliados
previamente à pandemia, apenas dois se encaixaram nos critérios de inclusão
estabelecidos pelo estudo e isto impossibilitou a obtenção de dados. Outra barreira
encontrada é o fato de que as fichas de avaliação estão armazenadas no campus da
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UFRN/FACISA em Santa Cruz/RN e lá foram deixadas diante da perspectiva otimista
de retorno breve das atividades, o que não aconteceu e nos impede de ter acesso a
elas, em virtude do deslocamento necessário entre cidades que nos colocaria em
situação de risco e da nossa adesão ao isolamento social, o que justifica a não
apresentação de resultados neste momento. Por outro lado, apesar das limitações
encontradas, a pesquisa científica teve continuidade. Foi iniciado um novo estudo, uma
revisão sistemática de literatura, que tem por objetivo estabelecer uma relação entre a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e os
instrumentos mais utilizados na avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral
(AVC), com o objetivo de identificar se eles se enquadram dentro dos critérios
estabelecidos pela CIF.
Conclusão
Diante do contexto social do país, em situação de epicentro da pandemia de COVID-19
e da consequente adesão ao isolamento social por parte dos participantes da pesquisa,
esta não pôde ser concluída. No entanto, apesar destas limitações, o prosseguimento
da pesquisa nos garante a aquisição das habilidades traçadas no plano de trabalho,
como o desenvolvimento de uma visão reflexiva e crítica sobre a busca de conhecimento
científico em bases de pesquisa confiáveis, a produção deste conhecimento e suas
implicações na prática profissional, aderindo à prática clínica baseada em evidências
científicas.
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TÍTULO: APRENDIZADO SOBRE ENVELHECIMENTO HUMANO NA ÓTICA DE
DISCENTES DE ENFERMAGEM
Resumo
Introdução: O processo de envelhecimento em crescimento mundial, se torna desafio
para o desenvolvimento de ações e políticas estratégicas a assistência em saúde da
população idosa; para tanto a formação profissional em enfermagem deve ser capaz de
proporcionar as ferramentas necessárias para a qualificação e construção do
conhecimento profissional desde a graduação. Objetivo: Possuir um olhar sobre a
análise e identificação das perspectivas de discentes no ensino e aprendizado do
processo de envelhecimento humano. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
qualitativa do tipo exploratório-descritivo. Sendo constituída por três fases: identificação
e seleção de discentes aptos a participar do estudo, entrevistas individuais com roteiro
de questões e gravação de respostas e transcrição das falas e respostas na íntegra
para agrupamento de pensamentos. Resultados: Foi observado o desenvolvimento do
processo ensino e aprendizado em vários aspectos inerentes a esse fenômeno com
base nos olhares e subjetividade dos discentes, categorizando classes com âmbitos
institucionais, docente, discente e subjetivos ao aprendizado e trabalho profissional no
processo de envelhecimento humano. Conclusões: No contexto da pesquisa tornou-se
evidente as potencialidades e dificuldades presentes nos aspectos educacionais sobre
o processo de envelhecimento a partir da perspectiva discente, proporcionando
oportunidade para se compreender como se constitui esse processo de formação e
atuação em enfermagem.
Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Saúde do Idoso. Aprendizagem.
TITLE: LEARNING ABOUT HUMAN AGING FROM THE VIEW OF NURSING
STUDENTS
Abstract

Introduction: The aging process in global growth, becomes a challenge for the
development of strategic actions and policies in health care for the elderly population;
therefore, professional training in nursing must be able to provide the necessary tools for
the qualification and construction of professional knowledge since graduation. Objective:
To have a look at the analysis and identification of the perspectives of students in
teaching and learning about the human aging process. Methodology: This is an
exploratory-descriptive qualitative research. It consists of three phases: identification and
selection of students able to participate in the study, individual interviews with script of
questions and recording of responses and transcription of speeches and responses in
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full for grouping thoughts. Results: It was observed the development of the teaching and
learning process in several aspects inherent to this phenomenon based on the views
and subjectivity of the students, categorizing classes with institutional, teaching, student
and subject areas to learning and professional work in the human aging process.
Conclusions: In the context of the research, the potential and difficulties present in the
educational aspects of the aging process became evident from the student perspective,
providing an opportunity to understand how this process of training and performance in
nursing is constituted.

Keywords: Nursing Education. Health of the Elderly. Learning.
Introdução
A perspectiva de envelhecimento se faz cada vez mais presente no contexto mundial,
há estimativa que no ano de 2050 ocorra uma abrangência próxima de dois bilhões de
pessoas com sessenta anos e mais no mundo, boa parte integrando países que se
encontram em desenvolvimento, compondo a necessidade do planejamento em ações
e políticas para atender as demandas emergentes. Configura-se tal associação no
aumento de expectativa de vida devido a alterações em indicadores como saúde, queda
de fecundidade e mortalidade proporcionando novos olhares aos desafios que se
erguem. (BRASIL, 2006)
O envelhecimento pode ser compreendido entre o processo de senescência e
senilidade, sendo o primeiro um processo natural do corpo com tendência a não
ocasionar problemas ao corpo e o segundo sendo entendido como um processo
patológico em decorrência de algum tipo de doença, acidente e/ou estresse emocional,
passível da necessidade de assistência (BRASIL, 2006).
Nesse contexto, a formação profissional nas instituições de ensino superior possuem
como recomendações e necessidade a implementação de ensino aos princípios
inerentes do cuidar ao idoso e sua saúde a exemplo independência e autonomia,
divergindo de realidades onde estas não se incluem nas grades curriculares da área da
saúde mesmo demonstrando sua relevância para a formação (CARVALHO, 2015).
As ações educativas de promoção a saúde do idoso também se demonstram incipientes
em pesquisas científicas sendo observado a necessidade de inovações para esta área
a partir de um processo criativo que proporcione autonomia e participação ativa para
todos, atentando a soluções que supram as necessidades dos idosos (MALLMAN,
2015).
O aprendizado e o desenvolvimento de ações que promovam à saúde do idoso devem
compreender e contemplar o processo de envelhecimento, associado a fatores
inerentes ao indivíduo e sua subjetividade, trazendo inovações que possuam como foco
central o idoso no seu entendimento holístico para que possa se alcançar as metas
necessárias a formação (MALLMAN, 2015).
A percepção de discentes de enfermagem em sua formação no aprendizado do cuidado
ao paciente idoso e o processo de envelhecimento, podem contribuir para a
compreensão nos métodos empregados nos papéis de ensino e aprendizagem,
evidenciando metodologias, necessidades e soluções para a construção deste

CIÊNCIAS DA VIDA

2368

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

conhecimento nas áreas de formação em saúde, constituindo quebras para paradigmas
já instituídos.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritivo. A partir da
realização de entrevistas individuais com o objetivo de compreender os aspectos de
forma integral da subjetividade na construção dos significados e valores dos indivíduos.
A pesquisa se desenvolveu em uma universidade do interior do estado do Rio Grande
do Norte em meados de 2016, sendo constituída por três fases, a primeira fase
composta por identificação e seleção de discentes aptos a participar do estudo, a
segunda fase com foco na realização de entrevistas individuais com implementação de
roteiro de questões e gravação de respostas e a terceira fase na transcrição das falas e
respostas na íntegra dos discentes participantes, para agrupamento de pensamentos
com a ferramenta IRaMuTeQ versão 0.7 alpha 2 e interpretação e diálogo de dados.
foram considerados a inserção de setenta e cinco discentes do qual a amostragem se
compôs com vinte e um discentes a partir da avaliação e delimitações dos critérios de
inclusão sendo estar matriculado e ativo no curso de graduação de Enfermagem, ter
cursado o componente curricular de Atenção Básica e Saúde da Família, estar apto a
responder perguntas de caráter subjetivo, concordar em participar da pesquisa e assinar
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o termo de autorização para
gravação de voz.
A coleta sucedeu a partir de planejamento, elaboração e implementação de roteiro
semiestruturado para as entrevistas individuais com questionamentos relevantes que
incentivassem ao pensamento crítico acerca dos processos educacionais e de formação
para a construção do conhecimento sobre o processo de envelhecimento, o estímulo as
práticas desenvolvidas nos setores institucionais de saúde e os sentimentos
pertencentes as vivências.
A pesquisa foi fundamentada segundo os princípios éticos da Resolução nº 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos, cumprindo
todas as exigências e regulamentações específicas contidas nesta resolução. O projeto
foi aprovado pelo CEP/FACISA através do parecer nº 1.439.099. Para preservar a
integridade dos participantes ao longo dos resultados e discussão as falas serão
identificadas pela palavra “DISCENTE” seguido de um número de ordem.

Resultados e Discussões

O processamento das falas e resposta obteve como retorno a formulação de três eixos
temáticos principais, sendo constituídos a partir de seis classes significativamente
relevantes das entrevistas; o eixo de número um compreendia aspectos associados ao
aprendizado e a instituição de ensino abrangendo a área de educação, o segundo eixo
se demonstra envolto nos aspectos do desenvolvimento de emoções e sentimentos
compondo a parte subjetiva associados ao processo de envelhecimento e o eixo de
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número três abarcando as instituições de serviços em saúde no desenvolvimento de
ações e intervenções formando a área de assistência a saúde. A partir da necessidade
de haver uma assistência qualificada ao idoso e com o entendimento que se encontra
na formação profissional (BRASIL, 2006), o eixo de número um compreendendo a
educação se torna evidente como foco para a discussão da pesquisa.
Nos contextos de ensino em enfermagem se tem o conhecimento que o ensino sobre o
processo de envelhecimento se encontra de forma escassa se resumindo a iniciativas
isoladas de professores que demonstram interesse no ensino de tais conhecimentos
observando relevância para o diálogo em aulas e a implementação em campos de
prática voltados ao público idoso, trazendo para a formação também aspectos sociais e
constitucionais associados a terceira idade constituindo conhecimento para o
desenvolvimento qualificado em saúde profissional para tal população (FREITAS, 2003;
CARVALHO, 2015;). Observa-se tais configurações nas interjeições dos discentes.
“Na universidade a gente tem algumas matérias que falam do envelhecimento só que
não é aquela coisa, é para lidar no dia a dia, é uma coisa mais por cima [...]”
(DISCENTE_09)
“A universidade não costuma nos preparar muito bem para essa parcela da população,
a gente geralmente é mais preparado para lidar com a faixa etária de jovens e adulto,
mas quando parte para crianças e idosos a gente sente uma necessidade muito grande
de melhorar pra o estudante saber lidar com esta parcela” (DISCENTE_17)
A perspectiva de construção do conhecimento a partir da interação com o outro, sendo
orientado pelo docente possuidor do papel de contribuir na transformação da informação
em conhecimento, lançando mão de ferramentas para tal tarefa enxergada de forma
complexa pelos alunos se apresentando com dificuldade no processo de assimilação e
autonomia na organização e construção do próprio conhecimento. Havendo a
necessidade de entender que tais desafios provêm de um processo educacional imposto
de forma vertical, ou seja, a educação bancária onde há o depósito de informações,
porém não ocorre o desenvolvimento crítico e reflexivo do aprendizado sendo a sala de
aula vista como local propício para tal construção na perspectiva discente. (FREIRE,
2011b; BRIGHENTE, 2016;).
“Eita!, Eu não sei de nada disso aqui, eu acho que foi passado por cima eu não lembro
mas de nada, prepara mas assim precisa trabalhar bem mais em sala de aula”
(DISCENTE_07).
“Não tem aquele preparo realmente com o idoso, a gente chega num sabe como
conversar, não sabe como chegar porque tem pouca prática e o conteúdo que é dado
em sala de aula é muito jogado não prepara a gente[...]” (DISCENTE_09)
Assim é evidente que o papel do professor é fundamental e perpassa por vários
aspectos como a criatividade e elaboração de estratégias e ambientes de aprendizagem
no tocante a contribuir na construção da informação em conhecimento, trazendo novos
olhares a escola para que não se transforme em espaço de troca para informações sem
finalidades, mas para construção do conhecimento. O reconhecimento na atuação do
professor é percebido por seu educando mesmo que este não venha a ser expresso.
(BRIGHENTE, 2016; MARTINS, 2018).
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“O campo pra aula prática ele é bem reduzido, num da para gente aprender o que tem
que ser aprendido, eu acho que a professora desse campo que trabalhou com a gente
ela fez muito mais do que a realidade em si acontece, né” (DISCENTE_08).
A autonomia com olhar para o conhecimento se demonstra relevante para que o
discente possa buscar pelo próprio conhecimento, com perspectivas ao enfermeiro
devido a necessidade de se manter em constante atualização quanto as práticas
assistenciais e o desenvolvimento do raciocínio crítico para tomada de decisão
carregando a responsabilidade por tal ato com base em evidências para atuação tanto
assistenciais como administrativas; sendo estímulo o diálogo como transformadora da
realidade a partir do contexto do indivíduo por meio da problematização de ideias
(FREIRE, 2011a; CASTRO, 2017), a compreensão de inacabamento por parte do aluno
se faz presente a partir de seus pensamentos.
“Então, eu acho que vai muito da percepção do aluno também correr atrás e procurar
aprender um pouco mais sobre esse assunto” (DISCENTE_10).
“Quando tem que trabalhar com a pessoa idosa chega o momento e você tem que
desenrolar, você leva sim grande conhecimento teórico, mas grande parte aprende lá
na hora quando você tem que lidar com essa pessoa” (DISCENTE_13)
Portanto para que o aluno de enfermagem consiga elaborar tal autonomia à
necessidade de entender que não se retêm todo o conhecimento e a compreensão de
se estar inacabado havendo sempre algo a se aprender, possuindo os professores
contribuição nos aspectos do diálogo problematizador e crítico com ênfase abordados
em conteúdos e experiências práticas da realidade (CASTRO, 2017)
O ambiente institucional voltado a oferta de ensino de qualidade trás como um dos
fatores essenciais as relações desenvolvidas entre os envolvidos aluno-turma, alunodocente e aluno-funcionário sendo condição importante na oferta de ensino qualificado
(DOURADO, 2009; PEREIRA, 2017). Neste contexto a interjeição a seguir consegue
demonstrar como se procede os aspectos relacionais como facilitador do aprendizado.
“[...] eu creio que a faculdade contribui com isso e ela disponibiliza professores
capacitados que desde o início da minha faculdade puderam trabalhar com a gente essa
temática, disponibilizando meios em que a gente pode se capacitar” (DISCENTE_19)
Nesse relato nota-se a percepção do discente com relação as contribuições que a
faculdade consegue oferecer através da inserção de professores capacitados que
através das relações aluno-docente constitui ferramentas capazes de ajudar no
aprendizado de capacitação.
A partir dos relatos houve dicotomia associados ao ato de se estar preparado para a
atuação profissional tendo sentimentos de insegurança e falta de capacidade, assim
como sentimentos de confiança e necessidade de atuação expressados nos
pensamentos.
“Então eu acho assim que nós ainda não estamos preparados, pelo menos eu não estou
preparado como aluno de enfermagem para lidar com essas situações específicas[...]”
(DISCENTE_02).
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“A sensação que eu como aluna tenho e que eu acredito que muitos alunos pensem, é
que a gente não está preparado que a gente não sabe de tudo que a gente quando
chegar na realidade a gente não vai conseguir fazer” (DISCENTE_08).
Percebe-se nessas interjeições a constância no sentimento de não estar preparado para
se atuar na assistência ao idoso, nas características de conhecimento insuficiente sobre
saúde do idoso e a incapacidade de atuar nas práticas assistências para essa população
específica. No entanto houve pensamentos que evidenciassem o contrário formadores
da dicotomia.
“Nos períodos finais do curso a gente é mais preparado pra lidar com a prática do que
é, como é que eu posso dizer, vivenciar essa realidade preparar pra vivenciar essa
realidade” (DISCENTE_07)
No entanto, ressalta-se que o sentimento de estar preparado se elucida próximo a
finalização da graduação, onde já ocorreu maiores experiências em campos de práticas
e o acumulo de vivências tende a gerar confiança nas atuações seguintes.
A inserção de disciplinas que abordem tal processo favorece a eliminação de
preconceitos e estereótipos associados a população idosa, capacitando profissionais
competentes no exercício de sua profissão (CARVALHO, 2015). O envelhecimento a
partir da construção social demonstra efeitos negativos e que devem ser abordados em
disciplinas nas instituições de ensino, nessa perspectiva as interjeições a seguir
demonstram como se deu tal processo na construção social.
“[...] Todos os aspectos biológicos, é como é que vai acontecendo com o
envelhecimento, ou seja, é a perda de alguns reflexos de alguns movimentos”
(DISCENTE_08)
“Um dia ele (idoso) vai estar afetuoso e no outro dia vai estar raivoso essas mudanças
de humor drásticas decorrentes também da situação do envelhecimento e da patologia
dele, você tem que saber lidar, saber lidar com aquela situação” (DISCENTE_13)
O processo de envelhecimento e a oferta de assistência qualificada em saúde ao idoso,
demandam de um ensino e aprendizado que desenvolvam o raciocínio crítico e
problematizar, com o uso de criatividade e diálogo para compreensão desse processo
constituindo abertura para novas perspectivas e alterações de paradigmas estruturais
incentivando ao fim a possibilidade de uma assistência integral e equânime ao idoso.

Conclusão

No contexto da pesquisa tornou-se evidente as potencialidades e dificuldades presentes
nos aspectos educacionais sobre o processo de envelhecimento a partir de uma
perspectiva advinda do olhar discente, proporcionando oportunidade para se
compreender como se constitui esse processo de formação e atuação em enfermagem.
Portanto se configurou os processos institucionais na oferta de ensino de qualidade a
partir das interações entre sujeitos e disponibilização de professores qualificados que
venham propor a construção do conhecimento e orientação de informações para o
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diálogo crítico e problematizador. No entanto se ressalta a necessidade de formular
disciplinas capazes de trabalhar em formação o entendimento do processo de
envelhecimento abrindo espaço para preparo e capacitação profissional discente
proporcionando confiança ao se trabalhar com a assistência ao idoso.
A autonomia altamente associada ao ensino demonstrou aspecto fundamental na
construção como aluno e enfermeiro, necessitando desenvolver o estímulo a busca pelo
conhecimento e que o indivíduo também é parte fundamental no processo de
aprendizado, para o aluno com funcionalidade de construir-se como profissional atuante
e conhecedor das disciplinas inerentes a sua área e para o profissional enfermeiro como
habilitadora para tomada de decisão com embasamento científico e atualizado
proporcionando melhor assistência ao paciente.
Sentimentos de se encontrar apto e preparado para a atuação profissional se fazem
presente, quando existe o encontro com a realidade em si, havendo dúvidas acerca do
aprendizado vivenciado em sala de aula será eficazes e suficiente para atuar e o oposto
ocorre com base nas mesmas circunstancias num entendimento de confiança e
segurança na atuação.
A implementação de forma adequada no ensino ao processo de envelhecimento possui
papel divisor de paradigmas, associados ao olhar preconceituoso e estereotipado
construído socialmente sobre o envelhecer e se tornar idoso associado em muitos casos
ao surgimento de patologias e comorbidades, instituindo então um olhar sobre o
envelhecimento ativo e saudável que não necessariamente vem associado a quadros
patológicos.
O processo de envelhecimento constitui conhecimentos complexos e específicos
pertencentes ao humano, faz-se necessário o incentivo a novas pesquisas que
consigam trazer olhares ao desenvolvimento de disciplinas voltadas ao envelhecer de
forma mais presente nas instituições de ensino superior em saúde, trabalhando na
perspectiva de ensino problematizador e de construção mútua de conhecimento,
abrindo novos horizontes a formação profissional e a assistência à saúde do idoso.
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TÍTULO: Funcionalidade de crianças com Microcefalia associada ao Zika Vírus
Resumo
Introdução: A partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) a funcionalidade de um indivíduo com determinada condição de saúde
depende de aspectos como função e estrutura do corpo, bem como de fatores pessoais
e ambientais. O seguinte estudo objetiva conhecer a percepção dos pais sobre quais
aspectos devem ser incluídos nas medidas de desfecho no cuidado de crianças com
SCZ, a partir da CIF. Métodos: Estudo qualitativo de caráter transversal, incluídos 32
pais/cuidadores de crianças com diagnostico confirmado de SCZ, realizou-se 6 grupos
focais onde foi realizado perguntas englobando os domínios da CIF. Resultados e
discussão: Os pais/cuidadores de crianças com SCZ que foram incluídos, residiam ou
frequentavam os serviços de atendimento em saúde em Santa Cruz/RN, João
Pessoa/PB e Campina Grande/PB. Quanto as categorias da CIF os pais informaram
que fatores ambientais devem ser considerados no processo de cuidado das crianças,
principalmente quando relacionado a politicas relacionadas a saúde(33%), para funções
e estrutura do corpo: função de controle do movimento voluntário (16,7%), atividade e
participação informaram que é importante manter a posição do corpo (14,5%), quanto a
estrutura do corpo os pais enfatizaram a estrutura de membro inferior (78,6%).
Conclusão: Esse estudo demonstra, com base no modelo da CIF, as percepções de
pais/cuidadores quanto aos aspectos relevantes para um melhor cuidado e atenção para
com crianças com SCZ.
Palavras-chave: CIF. Microcefalia. Síndrome Congênita do Zika.
TITLE: Functionality of children with Microcephaly associated with Zika Virus
Abstract

Introduction: Based on the International Classification of Functionality, Disability and
Health (ICF), the functionality of an individual with a certain health condition depends on
aspects such as body function and structure, as well as personal and environmental
factors. The following study aims to understand the parents' perception about which
aspects should be included in the outcome measures in the care of children with SCZ,
based on the ICF. Methods: Qualitative cross-sectional study, including 32 parents /
caregivers of children with a confirmed diagnosis of SCZ, 6 focus groups were held
where questions were made covering the domains of the ICF. Results and discussion:
Parents / caregivers of children with SCZ who were included, resided or attended health
care services in Santa Cruz / RN, João Pessoa / PB and Campina Grande / PB.
Regarding the ICF categories, parents informed that environmental factors should be
considered in the care process of children, especially when related to health-related
policies (33%), for body functions and structure: voluntary movement control function
(16, 7%), activity and participation informed that it is important to maintain the body
position (14.5%), while the body structure the parents emphasized the lower limb
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structure (78.6%). Conclusion: This study demonstrates, based on the ICF model, the
perceptions of parents / caregivers regarding the relevant aspects for better care and
attention for children with SCZ.

Keywords: CIF. Microcephaly. Congenital Zika Syndrome.
Introdução
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2001, tem se constituído em um
importante instrumento para classificação das condições de vida e para a promoção de
políticas de inclusão social. Utilizada como modelo conceitual no World Report on
Disability, publicado em 2011 pela OMS, seu uso foi recomendado por ser um quadro
de referência que melhor reflete os princípios e valores do modelo biopsicossocial e
espiritual, compreendendo a funcionalidade e a incapacidade como uma interação
dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, sendo esses fatores tanto
pessoais quanto ambientais (WHO, 2011). Considerando o modelo da CIF, a
microcefalia deve ser compreendida como uma condição de saúde que compromete
não apenas os domínios de estrutura e função do corpo, mas também a atividade e
participação, e é influenciada por fatores pessoais e do ambiente físico, social e
atitudinal (WHO, 2015). Neste sentido, a CIF apresenta-se como uma ferramenta que
possibilita ir além de indicadores de morbidade e mortalidade, por gerar informações
sobre o estado de funcionalidade e incapacidade de indivíduos e populações. De acordo
com a CIF a funcionalidade de um indivíduo com uma determinada condição de saúde
depende de aspectos como função e estrutura do corpo, bem como de fatores pessoais
e ambientais. O seguinte estudo tem por objetivo identificar as perspectivas dos pais
sobre áreas relevantes de funcionamento e incapacidade que devem ser incluídas como
medidas de desfecho para crianças com Síndrome Congênita do Zika (SCZ).

Metodologia

Estudo de natureza qualitativa de caráter transversal. A presente pesquisa foi realizada
em vários cenários, como descritos a seguir: -Ambulatório do Hospital Universitário Ana
Bezerra (HUAB) e Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairi (Facisa) localizados no município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil.
-Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ,
localizada no município de João Pessoa, Paraíba, Brasil. -Centro Especializado em
Reabilitação (CER), localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A
população do estudo será uma amostra de conveniência constituída por crianças com
diagnóstico confirmado de microcefalia relacionada ao ZIKV e seus familiares (pais e/ou
cuidadores) provenientes das cidades de Santa Cruz e Natal-RN, e João Pessoa-PB.
Foram incluídos 32 pais/cuidadores de crianças com diagnostico confirmado de SCZ
que residam na área da abrangência da pesquisa, frequentassem os respectivos
serviços e cujos pais ou responsáveis assinem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Foram excluídos desse estudo crianças que não apresentaram
diagnóstico confirmado de SCZ. Inicialmente, os pais e/ou cuidadores que frequentavam
os diferentes serviços incluídos nesta pesquisa foram convidados a participar da
pesquisa e aqueles que concordaram e assinaram o TCLE, fizeram agendamento para
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a coleta dos dados qualitativos e quantitativos nos respectivos serviços onde a criança
realiza acompanhamento. Em seguida, os pais/responsáveis respondem a um
questionário sócio demográfico, sobre os dados da criança e da família. Foram
realizados 6 grupos focais onde foi realizado roteiro de perguntas englobando os
domínios da CIF, foi feito o uso de tarjetas visuais com imagens da galeria ilustrada da
CIF e brinquedos terapêuticos, afim de garantir que fossem considerados todos os
domínios da CIF, não somente as funções e estruturas do corpo. Foi realizada
transcrição dos grupos focais e definição das unidades significativas, outros 2
investigadores analisaram as unidades significativas e estabeleceram o domínio e a
categoria da CIF correspondente, discordâncias passaram por um outro investigador e
por fim foi feito o estabelecimento de consenso dos domínios e categorias mais
frequentes.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FACISA sob o
número de protocolo 2.357.552. O consentimento informado será obtido dos pais e/ou
cuidadores após apresentação dos objetivos da pesquisa, considerando a Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), que dispõe sobre diretrizes
e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Após essa
explicação, é solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) que são armazenados de forma segura. Os pais que participaram dos grupos
focais adicionalmente assinaram o Termo de Autorização para gravação de voz e o
Termo de Autorização para uso de imagens. Inicialmente foi realizada a caracterização
da amostra, através dos dados funcionais das crianças com microcefalia e sócio
demográficos das famílias.

Resultados e Discussões

Dos 32 pais/ cuidadores de crianças com SCZ que participaram desse estudo, 15,6%
residiam ou frequentavam os serviços de atendimento em saúde em Santa Cruz/RN,
18,8% João Pessoa/PB e Campina Grande/PB com 65,6% dos participantes. A maioria
dos responsáveis que participaram do processo foram mães (88%), donas de casa
(84,4%), com média de 30 anos de idade (59%) e renda de 1 salário mínimo (53,1%).
As crianças com a SCZ cujo os pais participaram do estudo eram em sua maioria do
sexo masculino (59%), com idade média de 2 a 3 anos (56,3%), com GMFCS nível 5
(100%), para sua reabilitação frequentavam fisioterapia convencional (87,5%),
ecoterapia (6,3%), método Bobath (21,9%), 68,8% apresentavam problemas de visão,
a locomoção de 65,6% das crianças era realizada no colo dos pais/responsáveis.
Em relação as categorias da CIF 33% dos pais informaram que os fatores ambientais
devem ser considerados no processo de cuidado das crianças, principalmente quando
relacionado a serviços, sistemas e politicas relacionadas a saúde, os demais pais
consideraram outros fatores também relevantes como produtos e tecnologias para uso
pessoal na vida diária (18,4%), produtos e tecnologias destinados a facilitar a mobilidade
e o transporte pessoal em espaços interiores e exteriores (14,0% ), família próxima
(8,9%), atitudes individuais de membros da família próxima (3,4%); para funções e
estrutura do corpo consideraram a função de controle do movimento voluntário (16,7%),
funções auditivas (14,0%), função da visão (10,8%), funções do sono (14,0%), funções
da mobilidade das articulações (8,1%), sensação de dor (7,2%), função de tônus
musculara (6,8%), funções emocionais (3,6%); na atividade e participação informaram
que é importante manter a posição do corpo (14,5%), andar (12,3%), utilização da mão
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e do braço (10,1%), comer (9,3%), recreação e lazer (8,4%), levantar e transportar
objetos (6,6%); observar (6,6%); quanto a estrutura do corpo 78,6% dos pais/
responsáveis enfatizaram a estrutura de membro inferior e 21,4% estrutura de membro
superior.

Conclusão

Esse estudo demonstra que, segundo os pais e cuidadores, as medidas de desfecho
para o seguimento de crianças com SCZ devem incluir todos os domínios da CIF,
principalmente os fatores ambientais, atividade e participação e função do corpo.
Faz-se importante destacar que aos fatores ambientais no contexto de serviços,
sistemas e políticas de prevenção e tratamento de condições de saúde foi de
importância segundo a percepção dos pais e deve ser incluída no desenvolvimento de
medidas de desfecho.
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TÍTULO: Avaliar a funcionalidade dos voluntários submetidos a internação hospitalar na
cidade de Santa Cruz sofre alterações com os dias de internação com aplicação do
FSS-ICU.
Resumo
Objetivo: O trabalho teve como objetivo relatar a relevância da utilização da Escala de
Estado Funcional em UTI (Functional Status Scores for the ICU – FSS-ICU) no âmbito
hospitalar, a sua aplicabilidade e validade. Método: O método utilizado para a pesquisa
foi uma revisão bibliográfica dos últimos dez anos (2010-2020), indexados nas bases de
dados, Scielo, Pubmed e BVS (BibliotecaVirtual de Saúde). Resultados e Discussão:
Foram analisados 5 estudos com aplicação do FSS-ICU no ambiente hospitalar, e
observou-se que os resultados são semelhantes em sua maioria. Os artigos mostraram
que a FSS-ICU é uma ferramenta de fácil aplicabilidade, pode ser usado tanto na prática
clínica como na pesquisa e pôde documentar as melhoras funcionais dos pacientes na
UTI. Conclusão: Através dos estudos analisados, pode-se concluir a eficácia
comprovada da aplicação da FSS-ICU em pacientes submetidos a internação em UTI.
Uma ferramenta completa, eficaz e de fácil aplicação e compreensão dos pacientes.
Palavras-chave: Funcionalidade, sono, imobilismo, internação hospitalar
TITLE: Assessing the functionality of volunteers submitted to hospitalization in the city of
Santa Cruz changes with the days of hospitalization with the application of the FSS-ICU.
Abstract
Objective: The study aimed to report the relevance of using the Functional Status Scale
in ICU (Functional Status Scores for the ICU - FSS-ICU) in the hospital, its applicability
and validity. Method: The method used for the research was a bibliographic review of
the last ten years (2010-2020), indexed in the databases, Scielo, Pubmed and VHL
(Biblioteca Virtual de Saúde). Results and Discussion: Five studies were analyzed using
FSS-ICU in the hospital environment, and it was observed that the results are mostly
similar. The articles showed that the FSS-ICU is an easily applicable tool, can be used
both in clinical practice and in research and was able to document the functional
improvements of patients in the ICU. Conclusion: Through the analyzed studies, one can
conclude the proven effectiveness of the application of the FSS-ICU in patients submitted
to ICU admission. A complete, effective and easy to apply and understand tool for
patients.
Keywords: Functionality, immobility, hospitalization
Introdução
Segundo a OMS (2013) a funcionalidade é conceitualizada como uma interação
dinâmica entre o estado de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores
pessoais pela a qual está inserida. Dessa forma, a funcionalidade e a incapacidade
apresentam uma perspectiva biológica, individual e social. Os indivíduos submetidos a
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internação hospitalar decorrente de algumas patologias tais como diabetes mellitus,
acidente vascular encefálico, lesões traumáticas, gripes entre outras, podem apresentar
um déficit funcional devido a imobilização no leito (SILVA et al., 2014). A hospitalização
é considerada como um fator de risco para o declínio funcional pois está diretamente
ligada a perda de independência e autonomia, somado ao repouso excessivo e a
privação de sono (PEREIRA et al., 2014). Estima-se que esse declínio atinja de 25% a
35% dos idosos submetidos a internação hospitalar (SALES et al, 2010). Estudos
relatam que pacientes submetidos a internação em UTI apresentam redução na
funcionalidade que podem persistir por até um ano, interferindo diretamente em suas
atividades de vida diária (CALLES et al., 2017). A imobilidade a que esses pacientes
estão submetidos, a falta de condicionamento físico e a fraqueza muscular ocasionam
maior incapacidade e um maior tempo de reabilitação (PINHEIRO; CHRISTOFOLETTI,
2012). Para a avaliação da funcionalidade foi utilizada a Escala de Estado Funcional em
UTI (Functional Status Scores for the ICU – FSS-ICU), esta ferramenta engloba cinco
tarefas funcionais (caminhar, sentar-se a beira do leito, transferir-se da posição sentada
para em pé, transferir-se da posição supina para sentada, rolamento), e cada uma das
tarefas é avaliada através de uma escala de 8 pontos (0-7), onde 0 o indíviduo é
totalmente incapaz de realizar e 7 apresenta independência completa (SILVA, 2017). O
FSS-ICU pode prever a recuperação da capacidade de caminhar em pessoas com
fraqueza adquirida na UTI, sendo uma importante ferramenta para documentar as
melhoras funcionais em pacientes submetidos a internação.
Metodologia
Tratava-se de um estudo observacional transversal realizado no Hospital Regional
Aluisio Bezerra–HRAB, na cidade de Santa Cruz/RN, porém em função da nova
submissão de emenda ao CEP e pandemia tivemos que suspender a coleta presencial
e dar continuidade realizando atualização sobre a temática. Foi realizada uma revisão
bibliográfica dos últimos dez anos (2010-2020), com estratégia de busca elaborada de
estudos em português e inglês utilizando artigos científicos indexados nas bases de
dado SciELO, PubMed e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Após a pesquisa dos
estudos, os resumos foram lidos para identificação do conteúdo que estivesse de acordo
com a revisão proposta. Os critérios de inclusão dos artigos foram definidos a partir da
relação com o tema da pesquisa, a partir disso foram selecionados 5 estudos com
análise da aplicação do FSS-ICU no ambiente hospitalar.
Resultados e Discussões
O estudo de Thrust et al (2012) analisou pacientes internados em Hospitais de Cuidados
Intensivos a Longo Prazo (LTACHs) nos Estados Unidos, para medir a utilidade clínica
da FSS-ICU e para explorar a associação dessa pontuação com a alta desses
indivíduos. Participaram da pesquisa 101 pacientes com idade média de 70 anos de
ambos os sexos, submetidos a internação em LTACHs. Os dados foram coletados ao
longo de 8 meses, e foi aplicado o FSS-ICU nos primeiros 4 dias da admissão e a cada
2 semanas até a alta. Os pacientes apresentaram melhoras significativas no score do
FSS-ICU quando se comparado do dia da admissão à alta, de 9 (3-17) à 14 (5-24). A
tarefa com maior melhora na pontuação foi o de transferir-se da posição supina para
sentada, e o que não obteve tanta melhora, foi a deambulação. Com isso, esta
ferramenta pôde documentar as melhoras funcionais dos pacientes na UTI. Já o estudo
de Alves et al (2019), buscou avaliar as propriedades de medidas (validade convergente,
confiabilidade intra e interavaliadores, consistência interna, concordância e efeito teto e
piso) da FSS-ICU e da Medida de Independência Funcional (MIF). Participaram do
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estudo 100 pacientes com idade média de 72,1 anos na UTI do Hospital Aliança de
Salvador, na Bahia. Cada paciente era avaliado por dois fisioterapeutas, o primeiro
fisioterapeuta iniciou a avaliação na linha de base aplicando o FSS-ICU, 30 minutos
depois outro fisioterapeuta “cego” aos resultados do primeiro teste aplicou a FSS-ICU
para confiabilidade dos resultados entre os avaliadores. Após 2 horas, o fisioterapeuta
1 reaplicou as escalas para análise de confiabilidade intra-avaliadores e concordância.
O estudo obteve como resultado que a FSS-ICU apresentou consistência interna,
confiabilidade e concordância para todas as tarefas no teste e reteste. Demonstrando
assim, que a escala teve validade convergente, e que não apresentou efeito piso, mas
teve efeito teto. No terceiro estudo analisado, Silva VZM et al (2016) traduziu e adaptou
a FSS-ICU para o português. Foi realizada a tradução da escala por dois tradutores
independentes e sem conhecimento da FSS-ICU, e o teste foi realizado para avaliar a
compreensão por parte dos indivíduos avaliados através dessa ferramenta. A amostra
contou com 30 pacientes críticos que foram avaliados por dois fisioterapeutas que não
relataram nenhuma dificuldade na aplicação da escala e compreensão por parte dos
pacientes. Dessa forma, a versão da FSS-ICU em português trata-se de uma importante
ferramenta de avaliação em pacientes submetidos a internação hospitalar quanto ao
seu poder psicométrico, sua aplicabilidade e sua validade externa. Em síntese, o quarto
estudo de Parry et al (2015), analisou a validade, utilidade e aplicabilidade de algumas
escalas, dentre elas a FSS-ICU. Trata-se de um estudo observacional realizado numa
UTI de um hospital da Austrália. Com uma amostra de 66 pacientes, as avaliações foram
realizadas duas vezes para cada paciente, ao despertar e na alta da UTI. O estudo
concluiu que a FSS-ICU é recomendada para avaliação de pacientes da UTI,
apresentando-se como medida eficaz para ser utilizada tanto na prática clínica, como
na pesquisa. No estudo de Huang et al eles avaliaram a coerência interna, validade,
responsividade e diferenças minimamente importante da FSS-ICU e utilizaram cinco
estudos de dados internacionais dos Estados Unidos, Austrália e Brasil. Foi encontrado
forte consistência interna e validade da escala com semelhanças das análises clínicas
mesmo diante de estudos em 3 países diferentes. Foi observado um aumento na
pontuação quando se comparado os períodos da avaliação (despertar da UTI, alta da
UTI e alta hospitalar), com melhora na força muscular no decorrer da aplicação da
escala e evolução dos pacientes. DISCUSSÃO No processo da pesquisa, pôde-se
observar que a literatura em relação à estudos práticos da aplicação da Escala de
Estado Funcional de UTI – FSS-ICU é bastante abrangente, apresentando-se com sua
tradução para o português e demonstrando bastante eficácia no âmbito da UTI
hospitalar, porém pouco foi encontrado da utilização dessa escala na parte de
internação hospitalar que não envolvesse pacientes críticos. Nos estudos analisados
observou-se que os dados e situações coincidem em sua maioria constatando
predominância de pacientes internados em UTI que apresentaram melhoras na
pontuação da escala FSS-ICU e consequentemente melhora da funcionalidade.
Wiethan, et al (2017) realizou um estudo que mostrou que a internação em UTI afeta a
funcionalidade dos pacientes negativamente, e que após 30 dias da alta, fazendo
acompanhamento fisioterapêutico e apresentando melhora, ainda permaneciam alguns
déficits de funcionalidade, afetando diretamente sua qualidade de vida. Dessa forma, a
FSS-ICU entra como uma importante ferramenta para avaliação desses indivíduos. No
estudo de França et al (2012), que tinha como objetivo fornecer um protocolo de
atendimento fisioterapêutico, aplicáveis à realidade brasileira, aos pacientes internados
na unidade de tratamento intensivo, concluiu que os estudos disponíveis sobre esse
tema são inviáveis devido às diferenças das práticas clínicas da fisioterapia. Porém, de
acordo com a individualidade de cada paciente, a fisioterapia vem a corroborar numa
melhora na funcionalidade, redução dos custos assistenciais, melhora na qualidade de
vida e redução da mortalidade pós alta. Pinheiro e Christofoletti (2012) através de uma
revisão sistemática analisou ensaios clínicos publicados entre 2002 a 2011, concluindo
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que a fisioterapia motora em pacientes críticos minimiza os efeitos negativos da
imobilização prolongada e que é uma terapia viável e segura para esses indivíduos,
porém são necessários mais estudos devido ao baixo nível de evidências disponíveis.
Dessa forma, a hospitalização é um fator de risco para diminuição da funcionalidade, e
necessita de ferramentas que apresente confiabilidade, validade e aplicabilidade nesse
âmbito, como forma de avaliar a evolução desses indivíduos e buscar estratégias para
sua alta. Assim a escala FSS-ICU preenche esses pontos facilitando e validando essas
avaliações através de vários estudos em diferentes países, inclusive no Brasil, e que
comprovaram sua eficácia e facilidade de aplicação e compreensão.
Conclusão
A revisão de literatura observou que existe uma grande aplicabilidade para a FSS-ICU
na UTI, porém pouco foi encontrado da aplicação dessa escala nas enfermarias.
Quando se trata de validade, aplicabilidade e coerência, o FSS-ICU preenche esses
pontos e surge como uma ferramenta importante para utilização na rotina hospitalar. Por
sua vez, através dos estudos analisados, pode-se concluir a eficácia comprovada da
aplicação da FSS-ICU em pacientes submetidos a internação em UTI. Uma ferramenta
completa, eficaz e de fácil aplicação e compreensão dos pacientes
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TÍTULO: Comparação do perfil cutâneo, muscular, de imagem corporal, da musculatura
do assoalho pélvico e de funcionalidade entre puérperas primíparas e multíparas
Resumo
O período puerperal é caracterizado pelo retorno do corpo às condições físicas prégestacionais. Em virtude das demandas físicas e hormonais decorrentes da gestação,
o puerpério pode culminar em alterações, tais como: flacidez tissular (ou cutânea),
fraqueza dos músculos abdominais e do assoalho pélvico e disfunção sexual. Tais
características podem impactar negativamente na imagem corporal e funcionalidade da
mulher. Ainda há escassez de ensaios clínicos randomizados e controlados que avaliem
os efeitos de protocolos fisioterapêuticos sobre tais condições da mulher no puerpério,
bem como avaliações dos perfis destas mulheres. Portanto, a pesquisa busca
compreender como o corpo destas mulheres se portam no pós-parto.
Palavras-chave: Palavras-chave: Fisioterapia. Pele. Sistema musculoesqulético.
Período
TITLE: Comparison of skin, muscle, body image, pelvic floor musculature and
functionality between primiparous and multiparous puerperal women.
Abstract
The puerperal period is characterized by the return of the body to pre-gestational
physical conditions. Due to the physical and hormonal demands resulting from
pregnancy, the puerperium can culminate in changes, such as: tissue (or cutaneous)
flaccidity, weakness of the abdominal and pelvic floor muscles and sexual dysfunction.
Such characteristics can negatively impact the woman's body image and functionality.
There is still a shortage of randomized controlled clinical trials that evaluate the effects
of physical therapy protocols on such conditions of women in the puerperium, as well as
evaluations of the profiles of these women. Therefore, the research seeks to understand
how these women's bodies behave in the postpartum period.
Keywords: Keywords: Physiotherapy. Skin. Musculoskeletal system. Postpartum peri
Introdução
O ciclo vital feminino é composto por diversas fases da vida, que vai desde a infância à
senilidade. O período da gestação representa, dentro desse ciclo, um momento único e
de inúmeras modificações, sejam elas fisiológicas, biomecânicas, psicológicas (Silva,
Silva, 2009). Sabe-se que essas transformações nos sistemas corporais materno são
necessárias para desenvolvimento normal e seguro do feto e, posterior, nascimento do
bebê (Nagai et al., 2009). O edema associado ao ganho de peso, retenção hídrica nos
ligamentos e articulações, estiramento dos músculos abdominais e incremento de peso
do útero gravídico podem resultar nessas mulheres em sintomatologia dolorosa (Mann
et al., 2010; Carvalho et al., 2017), afastamento da musculatura abdominal e flacidez
(Demartini, Deon, Simões, 2015), influências na imagem corporal (Meireles et al., 2015),
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alteração na função do assoalho pélvico (Correggio et al., 2010) pelo aumento da
pressão do útero sobre esta musculatura, podendo interferir na atividade sexual da
mulher (Beleza, 2013). As alterações hormonais provocadas pela relaxina, progesterona
e estrogênio, juntamente com o crescimento uterino leva ao estiramento da musculatura
abdominal, atingindo principalmente os músculos reto-abdominais (Rockenbach, 2012).
Este afastamento da musculatura abdominal, fica evidente quando a mulher está
grávida, ocorrendo devido a flacidez, ou seja, a atrofia do tecido, pelo enfraquecimento
das fibras de colágeno e elastina, que tem como objetivo promover a sustentação da
pele (Borges, 2010). Após o nascimento do bebê o corpo da mãe começa o seu período
de recuperação. Assim, como na gestação, no período pós-parto a mulher também
passa por diversas alterações corporais internas e externas. Também chamado de
puerpério, o período após o nascimento da criança pode ser dividido em três períodos,
sendo: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 45º dia) e remoto (a partir do 45º
dia)(Vieira et al., 2010). Várias dessas modificações podem ser aparentes e interferir na
autoimagem corporal da mulher, no seu psicológico e até mesmo na sua funcionalidade.
Dentre as alterações estéticas mais visíveis da gestação que reflete no pós-parto está
a falta de tonicidade da pele e dos músculos abdominais que gera a flacidez (Costa,
2012). Sabe-se que a parede abdominal é bastante importante para a manutenção da
postura corporal, da estabilidade pélvica e do tronco, na respiração, na movimentação
do tronco e no suporte visceral abdominal (Lee; Lee; Mclaughlin, 2008). Logo,
disfunções nessa região podem afetar de diversas formas a vida da mulher. Diante
disso, ainda são escassos os trabalhos científicos que objetivem avaliar os efeitos de
um protocolo fisioterapêuticos sobre essas alterações decorrentes do puerpério. Ao
considerar que tais alterações podem impactar negativamente na função,
funcionalidade, atividades e participação social dessa mulher em diferentes contextos,
vê-se a importância dessa pesquisa. Assim, vê-se a importância de se voltar a atenção
para essa mulher nesse período em específico, avaliando, tratando e até prevenindo
queixas direcionadas a região abdominal, tronco e perineal dessa população.
Metodologia
As atividades realizadas no primeiro semestre de vigência do projeto (2019.2)
envolveram a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN/FACISA
(CEP/UFRN/FACISA) e a Rede Brasileira de Ensaios Clínicos (ReBEC), o planejamento
e das atividades do projeto e recrutamento das voluntárias elegíveis. O projeto foi
submetido ao comitê de ética da CEP/UFRN/FACISA no mês de Agosto, sendo
aprovado em Setembro de 2019 (CAAE: 20148819.4.0000.5568; Número do Parecer:
3.577.197) e ao ReBEC. Simultaneamente a esta atividade, foi constituído o grupo de
colaboradores, formado por 1 aluno bolsista e 4 voluntários. Após isso, delegaram-se
as seguintes tarefas: o aluno 1 ficou responsável pela randomização das voluntárias
(feita por meio do site randomization.com), mantendo a posse da sequência de
randomização em um envelope opaco. Os alunos 2 e 3 foram escalados para realizarem
o processo de avaliação e reavaliação das voluntárias. As alunas 4 (bolsista) e 5 ficaram
responsáveis por aplicar os protocolos dos grupos de estudo. Para o recrutamento das
voluntárias, o grupo elaborou um folder de divulgação, contendo os principais critérios
de inclusão da pesquisa, que foi veiculado em grupos de redes sociais (Whatsapp e
Instagram). Desta forma, foram recrutadas 25 puérperas. Concomitantemente a esta
atividade, as coordenadoras do projeto aguardavam a disponibilização do equipamento
imprescindível para o treinamento dos alunos e para a coleta de dados: a
radiofrequência. A UFRN/FACISA não dispõe de tal aparelho.Avaliação da flacidez
tissular Para avaliação da flacidez tissular (ou cutânea), também denominada de
hipotonia tissular, será realizado inicialmente o teste da pinça. Para tal, o será realizada
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uma marcação no abdome da voluntária (com lápis dermográfico) à semelhança de um
plano cartesiano, como proposto por Borges (2016). A margem inferior da cicatriz
umbilical será considerada o ponto zero. A partir deste, serão realizadas medidas de 5
em 5 centímetros nas regiões inferior, superior e laterais do abdômen. Nestas
marcações, o pesquisador realizará o teste da pinça: com os dedos em forma de pinça,
será realizado um tracionamento da pele, separando-a do músculo. Avaliação da
musculatura de assoalho pélvico (AP) Para avaliar a força do assoalho pélvico será
realizada a palpação vaginal bidigital, técnica válida e bastante utilizada na literatura
(Fitz et al, 2012) que gradua a contração muscular do AP de 0 a 5, de acordo com a
percepção da atividade contrátil relacionada com a escala de Oxford modificada (zero:
ausência de contração muscular; 1: esboço de contração; 2: contração fraca; 3:
contração média - elevação do dedo do examinador sem resistência; 4: contração forte
– elevação do dedo do examinador contra pequena resistência; 5: contração muito forte
– elevação do dedo do examinador contra forte resistência). A pressão exercida pelos
músculos do assoalho pélvico será avaliada através do Peritron®, sendo coletadas 3
medidas e, posteriormente, será calculada a média. Durante o exame físico (palpação
e avaliação da pressão), a paciente será posicionada em litotomia e orientada a realizar
a contração do assoalho pélvico durante a expiração. Avaliação a autoimagem corporal
Para avaliação das atitudes corporais das participantes será utilizado o instrumento
Body Attitudes Questionnaire (BAQ). Trata-se de um questionário de autorrelato
composto por 44 itens em escala do tipo Likert com cinco opções de resposta
(“Concordo totalmente” até “Discordo totalmente”). O escore total do BAQ é calculado
pela soma das respostas, o qual pode variar de 44 a 220 pontos, sendo que quanto
maior o escore obtido, maiores os sentimentos sobre as seis subescalas: atratividade,
autodepreciação, sentimento de gordura, saliência do corpo, percepção da gordura da
porção inferior do corpo e força e fitness (Scagliusi et al, 2005). Avaliação da
funcionalidade Para os impactos que as alterações decorrentes do período puerperal
exercem sobre a funcionalidade da mulher será utilizado o WHO Disability Assessment
Schedule (WHODAS 2.0), (versão 36 questões), administrada por um entrevistador.
Esse instrumento foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e propõe-se a
avaliar a saúde, deficiência e nível de funcionalidade em diversas condições de saúde.
Abrange 6 domínios: cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais,
atividades de vida e participação. As opções de resposta para cada item compreendem
uma escala Likert de 5 pontos, variando de 0 (nenhuma dificuldade) a 4 (extrema
dificuldade). A pontuação total varia de 0 a 48 pontos, com escores mais altos, indicando
maiores restrições. O método de pontuação adotado nesse projeto será a pontuação
complexa. MEDIDAS DE AVALIAÇÃO: As medidas de desfecho primário adotadas
nessa pesquisa serão: função sexual, autoimagem corporal e funcionalidade.
Resultados e Discussões
Com a realização desta pesquisa, espera-se identificar alterações importantes em
relação a função e estética da musculatura abdominal após o parto, função de assoalho
pélvico, função sexual, imagem corporal na população de mulheres no período
puerperal. Além disso, analisar a eficácia de protocolos de intervenções para melhora
do aspecto e função abdominal, assim como da relação com a musculatura do assoalho
pélvico e funcionalidade. Por meio da realização desta pesquisa almeja-se, também,
fomentar a literatura científica no que diz respeito à assistência fisioterapêutica
direcionada e específica à mulher no período puerperal, sanando as queixas principais
deste momento. Espera-se ainda, como fruto deste trabalho, a elaboração de
publicações científicas, elaboradas a partir dos objetivos deste, ratificando a importância
da inserção do fisioterapeuta na assistência integral à saúde da mulher.
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Conclusão
A pesquisa ainda não concluiu seus resultados devido o impedimento do contato
presencial por projetos de extensão.
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TÍTULO: Avaliar a função pulmonar em mulheres com fibromialgia através da
espirometria
Resumo

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas mais frequentes.
Doença não inflamatória de sintomatologia crônica que tem como principal
acometimento o sistema músculo esquelético, as características mais comuns
presentes nesses indivíduos são: dor crônica, fadiga, distúrbios do sono, episódios de
ansiedade, e depressão, que repercute de forma significativa causando impactos
negativos na qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: Avaliar a mecânica
respiratória de mulheres com fibromialgia através da espirometria. Metodologia: A
pesquisa será observacional transversal comparativa. Será avaliada a mecânica
respiratória através da espirometria. Análise de dados: Os dados serão analisados
através do pacote estatístico versão SPSS 2.0. Será realizado o teste de KolmogorovSmirnov. Para comparação entre ás variáveis será utilizado o teste t de Student para
amostras independentes, a apresentação dos resultados será por meio da estatística de
tendência central e de dispersão; Média±desvio padrão (DP), para uma diferença
significativa para um valor de p<0,05.Resultados: As variações obtidas na prova de
função pulmonar e os achados podem está associado aos fatores sócios demográficos,
como idade, IMC, pois foi notado que quanto maior a idade e o IMC a paciente apresenta
mais déficit na função pulmonar.Conclusão: É necessário que haja a retomada da
pesquisa, após o período da Pandemia, para que seja possível a obtenção de resultados
e conclusões acerca do tema
Palavras-chave: Fibromialgia. Mecânica respiratória. Distúrbios respiratórios.
TITLE: Avaliar a função pulmonar em mulheres com fibromialgia através da
espirometria.
Abstract

Introduction: Fibromyalgia (FM) is one of the most frequent rheumatological diseases.
Non-inflammatory disease of chronic symptomatology that has as main involvement the
skeletal muscle system, the most common characteristics present, are: chronic pain,
fatigue, sleep disorders, anxiety episodes, and depression, which has a significant
impact on negative impacts on quality limited life. Objective: To evaluate the respiratory
mechanics of women with fibromyalgia through spirometry. Methodology: The research
will be cross-sectional observational. Respiratory mechanics will be assessed through
spirometry. Data analysis: The data covered by the SPSS 2.0 statistical package. The
Kolmogorov-Smirnov test will be performed. For comparison between the variables, the
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Student test for independent ones will be used, the presentation of the results will be
through the central tendency and dispersion statistics; Mean ± standard deviation (SD),
for an explanatory difference for a value of p <0.05. Results: The variations obtained in
the pulmonary function test and the findings may be associated with socio-demographic
factors, such as age, BMI, as it was noted that the older the age and the BMI, the patient
has more deficit in lung function. Conclusion: It is necessary that research be resumed
after the Pandemic period, so that it is possible to obtain results and about the proposed
theme. Keywords: Fibromyalgia; Respiratory mechanics; Respiratory disorders.

Keywords: Fibromyalgia. Respiratory mechanics. Respiratory disorders.
Introdução

A fibromialgia (FM) é descrita como uma doença não inflamatória de
sintomatologia crônica que tem como principal acometimento a sistema músculo
esquelético, sendo classificada como uma das doenças reumatológicas mais
frequentes. Os portadores de fibromialgia apresentam sintomatologia de dor crônica,
fadiga, distúrbios do sono, episódios de ansiedade, e depressão, causando redução da
força muscular, da flexibilidade e resistência, contribuindo para um mal funcionamento
físico, mental e social, o que influencia de forma negativa na qualidade de vida desses
indivíduos (ASSUNÇÃO 2016, BATISTA et al. 2012, ASSIS et al. 2006, SILVA 2006)..
Dados de estudos recentes abordando a epidemiologia da FM mostram sua
maior prevalência em mulheres (2,4% e 6,8%), a prevalência mundial para homens é
de 1,4% e para o que revela uma relação de aproximadamente 3 mulheres para cada 1
homem com fibromialgia. A prevalência na população geral variou entre 0,2% a 4,7%.
Em áreas diferentes, a FM apresenta prevalências diferentes, na área urbana entre
0,69% e 11,4%, na área rural, entre 0,06% e 5,2% porém, nos estudos que avaliaram
ambas as regiões, há uma tendência que a área rural apresente maior prevalência do
que a área urbana. Já no Brasil, pesquisa realizada afirma que a fibromialgia é a
segunda doença reumatológica mais frequente nos ambulatórios, ficando somente atrás
da osteoartrite, a prevalência é de 2,5% predominando a população feminina, onde
40,8% estão em idade adulta (35 a 44 anos), e isso irá influenciar de maneira negativa
na produtividade trabalhista desses indivíduos. (MARQUES et al. 2017, JÚNIOR et al.
2012,
HEYMANN
et
al.
2010)
Por caracteriza-se como uma síndrome dolorosa crônica que apresenta uma
série de sintomas associados e não ter cura, há inúmeras formas de tratamento para a
FM que terá como principal objetivo reduzir a sintomatologia desses indivíduos, para
isso é necessário uma equipe multidisciplinar (reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo,
nutricionista, entre outros profissionais) e não menos importante o interesse do paciente,
levando em consideração expectativas positivas, já que consiste em um tratamento
contínuo, composto por métodos farmacológicos e não farmacológicos (atividade física
diversas e terapia), respeitando sempre a individualidade do indivíduo, considerando
assim as características/intensidade da sintomatologia. (JUNIOR et al, 2012.)
A maioria dos estudos provam que o exercício físico regular a longo prazo traz
inúmeros benefícios no tratamento de indivíduos com FM, por promover redução da dor,
fadiga, e melhorar qualidade do sono. Além de proporcionar efeitos analgésicos,
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fortalecimento cardiorrespiratório e muscular proporcionando uma melhor qualidade de
vida, isso só é possível devido os efeitos fisiológicos que são causados pelo exercício
(estimulação e liberação de endorfinas). Alguns exercícios já são considerados como
padrão ouro no tratamento da fibromialgia, principalmente os que apresentam baixo
impacto. (LETIERI et al. 2013, STEFFENS et al. 2011, VALIM, 2006.)

Metodologia

DELINEAMENTO DO ESTUDO
Estudo observacional transversal comparativo.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A avaliação das participantes será realizada no laboratório de motricidade da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), localizada em SantaCruz, A população
constituinte do estudo serão mulheres com diagnóstico de fibromialgia, onde a amostra
será do tipo não probabilística e composta por 30 pacientes que participam do projeto
de extensão de dança que acontece na clínica-escola de Fisioterapia da FACISA/UFRN.
Essa amostra justifica-se pela totalidade de pacientes com esse diagnóstico que
frequentam o projeto de dança.
1.1. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Critérios de inclusão: voluntárias com idade entre 18 a 80 anos, que frequentam projeto
de extensão de dança (grupo com diagnóstico de FM), que não apresente déficit
cognitivo, e que assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE).
Critérios de exclusão: voluntários com hipertensão arterial não controlada (que não
façam uso de medicação adequada), doença cardiorrespiratória descompensada (que
se encontrem em fase de exacerbação dos sintomas), história de síncopes ou arritmias
induzidas por exercício físico, diabetes descompensada, doenças psiquiátricas graves,
déficit cognitivo, quadro álgico agudizado
1.2. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado: Termo de consentimento livre e
esclarecido - TCLE (APÊNDICE), ficha de avaliação para coleta de dados (Anexo), a
qual será composta por dados sócio-demográficos, dados clínicos e avaliação da
capacidade pulmonar (através da espirometria) e Escala de dispneia do Medical
Research Council (Anexo) para quantificar da intensidade de dispneia desses indivíuos.
Como instrumentos de coleta utilizaremos: Esfignomanômetro Aneróide G-Tech e
estetoscópio da marca Premium, para realização da aferição da pressão arterial das
pacientes, no início da avaliação. Oxímetro digital de pulso para dedo da marca G-Tech,
com o objetivo de obter a frequência cardíaca e saturação de oxigênio das pacientes
antes de iniciar os testes. Espirometria para avaliar a função respiratória.
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Resultados e Discussões

Os fatores sócios demográficos, idade, menor idade: 36 anos, maior idade: 73 anos,
índice de massa corporal, maior índice: 43,5 menor índice: 21,3, achados da prova de
função pulmonar, CVF (best), maior valor: 3,17, menor valor: 1,99, VEF1 (best), maior
valor: 2,71, menos valor: 0,95, VEF1/CVF (best), maior valor: 0,95, menor valor: 0,6. As
variações obtidas na prova de função pulmonar e os achados podem está associado
aos fatores sócios demográficos, como idade, IMC, pois foi notado que quanto maior a
idade e o IMC a paciente apresenta mais déficit na função pulmonar.

Conclusão
Conclui-se que as variações obtidas na prova de função pulmonar e os achados podem
está associado aos fatores sócios demográficos, como idade, IMC, pois foi notado que
quanto maior a idade e o IMC a paciente apresenta mais déficit na prova de função
pulmonar.
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TÍTULO: Qualidade microbiológica, físico-química e valor nutricional de bebidas à base
de soros de leite de diferentes ruminantes
Resumo
Durante a produção dos queijos há como subproduto o soro de leite, o qual é rico em
diversas proteínas de alto valor biológico. Uma pequena parte desse soro é destinada
para a produção de bebidas lácteas, queijos ricota e outros, e o restante é descartado
no meio ambiente. Assim, o projeto objetivou desenvolver bebidas à base de soros de
leite bovino, bubalino e caprino para avaliar a qualidade microbiológica e físico-química.
Foram desenvolvidas três formulações de bebidas utilizando o soro, sacarose e
maracujá. Os resultados das análises físico-químicas (pH, acidez, cinzas, umidade,
extrato seco total, gordura, proteína e sódio) foram submetidos à análise de variância,
seguida do teste Tukey com nível de significância de 5%. Foi utilizado o programa
GraphpadPrism versão 6.0 para análise dos dados.As bebidas à base de soro se
apresentaram próprias ao consumo humano.As bebidas de vaca e cabra se mostraram
mais semelhantes, sendo o sódio a única diferença significativa. A bebida de búfala com
relação à de vaca e cabra mostrou diferença significativa no pH, umidade, carboidratos
e sódio. Foi possível observar maior quantidade de calorias na bebida de soro de cabra,
comparada às demais bebidas, pelo maior teor de lipídios e carboidratos. Os três soros
se mostraram ótimos ingredientes na elaboração das bebidas lácteas, podendo atingir
muitos consumidores, contribuir no beneficiamento dos resíduos gerados pelas
indústrias e na diminuição da poluição causada pelo seu descarte.
Palavras-chave: Análise de alimentos; bebida láctea; soro de leite.
TITLE: Microbiological, physical-chemical quality and nutritional value of whey-based
drinks from different ruminants.
Abstract
During cheese production there is a by-product of whey, which is rich in several proteins
of high biological value. A small part of this serum is used for the production of dairy
drinks, ricotta cheese and others, and the rest is disposed of in the environment. Thus,
the project aimed to develop drinks based on bovine, buffalo and goat milk whey to
evaluate the microbiological and physical-chemical quality. Three beverage formulations
were developed using whey, sucrose and passion fruit. The results of the physicalchemical analyzes (pH, acidity, ash, humidity, total dry extract, fat, protein and sodium)
were subjected to analysis of variance, followed by the Tukey test with a significance
level of 5%. GraphpadPrism version 6.0 was used to analyze the data. Serum-based
drinks were suitable for human consumption. Cow and goat drinks were more similar,
with sodium being the only significant difference. The buffalo drink compared to the cow
and goat drink showed a significant difference in pH, humidity, carbohydrates and
sodium. It was possible to observe a higher amount of calories in the goat serum drink,
compared to other drinks, due to the higher content of lipids and carbohydrates. The
three serums proved to be excellent ingredients in the preparation of dairy drinks,
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reaching many consumers, contributing to the processing of waste generated by
industries and reducing pollution caused by its disposal.
Keywords: Food analysis; dairy beverage; whey.
Introdução
A produção mundial de leite quadruplicou em quatro décadas. No Brasil, sua produção
chegou a 35 bilhões de litros no ano de 2018, ocupando o quarto lugar no ranking dos
maiores produtores mundiais. Assim percebe-se que a produção de leite e derivados
possui importância socioeconômica, gerando renda e desenvolvimento para o país
(EMBRAPA, 2019). O leite bovino é o mais consumido, representando 85% da produção
mundial. Porém, outros tipos possuem parte significativa na produção, como o leite de
búfala, que apresenta 11%, seguido por 2,3% do leite de cabra e 1,4% do leite de ovelha
(GEROSA; SKOET, 2012). Em relação ao consumo, estima-se que, em 2018, chegou
a 160 litros/habitante no Brasil (EMBRAPA, 2019). O leite fabricado em larga escala
possui uma padronização em relação às quantidades de nutrientes, porém, mesmo
sendo da mesma espécie, pode diferir sua composição por fatores genéticos, raça,
período de lactação, intervalo de ordenha, fatores nutricionais, manipulação, presença
de microrganismos, fraudes e até condições ambientais (CLAEYS et al., 2014). A partir
desses leites é possível a fabricação de derivados, como os queijos, que resultam na
produção de soro de leite, qual se caracteriza como o produto da precipitação e
separação da caseína do leite, podendo chegar de 80% a 90% do volume de leite
utilizado, retendo cerca de 55% dos seus nutrientes (PEREIRA, 2009). Mesmo com a
possibilidade de beneficiamento ou tratamento desse soro, muitas indústrias optam por
fazer seu descarte diretamente nos rios, esgotos e solo, gerando um grande problema
de poluição. Estima-se que 100 quilos de soro descartados representam a poluição
gerada por cerca de 45 pessoas por dia (PAULA, 2015). Desta forma, o soro é uma
preocupação cotidiana, pois apenas cerca de 50% do que é produzido, é aproveitado
no Brasil,desvalorizando o produto, provocando desperdício nutricional, financeiro, além
dos impactos ambientais, já que possui umalto teor orgânico (GUIMARRÕES;
TEIXEIRA; DOMINGUES, 2010). O soro contém cerca de 93 a 94% de água, 4,4 a 5,0%
de lactose, 0,6 a 1,0% de sais minerais e 0,7 a 0,9% de proteínas (MANTOVANI et al.,
2015).As proteínas, em especial, β-lactoglobulinas e α-lactoalbuminas (75%) e possuem
aminoácidos essenciais(lisina, treonina, triptofano, fenilalanina e tirosina (OLIVEIRA;
BRAVO; TONIAL, 2012). Por sua qualidade nutricional, é possível utilizar o soro de
forma a enriquecer e desenvolver novos produtos alimentícios, assim como empregar
componentes funcionais, como as proteínas e os minerais para produtos com
características especiais (FÉLIX, 2009). Porém, para sua utilização, se faz necessário
a realização de tratamentos para prevenir ou retardar alterações decorrentes do
crescimento de microrganismos indesejáveis (OLIVEIRA; BRAVO; TONIAL, 2012). A
Instrução Normativa n° 53 de 10 de abril de 2013, para os padrões de identidade e
qualidade de soro de leite, estabelece padrões microbiológicos para garantir a qualidade
dos produtos (BRASIL, 2013). Desta forma, é necessária a utilização de medidas, como
a máxima higiene na manipulação e manutenção em baixa temperatura, para garantir a
qualidade microbiológica e sanitária do produto e também dos diversos derivados
produzidos pela indústria alimentícia (GUERREIRO et al., 2005). Assim, torna-se
importante o desenvolvimento de estudos na busca do aproveitamento do soro para a
fabricação de novos produtos alimentares, valorizando sua qualidade nutricional e
considerando seu poder poluente (MIRANDA, 2018).Desta forma, o objetivo do presente
trabalho foi desenvolver bebidas à base de soros de leite provenientes das espécies
bovina, bubalina e caprina, e avaliar sua qualidade microbiológica e composição físicoquímica.
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Metodologia
O estudo é do tipo quantitativo, exploratório e analítico, no qual foram analisadas
bebidas elaboradas à base de soro de leite bovino, bubalino e caprino. Os leites in natura
das três espécies foram adquiridos por doação de empresa e/ou produtor local. Todos
obtidos enquanto os animais estiveram num período de lactação de 30 a 60 dias. Foram
transportados ao Laboratório de Tecnologia dos Alimentos da Faculdade de Ciências
da Saúde do Trairi, localizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(FACISA/UFRN),e armazenados sob congelamento (-20ºC) até o dia da elaboração dos
queijos. Após descongelamento sob refrigeração, os leites foram utilizados na
fabricação artesanal de queijos de coalho, passando pelos seguintes processamentos:
pasteurizados à temperatura de 90°C por 10 minutos e resfriados à temperatura de
37°C. Então foi adicionado o coalho (0,9 mL/ L de leite) (OLIVEIRA, 2013), ficando em
repouso por 40 a 60 minutos para coagulação. Posteriormente, foi realizado o corte da
massa com faca e retirou-se metade do soro com auxílio de uma peneira, o qual foi
aquecido até atingir 85°C. O soro então retornou à panela, junto ao restante, e ao atingir
55°C, (ARAÚJO et al., 2012), parte desse soro foi acrescida de sal (1% do leite)
(NASSU; MACEDO; LIMA, 2006) para obtenção da salmoura. Após a salga da massa,
foi realizado o preenchimento das formas e a prensagem dos queijos. Todos os
procedimentos foram realizados seguindo o Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijo de Coalho (BRASIL, 2001).Após a elaboração dos queijos e a
dessoragem, os soros foram armazenados sob congelamento (-20ºC)no Laboratório de
Tecnologia dos Alimentos da FACISA/UFRN. Assim, foram elaboradas três formulações
de bebidas à base de soro deleite bovino, bubalino ou caprino, contendo maracujá e
sacarose. Afruta foi escolhida pela equipe pesquisadora, levando em consideração o
hábito alimentar e a sazonalidade da mesorregião do Agreste Potiguar, além de
aspectos sensoriais da bebida (sabor, textura, odor, aparência). Para os ensaios
microbiológicos, os soros foram submetidos à análise de aeróbios mesófilos, utilizando
o método de Contagem Padrão em Placas (CPP), em duplicata, e coliformes totais e
termotolerantes, conforme Silva et al. (2010),para analisar se estavam adequados parao
consumo. Os soros foram submetidos à homogeneização com a fruta e açúcar. Para a
formulação da bebida, utilizando-se maracujá (25%) + soro (75%) + açúcar (15% do
volume total). Em seguida, as bebidas ficaram mantidas sob refrigeração para
realização das demais análises. Nas três bebidas foram realizadas análises físicoquímicas de: pH, acidez em ácido láctico, cinzas pelo método de resíduo por
incineração, umidade por estufa a 105°C, extrato seco total, gordura pelo Método de
Gerber, proteína pelo Método de Kjeldahl e sódio, seguindo o protocolo do Instituto
Adolfo Lutz (2008) para leite e derivados. Os dados foram submetidos à análise de
variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey com nível de significância de 5% para
comparação entre as médias. O programa GraphpadPrism versão 6.0 foi utilizado para
análise dos dados.
Resultados e Discussões
Análises microbiológicas As bebidas à base de soro de leite apresentaram resultados
satisfatórios com relação às análises microbiológicas(Quadro 1), respeitando às
exigências da Instrução Normativa n° 53 de 10 de abril de 2013, onde devem possuir,
no máximo, 1,5 x 105 UFC/ mL de aeróbios mesófilos viáveis; até 1,0 x 103e 1,0 x 102
NMP/mL para coliformes totais e termotolerantes, respectivamente (BRASIL, 2013).
Possivelmente os resultados obtidos foram decorrentes de uma pasteurização efetiva
previamente à produção artesanal do queijo e à execução de boas práticas de
manipulação da matéria-prima e dos utensílios utilizados, possibilitando aos soros
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estarem aptos para o consumo humano. A pasteurização é realizada com objetivo de
eliminar os microorganismos que possam acarretar doenças associados ao alimento,
sendo esses microrganismos patogênicos. Porém, após o processo é necessário tomar
precauções para que não ocorra uma recontaminação, como a manipulação correta dos
utensílios e o armazenamento em baixas temperaturas para retardar o crescimento dos
microorganismos restantes (POLEGATTI; CARDOSO, 2019). Quadro 1: Resultados das
análises microbiológicas das bebidas elaboradas. Grupo microbiano Bebida de soro de
vaca Bebida de soro de cabra Bebida de soro de búfala Padrões microbiológicos
Aeróbios mesófilos UFC/mL 1,0 x 10^2 1,0 x 10^2 <10 1,0 x 10^5 Coliformes totais
NMP.g-1 <3,0 <3,0 <3,0 10 Coliformes termotolerantesNMP.g-1 <3,0 <3,0 <3,0 10
Fonte: autoria própria. • Análises físico-químicas O quadro 2 mostra os resultados da
composição nutricional das bebidas. A composição centesimal dos soros se diferencia
bastante em determinados componentes, como: o soro de búfala apresenta maior
quantidade de proteínas, enquanto o soro de cabra apresenta maior quantidade de
lipídios, o que pode diferenciar a composição dos seus derivados. Já com relação aos
demais componentes, possuem valores próximos (CALDEIRA et al., 2010; SILVEIRA et
al., 2015; OBERHERR, 2019). Ao analisar as composições com nível de significância
de 5%, notou-se que as composições das bebidas de vaca e cabra se mostraram mais
semelhantes, sendo o sódio a única diferença significativa encontrada. Também houve
diferença significativa entre a bebida de soro de búfala com relação à de cabra e de
vaca, apresentado diferença significativa no pH, na umidade, nos carboidratos e no
sódio. É possível observar maior quantidade de calorias na bebida de soro de cabra,
comparada às demais bebidas, por causa do maior teor de lipídios e carboidratos
presentes. Caldeira e colaboradores elaboraram uma bebida láctea composta em sua
maior quantidade por soro de leite de búfala (50%), misturado a iogurte (40%) e leite
(10%), apresentando 2,96% e 7,2% em proteínas e lipídios, respectivamente. Percebese uma diferença considerável entre os valores encontrados no estudo citado e o
presente, podendo ser explicado pelos ingredientes utilizados, sendo o iogurte e o leite
fontes desses nutrientes. É possível citar ainda o estudo realizado por Silveira e
colaboradores (2015) que desenvolveram uma bebida láctea, porém à base de soro de
leite de cabra e com função probiótica. Essa bebida era composta por diversos
ingredientes, tais quais: cultura de Bifidobacterium Lactis, prebiótico Synergy, soro de
leite de cabra proveniente da produção de queijo tipo coalho, leite de cabra UHT (45%),
sacarose, chocolate em pó, gomas xantana, carboximetil celulose sódica e carragena.
Novamente percebe-se a diferença entre os nutrientes da bebida do estudo citado com
os resultados aqui expostos, principalmente com relação às proteínas e lipídios (2,07g
e 3,22g), já que se diferem bastante na composição. No estudo de Baba e colaboradores
(2016) foi possível observar maior semelhança entre os ingredientes, sendo eles soro
de leite de vaca (30%), abacaxi (65%) e açúcar (5%). Embora os percentuais utilizados
sejam diferentes, a composição se mostrou mais semelhante do que os outros estudos
citados por não haver acréscimo de outros ingredientes, principalmente referente à
proteína, apresentando 1,209%. Notou-se escassez de publicaçõesque abordassem a
mesma temática do presente estudo, os existentes divergiram bastante nos ingredientes
utilizados e, consequentemente, nas composições das bebidas elaboradas. Assim, há
a necessidade do investimento contínuo em pesquisas nesse âmbito, levando em
consideração a facilidade da produção, e buscando a elaboração de novos produtos,
valorizando sua qualidade nutricional e considerando o volume produzido e a poluição
causada pelo seu descarte (GAJO et al., 2016). Quadro 2: Composição nutricional das
bebidas elaboradas (100mL). Parâmetros Bebida de soro de vaca Bebida de soro de
cabra Bebida de soro de búfala Acidez 1,39 ± 0,02a 1,28 ± 0,01a 1,34 ± 0,03a pH 3,57
± 0,04a 3,37 ± 0,04a 3,77 ± 0,07b Sólidos totais 18,49 ± 0,09a 20,55 ± 0,08a 18,20 ±
0,07a Umidade 81,51 ± 0,09a 79,45 ± 0,08a 81,80 ± 0,07b Cinzas 0,80 ± 0,02a 0,79 ±
0,01a 0,90 ± 0,03a Lipídios 0,47 ± 0,12a 1,33 ± 0,58a 1,00 ± 0,20a Proteínas 0,72 ±
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0,04a 0,57 ± 0,07a 0,74 ± 0,00a Carboidratos 16,51 ± 0,09ab 17,86 ± 0,60a 15,56 ±
0,11b Sódio 10,67 ± 2,31a 12,00 ± 0,00b 18,67 ± 2,31a Calorias 73,12 ± 0,84a 85,69 ±
2,67a 74,18 ± 1,36a Fonte: autoria própria. Legenda: Dados apresentados como média
e desvio padrão. As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si em 5%
da probabilidade pelo teste de Tukey.
Conclusão
Pode-se concluir que todas as formulações atenderam à legislação vigente no que se
refere às características microbiológicas. Os soros de leite de búfala e de cabra, assim
como o de vaca, são ótimos ingredientes na elaboração de diferentes bebidas lácteas.
As bebidas podem atingir um grande grupo de consumidores em virtude da sua
composição nutricional, por apresentar poucos ingredientes e ser de fácil preparo, além
de contribuir no beneficiamento do soro de leite produzido pelas indústrias e na
diminuição da poluição causada por seu descarte.
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TÍTULO: Avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) nos parâmetros
bioquímicos da inflamação intestinal em ratos
Resumo
O mandacaru (Cereus jamacaru P.), espécie da vegetação da caatinga (família
Cactaceae) que cresce no sentido vertical, bastante resistente, encontrada em solos
pedregosos, mas que embelezam a região Semiárida do Nordeste e norte de Minas
Gerais. Tem sido estudada em modelos experimentais no tratamento de doenças
crônicas não transmissíveis. O objetivo do trabalho foi avaliar parâmetros bioquímicos
da inflamação intestinal em ratos, tendo em vista fatores limitantes para a continuidade
no modelo de síndrome metabólica, que será retomado assim que possível. O projeto
foi aprovado no Comitê de Ética no Uso Animal para os experimentos de inflamação
intestinal e síndrome metabólica. Foram utilizadas ratas Wistar ao Biotério Central da
UFRN. 40 ratos adultos (10 semanas), divididos em 5 grupos, controle negativo, controle
positivo e tratamentos com 50, 100 e 200 mg/Kg de extrato de mandacaru. Após a
eutanásia foi avaliado o escore macroscópico e a relação peso/longitude, as
concentrações séricas de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase
(ALT).Foi possível identificar que os grupos DNBS e os tratados apresentam resultados
mais altos da aspartato aminotransferase (AST) quando comparado com o grupo
controle Esta pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, ainda faltam dados
para melhor elucidar o efeito do mandacaru na inflamação intestinal, mas é de suma
importância a pesquisa de novos métodos que auxiliam na prevenção e tratamento
dessas doenças.
Palavras-chave: Cactácea; inflamação intestinal; mandacaru; níveis séricos.
TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru (Cereus jamacaru P.) on the biochemical
parameters of intestinal inflammation in rats
Abstract
Mandacaru (Cereus jamacaru P.), a species of caatinga vegetation (family Cactaceae)
that grows in a vertical direction, very resistant, found in rocky soils, but that beautify the
Semi-arid region of the Northeast and North of Minas Gerais. It has been studied in
experimental models in the treatment of chronic non-communicable diseases. The
objective of the study was to evaluate biochemical parameters of intestinal inflammation
in rats, in view of limiting factors for the continuity of the metabolic syndrome model,
which will be resumed as soon as possible. The project was approved by the Animal Use
Ethics Committee for experiments on intestinal inflammation and metabolic syndrome.
Wistar rats were used at the Central Vivarium of UFRN. 40 adult rats (10 weeks), divided
into 5 groups, negative control, positive control and treatments with 50, 100 and 200 mg
/ kg of mandacaru extract. After euthanasia, the macroscopic score and the weight /
longitude ratio, serum concentrations of aspartate aminotransferase (AST) and alanine
aminotransferase (ALT) were evaluated. ) when compared to the control group This
research is in the development phase, data are still lacking to better elucidate the effect
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of mandacaru on intestinal inflammation, but research of new methods that help in the
prevention and treatment of these diseases is extremely important.
Keywords: Mandacaru, cactacea, biochemistryintestinal inflammation
Introdução
O mandacaru (Cereus jamacaru P.), espécie da vegetação da caatinga (família
Cactaceae) que cresce no sentido vertical. Planta nativa, bastante resistente,
encontrada em solos pedregosos, mas que embelezam a região Semiárida do Nordeste
e norte de Minas Gerais. Apresenta floragens brancas e frutos grandes, avermelhados
com polpa branca provida de muitas sementes insípidas, porém, comestíveis (GOMES,
1973; SILVA; ALVES, 2009). A espécie de mandacaru é tipicamente espinhosa, no
entanto algumas variedades sem espinhos são usadas como forragem, e seus frutos de
algumas espécies constituem um agradável alimento.
Os frutos de cactáceas tem sido recentemente valorizado para consumo humano, sendo
considerando como uma planta alimentícia não convencional. Há relatos antigos, como
os registrados por Gola (1965) que já caracterizavam o fruto como plantas suculentas
com talos carnosos, roliços ou aplanados, de folhas caducas ou completamente
ausentes. São boas fontes de fitoquímicos, essenciais para prevenir doenças
degenerativas como câncer e doenças cardiovasculares. Eles contêm uma variedade
de antioxidantes, que são úteis para eliminar espécies de oxigênio radical.
Diversas betalainas e polifenóis foram identificados na Opuntia dillenii, também da
família Cactaceae. Sugerindo ser uma fonte rica de compostos bioativos, com uma alta
quantidade de betacianinas totais (16,63 mg de betanina / 100 g de frutas frescas) e
betaxantinas (7,55 mg de indicaxantina / 100 g de frutas frescas) (BETANCOURT et al.,
2017). A pitaya de polpa roxa ou vermelha, também conhecida como a fruta do dragão
(Hylocereus polyrhizus), outra cactácea, tornou-se popular na Indonésia devido à sua
cor atraente, sabor agridoce, doce e suculento e também a planta é linda. As cascas de
fruta do dragão vermelho são as fontes potenciais de betacianinas responsáveis pela
cor vermelho-violeta. Neste estudo, o extrato de betacianina das cascas da fruta do
dragão vermelho foi extraído por metanol (515,20 μg / 100 g) e água (491,16 μg / 100
g) (PRIATNI; PRADITA, 2015). Além disso, a casca do fruto da pitaya tem impulsionado
também pesquisas e como já avaliado por Hua et al. (2018).
Na constituição fitoquímica do caule e raízes do mandacaru encontram-se nitrato de
sódio, B-sisterol, as aminas tiramina, N-metilamida e horderina, e muitas fibras (SALES,
et al. 2014). Ainda de acordo com os autores, as folhas e caules apresentam ácidos
graxos insaturados, como o oleico e o linoleico; entre os saturados tem a predominância
dos ácidos palmítico, cítrico, ascórbico, esteárico, betalaína e indicaxantina. Já nas
sementes há predomínio de ácidos graxos insaturados, destacando-se o oleico e o
linoleico, e entre os saturados predominam o palmítico e o esteárico, e a presença de
muitas fibras (DAVET, 2009).
O mandacaru também é utilizado no combate de doenças como escorbuto e nas
afecções do aparelho respiratório, como a bronquite, eliminação de secreções e tosses,
e também há relatos da utilização do mandacaru no tratamento de diabetes, cálculos
vesiculares, dores de coluna, sífilis, problemas uretrais e como anti-inflamatório e no
controle de albuminúria (ALBUQUERQUE; DE MONTEIRO, 2007; GUEDES et al.,
2009).
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As doenças inflamatórias do intestino (DII) são doenças crônicas, de etiologia
desconhecida, mas capazes de desenvolver uma reação inflamatória na mucosa
digestiva de natureza imunológica (BARBIERI, 2000). A alteração da microbiota
intestinal pode ser um dos fatores predisponentes para o aparecimento dos cofatores
da síndrome metabólica (SM), especialmente a obesidade.
Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar parâmetros bioquímicos séricos da
inflamação intestinal em ratos, tendo em vista fatores limitantes para a continuidade no
modelo de síndrome metabólica, que será retomado assim que possível.

Metodologia

A pesquisa foi autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Sistema de Autorização e
Informações em Biodiversidade (SISBIO), sob o número 71578-1 e pelo Sistema
Nacional do Patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado – SISGEN
número AB55524.
Devido à sazonalidade dos frutos do mandacaru, tendo em vista que o mesmo só brota
no período de inverno na região, foi preciso dada a prioridade ao cladódio na utilização
em modelo animal. A coleta do mandacaru foi realizada em Jucurutu, na zona rural da
Região do Seridó, na fazendo Baixio, com latitude 6º 09’ 54” e longitude 37º 02’ 45”.
A amostra foi processada no laboratório de Técnica e Dietética da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) -UFRN. O mandacaru (fruto e cladódio) foi
higienizado e sanitizado com hipoclorito de sódio. Foram armazenadas as polpas em
ultrafreezer -80ºC e o cladódio cortado e seco em estufa por 12h, a 55ºC. O extrato
hidroetanólico do cladódio foi obtido pelo método de maceração (48 h) e duas
remacerações de 24 h, utilizando como solvente etanol: água (70: 30, v/v) na proporção
de 1: 10 de solvente (g/mL). Foi realizada a filtração em papel de filtro, obtendo-se, o
extrato hidroetanólico do cladódio do mandacaru (EHCM).
O EHCM foi concentrado sob pressão reduzida com o auxílio de um rotaevaporador
(Büchi®) sob uma temperatura não superior a 45 ºC, para a total remoção do solvente
orgânico (etanol) e redução do volume da água. Posteriormente, foi liofilizado e
armazenado a -20°C.
A realização do modelo animal foi possível apenas em um modelo de inflamação
intestinal que já estava consolidado pela equipe de pesquisa. Posteriormente será dada
continuidade com o modelo de síndrome metaboliza como está descrito no plano de
trabalho.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso Animal do Centro de Biociências da
UFRN cujo protocolo 035/2019. Os cuidados com os animais e os protocolos de
pesquisa serão baseados nos princípios e diretrizes adotadas pelo Guia para o Cuidado
e Uso de Animais de Laboratório (NIH publicação nº: 85-23, revisado em 1985). Foram
utilizadas ratas Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10 semanas),
foram mantidos em condições padrão, com ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade
relativa de 80 ± 5% e temperatura controlada 22ºC ± 3ºC.
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Os animais foram tratados 3 dias com diferentes concentrações do extrato de
mandacaru antes da indução da inflamação, seguindo até o 7º dia. Os animais tiveram
acesso livre à ração Nuvilab e água ad libtum.
A indução da colite aguda foi realizada no 4º dia em todos os animais exceto os do grupo
Saudável, pelo método descrito por Morris et al., (1989), com pequenas modificações
(Gálvez et al., 2000), Figura 1. Os animais foram submetidos a um período de jejum de
12 horas e, posteriormente, anestesiados com ketamina 10% (70 mg/Kg, Quetamina,
Sintec, São Paulo) e xilazina 2% (10 mg/Kg, Sintec, São Paulo). A inflamação intestinal
foi induzida, por administração intracolônica de 25 mg de DNBS (etanol a 50% (v/v),
Sigma), utilizando um cateter de teflón (diâmetro de 2 mm), até 8 cm de profundidade.
Os animais foram mantidos na posição de cabeça para baixo durante 15 minutos, para
não haver retorno do hapteno e regressaram às suas gaiolas (Morris et al., 1989).
Ao final, os ratos foram anestesiados com dose letal de tiopental sódico (90 mg. Kg-1),
via intraperitoneal e eutanasiados sendo coletados o cólon.
Após a eutanásia, o seguimento colônico, extraído na sua totalidade, foi lavado com
solução fisiológica a 0,9% à temperatura ambiente. Posteriormente, foi verificado seu
peso em balança eletrônica digital (BEL engineering) e medido seu comprimento total
para determinação da relação peso/comprimento (P/E), que é um parâmetro importante
para determinação da inflamação colônica, já que o tecido inflamado se encontra mais
espesso e encurtado.
O cólon foi então aberto longitudinalmente para que fosse avaliada a extensão da área
inflamada e o índice do dano macroscópico (IDM). O IDM de cada animal foi baseado
na presença de parâmetros de inflamação, na quantidade de úlceras e na extensão do
dano tissular (Bell; Gall; Wallace, 1995).
Para análise bioquímica do sangue, foram coletados em tubos de ensaios, e passaram
por um processo de centrifugação durante cinco minutos a 10.000 rpm a fim de separar
o soro e posteriormente utilizadas para as concentrações séricas de aspartato
aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT)

Resultados e Discussões

O estudo no modelo de síndrome metabólica ainda não foi executado, obtivemos
resultados no modelo experimental de inflamação intestinal, que ainda continua em
execução.
No experimento animal, a instilação intracolônica do DNBS provocou um processo
inflamatório intestinal que teve como característica alterações de importantes
parâmetros clínicos que estão presentes na DII, como a perda de peso, presença de
sangue na região perianal e alteração na consistência das fezes.
Outros fatores que puderam ser observados durante o experimento foi o Índice de dano
macroscópico IDM, em que após a eutanásia dos animais, seus intestinos foram
retirados e a severidade da lesão e a sua respectiva área de extensão foram analisados
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e determinado um escore macroscópico, que variou de 7 a 10, afetando uma área
correspondente a 4 a 8 cm do tecido colônico (Figura 2).
O dano intestinal também foi possível ser observado na relação peso/comprimento
colônico, onde o dano se foi maior nos animais que receberam DNBS, tento uma
diferença significativa dos grupos tratados (p<0,05), os quais não diferiram entre si
(Figura 3). A explicação para isso pode ser tida pelo fato que a inflamação causa um
maior encurtamento (diminuição do comprimento) e um espessamento (aumento do seu
peso devido à formação de edema) intestinal.
No diz respeito aos dados bioquímicos analisados foi possível obter os resultados de
AST (aspartato aminotransferase) e ALT (alanina aminotransferase). Os parâmetros de
referência para análise dos exames são para ratas fêmeas adultas. Ao observamos os
gráficos dos resultados do exame AST (Figura 4) podemos notar que os grupos DNBS
e os tratados apresentam resultados mais altos quanto comparado com o grupo controle
negativo, e que as doses de CJ 50 e CJ 200 diferiram significativamente do grupo
controle DNBS (p < 0.05). Isso pode ser explicado pelo fato que essa enzima é
encontrada quando alguns tecidos são danificados, a AST é liberada no sangue.
Estudos já realizados mostram que o mandacaru mesmo empiricamente, é considerado
um fitoterápico poderoso usado no tratamento de doenças como Sífilis, diabetes,
cálculos vesiculares, problemas na uretra e anti-inflamatório (GONDIM et al., 2013). Nos
estudos realizados por Silva et al. (2015) e Ribeiro et al. (2014) em ambos foram vistos
o potencial terapêutico plantas nativas da caatinga, o mandacaru esteve presente e o
uso da raiz e da folha foram relacionados à melhora de quadros de doença da próstata,
problemas renais, problemas cardíacos e anti-inflamatório. Com relação ao resultado do
marcador ALT não foi vista diferença significativa entre os grupos.
O suco branco de pitaya (Hylocereus undatus) também atenuou a resistência à insulina
e a esteatose hepática em ratos obesos induzidos pela dieta (SONG et al., 2016). As
plantas possuem grande importância principalmente para fins terapêuticos, e tem sido
utilizada como coadjuvantes ao tratamento medicamentoso de diversas patologias. O
desenvolvimento de terapia adequada para a essas doenças requer um modelo animal
que imite o estado da doença humana. Na composição fitoquímica do mandacaru no
caule e na raiz a presença de nitrato de sódio, Bsisterol, as aminas tiramina, Nmetilamida e horderina, e uma grande quantidade de fibras. No caule e no fruto há
predominância de ácidos graxos insaturados, como o oleico e o linoleico, os saturados
predominam os ácidos palmítico, cítrico, ascórbico, esteárico, betalaína e indicaxantina
(MEIADO et al. 2010). Níveis mais altos de fenóis totais, flavonóides e atividades
antioxidantes foram detectados na casca do que na polpa durante a maturação dos
frutos, sugerindo fonte desses componentes. Além da composição fitoquímica, estudos
em modelos animais têm sido de interesse usando frutos de cactáceas, com destaque
para o da pitaya (RAMLI, ISMAIL; RAHMAT, 2016).
Algumas pesquisas feitas com a pitaya e o mandacaru, confirmaram que nos frutos e
flores que os pigmentos naturais, as betalaínas, identificadas como um forte antioxidante
natural que ajudam a eliminar radicais livres (ABREU et al. 2012). Sua similaridade com
os compostos presentes na pitaya e efeito anti-inflamatório, impulsionam pesquisas
como essas na formulação de uma terapia não convencional para DII.

Conclusão
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Esta pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, ainda faltam dados para
melhor elucidar o efeito do mandacaru na inflamação intestinal. Com a crescente
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis na população mundial, é de suma
importância a pesquisa de novos métodos que auxiliam na prevenção e tratamento
dessas doenças, em especial as terapias não farmacológicas que se apresentam como
alternativas naturais para a população.
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Figura 1 - Desenho experimental: colite induzida por Ácido dinitrobenzenosulfônico

Figura 2 – Efeito do mandacaru no macroscópico do cólon
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Figura 3 – Relação peso/ comprimento do cólon dos animais com inflamação intestinal

Figura 4- Efeito do mandacaru sobre os dados bioquímicos de AST e ALT
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TÍTULO: PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO: UMA ANÁLISE A
PARTIR DE MUDANÇAS NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS
Resumo
A residência surge como uma estratégia para melhorar a formação em saúde e superar
alguns desafios impostos pelos serviços, dentro dessa perspectiva o aluno é inserido
em um contexto que o estimula a mudar sua forma de prestar assistência, sendo levado
a pensar criticamente a partir da problematização das situações reais. Por esse motivo,
esse presente estudo traz um recorte do projeto de pesquisa intitulado: “A formação do
profissional de saúde na reflexividade” com o objetivo de apresentar a percepção dos
tutores em relação a como o aluno entra na residência e como ele depois sai desse
programa de pós-graduação. Assim, foi possível perceber que esse programa serviu
como uma nova maneira de prestar cuidado, de pensar a gestão dos serviços, aumentar
a participação social.
Palavras-chave: Educação em Saúde;Sistema Único de Saúde;Capacitação de
Recursos Human
TITLE: PROBLEMATIZATION IN POSTGRADUATE EDUCATION: AN ANALYSIS
FROM CHANGES IN PROFESSIONAL PRACTICES
Abstract
The residency emerges as a strategy to improve health education and overcome some
challenges imposed by the services, within this perspective the student is inserted in a
context that encourages him to change his way of providing assistance, being led to think
critically from the problematization real situations. For this reason, this study presents an
excerpt from the research project entitled: “The training of health professionals in
reflexivity” in order to present the tutors' perception in relation to how the student enters
the residence and how he / she leaves it afterwards. graduate program. Thus, it was
possible to see that this program served as a new way of providing care, of thinking
about the management of services, and increasing social participation.
Keywords: Health Education;Unified Health System;Health Human Resource Training
Introdução
Dentro do ensino em saúde houveram mudanças essenciais para alcançar um modelo
que atendesse as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), para tanto se fez
necessário o Ministério da Saúde (MS) assumir a responsabilidade de orientar a
formação desses futuros profissionais (SILVA et al., 2015).
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Através da implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o MS trouxe um
incentivo ao desenvolvimento de competências relacionadas à atenção em saúde.
Nessa perspectiva, o Estado tem fomentado o desenvolvimento de atividades que
promovam a superação dos desafios do ensino em saúde, como a inclusão dos
estudantes em questões de gestão de serviço e participação social por meio de
vivências práticas no SUS (NASCIMENTO, 2010).
Uma das formas de promover a quebra desses desafios é a criação dos cursos de pósgraduação lato sensu, em que ocorre a qualificação e certificação para melhor inserção
dentro do mercado de trabalho. O recém-formado adentra nos serviços de saúde como
profissional, porém como estudante ao mesmo tempo. Dessa forma o discente é
orientado pelos princípios do SUS, para atuar dentro das necessidades e realidades
vivenciadas naquele serviço ou região (NUNES et al., 2010).
Dessa maneira é possível que o estudante passe por grandes mudanças no seu modo
de vivenciar e prestar a assistência em saúde, sendo moldado pelas experiências que
o sistema oportuniza, através da reflexão crítica e científica é desenvolvido a superação
dos problemas e esse profissional sai apto a exercer sua profissão com excelência. Por
esse motivo, esse presente estudo traz um recorte do projeto de pesquisa intitulado: “A
formação do profissional de saúde na reflexividade” com o objetivo de apresentar a
percepção dos tutores em relação a como o aluno entra na residência e como ele depois
sai desse programa de pós-graduação.

Metodologia

Trata-se de um recorte da pesquisa avaliativa, participativa, com abordagem qualitativa,
do tipo estudo de caso. Em que foram realizadas entrevistas individuais com aplicação
de roteiros semiestruturados e também encontros de grupo focal. Realizada no Núcleo
de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
onde é ofertado o Programa de Pós-Graduação lato sensu, na modalidade de
Residência Multiprofissional em Saúde Mental.
A coleta de dados ocorreu nos locais onde são realizadas as atividades práticas do
curso de residência: os serviços de atenção psicossocial das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. A população do
estudo do presente trabalho trata-se dos tutores do curso de Residência
Multiprofissional em Saúde Mental da UFPB, das áreas de: enfermagem, farmácia,
psicologia, serviço social, terapia ocupacional, educação física e nutrição. Quem
acompanha os residentes em suas atividades práticas.
Todos os instrumentos utilizados na coleta dos dados foram elaborados com base nos
documentos normatizadores do curso de residência em questão, nos documentos
oficiais que regem o ensino de Saúde Coletiva e na literatura científica que trata da
Pedagogia Problematizadora. O roteiro para os encontros de grupo focal com os tutores
e preceptores versarão sobre: (1) Percepções sobre as práticas profissionais dos
residentes; (2) Processo de capacitação; (3) Processo de trabalho desses profissionais.
O estudo está em conformidade com as normas regulamentadoras de pesquisas em
saúde, definidas na Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, e foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Paraíba, segundo o Parecer nº 1.982.127.
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As informações coletadas nos diferentes momentos de observação foram registradas
por escrito, de modo a constituir o diário de campo da pesquisa, enquanto que os
depoimentos foram gravados por meio de gravador digital e transcritos na íntegra,
utilizando-se codinomes para a preservação da identidade dos participantes. Em
seguida, procedeu-se à análise de conteúdo, procurando-se atender às etapas
propostas por Bardin (2016): pré-análise (leitura do material e organização dos dados);
exploração do material (classificação dos dados segundo as categorias de análise) e;
tratamento dos resultados e interpretação (estabelecimento de articulações entre os
dados coletados e os referenciais teóricos).
A análise dos dados coletados fundamentou-se também nas concepções metodológicas
de Minayo (2012, p. 623-624), para quem “a definição de um objeto não reside na
indagação em si, mas no seu esclarecimento e contextualização por meio da teorização
que o torna um fato científico construído”. Deve-se investir na compreensão do material
trazido do campo (que, na presente pesquisa, corresponde aos depoimentos coletados
por meio das entrevistas individuais e dos grupos focais, às observações registradas no
diário de campo e aos documentos institucionais originários do cenário de estudo),
dando-lhe valor, ênfase, espaço e tempo (MINAYO, 2012).
Inicialmente, todo o material coletado foi ordenado por eixos temáticos (os quais
estruturaram os instrumentos de coleta de dados) e atores (residentes, tutores e
preceptores). Em seguida, essas informações bem como os textos teóricos e referências
que balizaram o início da escrita desta tese foram classificadas conforme duas
categorias de análise: 1) elementos curriculares freirianos nas práticas pedagógicas da
RESMEN (identificação desses elementos, suas limitações e seus fatores facilitadores)
e; 2) práticas problematizadoras nas atividades dos residentes nos serviços de saúde
(identificação dessas práticas, suas limitações, fatores facilitadores, avanços ao longo
do curso, suas relações com as ideias instituintes do SUS e as associações com os
elementos curriculares freirianos das ações pedagógicas da RESMEN).
Em uma transição entre a empiria e a elaboração teórica para maior apropriação da
riqueza de informações coletadas, o material separado pelas diferentes categorias
passou por uma nova leitura e organização, das quais emergiram os tópicos que
intitulam os capítulos de resultados e discussão desta tese. Esse movimento
classificatório buscou, nos dados coletados, o significado que os entrevistados
expressavam, em um percurso pelo qual, pouco a pouco, chegou-se ao sentido das
falas e de sua contextualização empírica. Minayo (2012) atribui a esse movimento a
denominação de “lógica interna dos atores, do grupo, ou do segmento”. A autora
esclarece que, para compreender o sentido do que lhe foi relatado e do que observou
no campo, o pesquisador não necessita mais prender-se às falas, pois este
aprisionamento significa que o investigador não foi capaz de ultrapassar o nível
descritivo do seu material empírico.
Em seguida, foi realizada a etapa de interpretação, na qual o processo de teorização
trouxe a necessidade de novas referências teóricas para localizar, de forma crítica, o
material classificado e os tópicos suscitados em contextos mais amplos da temática
abordada.

Resultados e Discussões
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Participaram da pesquisa 5 tutores das seguintes áreas: Enfermagem, Farmácia,
Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional. A partir da análise dos dados
coletados foi possível suscitar uma discussão dentro de uma das categorias temáticas,
a saber: as percepções das práticas profissionais dos residentes.
Dentro dessa categoria de percepções das práticas profissionais dos residentes,
buscou-se descobrir a percepção dos tutores com relação as contribuições que as
intervenções executadas tinham na formação do residente. E segundo os discursos, é
possível inferir que todo o processo pedagógico se dava de forma a promover
humanização no cuidado, o trabalho em equipe e até mesmo transformações nos
serviços, segundo observamos na fala do tutor de Farmácia:
“Ao final de uma residência a gente espera que a gente possa ter profissionais mais
humanizados, profissionais mais críticos, profissionais mais pró-ativos na solução dos
seus problemas, que ele não comece a ver todos os seus problemas como paisagens,
algo que tá ali e eu não posso mudar. E que a gente possa ter profissionais mais
engajados nessa consolidação do Sistema Único, profissionais mais engajados no
sentido de que eles possam ter esse protagonismo político das pequenas mudanças
nas realidades, que eu chamo de microrevoluções. Ora, se alguém faz algo há quarenta
anos de um jeito e eu chego e consigo com que aquela prática se atualiza, se modifique,
se adapte a uma outra realidade, ou ela avance no sentido de melhorar o atendimento,
de ter uma resolutividade melhor, eu tô fazendo uma revolução. Eu acho que as grandes
conquistas nossas se dão nesses pequenos espaços, elas são micropolíticas, nessa
relação de micropolítica”
A residência ela surge na perspectiva de superar desafios do sistema, assim exige que
o aluno desenvolva habilidades para não apenas estar no serviço, mas ser capaz de
transformá-lo através das mudanças nas práticas assistenciais (NASCIMENTO, 2010).
Tudo isso vai servir como um elemento importante na formação desse aluno, tornando
seu olhar diferente dos demais, assim como podemos perceber na fala do tutor de
terapia ocupacional:
“Então os profissionais que chegam da residência que eu conheço, eles já têm esse
engajamento, esse comprometimento, essa busca por querer romper certas situações
e já é uma característica do grupo [...]”
Todas as práticas desenvolvidas nos serviços de saúde necessitam ser conscientes,
comprometidas com a problematização e no desenvolvimento das atividades
profissionais dos residentes, independente dos desafios a ser superados, como na fala
do tutor de Enfermagem:
“A gente enxerga também um a um pelos discursos de cada um, mas assim, até agora,
o que a gente pode realmente perceber é que realmente eles fizeram diferença, os que
vão saindo fizeram diferença. Eles elaboraram estratégia, eles conseguiram convencer,
não digo nem convencer, eles conseguiram trabalhar com as equipes e, como eu te
disse, de início houve até situações de choque mesmo entre residentes e equipe, de
resistência com relação a alguns procedimentos, mas, na verdade, ao final os serviços
entenderam que eles estavam ali para contribuir, não para fiscalizar o trabalho deles,
não para derrubar o trabalho da equipe, mas eles estavam ali para encontrar estratégias
de superação de algumas coisas que poderiam estar sendo feitas diferente e que não
estavam.”
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E todo esse comprometimento com a problematização vai para além do período de
atividades obrigatórias, como encontra-se na fala do tutor de Psicologia e de Terapia
ocupacional:
“Então assim, eles se comprometem, às vezes já estão fora do serviço, mas quando
está na tutoria diz ‘E aquela Fulana de tal que eu acompanhei no serviço, como ela
está? Ainda tá com aquele problema? Resolveu tal coisa?’. Quer dizer, eles se desligam,
mas não se desligam totalmente, às vezes ficam mandando via WhatsApp, ‘olha, Fulano
de tal gosta de tal oficina, trabalhe isso com ela’. Então assim, a gente vê que eles não
se desligam completamente sabe? Eles não se desligam, é bem interessante isso.”
Tutor Psicologia
“Eles conseguem lidar com essas situações e às vezes vão até além, permanecem. Por
exemplo, quando eles se encontram na tutoria, tem o grupo aí eles falam ‘ei fulano,
aquela situação que tava assim, assim e assim, o encaminhamento qual foi?’. Então
assim, eles conseguem realmente ver a situação em andamento, não só de ‘ah não, eu
não vou poder fazer isso agora porque eu tenho que desempenhar tal função, eles
conseguem também gerenciar o tempo pra que aconteça” Tutor Terapia Ocupacional
A intencionalidade do currículo integrado em saúde é voltada a promover mudanças,
compromete-se dessa forma com uma formação mais humanizada, participativa, crítica
e ética (SALVADOR E SANT’ANA, 2017).
“ [...] Então eles se transformam, eles realmente deixam de ser um residente, um ainda
meio estagiário meio aluno e se transformam em um profissional [...] Depois a gente vê
uma transformação deles agirem como profissional, mesmo sendo gentis, mesmo sendo
cuidadosos. Entendeu? Mas não é mais aquela coisa de ‘ah, o bichinho, ah, não sei o
que’. Entendeu? Isso eu acho que é uma boa transformação, você poder sair de uma
posição de... É como se você tivesse sendo bonzinho e ser um profissional, você dizer
‘Não, eu tenho isso a contribuir com esse usuário’. Ainda ressaltando que cada pessoa
tem um processo diferente, tem pessoas que avançam mais, tem pessoas que... Tem
residentes que avançam mais e residentes que avançam menos [...]”
O que configura o uso da educação problematizadora, que segundo Freire (1987) é um
processo dialógico que ocorre através de temáticas que surgem da realidade de cada
um e levam a uma reflexão crítica, essa pedagogia torna-se libertadora. E o conteúdo
programática nasce nos problemas reais da comunidade, desafiando aos residentes a
buscar as respostas no científico, no nível da ação (FREIRE, 1987).
Esses alunos que perpassam por essa metodologia de ensino quebram com a maneira
bancária de pensar e fazer ensino dentro da saúde, sendo incentivados a não
permanecer inertes diante dos desafios a eles impostos, mas estimulados a romper com
as velhas práticas assistenciais.
“[...] já percebe isso em algumas falas deles mesmo. ‘Olhe, surgiu uma problemática’.
Então o serviço não tava nem aí, o que foi que a equipe de residentes fez? Se reuniu
duas horas dentro do serviço pra discutir o caso, como era que a gente ia resolver, a
quem acessar. Então eu acho que isso aí já é fruto desse processo, do que é feito aqui
dentro, de que a gente tem que tentar ver estratégias realmente pra atender as
demandas.” Tutor de Serviço Social
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Conclusão

Portanto, é possível perceber que dentro do processo de formação dos pós-graduandos
vários fatores atuam como ferramenta de melhoria para o crescimento profissional, a
capacidade de resolutividade de problemas e a gestão do trabalho em equipe. E com
isso, o recém-formado profissional acaba por adentrar no mercado de trabalho e nos
serviços de saúde com uma perspectiva completamente diferente, com vivências dentro
dos serviços de saúde que o permitem torna-se mais crítico quanto suas tomadas de
decisões, mais humanizado e com maior autonomia para saber como lidar dentro de
uma equipe multiprofissional.
Dessa forma, pode-se inferir que a iniciativa do Ministério da Saúde de criar os
programas de residências foi muito importante para capacitar profissionais através da
vivência real dentro dos serviços de saúde, além de somar junto às ações do SUS.
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TÍTULO: Cuidados Paliativos à criança: percepções da equipe de enfermagem sobre a
relação com os familiares.
Resumo

Objetivo: conhecer como é a percepção da equipe de enfermagem sobre a relação com
os familiares das crianças que se encontram no processo de cuidado paliativo em uma
UTI Neonatal e em uma Pediatria. Metodologia: estudo descritivo e exploratório à luz
de uma abordagem qualitativa. Participaram 11 Técnicos em Enfermagem e 07
Enfermeiros, dos quais atuam em um Hospital Universitário do interior do Rio Grande
do Norte, que presta serviços de assistência materno-infantil. Dados coletados por meio
de entrevistas semi-estruturadas com perguntas abertas na presença do entrevistador
e observador. Para a análise dos discursos, foi utilizado a análise de conteúdo de
Bardin. Resultados: os profissionais destacaram a necessidade de propiciar ao familiar
o fortalecimento de vínculo ao acolher os sentimentos destes na prestação de um
cuidado humanizado e que as expectativas dos familiares e a própria percepção da
equipe quanto a terminalidade precoce são fatores difíceis de se lidar gerando tristeza
e constrangimento. Conclusão: os resultados evidenciam que os profissionais
compreendem que necessitam dar o apoio aos familiares e prestar uma atenção integral
e pautada na humanização. Notou-se também que o processo de aceitação e
compreensão dos sentimentos também é difícil para os próprios profissionais,
suscitando a necessidade de mais discussões sobre os mecanismos de enfrentamento
para suporte emocional desses profissionais.

Palavras-chave: Cuidado Paliativo. Neonatologia. Pediatria. Família. Enfermagem.
TITLE: Palliative care for children: perceptions of the nursing team about the relationship
with family members.
Abstract

Objective: to know how the nursing team's perception of the relationship with the family
members of children who are observed in the palliative care process in a Neonatal ICU
and in Pediatrics. Methodology: descriptive and exploratory study in the light of a
qualitative approach. Eleven Nursing Technicians and 07 Nurses participated, of whom
they work at a University Hospital in the Interior of Rio Grande do Norte, which provides
maternal and child care services. Data collected through semi-structured identification
with open questions in the presence of the interviewer and observer. For discourse
analysis, Bardin's content analysis was used. Results: the professionals highlighted the
need to provide the family member with a strengthening of the bond to the host, the

CIÊNCIAS DA VIDA

2419

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

feelings of family members in the provision of humanized care and that the family
members' expectations and the team's own perception of early terminality are
demanding factors to deal with, generating sadness and embarrassment. Conclusion:
the results show that professionals understand that qualified people provide support to
family members and provide comprehensive care based on humanization. It was also
noted that the process of acceptance and understanding of feelings is also difficult for
professionals, raising the need for more importance on the coping mechanisms for
emotional support of these professionals.

Keywords: Palliative Care. Neonatology. Pediatrics. Family. Nursing.
Introdução
O cuidado paliativo pediátrico é uma filosofia de cuidados para o paciente e seus
familiares que estão presentes no momento do diagnóstico até a morte, sendo extensivo
ao momento de luto da família (NEIS, 2018). Muito utilizado para crianças em graves
condições, onde a terminalidade da vida é iminente, pode também beneficiar crianças
que se encontram em condições crônicas que ameaçam a vida, pois através do seu
aspecto de adaptação do foco do tratamento que não é mais para a cura e sim para
garantia da melhoria da qualidade de vida, alcança as necessidades físicas,
biopsicossociais e espirituais da criança e de seus familiares, ou seja, atua de forma
integral e holística (SILVA, 2015; NEIS, 2018).
Segundo a OMS (1998), o cuidado paliativo para crianças é o cuidado ativo que
considera a integralidade da criança e que envolve o apoio à sua família. Ele deve dar
início quando a doença é diagnosticada até a morte, com avaliações constantes por
parte dos profissionais das condições de sofrimento físico, psicológico e social para o
alívio dos mesmos e possui como princípio a abordagem multidisciplinar e a oferta do
cuidado em todos os níveis de assistência. Algumas dasmodalidades de atendimento
desses cuidados são a internação hospitalar, o atendimento ambulatorial, a assistência
domiciliar, o serviço de pronto-atendimento, hospice e hospital-dia (GOMES, 2016).
A Enfermagem como ciência do cuidado humano (NEIS, 2018), representa diversas
vezes o elo entre paciente, família e as demais classes profissionais (SILVA, 2011b),
logo, durante a hospitalização em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal ou
Pediátrica, assim como em enfermarias pediátricas, e ao decorrer da assistência
prestada pela equipe ao paciente, vínculos entre os envolvidos podem ser gerados,
oportunizando que a atenção dispensada pela equipe de enfermagem para com os
pacientes e seus familiares inclua os aspectos sociais, psicológicos e emocionais nas
singularidades de cada caso, vivenciando assim, tal processo doloroso com respeito,
apoio mútuo e humanização (MENIN, 2015).
Compreende-se que o trabalho em cuidados paliativos pediátricos requer dos
profissionais de Enfermagem o conhecimento e preparo científico, porém também se
faz necessário um olhar para a integralidade e a sensibilização referente ao cuidado
prestado não só para com o paciente, mas também com os familiares, que juntos
vivenciam o processo de morte e morrer permeado por vários significados e sentimentos
(SILVA, 2015). Sendo assim, se faz necessário que esses profissionais, assim como os
demais profissionais que compõem as equipes, tenham a capacitação e os mecanismos
de enfrentamento disponíveis pensando em uma assistência de qualidade que os
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garanta suporte emocional para si e para os pacientes e seus familiares (HERMES,
2013; MENIN, 2015).
Nesse contexto, é válido ressaltar a importância da atuação da Enfermagem dentro da
assistência à criança em cuidados paliativos que se estende às relações tão complexas
e permeadas de significados e particularidades (HERMES, 2013). Dessa forma, tornase relevante conhecer como a equipe de enfermagem compreende a vivência com os
familiares em momentos de terminalidade da vida de crianças que estão em cuidados
paliativos, justificando a necessidade desse estudo. O presente estudo emergiu do
seguinte questionamento: qual é a percepção da equipe de enfermagem frente a relação
com os familiares de crianças que se encontram em cuidado paliativo em uma UTI
Neonatal e em uma Pediatria?
O objetivo do estudo é conhecer como é a percepção da equipe de enfermagem sobre
a relação com os familiares das crianças que se encontram no processo de cuidado
paliativo em uma UTI Neonatal e em uma Pediatria.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório à luz de uma abordagem qualitativa. Tal
abordagem visa trabalhar com um universo de significados, crenças, atitudes e valores,
compreendendo um espaço mais profundo das relações, fenômenos e processos que
não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis (NUNES, 2009).
Esse estudo é um dos produtos do subprojeto vinculado a pesquisa primária intitulada
“Percepções da equipe de Enfermagem sobre cuidados paliativos à criança" e teve
aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA,
sob número CAAE 09028919.9.0000.5568, em conformidade com a Resolução do
Conselho Nacional de Saúde 466/2012 em 15/04/2019.
A população do estudo foi composta por Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem com
atuação em um Hospital Universitário do interior do Rio Grande do Norte, que presta
serviços de assistência materno-infantil, sendo referência para mais de 21 cidades do
entorno para a assistência hospitalar de média complexidade a esse público alvo.
A amostra contou então com 18 participantes, sendo 11 Técnicos em Enfermagem e 07
Enfermeiros, que foram selecionados a partir do critério de inclusão de serem
profissionais de enfermagem em Pediatria e UTI Neonatal daquela Instituição, em
atividade durante o período de coleta de dados e que aceitaram participar com a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A coleta de dados ocorreu no ano de 2019 e foi realizada por meio de entrevistas
individuais semi-estruturadas que contaram com questões abertas norteadoras sobre
as percepções dos participantes frente aos cuidados paliativos à crianças. As
entrevistas realizadas tiveram uma duração média de 20 minutos, com a participação
de um pesquisador e um observador. Depois da apresentação do termo de
consentimento livre e esclarecido, o termo de anuência para gravação de voz também
foi apresentado, iniciando a entrevista só após a assinatura nos dois documentos por
parte de cada participante, sendo as falas das entrevistas gravadas em aparelho digital.
Encerradas as entrevistas, as gravações foram transcritas na íntegra e para garantia do
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anonimato dos participantes, foram identificadas com a sigla “ENF” para os Enfermeiros
e “TEC” para os Técnicos em Enfermagem, seguidas do número correspondente a
ordem dos entrevistados.
Para a análise dos discursos, foi utilizado a análise de conteúdo que se deu em três
etapas: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, inferências
e a interpretação do material (BARDIN, 2011). Na fase da pré-análise, houve a
subdivisão em leitura flutuante e preparação do material, o que consistiu na organização
dos dados e sistematização das ideias iniciais, através da visualização individual de
cada diálogo, onde destacou-se os aspectos considerados relevantes.
A partir da interpretação das respostas dos profissionais enfermeiros e técnicos de
enfermagem, emergiram duas categorias: “Relações entre a equipe de enfermagem e
familiares de crianças em cuidados paliativos” e “Gerenciamento das expectativas e
esperanças”.

Resultados e Discussões

Categoria I: Relações entre a equipe de enfermagem e familiares de crianças em
cuidados paliativos
Nessa categoria, os enfermeiros participantes descreveram as percepções de como é
a relação entre a equipe e os familiares durante a assistência às crianças em Cuidados
Paliativos, destacando-se a necessidade de propiciar ao familiar o fortalecimento de
vínculo e que este, na maioria das vezes, é criado e os sentimentos dos familiares são
então acolhidos, oportunizando uma vivência positiva:
ENF 5: A gente cria um vínculo com a família muito grande, muito intenso […].
TEC 5: [...] o importante nesse momento, nesses momentos, né? É propiciar tanto ao
paciente, que no caso aqui na UTI neonatal, é o recém-nascido. Quanto ao familiar é o
fortalecimento do vínculo né? E a relação do cuidado nesses momentos, porque
independente da temporalidade é importante que seja vivenciada de forma positiva
nessa experiência. Então, é a forma de acolher os sentimentos que vem da família, da
equipe e tentar construir algo positivo dentro disso, né?
TEC 8: Aqui geralmente como a gente é uma equipe pequena, a gente se apega muito
a família. Muito! A criança também, mas muito a família. Então pra gente assim é tudo
muito difícil, quando a criança... quando a criança sai de alta pra gente é difícil, quando
vai a óbito pra gente é terrível. Horrível! A gente sente muito.
O exercício profissional da enfermagem em situações como a impossibilidade
terapêutica de cura em crianças requer um olhar por parte dos profissionais para além
do próprio paciente, pois nesse processo de oferta de um morrer digno, a família
também necessita do suporte e amparo de suas necessidades, assim como de
compreensão e ser envolvida no cuidar durante toda sua vivência dentro do serviço
(MENIN, 2015).
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Compreendendo que esse momento de fragilidade que atinge os pacientes e seus
familiares também estende-se à equipe profissional, a mesma pode se encontrar
envolvida com o paciente e seus familiares, como demonstrado em um estudo
(KURASHIMA, 2007) sobre os pacientes pediátricos oncológicos fora de possibilidades
terapêuticas curativas, que aponta que o vínculo da enfermagem com os familiares
reflete na assistência prestada e que esse envolvimento é necessário tal como a busca
pelo conhecimento científico (KURASHIMA, 2007).
Resultado que converge com o de outro estudo (SILVA, 2015) sobre cuidados paliativos
na oncologia pediátrica que se refere a esse momento de sofrimento e sobrecarga
emocional e operacional da equipe, como um momento em que a mesma assume uma
postura diferente do tradicional “não se envolver” por entender que o processo de morte
e morrer de crianças requer carinho, humanização e apoio que estão além do deter-se
apenas de conhecimentos científicos (SILVA, 2015).
Os participantes ainda trouxeram a percepção de que nos cuidados paliativos existe a
necessidade de uma assistência humanizada e sensível, utilizada como mecanismo de
apoio e enfrentamento da situação dolorosa que atinge familiares e equipe:
ENF 2: [...] na nossa realidade neonatal isso é o mais importante. A gente precisa ainda
manter a humanização como o mais importante, porque a gente ainda precisa dar
assistência a uma família, que a UTI neonatal tem esse diferencial. É... a gente cuida
não só de um bebê, a gente cuida de toda uma família. É... muitas vezes chega parentes
que para nós as vezes não era para tá tão próximo, mas aquele bebê tinha muito
significado para eles, eles sonharam com aquele bebê. Então, eu acho que na realidade
neonatal é humanizar aquela situação, dar uma assistência o mais humanizada possível
dentro da nossa realidade.
TEC 10: É uma meio experiência difícil porque assim não é fácil você lidar [...] não só
pelo paciente, mas pela família também que precisa mais do apoio também para
entender [...] tem que mostrar muita confiança e segurança para os pais, porque pra
gente já não é fácil e imagina pra eles, é pior ainda. Procuro passar mais tranquilidade
e segurança no que faz com o paciente.
O cuidar de uma criança em processo de terminalidade da vida é compreendido além
do biológico, pois remete-se profundamente a criação da empatia, sensibilização e apoio
mútuo entre profissional/paciente/familía (NASCIMENTO, 2013). Logo, em um contexto
de diferentes indagações e emoções, a prática da enfermagem aponta para a
integralidade desse cuidado por meio da valorização dos envolvidos (BERNARDO,
2014) e ainda nessa perspectiva, ao proporcionar ao paciente e família a segurança e
confiança que são requeridas principalmente no momento de divulgação de informações
durante o processo de morte e morrer e no pós morte, pois nesse momento a família
também irá necessitar de apoio, assegurando também a privacidade, respeito e a ética
humana (POLES,2009).
Categoria II: Gerenciamento das expectativas e esperanças
Os seguintes discursos nessa categoria demonstram que as expectativas dos familiares
e a própria percepção da equipe quanto a processo de morte e morrer da criança em
cuidado paliativo são fatores difíceis para a equipe lidar e geradores de tristeza e
constrangimento:
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ENF 2: É difícil; Não é fácil. Na neonatologia não é fácil dar uma notícia de óbito, dar
uma notícia que o bebê tá piorando é super difícil, né? [...] ele tem pouco tempo de vida,
mas ele foi muito sonhado, existe todo um sonho por trás daquele bebê.
TEC 11: É constrangedor, é triste também, né? Porque você ver uma criança chegar a
vir óbito, né? E você ter que ali tá apoiando a família e você sabe que nada que você
venha a falar ou fazer vai consolar, né? Porque é uma perda, né? E é meio
constrangedor e triste. Pra mim é triste e constrangedor, entendeu? Ter que chegar e
falar com os pais das crianças sabendo que o que eu vou falar não vai consolar aquela
família.
ENF 4: [...] a gente fica em uma situação meio delicada nessa forma, porque mesmo
que haja uma conversa prévia com a família, alguns ainda ficam com alguma esperança
de que aquele paciente volte… e pra gente fica difícil, porque a gente tem o
conhecimento de que aquele bebê pode não evoluir, né? Tem uma grande chance de
não evoluir, mas a família acredita que sim, então fica uma situação meio delicada, a
gente tenta abordar da melhor forma, mas fica com um sentimento às vezes meio que
de, de, de até de tristeza mesmo, porque tá vendo aquela família com tanta vontade que
tenha o bebê naquele... que volte ao convívio familiar e a gente sabendo que aquilo ali
não vai acontecer.
É perceptível que ao compreender que o momento não mais possibilita cura, mas sim a
busca pela qualidade de vida do paciente que se encontra em cuidado paliativo, a
experiência do profissional com os familiares precisa estar baseada em uma
comunicação clara e efetiva, pois é do saber dos profissionais que em algumas
experiências, os pais continuam com esperanças que a criança irá se curar, requerendo
então a sensibilização e percepção das representações e limitações que permeiam a
família nesse processo de morte e o morrer e assim os auxilie nesse processo de
aceitação (POLES, 2009; MENIN, 2015).
Outro olhar para quando se vive uma situação com pacientes neonatais e pediátricos,
onde o prognóstico não pode ser mais o de cura, é o profissional de saúde levantar para
si próprio questionamentos sobre a existência inerentes à perspectiva da ordem natural
dos ciclos de vida (SILVA, 2015; BORGES, 2012), revelando e intensificando o
sentimento de impotência e frustração diante do processo de terminalidade precoce
(VERRI, 2019), suscitando outra discussão quanto ao suporte emocional que estes
profissionais necessitam, pois essas questões podem estar permeadas pela fragilidade
emocional e despreparo para lidar com tais pacientes e assim podem desencadear
prejuízos a sua integridade física e biopsicossocial (PRETO, 2009).
Um estudo (MACED0, 2019) apontou as estratégias de enfrentamento de profissionais
quando o equilíbrio emocional destes é alterado diante da iminência de morte de
crianças com câncer considerando toda a carga emocional para aceitação e vivência do
processo. As estratégias identificadas se baseiam em suporte psicológico das
instituições e dos próprios colegas de trabalho, além de capacitações institucionais
sobre o tema morte e o processo de morrer em busca de proporcionar um cotidiano
mais seguro e produtivo para estes profissionais (MACEDO, 2019).
Um dos discursos traz a perspectiva de que a equipe não deve criar expectativas aos
familiares e utilizar a sinceridade ao compreender a finitude da criança em cuidados
paliativos e o momento de encerramento do investimento terapêutico, como visto a
seguir:
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ENF 7: [...] não gerar uma expectativa pro familiar porque às vezes dependendo de
como tá o estado geral do paciente, ele [tem] alguns movimentos involuntários e a mãe
ou a família pensa que é alguma resposta e uma chance, né? De possibilidade. E eu
acho que a gente tem que ser o mais sincero possível com a família. Entender que tem
o momento que esse paciente vai entrar na paliação e a equipe precisa tá preparada,
que tem um momento que ele tem que parar a questão do investimento da terapêutica.
Sobre a transmissão clara de mensagem aos familiares, um estudo (PINHEIRO, 2009)
trouxe a percepção dos pais de crianças de uma unidade de neonatologia a respeito
dessa comunicação de má notícias, onde as famílias relatam que conseguem perceber
o conteúdo da notícia de forma positiva quando há clareza no conteúdo informado que
as fazem entender melhor o estado clínico da criança. A família ainda revela ou não
suas inseguranças, esperanças, forças e fraquezas a partir da forma com que a má
notícia lhe foi transmitida pelo profissional. Também perceberam que a comunicação
sofre influência do envolvimento do profissional com a família e o tempo de experiência
do profissional influencia na sua postura ao compartilhar as informações(PINHEIRO,
2009).
Assim, pode-se inferir que é primordial que o profissional, como também toda a equipe,
apresentem durante o processo a clareza ao repassar as informações para que a família
possa ser incluída e que significações comuns sejam reveladas aos envolvidos em
busca da transparência, confiança e da criação de valores morais que norteiam
condutas éticas, que proporcionem a análise e entendimento dos limites e perspectivas
(SILVA, 2011a.)

Conclusão

O cuidado paliativo em neonatos e crianças é uma experiência permeada por diferentes
sentimentos, representações e reflexões para todos os envolvidos na assistência. A
aceitação da terminalidade da vida precoce foi como um desafio encontrado não
somente na vivência dos familiares pela percepção dos Enfermeiros e Técnicos em
Enfermagem, mas também na vivência dos próprios profissionais, que procuram utilizarse da humanização, do apoio emocional e do respeito para auxiliar as famílias na
passagem de tal momento difícil. Alguns profissionais sentem-se frustrados por não ser
possível ver a cura tão almejada como prognósticos de seus pacientes, porém
entendem que naquele momento precisam ser o suporte emocional do paciente e
familiares.
Como esses resultados apontam que os profissionais também necessitam de um
suporte emocional. Por ser perceptível que tais frustrações e dificuldades de aceitação
podem comprometer a própria assistência e a integridade física e emocional destes, é
sugerido que essa nova discussão seja suscitada em estudos futuros, com a finalidade
de que mecanismos de auxílio ao profissional em lidar com o cuidado paliativo e tudo o
que este reverbera na assistência em saúde e na vida pessoal, sejam discutidos e
colocados em prática nos serviços de saúde.
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TÍTULO: Comparação entre as características estruturais e entre as atividades anti-IIa
e anti-Xa de dois heparinoides obtidos a partir do cefalotórax do camarão cinza.
Resumo
O câncer depende diversos eventos relacionados com efeitos relacionados a
coagulação. Visto isso, pacientes com câncer fazem o uso de heparina para tentar inibir
os eventos que auxiliam no desenvolvimento tumoral devido ao seu potencial
antitumoral, no entanto, esta gera um estado de hemorragico. Devido a isso, torna-se
limitado o uso da heparina na clínica, estimulando a busca por novos agentes
terapêuticos. Esse trabalho apresenta dois compostos obtidos a partir do
processamento do cefalotórax do camarão cinza Litopenaeus vannamei. Os composto
passaram por diversos ensaios comparativos, dentre eles: os ensaios de tempo de
coagulação, inibição da trombina e do fator-Xa,assim, esses foram feitos com intuito de
verificar os efeitos que esses heparinoides promovem nesses ensaios. O heparinoide
comprovou efeitos postivos assim como a heparina, no entanto, sendo menos danoso
a coagulção.
Palavras-chave: Cancer. Heparina. Coagulação. Trombina. Heparinoide.
TITLE: Comparison between structural characteristics and between the anti-IIa and antiXa activities of two heparinoids obtained from the gray shrimp cephalothorax.
Abstract
Cancer depends on several events related to coagulation-related effects. In view of this,
cancer patients use heparin to try to inhibit the events that assist in tumor development
due to its antitumor potential, however, this generates a hemorrhagic state. Because of
this, the use of heparin in the clinic is limited, stimulating the search for new therapeutic
agents. This work presents two compounds obtained from the processing of the gray
shrimp Litopenaeus vannamei cephalothorax. The compounds underwent several
comparative assays, among them: the clotting time assays, thrombin and Xa factor
inhibition, thus, these were done with the intention of verifying the effects that these
heparinoids promote in these assays. Heparinoid proved positive effects as well as
heparin.
Keywords: Cancer. Heparin. Coagulation. Thrombin. Heparinoid.
Introdução
O câncer é uma das doenças mais letais da atualidade. Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) o câncer foi responsável por 9,6 milhões de mortes a nível
global em 2018 e a expectativa é que até o ano de 2025 o câncer aumente em 50% o
número de casos no Brasil (OMS 2019). A partir desses dados alarmantes, é preciso
buscar soluções para cessar esse crescimento exponencial no número de mortes por
essa classe de patologia. Além disso, com a pandemia da COVID-19, pacientes em
tratamentos químicos e radioterápicos se tornam muito suscetíveis, se enquadrando no
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grupo de risco dessa doença, assim, se torna extremamente necessário a busca por
terapias alternativas que não provoquem tantos malefícios à imunidade dos pacientes.
O desenvolvimento do câncer geralmente é acompanhado por um estado de
hipercoagulabilidade resultante da hiperativação da cascata de coagulação,
predispondo o paciente oncológico à ocorrência de trombose, a segunda principal causa
de morte nesses indivíduos (MOLNAR et. al., 2007). O estado de hipercoagulabilidade
também está relacionado com a maior agressividade do tumor, uma vez que proteínas
da coagulação, como trombina (fator IIa) e fator Xa (FXa) são potentes indutores de
eventos importantes para a progressão tumoral, como migração celular e metástase
(MARAGOUDAKIS et al., 2001). Por essa razão, o tratamento do paciente oncológico
com heparina (HEP) um polissacarídeo com potente atividade anti-IIa e anti-Xa,
contribui não apenas para a prevenção dos eventos tromboembólicos, como também
contribui para o aumento da sobrevida desses indivíduos, devido às suas propriedades
antitumorais.
Porém a utilização da heparina também é potencialmente acompanhada por diversos
fatores de risco, tais como hemorragia, trombocitopenia (PIMENTA, YOSHIDA, ROLLO,
2016) e alguns casos já relatados de anafilaxia ocasionados por lotes contaminados
(JUNQUEIRA, VIANA, PEIXOTO, 2011). Visto isso, sabe-se que a heparina possui
alguns mecanismos que diminuem a formação de tumores, portanto, necessita-se de
alguma molécula que possua função semelhante, ou seja, que tenha atividade anti-IIa
e anti-Xa, no entanto, que possua menos efeitos adversos. Essas biomoléculas são
chamadas de heparinoides, cuja ocorrência já foi identificada em diversos invertebrados
marinhos
(BHAKUNI,
RAWAT,
2005).
No presente trabalho, será realizada a caracterização estrutural de dois heparinoides
extraídos do camarão cinza, bem como, será explorada a sua influência sobre as
atividades das proteases da coagulação (trombina e fator-Xa) e no tempo de
coagulação, de forma comparativa.

Metodologia

1. Extração e purificação do heparinóide
Inicialmente, aproximadamente, 14 kg de cefalotórax (cabeças) do camarão
Litopenaeus vannamei foram triturados e submetidos ao processo de delipidação com
acetona por 48 horas. Após trituração e secagem foi obtido um pó cetônico, o qual foi
homogeneizado com cloreto de sódio (NaCl) 1,0 M (1L/Kg) e submetido à degradação
com enzima proteolítica superase por um período de 24 horas, a 60°C. Posteriormente,
o material obtido foi complexado com resina de troca-iônica, à temperatura ambiente
durante 24 horas. Em seguida, ocorreu um processo de filtração da resina e passou por
uma lavagem com água destilada a 50°C, seguidamente, de uma eluição da resina com
NaCl 3,0M por um período de 6 horas em agitação, com o intuito de remover os
polissacarídeos adsorvidos à resina. A próxima etapa foi filtrar a resina e após isso o
filtrado foi precipitado com metanol. Por fim, o material foi centrifugado e obteve-se um
extrato de glicosaminoglicanos (GAGs) que foi nomeado como fração F-3,0 M.
2. Fracionamento com acetona
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Os GAGs pertencentes a fração F-3,0M foram separados em diferentes frações após o
fracionamento com volumes crescentes de acetona. Primeiramente, à fração F-3,0M
adicionou-se acetona na proporção 0,5:1 (v/v) e o material foi mantido a 4ºC por 18h
para gerar precipitação. O precipitado foi coletado por centrifugação e denominado F0,5A. Ao sobrenadante foi adicionado acetona para obter uma solução com proporção
final de 0,7:1 (v/v), a qual foi submetida às mesmas condições de precipitação
anteriormente descritas, obtendo-se, ao final, a fração denominada F-0,7A. A
identificação dos glicosaminoglicanos obtidos por esse processo foi feita por
eletroforese em gel de agarose.
3. Purificação dos heparinóides por cromatografia de troca-iônica
Os heparinoides foram purificados a partir da fração F-0,7A por meio de cromatografia
de troca-iônica em DEAE-Sephacel, seguida de uma eluição com molaridades de
valores crescentes de NaCl (0,5; 0,8; 1,0 M). As frações resultantes passaram por uma
dosagem com ácido urônico, a fim de detectar a presença de glicosaminoglicanos.
Posteriormente, as frações que apresentaram GAGs foram liofilizadas e submetidas a
uma cromatografia de gel filtração em Sephadex G-25 para remoção do sal. Os
heparinoides obtidos foram chamados de HP08M e HP1M.
4. Determinação da Massa Molecular dos heparinoides
A massa molecular dos heparinoides será determinada por meio do sistema de
cromatografia de permeação de gel (GPC, do inglês Gel Permeation Chromatography),
acoplado ao sistema HPLC. Alíquotas de 20 µL (10 mg/mL em 0,3 mol/L de acetato de
sódio) foram aplicadas ao sistema GPC-HPLC em coluna BioSep. A taxa de fluxo foi de
0,5 mL/min e a determinação foi feita em luz UV a 234 nm. A coluna foi previamente
calibrada com polissacarídeos de pesos moleculares conhecidos.
5. Efeito dos heparinoides sobre o tempo de coagulação
O tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) foi avaliado em triplicata usando o
coagulômetro Quick timer. Para isso, 100 µL de plasma humano citratado contendo Hep
de mamíferos ou os heparinoides (0,1 – 15 µg/mL), foram incubados a 37°C por 1 min.
Em seguida, 100 µL de cefalina foram adicionados e a mistura foi incubada por 3 min, a
37°C. Após esse período, 100 µL de CaCl2 0,025 mol/L serão colocados e o tempo de
coagulação será medido.
6.Efeito dos heparinoides sobre as proteases da coagulação
6.1. Efeito sobre a atividade da trombina (efeito anti-IIa)
O efeito do HP08M e do HP1M sobre a atividade da trombina foi investigado por meio
do Kit ACTICHROME® heparin - anti FIIa. Primeiramente, 50 μL de AT foram incubados
a 37°C por 2 min na presença de concentrações crescentes de heparina ou dos
heparinoides. Logo após, 50 μL de trombina bovina forma adicionados a cada poço,
homogeneizados e incubados a 37°C por exatos 2 min. Conseguinte, foram adicionados
50 μL do substrato cromogênico. A mistura foi incubada a 37°C por mais 2 min. A reação
foi interrompida pela adição de 50 μL de ácido acético a 30% e a leitura foi realizada a
405 nm.
6.2 Efeito dos heparinoides sobre a atividade do Fator Xa (atividade anti-Xa)
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Para investigar se o HP08M e o HP1M são capazes de inibir o fator Xa, foi utilizado o
kit Biophen Heparin Anti-Xa. Primeiramente, 40 μL de antitrombina foram incubados a
37°C por 2 min na presença de concentrações crescentes de heparina ou dos
heparinoides e em seguida, diluídos em tampão pH 8.4 (0,05 M Tris, 0,175 M NaCl,
0.0075 M EDTA, contendo 0.1% de glicol polietileno). Logo após essa etapa, 40 μL de
FXa bovino foram adicionados a cada poço, homogeneizados e incubados a 37°C por
2 min. Em seguida, 40 μL do substrato cromogênico para FXa foram adicionados,
homogeneizados e incubados a 37°C mais 2 min. A reação foi interrompida pela adição
de 80 μL de ácido acético a 30% e a absorbância foi mensurada a 405 nm.
7. Análise estatística
Os resultados foram expressos como a média ± DP (desvio padrão) ou média ± SEM
(erro médio padrão) e analisadas por ANOVA. Os grupos foram comparados entre si
pelo teste de Tukey-Kramer. Foram considerados significativamente diferentes os
valores com p<0,05.

Resultados e Discussões
Resultados
1. Análise da Massa Molecular dos heparinoides
A massa molecular estimada para o HP1M foi 26 kDa, por meio do sistema GPC-HPLC.
No caso do HP08M, a massa molecular foi estimada em 15 kDa.A heparina utilizada já
possui massa molecular definida e indicada no rótulo do frasco pelo fabricante, sendo
esta de 15 kDa. A tabela 1 apresenta a comparação entre esses valores.
2. Análise do efeito do HP1M sobre o tempo de coagulação
O ensaio que mede o Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) avalia os
componentes envolvidos na via intrínseca da cascata de coagulação. Como observado
na Figura 1, diferentemente da heparina e do HP08M, o HP1M não foi capaz de alterar
o tempo de coagulação em nenhuma das concentrações testadas.
Figura 1: Análise comparativa das alterações proporcionadas pelos heparinoides e a
heparina no tempo de coagulação
3. Análise do efeito dos heparinoides sobre as proteases da coagulação
Sobre a capacidade de inibição do fator Xa (FXa) e da trombina (FIIa), por meio de
ensaios cromogênicos, revelaram que o HP1M também não foi capaz de inibir a ação
do FXa de modo satisfatório assim como a heparina o faz (28% de inibição contra 98%
da heparina). Por outro lado, da mesma forma que a heparina, o HP1M apresentou uma
inibição significativa do FIIa já na primeira concentração testada (aproximadamente 94%
com 1,0 μg/mL).
Sobre a capacidade de inibir a atividade da trombina (FIIa), na menor concentração
testada (0,5 µg/mL), a Hep inibe 55,3% da atividade, enquanto que o HP08M, nessa
mesma concentração, apresenta um efeito inibitório superior, alcançando 90,7% de
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inibição. Com relação à inibição do fator Xa, a Hep apresenta um efeito ligeiramente
superior quando comparado ao efeito do HP08M, alcançando 100% de inibição na
concentração de 0,3 µg/mL. Nessa mesma concentração, o heparinoide de L. vannamei
inibe 85% da atividade do fator Xa. Portanto, em comparação entre o HP1M e o HP08M
(Figura 2), é reconhecido que ambos possuem uma inibição considerável do fator IIa,
no entanto, quando se trata do fator Xa, o HP08M apresenta uma porcentagem de
inibição muito superior ao do HP1M (85% e 28%, respectivamente).
Discussão
A heparina ao longo de anos de estudo vem mostrando que possui influência direta na
diminuição ou até inibição de determinados eventos favoráveis à tumorigênese. Isso
ocorre, principalmente, porque a heparina inibe a trombina e o fator Xa, inibindo, dessa
forma, as ações dessas moléculas sobre o desenvolvimento tumoral. Por causa disso,
ela é empregada no tratamento de pacientes oncológicos. Todavia, também são
conhecidos os efeitos colaterais graves que a heparina provoca sobre a hemostasia do
indivíduo, estimulando a busca por análogos com potencial terapêutico semelhante,
mas com pouca interferência na hemostasia do indivíduo. Com base nisso, variados
estudos vêm mostrando que invertebrados marinhos, principalmente moluscos,
tunicados e crustáceos, apresentam-se como uma fonte importante de diferentes
heparinoides com potencial terapêutico (DIETRICH et al., 1999; CHAVANTE et al.,
2000; MEDEIROS et al., 2000; PAVÃO, 2002; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al.,
2013; ALVARENGA JR. et al., 2014; CHAVANTE et al., 2015).
Diante disso, foi comparada, primeiramente, a massa molecular de dois heparinoides
(HP1M e HP08M) e em seguida, realizada uma análise comparativa dos efeitos desses
compostos sobre o tempo de coagulação e sobre a inibição das atividades do fator IIa
e fator Xa.
Inicialmente, os heparinoides passaram por um processo de purificação a partir da
fração F-0,7A após cromatografias de troca-iônica em DEAE-Sephacel e de gel filtração
em Sephadex G-25. Os resultados observados para a massa molecular do HP1M são
interessantes de analisar pois, podem estar sendo influenciados pelo seu alto grau de
sulfatação. Também é interessante que esse valor se aproxima mais dos valores para
o condroitim sulfato de mamíferos, enquanto que a massa molecular do HP08M está
mais próxima da heparina.
Com relação ao ensaio anticoagulante, foi apresentado que o HP08M isolado do
camarão é capaz de inibir a formação do coágulo por meio da via intrínseca da
coagulação, embora o efeito observado tenha sido inferior ao da heparina de mamíferos.
Por outro lado, o HP1M foi incapaz de prologar o tempo de coagulação. Mas, é
interessante observar que os dois compostos inibem quase 100% da atividade da
trombina. Com realção à inibição do fator Xa, o HP08M foi mais eficiente. Esses
resultados podem refletir diferenças estruturais entre os dois compostos e à maior
semelhança entre o HP08M e a heparina de mamíferos.Destaca-se, ainda, que nos
planos de trabalho anteriores, foi constatado que o HP08M possui um baixo efeito
hemorrágico quando comparado à Hep. Esse resultado está de acordo com estudos
prévios, os quais demonstraram que não existe relação entre atividade hemorrágica e
atividade anti-Xa ou inibição da coagulação sanguínea (NADER, TERSARIOL,
DIETRICH, 1989; BOUÇAS et al., 2012).
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Conclusão
A partir do estudo realizado objetivando fazer uma análise comparativa entre
propriedades físicas e funcionais de dois heparinóides extraídos do camarão cinza
(HP1M e HP08M) ficou elucidado que ambos interferem em algum elemento da
coagulação, o HP08M altera o tempo de coagulação e realiza inibição dos fatores IIa e
Xa, enquanto o HP1M apresenta inibição significativa apenas para o fator IIa, portanto,
ambos possuem efeito anticoagulante. A partir do que foi demonstrado e comparado,
vemos que ambos os heparinoides possuem características importantes. Nos planos de
trabalho anteriores já foi comprovado que o HP08M pode ser um modelo interessante
para os estudos que visam o desenvolvimento de novos fármacos e terapias para
tratamento de câncer, todavia, com o que foi apresentado no presente trabalho, é válido
pontuar
que
o
mesmo
se
aplica
ao
HP1M.
Além disso, no contexto que vivemos, em meio a pandemia do novo coronavírus, se
torna urgente criar uma estratégia para iniciar testagem para uso de terapias que sejam
menos lesivas à imunidade de pacientes oncológicos, pois, esses se encaixam em
grupo de risco e a partir disso, tratamentos quimio e radioterápicos podem deixar esses
indivíduos mais susceptíveis a adquirir a COVID-19.
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Tabela 1 - Análise comparativa da massa molecular em kDa de dois heparinoides
extraídos do camarão cinza e da heparina.

Figura 1 - Análise comparativa das alterações proporcionadas pelos heparinoides e a
heparina no tempo de coagulação
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Figura 2: No primeiro gráfico (esquerda), está representada a análise comparativa da
capacidade de inibir a atividade do fator IIa pelos heparinoides e a heparina. No segundo
gráfico (direita), têm-se o mesmo objetivo só que para a inibição do fator-Xa
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TÍTULO: Mapeamento das práticas de cuidados à saúde de povos tradicionais em Santa
Cruz-RN
Resumo
As práticas em cuidado à saúde coexistem fazendo parte do vasto sistema em saúde,
que deveria abarcar recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais,
para de fato o Sistema Único de Saúde cumprir suas diretrizes de universalidade,
equidade e integralidade. É necessário se atentar aos determinantes étnicos-culturais,
que compõem os elementos influenciadores do processo de saúde-doença e cuidado
da pessoa/usuário. Para a integração das práticas de cuidado ao sistema é fundamental
o mapeamento das práticas tradicionais e/ou populares de cuidado em saúde, no caso
desta pesquisa faremos o mapeamento social nos territórios em saúde de Santa CruzRN, sendo essa cidade sede da V região URSAP (Unidade Regional de Saúde Pública)
e um dos polos de saúde da região. Para tanto, foi realizado um formulário on-line pela
plataforma Google Forms com questões acerca do território em saúde do município,
sendo esse, apresentado a profissionais do âmbito, e analisado através do Método de
Estimativa Rápida para um diagnóstico situacional do referido território em saúde.
Palavras-chave: Determinantes socioculturais em saúde; Práticas de cuidado; UBS
TITLE: Mapping health care practices of traditional peoples in Santa Cruz-RN
Abstract
Health care practices coexist as a part of the vast health system, which should cover
basic resources based on traditional knowledge, so that the Brazilian Unified Health
System (Sistema Único de Saúde - SUS) accomplishes its universality, equity and
integrity guidelines. It is necessary to pay attention to the ethnic-cultural determinants,
which compose the elements that influence the health-disease process and care for the
person/user. Mapping traditional practicing and/or popular health care is essential to
make sure all this health care practices are being integrated to the system, in case of
this research it will be done a health territory social mapping in Santa Cruz-RN, which is
the main city of the URSAP (Unidade Regional de Saúde Pública) and one of the health
poles on the region. Therefore, an online form was created using the Google Forms
platform with questions related to the city's health territory, which was presented to the
area's professionals, and analyzed using the Rapid Estimation Method for a situational
diagnosis of that health territory.
Keywords: Keywords: Sociocultural determinants in health; Care practices; UBS
Introdução
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Introdução
Este estudo tem como pretensão contribuir na produção de informações para o
desenvolvimento adequado do Sistema Único de Saúde, uma vez que fatores étnicoculturais podem estar relacionados à produção das iniquidades em saúde, expondo
segmentos da população a uma condição de maior vulnerabilidade social e em saúde.
Assim, torna-se relevante apreender outros sistemas de cuidados em saúde e localizar
nas suas práticas formas de cuidado que correspondem às formas de viver e
compreender saúde.
Se partirmos do fato de que, os sistemas de conhecimentos emergiram através de
processos históricos socioculturais e não necessariamente de estabelecimento de leis
universais que regem o mundo, podemos reconhecer que existem outras formas de
produzir conhecimentos sobre o processo de saúde-doença-cuidado, para além do
sistema biomédico.
Para Langdon (2009), existem diversos sistemas médicos e todos são construtos
socioculturais, tendo suas limitações para resolver agravos de saúde. É partindo desse
pressuposto que Kleimman (1980) sugere que as práticas de cuidado à saúde, inclusive
a biomedicina, sejam vistas como sistemas culturais. Para ele, os componentes
fundamentais dos sistemas de cuidados de saúde são “os curadores” e os “pacientes”,
não podendo ser compreendidos fora deste contexto, que leva em consideração que
tanto a doença como a cura fazem partem do sistema de cuidado à saúde. De acordo
com este autor, dentro deste sistema de saúde, estas categorias são articuladas como
experiências culturalmente construídas.
Sendo assim, as crenças sobre o processo de saúde-doença-cuidado estariam sempre
ligadas a intervenções terapêuticas específicas, constituindo sistemas de conhecimento
e ação. Desse modo, elas não podem ser entendidas separadamente da forma como
são colocadas em práticas. Isto porque, em cada sistema cultural de saúde, a doença é
percebida, interpretada e rotulada de determinada maneira, e formas de diferentes
cuidados são aplicados. Se analisarmos o processo saúde-doença-cuidado também
pelas dimensões culturais, para além das determinações socioeconômicas, veremos
que estas dimensões constituem aspectos fundamentais para operacionalização do
princípio da equidade e, consequentemente, o enfrentamento das iniquidades em
saúde.
Partindo do pressuposto de que, as dificuldades de diálogos entre os saberes
tradicionais e os saberes biomédicos, sobretudo, no caso de povos tradicionais, revelam
reprodução de iniquidades relacionadas a práticas estigmatizantes de caráter étnicocultural e social. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi mapear as práticas de
cuidado em saúde de povos tradicionais, na cidade de Santa Cruz/RN, considerando
suas práticas como uma das práticas possíveis de saúde que podem corraborar com o
sistema oficial (SUS) no processo de acolhimento e entendimento das necessidades de
saúde da população.
Entretanto, é importante frisarmos que, durante a execução desse projeto, o mundo se
deparou com a pandemia do COVID-19, portanto, muito do que foi planejado, no que
diz respeito à metodologia original do projeto, precisou ser mudado ou totalmente refeito
em seu decorrer. Outro importante aspecto, que durante o texto será mais explorado, é
a relação entre a dificuldade do acesso a informações sobre a rede de saúde da cidade
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e o cunho político que a mesma representa para a população, em especial num ano de
Eleições Municipais.
A estratégia de mapeamento das práticas foi modificada para adequar ao novo cenário,
antes nosso objetivo seria localizar os terapeutas populares saúde (rezadeira, raizeiros,
benzedeiras, mães e pais de santos etc) e realizar entrevista e estudo de casos com as
terapeutas, além de observar o cenário de atuação das terapeutas. As técnicas
utilizadas além da entrevista seria o diário de campo e para análises das narrativas
produzidas no estudo, faríamos uma análise temática.

Metodologia

Mas como veremos mais detalhado abaixo, na seção “metodologia”, decidimos primeiro
realizar um diagnóstico situacional de saúde das Unidades Básicas de Saúde de Santa
Cruz onde iríamos realizar a busca ativa das terapeutas.
Assim o objetivos iniciais seriam:
Objetivos
Objetivo Geral: Mapear as práticas tradicionais e/ou populares de cuidado em saúde
nos territórios em saúde de Santa Cruz-RN;
Objetivos específicos: - Identificar as comunidades tradicionais em Santa Cruz-RN; Identificar as práticas de cuidados das comunidades tradicionais em Santa Cruz-RN; Identificar as principais práticas populares de cuidado em saúde em Santa Cruz-RN;
Com as adequações, dada a pandemia da COVID-19, passamos adotar como objetivos:
Objetivo Geral: Elaborar um diagnóstico situacional de saúde das Unidades básicas de
Santa Cruz-RN
Objetivos específicos:
Identificar quem são os profissionais de saúde atuante na UBS, quais seus marcadores
sociais?
- Conhecer as práticas de cuidado de saúde oferecidas na UBS;
- Identificar a gestão de funcionamento da UBS;
- Identificar os principais agravos de saúde do território em saúde
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva de caráter quantitativo na tentativa de
apresentar um diagnóstico situacional de saúde do município de Santa Cruz - RN.
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Para atingir os objetivos propostos, foi realizado um formulário com questões acerca do
território em saúde, sendo esse, apresentado de modo online através da plataforma
Google Forms (anexo I), onde as pessoas participantes aceitaram, primeiramente, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que então pudessem
prosseguir com o questionário constituído por questões objetivas de múltipla escolha.
Tendo como público alvo os profissionais de saúde das UBS’s de Santa Cruz-RN), essa
pesquisa busca compreender e elaborar um diagnóstico situacional das práticas de
saúde do município supracitado. Para isso foi utilizado, então, o método de Estimativa
Rápida descrito por Campos, Faria e Santos (2010, p.36), como um modo de se obter
informações sobre um conjunto de problemas bem como seu enfrentamento em um
curto período de tempo. Os autores também relatam que aqui o termo "rápida" referese ao período de tempo de coleta e análise dos dados.
Prosseguindo com uma perspectiva dos autores acima citados, o questionário curto
apresentado aos participantes é um importante instrumento capaz de levantar os dados
necessários para subsidiar o planejamento, produzindo, desse modo, informações que
auxiliem no diagnóstico situacional em saúde de Santa Cruz - RN, principal objetivo da
referida pesquisa.
Além do questionário, base para o diagnostico situacional em saúde, foram realizado
análise documental do “Plano Municipal de Saúde de Santa Cruz-RN” e pesquisa de
dados do IBGE (Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas) e nos sistemas de
informações em saúde como o DATASUS.

Resultados e Discussões

Resultados e discussões
Não obtivemos êxito com as respostas dos questionários. Enviamos os questionários
online para coordenação de Atenção Básica, solicitando sua colaboração com a
pesquisa, enviando para os profissionais de saúde, as mensagens não foram
respondidas. Assim, abaixo segue apenas análises dos bancos de dados e informações
do IBGE, DATASUS e análise do Plano Municipal de Saúde de Santa Cruz-RN
Caracterização do Município
O município de Santa Cruz, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, na
mesorregião Agreste Potiguar, de acordo com os dados do último censo realizado em
2010, retirados do portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta
com aproximadamente 35.797 habitantes, mas em 2019, estimou-se um aumento de
quase 4.000 habitantes no município, os números equivalem a população total, sem
distinção entre zona urbana e rural. Os dados concernentes ao número populacional por
religião, no ano de 2010, apresentam que em Santa Cruz a religião com maior número
de praticantes é a Católica Apostólica Romana, contabilizando aproximadamente
30.519 pessoas. Praticantes Evangélicos não ultrapassam um número de 4.000 e
Espíritas não completa nem uma centena de pessoas (IBGE, c2017). Outras expressões
de religiosidade nem sequer chegam a constar nos dados informados no portal do IBGE.
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Em relação aos dados sobre renda, a atualização em 2018 registra que 49% dos santacruzenses tem rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por pessoa. Já em
relação aos trabalhadores formais a média é de 1.8 salários mínimo (IBGE, c2017). Em
2010, 59,41% dos cidadãos encontram-se vulneráveis à pobreza, além disso, a
porcentagem relacionada a jovens com idade a partir de 18 anos, que não concluíram
o fundamental e possuem trabalho informal é de 51,53% (Atlas Brasil, 2013).
No âmbito da Saúde, os índices referentes a taxa de mortalidade por cor/raça da V
região de saúde em Santa Cruz, no período a junho de 2020, os números apresentados
são de pessoas brancas (6,67), pardas (6,05), amarela (3,92), sem informação de
cor/raça (9,90), já a população preta consta um número inferior a zero no banco de
dados (DATASUS, 2016).
Os índices relacionados a urbanização do município registram um número muito baixo
quando se trata da urbanização das vias públicas, já que para ser adequada é
necessário a construção de calçadas, bueiros, meio-fio e pavimentação, neste caso,
apenas 1.6% das moradias são contempladas com a urbanização adequada, dados
referentes apenas a zona urbana da cidade. E a porcentagem de residências que
possuem rede de esgoto sanitário adequada é de 81.2% (IBGE, c2017).
Ademais, ainda de acordo com o censo de 2010, aproximadamente 86,96% dos
domicílios possuem água encanada, 98,55% de energia elétrica e a coleta de lixo
engloba 98,52% das moradias (Atlas Brasil, 2013).
Considerações gerais sobre unidades básicas de saúde do município de Santa
Cruz/RN:
As informações a respeito foram retiradas do plano municipal de saúde 2018-2021, já
que não foi obtido informações quando contatado a coordenação geral. O território
investigado se localiza no município de Santa Cruz/RN de acordo com o IBGE a
população estimada para o ano de 2020 seria de 39.988 habitantes, entre seus dados
sobre a população é possível encontrar um levantamento enquanto religião, porém
aparecendo apenas as religiões católica apostólica romana, evangélica e em baixa
quantidade a religião espírita. Em 2018 ainda segundo o IBGE, “A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 10.0%” com salário médio mensal entre
os trabalhadores de 1,8 salários mínimos. Em relação ao território e a saúde a cidade
de Santa Cruz/RN apresenta 81.2% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 56,4 de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1.6% de
domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro,
calçada, pavimentação e meio-fio).
É importante destacar que Santa Cruz é um polo da Região Trairi sendo sede da V
região URSAP (Unidade Regional de Saúde Pública), abarcando 21 municípios, nela
encontra-se o hospital universitário Ana Bezerra (HUAB) e o hospital regional do
município que hospeda os municípios vizinhos e entre outros aparelhos de saúde. Os
elementos constitutivos das redes de atenção a saúde segundo Mendes (2001) são a
população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde, sendo assim de
grande relevância a pesquisa se debruçar a comunidade, conhecendo seu território com
foco em aspectos étnicos raciais e outras práticas de cuidado e estabelecer esse contato
com o sistema de saúde.
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As unidades básicas de saúde (UBS), fazem parte da atenção básica, sendo o primeiro
nível de atenção a saúde e frequentemente o primeiro contato da comunidade, nela se
compete a regulação, promoção e vigilância a saúde, tem como serviço “Programa de
Saúde da Família/Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo prioritário na
organização de seus serviços, objetivando a expansão e consolidação da atenção
básica. O município conta com 12 equipes da ESF com cobertura de 100% da
população e 12 Equipes de Saúde Bucal, com cobertura de 100% da população.” (PMS,
2018) ainda constando com a estratégia amamenta e alimenta o Brasil como atividade
de rotina nas UBS. O território possui 6 (seis) unidades básicas de saúde e uma unidade
básica móvel, sendo elas localizadas nos bairros: Centro, Conjunto Conego Monte,
DNER, Maracujá, Paraíso I e II e no campo rural, destacando um dos problemas
apresentados no plano municipal ser a “Insuficiência da oferta de serviços da média e
alta complexidade ambulatorial na sede e Zona Rural do município.” (PMS, 2018).
Informações a partir da disciplina saúde e cidadania e pelo site CNES e informações
dos conselheiros de saúde:
A unidade básica de saúde do DNER consta com 6 agentes de saúde e 17 integrantes
na equipe se dividindo entre médicos, dentistas e enfermeiros. Os agentes dividem as
famílias entre si para deixar equilibrado, em média são 128 famílias por agente, onde
passam nas casas fazendo orientação, prevenção e promoção da saúde.
A unidade básica de saúde do Maracujá existe há 16 anos e, desde então, vem trazendo
grandes benefícios ao mesmo: sala de triagem, sala de vacina, sala de enfermagem,
sala de curativos e consultórios para atendimento médico e odontológico. Contendo 23
funcionários se distribuindo em 7 agentes de saúde, médicos, enfermeiros, digitador,
faxineiros, farmacêuticos e auxiliares em enfermagem e saúde bucal.
A unidade básica de saúde do Centro consta com 31 funcionários na equipe sendo
distribuídos em 14 agentes de saúde e profissionais como médicos, faxineiro, digitador,
auxiliar de na saúde bucal, atendente de farmácia e enfermeiros.
A unidade básica de saúde do Conego monte contém 31 funcionários, sendo 14 agentes
de saúde, dois enfermeiros, um faxineiro, quatro auxiliares de enfermagem, dois
auxiliares em saúde bucal, um gerente administrativo, dois dentistas, um digitador, um
farmacêutico, dois médicos e um atendente de farmácia.
A unidade básica de saúde do Paraíso I atende 1800 famílias. Funciona de segunda a
sexta, com atendimentos médicos e domiciliares, a equipe consta com 31 funcionários
sendo 12 agentes de saúde e contendo médicos, auxiliares em enfermagem, auxiliares
em saúde bucal, farmacêutico e gerentes administrativos
A unidade básica de saúde do Paraíso II consta com uma equipe de 28 pessoas,
apresentando 10 agentes de saúde, um faxineiro, um digitador, um atendente de
farmácia balconista, um farmacêutico, um agente administrativo, médicos, enfermeiros
e auxiliares na saúde bucal e de enfermagem.
A UBS do conjunto bom sucesso é uma unidade rural, contando com um ambulatório
contando com 35 na equipe sendo 18 agentes comunitários e enfermeiros, médicos,
auxiliares em enfermagem e auxiliares na saúde bucal.
Rede de atenção à saúde e assistência Santa Cruz/Rio Grande do norte - Brasil
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Em 2011 o Decreto nº 7.508, do dia 28 de junho, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre sobre a organização do Sistema Único de Saúde
- SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa
(Mendes, 2011).
Para entendermos a organização de uma rede de saúde e assistência, como a do
município de Santa Cruz/RN, devemos considerar, a partir e para efeito desse decreto,
alguns conceitos e definições presentes na própria estrutura do decreto, sendo esses:
Região de saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupametos de
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços
de saúde;
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde: acordo de colaboração firmado entre
entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde
na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores
e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que
serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais
elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde;
Portas de entrada: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS;
Comissões Intergerstoras: instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS;
Mapa da Saúde: descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações
e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos
indicadores de saúde do sistema;
Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência
à saúde;
Serviços Especiais de Acesso Aberto: serviços de saúde específicos para o atendimento
da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento
especial;
Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica: documento que estabelece: critérios para o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os
medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
A partir dessas definições será apresentado um resumo do Mapa da Saúde e a Rede
de Atenção à Saúde da cidade de Santa Cruz/RN. É importante frisar que durante a
criação desse texto o mundo passa por uma crise econômica e de saúde devido a
pandemia do COVID-19, portanto o mesmo se baseia na experiência do autor como
estudante e usuário da rede, assim como no Plano Municipal de Saúde (2018-2021) da
cidade de Santa Cruz. Outro aspecto importante durante esse mesmo processo de
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criação do texto se dá pela falta de contato com os agentes de saúde do município,
assim como a falta de contato com o serviço dada a atual situação citada acima.
Todos esses fatores levam a uma defasagem de informações gritantes relacionadas a
apresentação de um panorama da atual situação do mapa da saúde e da rede de
atenção do município. É importante frisarmos também a falta de informação sobre como
esses serviços tem funcionado durante o período atual de pandemia. Levando em conta
os fatores que nos demarcam uma situação específica e peculiar para uma
apresentação e possível análise do Mapa de Atenção Integral a Saúde do município,
prossigamos.
Assim como consta no PMS(2018-2021) da cidade de Santa Cruz, a configuração das
redes de atenção precisam atender a requisitos específicos para manutenção de seus
modelos operacionais, sendo esses: definições de território, realização de diagnóstico
situacional inerente ao território/região; construção de uma situação desejada para os
serviços de atenção primária, assim como dos outros níveis e serviços de apoio; criação
de sistemas logístico de suporte e criação de sistema de regulação e governança.
Pensando numa rede de saúde e atenção regionalizada e hierarquizada como
mencionado na Lei nº 8.080, encontramos como porta de entrada e encaminhamento
para todo e qualquer serviço as Unidades Básicas de Saúde (UBS), tendo a Estratégia
de Saúde da Família(ESF) como modelo referência para organização dos serviços,
objetivando a expansão e consolidação da atenção básica. Abaixo iremos conferir a
configuração da rede de saúde do município.
ATENÇÃO BÁSICA
O município de Santa Cruz conta com 12 equipes da Estratégia de Saúde de Família e
12 Equipes de Saúde bucal espalhadas pela atenção primária. Em cada bairro da cidade
é possível encontrar uma UBS, sendo o Paraíso o único bairro com mais de uma UBS
devido ao tamanho e densidade demográfica, além disso o município conta com uma
unidade móvel, somando ao todo 8 UBS. Além das UBS’s o município também conta
com 1 unidade do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que trabalha com a
base das ESF. É importante lembrar que a atenção básica serve como porta de entrada
e encaminhamento para todos os outros serviços da rede.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A vigilância em saúde se concentra na articulação e promoção de ações de promoção,
prevenção, cura, reabilitação e atenção intersetorial. A mesma encontra-se dividida
entre vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e da saúde do trabalhador. Tendo
em Santa Cruz apenas uma unidade de Vigilância em Saúde.
REDE DE ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL
Uma rede que se caracteriza a partir da estratégia de garantir e assegurar as mulheres
o planejamento reprodutivo, à gravidez, ao parto e ao puerpério, assim como as crianças
o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Santa
Cruz conta com o Hospital Universitário Ana Bezerra, referência e serviço para toda
região.
REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA
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Essa rede tem como serviço prestar socorro e auxílio à população em casos de urgência
e emergência (sendo entendido como situações em que o paciente tem risco de morte).
O município de Santa Cruz conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e com uma Unidade de Pronto Atendimento que atualmente se encontra em
construção.
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Essa rede conta com serviços de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental, assim atenção à saúde de pessoas com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas. No município se encontram 2 Centros de
Atenção Psicossocial(CAPS), sendo uma unidade CAPS II, que promove atendimento
a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo
uso de substância psicoativas, e uma unidade CAPS AD em fase de implementação
que promove atendimento também a todas as faixas etárias e se especializa em
transtornos pelo uso de álcool e outras drogas.
REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Essa é uma rede de atenção específica à saúde de pessoas com deficiência, o
município conta um Centro de Reabilitação (CER) que desenvolve ações integradas
com a rede para a recuperação de pessoas portadores deficiências.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
O município de Santa Cruz conta com uma Central de Abastecimento
Farmacêutico(CAF), que é responsável pelo armazenamento de medicamentos, com
recepção, estocagem e distribuição de forma correta. Além da organização de ações de
assistência farmacêutica, de acordo com os serviços de saúde.
ATENÇÃO AMBULATÓRIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR
Santa Cruz é o município polo da 5ª Região de Saúde, tendo na sua jurisdição 21 outros
municípios. A rede hospitalar do município conta com 2 hospitais, sendo um deles o
Hospital Universitário Ana Bezerra citado anteriormente, referência em atendimento
materno-infantil e o outro o Hospital Regional Aluízio Bezerra, com serviços de urgência
na média e alta complexidade, também como referência de toda 5ª Região de Saúde.
Ambos os hospitais se constituem a partir da integralidade do cuidado, concebido de
forma ampliada e integrada, respondendo situações de maior complexidade e
gravidade.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA(SAE)
O SAE é um serviço especializado para pessoas que vivem com HIV/AIDS e outras
IST’s, funcionando no Hospital Regional Aluízio Bezerra e contando com equipe
multiprofissional e conta com equipe multiprofissional formada por psicóloga,
farmacêutica, serviço social, médica infectologista, enfermeira e técnica de
enfermagem.
CLÍNICA INTEGRADA/FACISA E OUTROS SERVIÇOS
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Além das redes de serviço listadas acima a cidade de Santa Cruz conta com uma Clínica
Integrada com serviços especializados em enfermagem, nutrição, fisioterapia e
psicologia ofertados de forma gratuita por alunos, professores e técnicos dos cursos da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí.

Conclusão

Considerações Finais
Em nossa experiência, durante este momento crítico, como apontamos acima foi difícil
a realização da pesquisa. Não obtivemos êxito para atingir os objetivos iniciais da
pesquisa. Nossa pesquisa conseguiu aprovação no comitê de ética em novembro de
2019. Neste sentido, de agosto a outubro, elaboramos os roteiros de entrevistas, e
realizamos reuniões em equipe em diálogo com o projeto maior para prepararmos nossa
entrada em campo, além disto também realizamos estudos de textos, após aprovação
realizamos a sondagem em campo, fomos as Unidades Básicas de Saúde apresentar a
pesquisa e iniciar a primeira sondagem e reconhecimento do campo e os pré-testes de
pesquisa (Novembro a janeiro). Entretanto, neste momento, já tivemos problemas. Os
gerentes e alguns profissionais cargo temporário ou até mesmo efetivos foram afastados
ou foram transferidos de território em saúde, o que impactou neste primeira entrada em
campo. Assim, esperamos o processo de organização do cotidiano do serviço e
retornamos após o feriado de 2020, mas deparamos com a pandemia.
A pesquisa encontra sem dados substanciais primários, mas dados secundários que
não correspondem necessariamente a realidade do território em saúde. Esperamos
voltarmos as campo após normalização da crise de saúde pública para continuarmos
nossas atividades de pesquisas e concluir o projeto maior.
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TÍTULO: Avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) nos parâmetros
macroscópicos da inflamação intestinal em ratos
Resumo
O mandacaru (Cereus jamacaru P.) é espécie da vegetação da caatinga (família
Cactaceae) da região Semiárida do Nordeste e norte de Minas Gerais. Estudos tem
mostrado a atividade antioxidante, hipercolesterolêmica e anti-inflamatória do
mandacaru, reduzindo as chances do desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis. O presente estudo objetivou analisar uma resposta sobre experimentos
animais a partir da inserção do mandacaru em sua dieta, no entanto devido ao período
de suspensão das atividades o projeto com a temática de síndrome metabólica não pode
ser desenvolvido, e sim com o foco na inflamação intestinal, em que o modelo já estava
mais consolidado pelo grupo de pesquisa. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética no
Uso Animal para os experimentos de inflamação intestinal e síndrome metabólica.
Foram utilizados ratos machos Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10
semanas), divididos em 5 grupos, controle negativo, controle positivo e tratamentos com
50, 100 e 200 mg/Kg de extrato de mandacaru. Durante o experimento foi acompanhado
o ganho de peso, e consumo da ração. Após a eutanásia foi avaliado o escore
macroscópico e a relação peso/longitude. O estudo se encontra em fase de
desenvolvimento onde outras análises serão realizadas, neste sentido não há
resultados significativos quanto a avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru
P.) tanto na inflamação intestinal como na melhora da síndrome metabólica em ratos.

Palavras-chave: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Inflamação Intestinal; Síndrome
metabó
TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru fruit juice (Cereus jamacaru P.) on the
improvement of metabolic syndrome in rats
Abstract
The mandacaru fruit (Cereus jamacaru P.) is a species of the caatinga vegetation (family
Cactaceae) that grows vertically. Native plant, very resistant, found in stony soils, but
that beautify the semi-arid region of the Northeast and north of Minas Gerais. It has white
blooms and large, reddish fruits with white pulp provided with many tasteless but edible
seeds. The present study aimed to analyze a positive response about animal
experiments from the insertion of mandacaru in their diet, however due to the period of
suspension of activities the project with the theme of metabolic syndrome cannot be
developed, but with a focus on inflammation intestinal, in which the model was already
more consolidated by the research group. The project was approved by the Animal Use
Ethics Committee for experiments on intestinal inflammation and metabolic syndrome.
Male Wistar rats were used at the Central Vivarium of UFRN. 40 adult rats (10 weeks),
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divided into 5 groups, negative control, positive control and treatments with 50, 100 and
200 mg / kg of mandacaru extract. During the experiment, weight gain and feed
consumption were monitored. After euthanasia, the macroscopic score and the weight /
longitude ratio were evaluated. The study is in the development phase where other
analyzes will be carried out. In this sense, there are no significant results regarding the
evaluation of the effect of mandacaru (Cereus jamacaru P.) both in intestinal
inflammation and in the improvement of the meta
Keywords: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Intestinal inflammation; Metabolic syn
Introdução
Sendo uma das 2.000 espécies de cactaceae que compreende toda a América Central
(Davet, 2009; Rêgo et al., 2009), o mandacaru pode chegar a um tamanho de 10 metros
a depender do solo em que está inserido (Sales et al., 2014). Graças ao mecanismo
único usado para a fotossíntese os cactos como o mandacaru conseguem tolerar
grandes períodos de escarces de nutrientes e água, sobrevivendo onde outras espécies
não resistiriam (Sbrissa; Melo, 2012; Souza; Calvente 2013).
Segundo Gomes (2007) os frutos são oblongos, casca grossa e vermelha, polpa branca
com inúmeras sementes pequenas e pretas, suculenta, friável e igualmente doce e
comestível. Andrade, Marques e Zappi (2006), mostraram em seu estudo que os povos
mais antigos já utilizavam o mandacaru em seu dia a dia, para o consumo próprio
realizado pelo fruto e, o consumo animal a partir do cladódio livre de espinhos mostrando
a importância da árvore para a região. Seu uso como instrumento medicinal na região
Nordeste do país, agindo contra cálculos renais, estimulante da menstruação,
constipação, vômitos, náuseas, anti-hipertensivos e antirreumáticos é comum e eficaz
(Paulino et al., 2011).

Tais melhoras estão relacionadas ao cladódio e raízes, os benefícios do fruto são
referentes aos micronutrientes e aos compostos bioativos que compõem sua polpa e
casca. Agindo na atividade antioxidante, hipercolesterolêmica e anti-inflamatória,
atuando reduzindo as chances do desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis (Gonçalves, 2008).

Tomando como base os benefícios acima e boa adaptação do mandacaru ao nosso
clima, este trabalho buscou aumentar o conhecimento a respeito da composição do
mandacaru e seus potenciais efeitos em modelos experimentais em ratos. Contribuindo
para a ciência e fortalecendo a vegetação nativa da nossa região.

Metodologia

A pesquisa foi autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Sistema de Autorização e
Informações em Biodiversidade (SISBIO), sob o número 71578-1 e pelo Sistema
Nacional do Patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado – SISGEN
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número AB55524. A coleta do mandacaru realizada em Jucurutu, na zona rural da
Região do Seridó, na fazenda Baixio, com latitude 6º 09’ 54” e longitude 37º 02’ 45”.
A amostra foi processada no laboratório de Técnica e Dietética da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) -UFRN. O mandacaru (cladódio e fruto) foram
higienizados e sanitizados com hipoclorito de sódio. Foram armazenadas as polpas em
ultrafreezer -80ºC e o cladódio cortado e seco em estufa por 12h, a 55ºC. O extrato
hidroetanólico do cladódio foi obtido pelo método de maceração (48 h) e duas
remacerações de 24 h, utilizando como solvente etanol: água (70: 30, v/v) na proporção
de 1: 10 de solvente (g/mL). Foi realizada a filtração em papel de filtro, obtendo-se, o
extrato hidroetanólico do cladódio do mandacaru (EHCM).
O EHCM foi concentrado sob pressão reduzida com o auxílio de um rotaevaporador
(Büchi®) sob uma temperatura não superior a 45 ºC, para a total remoção do solvente
orgânico (etanol) e redução do volume da água. Posteriormente, foi liofilizado e
armazenado a -20°C.
O extrato foi analisado por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência acoplada ao detector
de arranjo de diodos (CLAE-DAD) com o objetivo de investigar o perfil cromatográfico
fenólico no extrato, no entanto dados ainda estão sendo analisados, como parte de
dissertação de mestrado.
Dos produtos in natura foi avaliada sua composição centesimal, umidade, cinzas,
lipídios e fibra para caracterização do fruto com base no protocolo (AOAC, 2000). Dessa
forma foi possível obter dados a respeito da concentração de seus nutrientes.
A realização do modelo animal foi possível apenas em um modelo de inflamação
intestinal que já estava consolidado pela equipe de pesquisa, utilizando o extrato do
cladódio. Posteriormente será dada continuidade com o modelo de síndrome metaboliza
como está descrito no plano de trabalho.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso Animal do Centro de Biociências da
UFRN cujo protocolo 035/2019. Os cuidados com os animais e os protocolos de
pesquisa serão baseados nos princípios e diretrizes adotadas pelo Guia para o Cuidado
e Uso de Animais de Laboratório (NIH publicação nº: 85-23, revisado em 1985). Foram
utilizadas ratas Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10 semanas),
foram mantidos em condições padrão, com ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade
relativa de 80 ± 5% e temperatura controlada 22ºC ± 3ºC.
Os animais foram tratados 3 dias com diferentes concentrações do extrato de
mandacaru antes da indução da inflamação, seguindo até o 7º dia (Figura 1). Os animais
tiveram acesso livre à ração Nuvilab e água ad libtum.
A indução da colite aguda foi realizada no 4º dia em todos os animais exceto os do grupo
Saudável, pelo método descrito por Morris et al. (1989), com pequenas modificações
(Gálvez et al., 2000) - Figura 1. Os animais foram submetidos a um período de jejum de
12 horas e, posteriormente, anestesiados com ketamina 10% (70 mg/Kg, Quetamina,
Sintec, São Paulo) e xilazina 2% (10 mg/Kg, Sintec, São Paulo). A inflamação intestinal
foi induzida, por administração intracolônica de 25 mg de DNBS (etanol a 50% (v/v),
Sigma), utilizando um cateter de teflón (diâmetro de 2 mm), até 8 cm de profundidade.
Os animais foram mantidos na posição de cabeça para baixo durante 15 minutos, para
não haver retorno do hapteno e regressaram às suas gaiolas (Morris et al., 1989).
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Figura 1 - Desenho experimental: colite induzida por ácido dinitrobenzenosulfônico
Saudável
Controle DNBS
CJ 50mg/Kg
CJ 100mg/Kg
CJ 200 mg/Kg
Legenda: DNBS: Ácido dinitrobenzenosulfônico; CJ: Cereus Jamacaru.
Ao final, os animais foram anestesiados com dose letal de tiopental sódico (90 mg. Kg1), via intraperitoneal e eutanasiados sendo coletados o cólon. Para controle do peso
corporal os animais foram pesados individualmente, durante o tempo do experimento,
utilizando-se uma balança eletrônica, e também pesada a ração consumida diariamente.
Após a eutanásia, o seguimento colônico, extraído na sua totalidade, foi lavado com
solução fisiológica a 0,9% à temperatura ambiente. Posteriormente, foi verificado seu
peso em balança eletrônica digital (BEL engineering) e medido seu comprimento total
para determinação da relação peso/comprimento (P/E), que é um parâmetro importante
para determinação da inflamação colônica, já que o tecido inflamado se encontra mais
espesso e encurtado.
O cólon foi então aberto longitudinalmente para que fosse avaliada a extensão da área
inflamada e o índice do dano macroscópico (IDM). O IDM de cada animal foi baseado
na presença de parâmetros de inflamação, na quantidade de úlceras e na extensão do
dano tissular (Bell; Gall; Wallace, 1995).
As amostras de cólon foram armazenadas para realização de testes que avaliam o
estresse oxidativo: glutiona e malondialdeido; e inflamação como mieloperoxidase
(ainda não realizados). O conteúdo total de glutationa será quantificado como descrito
por Anderson (1985). As concentrações de malondialdeido (MDA) serão determinadas
como descrito por Esterbauer e Cheeseman (1990). E a avaliação da atividade de
mieloperoxidase como descrito por Krawisz, Sharon e Steson (1984). Os resultados não
paramétricos estão expressos como mediana e os paramétricos como média ± SEM. As
diferenças entre as médias foram testadas para significância estatística usando uma
análise de uma via de variância (ANOVA), e teste t para o escore macroscópico, e teste
de Tukey para as demais análises.

Resultados e Discussões
Ainda não é possível obter resultados significativos uma vez que o estudo ainda está
em fase de execução, foi realizada o modelo experimental de inflamação intestinal,
ainda não sendo possível a realização do modelo de síndrome metabólica. Sobre a
composição do mandacaru dados do cladódio revelaram resultados de cinzas, umidade,
lipídeos e fibras corresponderam aos valores de 0,27%, 82,08%, 5,45% e 8,95%
respectivamente.
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Tais análises são necessárias uma vez que segundo Nascimento et al. (2011), a
concentração de macro e micronutrientes nos frutos variam de acordo com
disponibilidade nutricional do solo, clima e estágio de maturação de sua colheita. Tendo
em média valores de proteínas (1,8-2,35%), lipídeos (1,08-1,98%), carboidratos (9,769,86%), e umidade (85,82-86,28%) Os frutos também são conhecidos como boas fontes
de fitoquímicos, essenciais para prevenir doenças degenerativas como câncer e
doenças cardiovasculares. Os dados fitoquímicos estão sendo analisados em
dissertação de mestrado. Eles contêm uma variedade de antioxidantes, que são úteis
para eliminar espécies de oxigênio radical. Os frutos de cactáceas tem sido
recentemente valorizado para consumo humano, sendo considerando como uma planta
alimentícia não convencional.
No experimento animal, a instilação intracolônica do DNBS provocou um processo
inflamatório intestinal que teve como característica alterações de importantes
parâmetros clínicos que estão presentes na DII, como a perda de peso (Figura 2),
presença de sangue na região perianal e alteração na consistência das fezes.
Figura 2 – Acompanhamento do peso dos animais durante o experimento
Um parâmetro complementar observado foi o consumo de ração (Figura 3). Podemos
observar que nos dias após a indução da inflamação pelo DNBS, houve uma queda do
consumo da ração por todos os grupos em comparação com o grupo saudável.
Figura 3 – Acompanhamento do consumo de ração durante o experimento
Essas características macroscópicas puderam ser avaliadas pelo Índice de dano
macroscópico (IDM), em que após a eutanásia dos animais, seus intestinos foram
retirados e a severidade da lesão e a sua respectiva área de extensão foram analisados
e determinado um escore macroscópico, que variou de 7 a 10, afetando uma área
correspondente a 4 a 8 cm do tecido colônico (Figura 4).
Figura 4 - Índice de Dano Macroscópico Colônico
Além disso, o dano intestinal também pôde ser observado pela relação
peso/comprimento colônico, a qual foi maior nos intestinos dos animais que receberam
DNBS, diferindo significativamente dos grupos tratados (p<0,05), os quais não diferiram
entre si (Figura 5). Isso pode ser explicado pois a inflamação causa um maior
encurtamento (diminuição do comprimento) e um espessamento (aumento do seu peso
devido à formação de edema) intestinal.
Figura 5 - Relação peso/comprimento colônico dos cólons dos animais
Estudos em modelos animais tem sido de interesse usando frutos e cladódio de
cactáceas. Um exemplo é o estudo de Ramli, Ismail e Rahmat (2016) com
suplementação com suco de pitaya vermelho, identificando que este melhorou a
homeostase do balanço de energia modulando genes anorexígenos, orexígenos e
relacionados ao gasto energético relacionados à obesidade em ratos com síndrome
metabólica induzida por dieta rica em carboidratos e com alto teor de gordura. Em outro
estudo, o suco branco de pitaya (Hylocereus undatus) atenuou a resistência à insulina
e a esteatose hepática em ratos obesos induzidos pela dieta (Song et al., 2016). A
incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas na população mundial está
crescendo, e sua maior prevalência em indivíduos obesos tem atraído a atenção de
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profissionais de saúde e pesquisadores. Muitos estudos populacionais mostraram que
o excesso de tecido adiposo, principalmente no abdome, está intimamente relacionado
ao risco de complicações cardiovasculares, como o desenvolvimento de doença arterial
coronariana e hipertensão. Além disso, o excesso de gordura também provoca algumas
anormalidades metabólicas, como dislipidemias, resistência à insulina e diabetes
mellitus
tipo
II
(Rosini;
Silva;
Moraes,
2012).
Outro ponto relevante é o creste número da incidência de doenças intestinais
inflamatórias (DII) na população atual vem aumentando cada vez mais, sendo
considerada um dos grandes males da atualidade. Tudo devido a sua capacidade de
iniciar um processo de desgaste da qualidade de vida do seu portador. Desgastes que
vão além da esfera física, se alastrando para a vida profissional, psicológico e social do
indivíduo (Pontes et.al 2004).
Os casos mais comumente encontrados são de doença de Crohn (DC), colite ulcerativa
(CU) e a Síndrome do Intestino Irritável (SII). Ambas são progressivas e tendem a piorar
o quadro com a associação ao estilo de vida moderno, carregado de estresse, pressão
e cobranças sociais que afetam o emocional do portador interferindo diretamente no seu
estilo de vida (Oliveira; Emerick; Soares, 2010). Diretamente relacionado a esses fatores
está a escassez de trabalhos científicos sobre a temática e sua divulgação, fato esse
que colabora para um lento ou ausente diagnóstico e aumento da morbidade (Pontes et
al., 2004).
O desenvolvimento de terapia adequada para a síndrome metabólica requer um modelo
animal que imite o estado da doença humana. Pouco é conhecido sobre as propriedades
farmacêuticas de frutos de cactáceas na saúde humana, em especial ao que o presente
estudo se propõe. Neste sentido, verifica-se a importância de se estudar o efeito do
mandacaru Cereus jamacaru P na síndrome metabólica em murinos, e que em estudos
futuros a curto prazo possam ser realizados em humanos e sejam valorizados no hábito
alimentar da população em geral, em especial aquelas com maior acesso.
Devido a necessidade da etapa inicial de coleta, e caracterização dos componentes do
fruto, o modelo animal não foi possível ser realizado previamente, estando programado
para o retorno das atividades de pesquisa.

Conclusão

O estudo se encontra em fase de desenvolvimento, não há resultados significativos
quanto a avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) na melhora da
inflamação e síndrome metabólica em ratos. Na inflamação intestinal, verifica-se uma
redução de escores macroscópicos, no entanto as análises que ainda não foram
realizadas confirmarão o estresse oxidativo e inflamação do cólon. No entanto, tomando
como referência os estudos com a pitaya e, as características do fruto do mandacaru
citadas no decorrer do texto, pode-se expectar um resultado assertivo.
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Anexos

Figura 1 - Desenho experimental: colite induzida por ácido dinitrobenzenosulfônico
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Figura 2 – Acompanhamento do peso dos animais durante o experimento

Figura 3 – Acompanhamento do consumo de ração durante o experimento
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Figura 4 - Índice de Dano Macroscópico Colônico

Figura 5 - Relação peso/comprimento colônico dos cólons dos animais
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Resumo
Indivíduos portadores de transtornos neuropsiquiátricos, como por exemplo o transtorno
de estresse pós-traumático (TEPT), transtorno de ansiedade (TA) e transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC), apresentam sinais e sintomas que indicam desregulação
do sistema nervoso autônomo (SNA). Existem algumas técnicas de monitorização de
funções autonômicas, entre elas a medida da atividade eletrodérmica (AED), que se
constitui numa alternativa segura, de baixo custo, além de não ser invasiva. Nesta
perspectiva, o objetivo deste estudo foi verificar se ocorrem diferenças na resposta do
SNA, baseada nas medidas de AED que possam indicar uma possível caraterização
diferencial de pacientes sem diagnóstico de transtorno psiquiátrico quando comparados
àqueles com diagnóstico clínico de TEPT, TA e TOC. Participaram deste estudo 298
indivíduos do sexo masculino com idades entre 22 e 48 anos divididos em quatro
grupos: Controle (n = 72), TEPT (n = 76), TA (n = 77) e TOC (n = 73). Os resultados
demonstram que os pacientes com diagnóstico clínico de TEPT apresentam valores
médios de condutância de pele significativamente mais elevados do que os pacientes
do grupo controle e grupos TA e TOC e, portanto, maior ativação do sistema nervoso
simpático. Esses resultados sugerem que a AED basal se constitui como um potencial
marcador para auxiliar no diagnóstico diferencial de pacientes com TEPT em relação
aos transtornos psiquiátricos estudados, bem como para o acompanhamento da sua
evolução clínica.
Palavras-chave: Transtornos neuropsiquiátricos. Resposta Galvânica da Pele. TEPT.
TITLE: EVALUATION OF BASAL ELECTRODERMAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH
CLINICAL DIAGNOSIS OF DIFFERENT NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS
Abstract
Individuals with neuropsychiatric disorders, such as post-traumatic stress disorder
(PTSD), anxiety disorder (AD) and obsessive-compulsive disorder (OCD), show signs
and symptoms that indicate dysregulation of the autonomic nervous system (ANS).
There are some techniques for monitoring autonomic functions, among them the
measurement of electrodermal activity (EDA), which is safe, low cost, in addition to being
a non-invasive alternative. In this perspective, the objective of this study was to verify if
the differences in the ANS response, based on the EDA measures that may indicate a
possible differential characterization of patients without a diagnosis of psychiatric
disorder when compared to those with a clinical diagnosis of PTSD, AD and OCD. The
study included 298, male between 22 and 48 years old, divided into four groups: Control
(n = 72), PTSD (n = 76), AD (n = 77) and OCD (n = 73). The results demonstrate that
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patients with a clinical diagnosis of PTSD have significantly higher mean skin
conductance values than patients in the control group and AD and OCD groups and,
therefore, greater activation of the sympathetic nervous system. These results suggest
that the baseline EDA is a potential marker to assist in the differential diagnosis of
patients with PTSD in relation to the psychiatric disorders studied, as well as to monitor
their clinical evolution.
Keywords: Neuropsychiatric Disorders. Galvanic Skin Response. PTSD.
Introdução
Muitos trabalhos recentes têm discutido com profundidade a fisiologia do sistema
nervoso autônomo (SNA) e sua participação como regulador de diversos processos
adaptativos associados à saúde e à doença. Um bom exemplo da participação do SNA
em processos adaptativos é observado na expressão da resposta ao estresse.
(HATTORI et al., 2018; VLCEK et al., 2018; MULKEY; DU PLESSIS, 2019). Evidências
experimentais nas últimas décadas mostram que a atividade respiratória, medidas de
dilatação da pupila, atividade eletrodérmica (AED) e, especialmente, a variabilidade da
frequência cardíaca (VFC), tanto no domínio de tempo como frequência, podem fornecer
uma avaliação única e não invasiva do SNA em dinâmicas cardiovasculares
(GOLDSTEIN, 2010; VALENZA; SCILINGO, 2013).
Está bem demonstrado na literatura a existência de uma elevada atividade do sistema
nervoso simpático (SNS) e uma produção superior de adrenalina e noradrenalina,
culminando em elevada reatividade fisiológica em indivíduos com diversos transtornos
neuropsiquiátricos, entre eles o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT),
transtorno de ansiedade (TA) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Todas as
evidências são apoiadas em modificações e em mecanismos neurais e fisiológicos
levando a um quadro de desregulação do SNA caracterizada pela atividade simpática
elevada e redução do tônus vagal em repouso (TAN et al., 2011; GUPTA, 2013;
MINASSIAN et al., 2015; RABELLINO et al., 2017; MELLMAN, 2018).
A AED é um reflexo polissináptico que requer integridade de circuitos hipotalâmicos, do
tronco cerebral, espinais e dos axônios sudomotores simpáticos pós-ganglionares. É
gerado em camadas profundas da pele mediada simpaticamente e ativado pelas
glândulas de suor. A morfologia desse potencial elétrico é determinada pela interação
entre essas glândulas e o tecido epidérmico circundante (BARI et al., 2018).
A pele possui condutividade elétrica que se manifesta em mudanças graduais, e podem
ser de longa (tônicas) ou curta (fásicas) durações, moduladas por estímulos e/ou
atividades realizadas pelo indivíduo momentaneamente. Mudanças tônicas e fásicas
não são fenômenos essencialmente diferentes, pois são causados por mudanças
semelhantes na atividade das glândulas sudoríparas. O nível tônico é chamado nível de
condutividade da pele e acontece tanto em resposta a alguma alteração nas condições
basais ou espontaneamente (NAGAI et al., 2019).
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o
TEPT é um transtorno psiquiátrico prevalente e incapacitante que ocorre depois de se
experimentar um evento traumático (APA, 2013) definido como exposição à morte real
ou ameaça, ferimentos graves ou violação sexual. A exposição do indivíduo é
considerada em um ou mais dos seguintes cenários: a) Experiência direta ao evento
traumático; b) Testemunho do acontecimento traumático em terceiros ou coisas de alto
valor sentimental; c) Descoberta de um evento traumático ocorrido a um membro
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próximo da família ou amigo próximo; d) Experiências anteriores repetidas ou extrema
exposição aos detalhes aversivos do evento traumático.
Ainda de acordo com o DSM-5, a categoria dos transtornos de ansiedade foi revisada,
tendo sido proposto que este capítulo fosse dividido em três grupos distintos:
“Transtornos de Ansiedade”, “Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Outros Transtornos
Relacionados”, além do “Transtornos Relacionados ao Trauma e Estresse” (APA, 2013;
LINDERN et al., 2014).
A AED pode fornecer indicações de modo a ser considerada um marcador de excitação
(arousal) de pacientes com diagnóstico de um transtorno mental. Esta variável mostra
um perfil de variação que se eleva em estados de excitação e diminui em estados de
relaxamento (BARI et al., 2018; POSADA-QUINTERO; BOLKHOVSKY, 2019). Assim, o
objetivo deste trabalho foi verificar se ocorrem diferenças na AED em pacientes com
diagnóstico clínico de TEPT, TA, TOC e sem diagnóstico de transtorno psiquiátrico.

Metodologia
A amostra foi composta por 298 indivíduos do sexo masculino com idades entre 22 e 48
anos divididos em quatro grupos: TEPT (n = 76), TA (n = 77), TOC (n = 73) e Controle
(n = 72). A pesquisa é parte do projeto original que foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e aprovada sob Parecer no. 2.356.704.
Os três transtornos psiquiátricos investigados (TEPT, TA e TOC) foram diagnosticados
pelo médico responsável pelo atendimento clínico do setor de psiquiatria do HUOL
seguindo os critérios do DSM-5, por meio do Structured Clinical Interview – SCID-I for
DSM-IV, validada para o Brasil (APA, 2013).
Os pacientes foram abordados no ambulatório, anteriormente às consultas e, com o
devido consentimento dos médicos responsáveis, foram encaminhados para uma sala
reservada no sentido de tomar conhecimento da pesquisa. Dado o conhecimento e
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o pesquisador
responsável deu início ao procedimento de coleta de dados. O grupo controle foi
recrutado utilizando uma plataforma online para triagem dos critérios de inclusão. Após
a triagem, eles foram contatados e agendados para atendimento no HUOL.
Para todos os grupos, as abordagens e seguidas pelas avaliações ocorreram sempre
no período da tarde entre 13:00h e 18:00h. A coleta de dados ocorreu nas dependências
do HUOL, em sala reservada e climatizada (24 ± 3º C) para atendimento ambulatorial
no período de junho de 2017 a maio de 2018.
O monitoramento da atividade eletrodérmica foi realizado com o paciente em repouso,
deitado na posição de decúbito dorsal sobre uma maca, com os membros superiores
estendidos ao longo do corpo. Foram posicionados dois eletrodos bipolares nas
falanges distais dos dedos indicador e médio da mão não dominante, registrados com
o auxílio do BioAmp, ADInstruments (Sydney, Austrália). Os pacientes permaneceram
deitados por um período de 10 minutos, durante o qual foi realizado o registro.
Os dados obtidos durante os 10 minutos foram exportados para o software R para
tratamento do sinal. Primeiro foram aparados 2,5 minutos nas extremidades do registro,
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permanecendo somente com uma janela de 5 minutos centrais da medida (2,5 ao
7,5min), a qual foi considerada para análise. Em seguida os dados foram promediados
para obtenção dos valores médios nos instantes de tempo. Para representação média,
foram considerados onze instantes ao longo da janela de 5 minutos: 1, 30, 60, 90, 120,
150, 180, 210, 240, 270 e 300s.
Para o tratamento estatístico das variáveis dependentes, inicialmente foram aplicados
testes de normalidade de Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para determinar se os
dados obedeciam à distribuição normal. Sendo obedecido este pré-requisito, foi
aplicada a análise de variância de um fator (ANOVA one-way) para detectar a ocorrência
de diferenças entre médias dos grupos estudados.
Todas as análises foram conduzidas com implementação em linguagem R (R Core
Team, 2019) e foi mantido um nível de significância de 95% para um erro do tipo I do
analista (p < 0,05).

Resultados e Discussões
Os perfis individuais da condutância de pele durante os cinco minutos de registro
demonstram que os pacientes com diagnóstico clínico de TEPT, apresentaram valores
médios mais elevados do que os pacientes dos demais grupos (TA, TOC e Controle)
durante todo o período do registro considerado para análise (Figura 1). Essa
configuração permite afirmar que a ativação do sistema nervoso simpático no grupo
TEPT foi mais evidente e, portanto, diminuiu a resistência da pele resultando em maior
condutância, já que a resistência é o inverso da condutância. Está bem demostrado na
literatura que as respostas de condutividade têm um significado emocional muito forte.
Portanto, presume-se que o possível estado de hipervigilância, comum no paciente com
TEPT, seja o componente principal desse espectro fisiológico (ARMSTRONG et al.,
2019; STARCKE et al., 2009).
Apesar dos conjuntos de registros dos grupos TA e TOC exibirem, respectivamente,
menores valores que o grupo TEPT, ressalta-se o grupo TA como mais próximo ao
grupo TEPT. Este resultado aponta para o fato de que níveis de ansiedade mais elevada
aumentam a reatividade simpática, mesmo que não estejam relacionados diretamente
com situações de perigo eminente, ou seja, com estados crônicos de resposta cognitivocomportamental.
Na comparação das médias obtidas pelos grupos ao longo da janela de cinco minutos,
em todos os intervalos de tempo destacados para análise (1, 30, 60, 90, 120, 150, 180,
210, 240, 270 e 300s), foram encontradas diferenças significativas entre os grupos
(Figura 2). Isto revelou que a condutância de pele foi mais elevada nos indivíduos com
diagnóstico de TEPT, seguidos pelos do grupo TA e TOC. Os valores mais baixos forma
registrados para o grupo Controle. Mesmo assim, os tamanhos de efeito foram elevados,
estando acima de 92% de variância explicada em todas as comparações. Foi feito uma
comparação post-hoc, para verificar diferenças nas comparações entre os grupos
(TEPT vs TA; TEPT vs TOC; TEPT vs Controle; TA vs TOC; TA vs Controle; TOC vs
Controle). Todas as comparações entre os grupos foram significativas (p < 0,001).
Também foi apresentado os resultados de uma ANOVA para medidas repetidas (GLM)
aplicado para compreender as diferenças criadas pelo efeito do tempo (instante de
verificação). Somente no grupo TOC, foi encontrada uma diferença significativa (única
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comparação) com a ANOVA para medidas repetidas. A diferença ocorreu entre os
tempos 60 vs 90s. Em todos os demais grupos e demais comparações, entre os tempos
e dentro de um mesmo grupo, não foram encontradas diferenças significativas. Com
base na Tabela 1 fica evidenciado que o instante de análise para obtenção da medida
de condutância de pele pode alterar o valor mesmo em situação de repouso.
Levando em conta que os critérios diagnósticos para TEPT são limitados ao relato do
paciente às escalas psicossociais e ao julgamento do clínico, um novo paradigma se
revela nesse contexto, onde a capacidade de mensuração de parâmetros fisiológicos
em tempo real ao relato, ou mesmo em situações de repouso, surgem como
possibilidades reais de reforço para o diagnóstico diferencial entre as entidades clínicas.
Isso pode proporcionar em ambiente clínico, uma nova variável a ser explorada na lista
dos critérios diagnósticos a partir de uma informação de natureza fisiológica (HINRICHS
et al., 2019).
Como as medidas eletrodérmicas deste estudo foram coletadas subjacentes às
respostas estressoras dos pacientes (eventos que desencadearam o transtorno), é
possível presumir também que em algum momento mais próximo ao evento, elas
possam ter sido ainda mais elevadas. Os presentes resultados reforçam a ideia de que
transtornos com relação às memórias angustiantes/traumáticas/negativas, como é o
caso do TEPT, possam contribuir para uma hiperatividade maior do sistema nervoso
simpático.
Sujeitos com transtorno de ansiedade revelam níveis de condutância de pele mais
elevados que sujeitos sem diagnóstico psiquiátricos, contudo, com as evidências
apresentadas no presente estudo, fica evidenciado que os níveis de excitação na TA
ficaram aquém daqueles dos sujeitos com TEPT. É provável que um dos critérios do
TEPT, que é a revivescência do trauma, possa ser o fator que mais contribua para isso,
uma vez que a evocação destes pensamentos acabe por colocar estes indivíduos em
constante estado de alerta (NOVAK, 2019).
Alguns autores sugerem que o estado aumentado de excitação da porção simpática do
SNA possa interromper o processamento normal de memória e criar um ambiente de
sustentação que se traduz no reexperimentar da aflição no caso do TEPT. Essa ruptura
levaria a uma cascata de eventos que escalam toda a sintomatologia do TEPT tal como
intrusão e medo constante (HINRICHS et al., 2019; LEUCHS et al., 2019). Portanto, os
resultados obtidos neste estudo podem também se constituir em um importante registro
para estudo da evolução dos sintomas do TEPT a partir da implementação de
tratamentos farmacológicos, psicoterapêuticos ou ambos.
A redução destes sintomas poderá se refletir também na diminuição dos níveis de
ansiedade em ambos os espectros e podem ser muito importantes para terapias que
trabalhem com a autorregulação, busquem o bem-estar e invistam na saúde geral do
indivíduo (THAYER et al., 2009; DENNIS et al., 2014). Além disso, estabelecer medidas
que possam subsidiar distinção na severidade do transtorno pode ainda aumentar a
eficácia entre diagnóstico e tratamento.

Conclusão
Conclui-se que os pacientes portadores de TEPT apresentam maior atividade
eletrodérmica basal e, portanto, maior atividade simpática, quando comparados com
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sujeitos com TA, TOC e do grupo controle. A condutância de pele, embora se trate de
um sinal instável, apresentou característica de forte distinção do grupo TEPT em relação
aos demais ao longo de cinco minutos de verificação.
Embora os três transtornos compartilhem aspectos fisiológicos semelhantes em termos
de ativação do SNA, o estado emocional criado pelo evento traumático parece ativar de
maneira mais forte este componente, implicando os níveis desta variável como um
possível marcador do TEPT. Com isso, as medidas de atividade eletrodérmica podem
ser realizadas no sentido de detectar o estado de excitação basal provocado
eventualmente por um transtorno mental, que se revele mesmo em condições normais
de repouso, trazendo uma contribuição importante para reforçar o diagnóstico clínico e
abrir uma janela para se monitorizar a evolução da implementação de tratamentos.
Deste modo, no futuro, se fazem necessários estudos que venham a estabelecer limites
críticos que diferenciem as faixas de variações para estes transtornos, bem como para
diferenciação entre estes e, eventualmente, outros transtornos psiquiátricos.
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Anexos

Figura 1: Registros individuais de condutância da pele (uS) obtidos no intervalo de 5
minutos de registro em pacientes com diagnóstico clínico de TEPT, TA, TOC e Controle.

Figura 2: Box plot da série temporal da condutância de pele (uS) nos grupos TEPT, TA,
TOC e Controle.
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Tabela 1: Médias ( X ), desvio padrão (dp) e resultados da análise de variância (ANOVA
one-way) da condutância de pele (uS) entre os grupos TEPT, TA, TOC e Controle.
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos inflamatórios sobre a proliferação celular e diferenciação
neuronal durante o desenvolvimento do córtex cerebral utilizando vídeo-microscopia de
tempo intervalado
Resumo
Compreender os mecanismos reguladores que controlam as decisões do destino das
células-tronco neurais é crucial para compreender o desenvolvimento do sistema
nervoso central em mamíferos saudáveis e ou com alguma patologia. Progresso
importante tem sido feito na identificação de mecanismos celulares e moleculares que
controlam a geração de diversidade neuronal. No entanto, ainda pouco se sabe sobre a
origem das células astrogliais. Na literatura já foi demonstrado que diversos fatores
possuem efeitos desde manutenção dos progenitores neurais, e até na sobrevivência
de neurônios e células gliais. Genes já estudados pelo grupo, como o Zbtb20, e a
inflamação, atualmente objeto de estudo do grupo, são alguns desses vários fatores.
Para elucidar nossa hipótese de alterações neuronais e gliais por esses fatores in vitro,
utilizamos da análise de vídeo-microscopia, podendo assim analisar características dos
ciclos de divisão, identificando os fenótipos gerados e a taxa de proliferação. Permitindo
que avaliemos como as células do sistema nervoso são formadas e os mecanismos que
controlam esse processo denominado especificação neural.
Palavras-chave: Astrócitos; especificação; vídeo-microscopia; zbtb20; ciclo de divisão
TITLE: Analysis of neural progenitor lineage using time-lapse video microscopy
Abstract
Understanding the regulatory mechanisms that control decisions about the fate of neural
stem cells is crucial to understanding the development of the central nervous system in
healthy and / or pathological mammals. Important progress has been made in identifying
cellular and molecular mechanisms that control the generation of neuronal diversity.
However, little is known about the origin of astroglial cells. In the literature it has already
been demonstrated that several factors have effects since maintenance of neural
progenitors, and even in the survival of neurons and glial cells. Genes already studied
by the group, such as Zbtb20, and inflammation, currently the subject of study by the
group, are some of these several factors. To elucidate our hypothesis of neuronal and
glial changes by these factors in vitro, we used video microscopy analysis, thus being
able to analyze the characteristics of the division cycles, identifying the generated
phenotypes and the proliferation rate. Allowing us to evaluate how cells in the nervous
system are formed and the mechanisms that control this process called neural
specification.
Keywords: Astrocytes; specification; time-lapse; zbtb20; division cycles; inflam
Introdução
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O neocórtex dos mamíferos é uma estrutura complexa e altamente organizada que
contém diversos tipos de células neuronais e gliais. Durante o desenvolvimento do
córtex cerebral, neurônios e células macrogliais - astrócitos e oligodendrócitos - são
gerados em um controle temporoespacial preciso. Nas últimas décadas, importantes
avanços foram alcançados na identificação de diferentes tipos de neurônios no sistema
nervoso, bem como nos mecanismos celulares e moleculares que controlam a geração
dessa diversidade (Costa e Müller, 2015; Brandão e Romcy-Pereira, 2015). No entanto,
ainda pouco se sabe sobre a origem das células astrogliais (Schitine et al., 2015). Uma
razão para isso é a falta de marcadores específicos para progenitores de astrócitos.
Recentemente, a aplicação do perfil de expressão gênica para populações de astrócitos
purificados (Cahoy et al. 2008; Doyle et al. 2008; Fu et al. 2009; Rowitch e Kriegstein
2010) revelou vários novos marcadores potenciais.
Durante o desenvolvimento do sistema nervoso em mamíferos, as células progenitoras
geram os neurônios primeiro, seguidos pela glia (Miller e Gauthier, 2007; Costa et al.,
2009). Os mecanismos que regulam essa transição são complexos e não
completamente compreendidos. Entretanto, vários estudos sugerem que essa mudança
de destino é modulada tanto por sinais ambientais extrínsecos como fatores de
crescimento e citocinas, como por programas intrínsecos de células, como a
modificação epigenética da cromatina (Temple, 2001, Molne et al, 2000, Takizawa et al
2001, Miller & Gauthier 2007, Hirabayashi, Y. & Gotoh, 2010, Freeman, 2010).
Compreender esses eventos de desenvolvimento pode fornecer insights sobre os
mecanismos pelos quais a glia regulamenta o desenvolvimento e a função do cérebro,
bem como as alterações na função dos astrócitos causam doenças neurológicas
(Molofsky et al 2012).
O Zbtb20 (Zinc finger- and BTB domain-containing protein 20) é expresso durante
período crítico da neurogênese de neurônios piramidais do hipocampo, além de ser
expresso também em progenitores neurais e astrócitos. A diminuição da expressão do
promotor do Zbtb20 suprime também a astrogênese (Nagao et al 2016). Com dados
efeitos demonstrados de acordo com a expressão do Zbtb20 in vitro, relacionou-se sua
atividade com a diferenciação de astrócitos durante a gliogênese. Também já foi visto o
efeito de outro fator já citado, a inflamação, sobre os progenitores neurais (Cunningham
et al. 2013).
Identificado o gene, pode-se avaliar os efeitos dele na proliferação e diferenciação dos
astrócitos in vitro utilizando da vídeo-microscopia, método que conta com um
microscópio acoplado a câmera, objetivas e que oferece controle de temperatura e CO2
para a cultura de células, permitindo assim fazer fotos constantes da cultura para assim
ao fim do experimento obter um vídeo sobre o desenvolvimento das células. Com isso
é possível observar o comportamento de algumas células em uma cultura de células.
Por exemplo, podemos observar os tipos de divisões de cada célula, se serão: simétrica
proliferativa (SP), ou seja, se a célula-mãe divide e da origem a duas células-filhas que
também dividem; assimétrica (A), ou seja, a célula-mãe da origem a duas células
diferentes, por exemplo, uma que divide e outra que não divide mais; ou simétrica
terminal (ST), ou seja, a célula-mãe da origem a duas células-filhas que não dividem
mais (Landeira et al 2016). Também é possível observar características dos seus ciclos
de divisão, identificando os fenótipos gerados ou se a taxa de proliferação e/ou morte
celular, em uma condição de superexpressão de um gene, é modificada, podendo obter
um feedback mais fiel ao que uma modificação de expressão gênica causa à cultura.
Metodologia
Animais utilizados para análise do Zbtb20: Ai9 (Madisen et al., 2010);
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Construção de plasmídeos: Para gerar expressão gênica comente em neurônios
imaturos, o promotor utilizado foi o Dcx (Wang et al., 2007) que foi clonado em um vetor
contendo um local de entrada de ribossoma interno (IRES) e EGFP ou CRE. Sequência
de codificação Zbtb20 foi inserida entre o promotor Dcx e IRES-EGFP ou IRES-CRE. O
sistema de “piggyback” (PB) foi usado para rotular permanentemente as células
eletroporadas, a fim de evitar a diluição das proteínas repórter após vários ciclos de
divisão celular. Para este propósito, as células foram co-eletroporadas com PB-CAGdsred e PB-GLASTase. A sequência de codificação Zbtb20 foi inserida em vez de
dsred.
Vídeo-microscopia: E16.5 embriões de duas fêmeas grávidas Ai9 foram eletroporados
com CAG-Ires-Cre (n = 6 embriões), CAG-zbtb20-Ires-Cre (n = 7 embriões) ou CAGzbtb20dn1768-Ires-Cre (n = 4 embriões). A eletroporação consiste em um método de
inserção de genes desejados no genoma de algumas células do cérebro de animais, no
caso do projeto, em embriões. Inicialmente a fêmea é anestesiada e tem seu útero
exposto, assim é possível ter acesso aos embriões. No ventrículos dos embriões são
injetados plasmídeos que portam o gene desejado, após feita a injeção, são dados
choques, com cargas elétricas estabelecidas, na cabeça dos embriões, para que se
abram poros nas células e o plasmídeo possa entrar. Dois dias após a eletroporação,
os embriões E18.5 o telencéfalo dorsal eletroporado foi dissecado sob um microscópio
Zeiss Axio Zoom. O tecido foi coletado em tubos Eppendorf contendo HBSS com
HEPES no gelo. As células foram digeridas com tripsina-EDTA (0,05%) a 37 ° C durante
10-15 minutos. A atividade de tripsina foi interrompida com Meio F12 de Dulbecco
Modified Eagle (DMEM F12) com 10% de Soro Fetal de Bovino (FBS) e as células foram
dissociadas mecanicamente com uma pipeta de Pasteur de vidro polido ao fogo. A
suspensão celular foi centrifugada (durante 5 min a 4, 300 x g) e ressuspensa em DMEM
F12 + 10% de FBS duas vezes. O número de células viáveis foi contado usando uma
câmara de Neubauer com uma diluição de 1: 1 da suspensão de células e 0,4% de azul
de tripano. A suspensão de células foi diluída em DMEM F12 + 10% FBS para conter
300.000 células em cada poço de uma placa de cultura de tecidos de 24 lados de fundo
de vidro (placas de cultura de multi-poços de fundo de vidro MatTek) pré-tratadas com
Poli-D-Lisina (50 µg / ml) durante 2 horas a 37 °C. A placa foi incubada a 37 e 5% de
CO2 durante duas horas. A placa foi então transferida para um microscópio de
fluorescência invertido (microscópio Zeiss Cell Observer) com uma câmara de
incubação ajustada a 37 ° C e 5% de CO2. 55 posições foram visualizadas, imagens de
luz transmitida foram tiradas a cada 10 minutos, e fotos de canal vermelho foram tiradas
a cada 90 minutos.
De mesmo modo ao projeto que antecedeu esse, as análises dos vídeos foram feitas
no programa The Tracking Too (tTt). As configurações utilizadas foram a de aumento
de 200% na imagem da cultura no canto superior direito. Na condição controle foram
analisadas nove posições, enquanto na condição com a superexpressão do Zbtb20
foram analisadas dez. Sendo acompanhadas durante a análise, em ambas condições,
apenas as células Tomato+, que se faziam fluorescentes no vídeo.
Como o projeto foi encerrado em janeiro de 2020, com o fim da minha graduação, entre
a apresentação dos dados anteriores e o encerramento, apenas foram realizadas as
atividades de análise de vídeo-microscopia já descritas. Dessa forma, os resultados
obtidos anteriormente não foram complementados com os novos dados analisados,
tendo em vista que esses foram poucos, dado o curto período em que o projeto se
manteve após o CIC de 2019.
Além de analisar os vídeos, como parte do projeto, também contribuí com estudos sobre
o estabelecimento do protocolo de inflamação em camundongos, sendo esse o projeto
de mestrado de outra componente do laboratório.
Resultados e Discussões
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O Zbtb20 é conhecido por desempenhar um papel na especificação de astrócitos. Para
elucidar essa hipótese foi utilizada, como já dito, a análise de vídeo-microscopia, que
traz consigo resultados que podem demonstrar essa relação do fator de transcrição
Zbtb20 e a astrogênese. Acompanhando as células, podemos observar se elas dividem,
formando árvores, ou se apenas seguem iguais até o fim do vídeo. Quando dividem,
chamamos essas células de clones, e assim podemos analisar algumas características
dos clones formados.
Número médio de células por clone, ou seja, de acordo com o número de células
Tomato+ foi analisado o número de células de cada posição analisada, sendo 9
posições no controle e 10 na condição com superexpressão de ZBTB20. Observa-se
um número similar entre as condições, ou seja, a superexpressão do Zbtb20 não alterou
o número médio de células.
Número de divisões por clone: Mesmo aparentemente ocorrendo um maior número de
divisões na condição com superexpressão de Zbtb20, esse número não é significativo,
ou seja, mesmo nessa condição não ocorre aumento ou decréscimo no número médio
de divisões por clone.
Número de divisões celulares: Nesse gráfico nós podemos ver a proporção dos tipos de
divisões encontradas em cada condição em seus rounds. Observamos que na condição
controle existe uma diferença significativa (p = 0.0263) na quantidade de células que
dividem apenas uma vez entre os tipos de divisão assimétrica e simétrica terminal,
representadas no round 1, gerando assim células filhas terminais, que não irão mais
dividir. Na condição com a superexpressão de Zbtb20, observa-se um maior número de
divisões proliferativas, indicando que no período que ambas as condições ficaram em
cultura, na condição de superexpressão as células dividiram mais. No round 1 temos
uma diferença significativa (p = 0.0146) entre as divisões assimétricas e simétricas
terminais, ou seja, nesse primeiro momento da divisão são geradas muito mais células
simétricas terminais, que não irão mais dividir, que células assimétricas; tal como no
round 2 (p = 0.0073). No round 4 temos essa diferença significativa nas divisões
assimétrica e simétrica terminal (p = <0.0001), já que não ocorrem divisões assimétricas;
e simétrico proliferativo e simétrico terminal (p = 0.0002), indicando que nesse round
são geradas mais células que não irão mais dividir que células que ainda dividem.
Número de GFAP+, NeuN+ e GFAP-/NeuN- totais: Nestes gráficos podemos ver a
análise fenotípica do total de células das posições analisadas, quantas são GFAP+,
NeuN+ ou NeuN-/GFAP-. É possível observar que não há um diferença entre o número
de células que expressam esses marcadores nas condições controle e com
superexpressão de Zbtb20.
Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células
provenientes de divisão: Nesse gráfico podemos ver a análise fenotípica do total de
células que dividem das posições analisadas, quantas são GFAP+, NeuN+ ou NeuN/GFAP-. Podemos ver que ambas as condições apresentam um alto número de células
negativas para NeuN e GFAP, e que o número de células NeuN+ é similar, isso em
células pós mitóticas e células provenientes de divisão.
Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células
pós-mitóticas: Como no gráfico anterior, aqui podemos observar a análise fenotípica do
total de células, mas nesse caso das que não dividem, das posições analisadas.
Analisando assim quantas são GFAP+, NeuN+ ou NeuN-/GFAP-. Podemos ver que
ambas as condições apresentam um número similar de células NeuN+, mas a diferença
entre a quantidade de células GAFP-/NeuN- é significativa.
Conclusão
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Os dados obtidos nos levam a ter informações interessantes sobre nossas condições,
e também a pensar em projeções para aprimorar nossos dados e avaliação dos
experimentos.
Nossos resultados indicam que uma alteração na expressão do Zbtb20 resulta em
efeitos no número de divisão das células, isso porque encontramos uma maior
quantidade de células simétricas terminais que assimétricas; mas o mesmo ocorre
também na condição controle, porém na superexpressão vemos divisões dos três tipos
por nós avaliados, assimétrica, simétrica terminal e simétrica proliferativa, enquanto que
na condição controle vemos apenas assimétrica e simétrica terminal, indicando que
ainda ocorre um perfil proliferativo maior no terceirou round de divisões na condição com
superexpressão. E também observamos os comportamentos de células geradas nas
divisões, gerando células que não irão mais dividir, células simétricas terminais, que
células assimétricas, por exemplo.
Podemos ver também que, nas as células pós-mitóticas, a condição com
superexpressão resulta em um número menor de células que não marcam para GFAP
e NeuN, e investigar qual seria esse tipo celular está em nossos planos no futuro.
Durante as análises das árvores no tTt, também observamos que existem algumas
células que se perdem e/ou morrem durante a análise, e quando avaliamos o número
médio de células e o número médio de divisões isso não é refletido. Pretendemos assim
avaliar a morte celular de nossas condições em breve.
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Anexos

Número médio de células por clone

Número de divisões por clone
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Número de divisões celulares - controle

Número de divisões celulares - ZBTB20
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Porcentagem de GAFP+

Porcentagem de NeuN+
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Porcentagem de células negativas para GFAP e NeuN

orcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células
provenientes de divisão
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Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células
pós-mitóticas
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TÍTULO: Os Efeitos da Exposição Embrionária ao Ácido Valpróico no Desenvolvimento
de Vocalizações e no Comportamento Social em Mandarim Diamante.
Resumo
A comunicação verbal é uma função-chave frequentemente afetada em vários distúrbios
neurológicos do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista (TEA). Nos
últimos anos, abordagens genômicas revelaram polimorfismos em genes ligados ao
TEA. No entanto, os modelos animais abordando um gene por vez ainda estão aquém
de modelar distúrbios de amplo espectro e de caráter predominantemente multigênico
como autismo, e as espécies usadas, i.e. camundongo e rato, não são ideais para
estudar comportamentos de comunicação. Aves canoras, por outro lado, são um
importante modelo animal para estudar este comportamento. O canto em aves e a
aquisição da fala em humanos compartilham várias características, incluindo um
período crítico de aprendizado, e uma circuitaria dedicada à aquisição e à produção de
sinais vocais. Assim, aves canoras podem ser um excelente modelo para estudar
aspectos neurobiológicos relacionados com a fala em transtornos como TEA. Neste
trabalho, embriões de mandarim (Taeniopygia guttata) foram expostos ao ácido
valpróico (VPA) através de injeções intravenosas. Os filhotes gerados foram expostos a
somente um tutor para avaliar o aprendizado do canto. Nossos resultados preliminares
indicam que a exposição ao VPA (20mg/ml) no período embrionáriopode alterar o
aprendizado vocal inicial. Essa abordagem deve contribuir para uma melhor
compreensão de como a exposição ao VPA durante o desenvolvimento resulta em
defeitos de comunicação em pacientes com TEA.
Palavras-chave: Ácido valpróico. Autismo. Transtornos do espectro autista. Aprendizado
TITLE: The Effects of Embryonic Exposure to Valproic Acid on Vocational Development
and Social Behavior in Zebra Finch
Abstract
Verbal communication is a key function often affected in several developmental
neurological disorders, including autism spectrum disorder (ASD). In recent years,
genomic approaches have revealed polymorphisms in ASD-linked genes. However,
animal models approaching one gene at a time still fail to model broad spectrum
disorders with a predominantly multigenic character such as ASD, and the species used,
i.e. mouse and mouse, are not ideal for studying communication behaviors. Songbirds,
on the other hand, are an important animal model for studying this behavior. Song
learning and human speech acquisition share several characteristics, including a critical
period for learning, and a circuit dedicated to the acquisition and production of vocal
signals. Thus, songbirds can be an excellent model for studying neurobiological aspects
related to speech in disorders such as ASD. In this work, zebra finch (Taeniopygia
guttata) embryos were exposed to valproate (VPA) through intravenous injections. The
chicks generated were exposed to only one tutor to evaluate the learning of the song.
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Our preliminary results indicate that a single VPA exposure (20mg/ml) in the embryonic
period may alter early vocal learning. This approach should contribute to a better
understanding of how exposure to VPA during development results in communication
defects in patients with ASD.
Keywords: valproate, vocal learning, autism, autism spectrum disorders.
Introdução
Conforme definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais [1] os
Transtornos do Espectro Autista (TEAs) englobam um conjunto de doenças do
desenvolvimento neural, as quais em sua manifestação mais crítica, se expressa por
deficiências em três domínios principais: linguagem, interação social e padrões
restritivos e/ou repetitivos de comportamento. Assim, esses pilares, que se
desenvolvem geralmente nos primeiros 3 anos de vida, dão a caracterização
comportamental ao Autismo. De acordo com monitoramento realizado nos Estados
Unidos 1 em cada 59 crianças é diagnosticada com o distúrbio [2]. Apesar da alta
prevalência, a heterogeneidade fenotípica dessa desordem tem dificultado sua
compreensão causal, o que ressalta a importância de uma diversificação nas
abordagens de pesquisa. No entanto, inúmeros estudos confluem à uma hipótese já
bem estabelecida de um forte componente genético [3], dentre os quais os ensaios
como a segmentação analitica por locus gênico têm sido cruciais para tal constatação,
mas que ainda estão aquém de modelar mecanismos biológicos que explicitem a
etiologia complexa desse distúrbio.
Nessa perspectiva, o uso do Ácido Valpróico (VPA) para induzir fenótipos tipo-autistas
já é amplamente apreciado na literatura utilizando roedores como modelo [4]. Para isso,
é realizada a administração de VPA no período embrionário. No entanto, essas espécies
não são ideais para o transcorrer de análises em torno da vocalização, além do fato de
que a técnica utilizada não possibilita um controle específico da quantidade de ácido
valpróico absorvida por cada indivíduo
A manipulação do VPA para gerar modelos autistas está respaldada na sua aplicação
clínica. Esse medicamento tem sido utilizado durante décadas no tratamento de crises
epilépticas e transtornos de humor. Foi o manejo com gestantes que despertou
preocupações para seu caráter teratogênico, sendo observado um aumento do risco de
autismo em crianças em que as mães fizeram o uso para tratamentos durante a
gestação [5].
Com esse panorama, as modelagens existentes deixam uma notável lacuna na relação
entre o VPA e uma das funções biológicas mais afetadas em pacientes portadores do
autismo, a comunicação vocal. Por outro lado, aves canoras são um importante modelo
animal para estudar este comportamento. O canto em aves e a aquisição da fala em
humanos compartilham várias características, incluindo um período crítico de
aprendizado, e uma circuitaria dedicada à aquisição e à produção de sinais vocais [6].
Assim, aves canoras podem ser um excelente modelo para estudar aspectos
neurobiológicos relacionados com a fala em transtornos como TEA. Neste trabalho,
embriões de mandarim (Taeniopygia guttata) foram expostos ao valproato (VPA)
através de injeções intravenosas. Os filhotes gerados foram expostos a somente um
tutor para avaliar o aprendizado do canto. Nossos resultados preliminares indicam que
VPA (20mg/ml) pode alterar o aprendizado vocal inicial. Essa abordagem deve contribuir
para uma melhor compreensão de como a exposição ao VPA durante o
desenvolvimento resulta em defeitos de comunicação em pacientes com TEA.
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Metodologia

Animais
Para os experimentos foram utilizados embriões de mandarim (Taeniopygia guttata)
gerados no aviário do Instituto do Cérebro (UFRN). A utilização experimental foi avaliada
e aprovada pela comissão de ética no uso de animais da UFRN com certificado de nº
074.082/2017. Os ovos são recolhidos dos ninhos diariamente logo após postura,
numerados e transferidos para uma incubadora artificial, a 37°C e com umidade relativa
de 60%, onde são mantidos incubados por cerca de 72 horas, o equivalente ao período
do desenvolvimento embrionário desejado para injeção, correspondendo ao estágio de
fechamento do tubo neural [7]. Após a abertura de uma janela com aproximadamente 1
mm de diâmetro na casca o VPA é injetado diretamente na corrente sanguínea dos
embriões de mandarim, preferencialmente nos vasos dorsais por critérios de
padronização. A concentração de VPA utilizada foi de 20mg/ml, com um volume total de
40 nl. Os parâmetros foram adaptados a partir de um protocolo de injeção de VPA em
galinhas [8]. Em seguida, esses ovos são selados e voltam a incubadora para prosseguir
com o desenvolvimento até o momento da eclosão, quando os filhotes são transferidos
para ninhos de pais adotivos onde serão mantidos durante a fase inicial do
desenvolvimento, etapa que corresponde ao período crítico sensorial em que os animais
formam a memória do canto e na qual ocorre o início da diferenciação sexual até a fase
adulta (130 dias).

Gravações de Vocalizações
Por volta dos 48 dias após a eclosão, os animais são transferidos individualmente para
gaiolas de isolamento acústico e gravados por aproximadamente 72 horas. Esse
procedimento é realizado com uma latência de 10 dias até que o desenvolvimento do
canto esteja completo (aproximadamente aos 4 meses de idade). Os registros de canto
são realizados pelo software SAP (Sound Analysis Pro 2011) [9]. Além dos filhotes, os
tutores também são registrados, tendo em vista o caráter imitativo do aprendizado de
canto, que na espécie T. guttata está reservado apenas aos machos.
O processamento das vocalizações, constituído pela segmentação dos cantos obtidos
através do registro, é realizado por meio de duas ferramentas: o Raven [10], onde os
cantos mais instáveis dos primeiros dias de gravação são classificados manualmente,
e uma rotina do Matlab (Códigos não publicados, Nhat e Velho)que implementa esse
processamento de forma automatizada para os dados de dias posteriores.
Três tipos de análises de canto foram feitos para cada indivíduo, por meio da ferramenta
Explore and Score do SAP, a qual realiza um comparativo matricial entre dois registros
de canto e resulta um valor de similaridade entre ambos [9]. Tal comparativo pode ser
realizado de forma simétrica (avalia a pontuação de similaridade global média estimada
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a partir do início dos dois cantos, comparando sílaba a sílaba de forma ordenada), ou
assimétrica (avalia o percentual de sílabas do canto modelo que foram copiadas para o
canto analisado). A primeira análise trata-se de uma auto similaridade simétrica, a qual
objetiva medir o grau de estabilidade do canto dentro de cada período de 72 horas de
registro. Já a segunda trata-se também de uma auto similaridade simétrica, mas que
compara o canto de cada dia de registro com o canto adulto, estável, ou seja, o canto
do dia 130, a fim de inferir o curso de cristalização do canto. Por última, trata-se de uma
comparação ao tutor, a partir de um medida de similaridade assimétrica, que se dá
quando um canto é o modelo (canto do tutor) e um outro canto é a cópia (filhotes), e a
função do programa quantifica o quão boa é a cópia em relação ao modelo.

Rastreio livre
Para comparar os padrões de movimento, animais manipulados foram rastreados e
comparados a animais controle. Esse experimento procura inferir atividades
estereotipadas com o objetivo de dar aporte comportamental na consolidação do
modelo. Mais especificamente, o animal experimental é isolado com mobilidade livre
durante um período de cinco dias completos dentro de uma gaiola enquanto rastreado
automaticamente, onde os dois primeiros são reservados para aclimatação e os três
últimos definidos como período teste. O rastreio é realizado por um código no software
Matlab (Códigos não publicados, Nhat e Velho), que segmenta a imagem identificando
a intensidade dos pixels. Como o pássaro é escuro quando colocado em um ambiente
branco, a segmentação produz um contorno completo e inequívoco do pássaro. Em
seguida, o centróide deste esboço é calculado, representando a localização espacial do
pássaro. A sequência de posições do centróide é rastreada continuamente durante todo
o ciclo da luz e salva como uma tabela de coordenadas para análise subsequente.
Além disso, foram realizadas outras duas variações desse rastreio, as quais
acrescentam uma variável social ao desenho experimental. Nesse caso, cada animal foi
exposto em seções distintas de uma hora a uma fêmea conhecida e uma hora com
fêmea desconhecida. A ordem de apresentação das fêmeas foi aleatorizada por um
código no software R. Foi caracterizada como fêmea conhecida, aquela que foi
habituada à presença do macho experimental por um período de sete dias.
A fim de quantificar as distâncias percorridas durante os períodos de rastreio foi
desenvolvido um código em Python o qual calcula o módulo da subtração vetorial das
coordenadas por um período de tempo definido. Esse código prevê e corrige possíveis
erros de rastreio, como perda de centróide. Além disso, a partir dessas coordenadas
também foram gerados mapas de calor para representação de perfil posicional.

Resultados e Discussões

Exposição embrionária ao ácido valpróico (VPA)
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Para avaliar se a exposição embrionário ao VPA gera distúrbios de comportamento
vocal em mandarins diamantes, um conjunto de embriões foi injetado com 40 nL de VPA
(20 mg / ml) diretamente na corrente sanguínea (Fig. 1A,B) no dia embrionário 3, que
corresponde ao período de fechamento do tubo neural (HH estágio 12-13) [7]. Este
período foi considerado crítico em experimentos com roedores [11,12]. Os ovos
injetados foram selados e incubados até a eclosão, com taxas de viabilidade resultantes
comparáveis às taxas obtidas em outras manipulações embrionárias (16%), como
injeções virais para transgênese [13]. Nenhum dos filhotes apresentaram malformações
macroscópicas, indicando que a dose de VPA utilizada não é teratogênica. Além disso,
o peso dos animais expostos a uma dose de 20 mg/ml de VPA não difere dos animais
controle no nascimento (Fig. 1C), sugerindo que o desenvolvimento embrionário não
parece estar sendo afetado.

Figura 1 (Anexos). Efeitos da exposição ao VPA em mandarim diamante. A, Foto de
injeção de VPA em embriões de mandarim, realizada diretamente na corrente
sanguínea. B, Ilustração de animal no dia embrionário 3, correspondente ao fechamento
do tubo neural (HH estágio 12-13). C, Peso corporal de filhotes manipulados com VPA
a 20 mg/ml (roxo) e controles não-manipulados (azul), medidos logo após eclosão (n =
27 e 76 respectivamente, *p > 0,05 (não há diferença significativa - Teste T). D-G,
Aprendizado vocal de mandarins VPA e controle (n = 6 VPAs e 10 controles). Expressos
em percentual de similaridade do canto (retratados em médias ± EPM) a cada 10 dias
de idade estão os dados de similaridade com tutor (D), similaridade do canto durante
diferentes idades comparada ao canto cristalizado (E - Auto-similaridade) e estabilidade
do canto em diferentes idades (F). Estabilidade do canto nos dias 120 (linha tracejada)
e 130 (linha contínua) expresso por distribuição cumulativa (Figura 1G; KolmorovSmirnov Test, p<0.0001, KS Distance 0.8954 e p<0.0001, KS Distance 0.5929 para dias
120 e 130, respectivamente).

Para avaliar possíveis efeitos do VPA no desenvolvimento e aprendizado vocal, seis
filhotes machos foram criados por famílias, com exposição a um único tutor adulto. A
partir do 48∘ dia após a eclosão (dph), durante o aprendizado vocal, os jovens foram
alojados e gravados individualmente e seus cantos foram avaliados quanto à sua
consistência (ou seja, estimando a semelhança entre múltiplas execuções de um dado
canto em diferentes estágios do desenvolvimento e o canto cristalizado do próprio
pássaro - auto-similaridade) e comparado ao canto do tutor para avaliar o grau de
imitação vocal (ou seja, estimando a similaridade de múltiplas interpretações de um
determinado canto masculino em diferentes estágios de desenvolvimento para múltiplas
interpretações do canto do seu tutor – similaridade com tutor). Comparado com aves
controles, quando adultas, as aves expostas ao VPA apresentaram menor autosimilaridade (ANOVA, p-valor <= 0.01 para grupo:dia após correção de Huynh–Feldt) e
semelhança com o tutor (ANOVA, p-valor <= 0.05 para grupo). Para avaliar a
estabilidade do canto, calculou-se um índice de similaridade entre interações do próprio
canto em dias consecutivos (índice de estabilidade). Comparado a animais controle, as
aves expostas a VPA apresentaram cantos mais instáveis, ou seja, possuem maior
variação de um dia para o outro (ANOVA, p-valor <= 0.01 para grupo:dia após correção
de Huynh–Feldt). Para avaliar mais diretamente este fenômeno, estimou-se a
distribuição da frequência cumulativa (Fig. 1G) onde é possível observar que não
somente a média, mas os cantos de animais VPA são mais variáveis (KS Distances de
0.89 e 0.54 para dias 120 e 130, respectivamente).
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Análise de outros comportamentos
A gravidade do TEA é estimada pela presença de padrões repetidos de comportamento
estereotipados e repetitivos que tendem a não ser interrompidos por pistas sociais,
indicando menor consciência social. Curiosamente, mandarins diamantes em cativeiro
exibem comportamentos altamente estereotipados e repetitivos em sua rotina normal, e
esses são normalmente interrompidos pelo contexto social (por exemplo, presença de
outro pássaro) indicando consciência social. Para estabelecer uma ferramenta que
avalie quantitativamente esse fenômeno, foi desenvolvido um sistema de rastreamento
em tempo real para registrar automaticamente a posição e o movimento da ave. Essa
abordagem permite quantificar padrões de atividade locomotora isoladamente e / ou em
um contexto social e, assim, caracterizar melhor o possível impacto do VPA na geração
de um fenótipo autístico em mandarins.
Mapas de calor são então gerados representando o perfil posicional geral (Fig. 2A; as
cores refletem a quantidade relativa de tempo gasto em um determinado local; vermelho
= alto; azul = baixo) e a partir das tabelas de coordenadas é calculada distância total
percorrida (1102 ± 281 m / dia, média ± d.p. para aves controles, n = 4). Esse paradigma
pode ser usado para gerar perfis de movimento em contexto solo (Fig. 2 B, C), ou na
presença de outro pássaro para avaliar a consciência social (Fig. 2D). Para o último, foi
utilizado fêmeas de plumagem branca cujo contorno não é detectado pelo software de
rastreamento, permitindo o rastreamento contínuo do macho de cor escura em um
contexto social. Dados preliminares indicam que quando comparados a animais
controles, os animais VPA apresentam menores distâncias percorridas em uma hora de
experimentação independentemente da característica social da fêmea (45 ± 29 m vs 88
± 33 m, Média ± DP, n = 5 VPA e 4 Controle, p < 0.05 - ANOVA, Fig. 2D), que suscita a
ideia de que a frequência de comportamentos habituais é alterada pela presença de
outras aves, sugerindo um comportamento social aparentemente normal.

Figura 2 (Anexos). Experimentos de rastreamento em tempo real. A, Mapa de calor
para representação de perfil posicional geral de animal com locomoção livre. B-C,
Quantificação da distância registradas nos experimentos de comportamento. (B) Médias
das distâncias percorridas a cada 3 horas (dia 1 inicia às 6 am) por animais VPA (roxo)
e controle (azul), sob contexto individual de experimentação, sendo os dois primeiros
dias marcados pelo período de aclimatação. (C) Distância acumulada percorrida por
animais VPA e controle no período de aclimatação (2 dias) e teste (3 dias) sob contexto
individual de experimentação; expressos em média + EPM. (D) Distância total percorrida
por animais VPA e controle durante período de 1 hora de experimentação sob contexto
social acompanhado de fêmea familiar ou nova; dados expressos em média ± EPM.
Rastreio realizado por rotina no Matlab (Nhat e Velho não publicado) e distância
calculada pelo módulo da subtração vetorial das coordenadas; n = 4-6 pássaros por
grupo.

Conclusão
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Tendo em vista a hipótese central a ser testada de que a exposição embrionária ao VPA
afeta o desenvolvimento e o aprendizado vocal em mandarins diamantes, os resultados
dos presentes experimentos mostram-se extremamente promissores. Em comparação
com o grupo controle, os mandarins expostos ao VPA apresentaram (i) aprendizado
vocal atrasado (Fig. 1D), (ii) dificuldades na consolidação do canto (Fig. 1E, F e G) (iii)
e possíveis alterações na interação social ou, mais conservadoramente, uma provável
redução na motivação de interagir socialmente com outros animais (Fig. 3). Juntos estes
resultados sugerem fortemente que o mandarim diamante pode ser um bom modelo
para estudar atrasos no desenvolvimento vocal em um modelo de autismo. Estes
resultados, no entanto, precisam ser expandidos. Embora a dose inicial escolhida, com
base em experimentos realizados em galinha [8], tenha apresentado bons resultados,
não se sabe se doses maiores são, a princípio, toleradas ou se resultam em distúrbios
comportamentais mais acentuados. Assim, considerando que os dados expostos fazem
parte de um projeto ainda em desenvolvimento, existem lacunas a serem cobertas. Para
isso, as próximas etapas a serem realizadas serão aumentar a dose de VPA injetado
em embriões, incluir animais injetados com solução tampão de fosfato-salino, e
equilibrar o N de grupos controle e experimental.
Além disso, será adaptado um protocolo de treinamento que requer a discriminação
entre dois cantos [14]. Nesta tarefa, mandarins precisam aprender a evitar um canto
associado a um estímulo aversivo (sopro forte do ar), embora não precise responder a
um outro canto neutro (social). Esse paradigma fornece uma estratégia para avaliar
possíveis efeitos do VPA na formação de memórias do canto e/ou na discriminação de
cantos em um contexto social, ajudando assim a avaliar o possível impacto nas
habilidades perceptuais e cognitivas em mandarins expostos ao VPA durante o periodo
embrionário. Mais ainda, como o aprendizado vocal depende da audição intacta para
aquisição do canto (modelo) e feedback vocal auditivo (fase sensório-motora) [15], será
desenvolvido um paradigma comportamental para avaliar o limiar auditivo em
mandarins, a fim de controlar possíveis efeitos deletérios do VPA. Por fim, com o
estabelecimento do modelo será dado início às análises histológicas acerca de
possíveis alterações na formação do cérebro, incluindo os núcleos, tipos de células e /
ou conexões dos circuitos envolvidos no controle vocal e no aprendizado do canto.
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Figura 1.

Figura 2.
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TÍTULO: Teste do epitélio olfatório como via de entrada do vírus zika no cérebro
embrionário
Resumo

As malformações do sistema nervoso central (SNC) causadas pelo vírus Zika (ZIKV)
afetam mais frequentemente estruturas anteriores do cérebro. Sabe-se que o vírus exibe
tropismo por células neurais. Para explicar a preferência anterior nessas malformações,
hipotetizamos que o ZIKV entra no SNC através dos neurônios do epitélio olfatório (EO),
que estão em contato com o líquido amniótico já infectado e projetam axônios para a
região mais anterior do SNC, o bulbo olfatório. Nosso objetivo é verificar o tempo de
evolução da infecção pelo ZIKV no SNC e no EO após sua injeção no líquido amniótico
de camundongos. Para testar diretamente a causalidade, queremos inibir/ reduzir a
entrada do vírus no cérebro eliminando o EO antes da infecção pelo ZIKV. A injeção de
ZIKV no líquido amniótico causou infecção de ZIKV no EO. Observamos que o ZIKV
infecta progressivamente estruturas mais anteriores do SNC seguidas pela infecção de
estruturas caudais. Observamos que a injeção intranasal de ZIKV em camundongos pós
natais leva à infecção de EO em 6 dias. Paralelamente, observamos que a injeção
unilateral de ZnSO4 mata com sucesso a maior parte dos neurônios do EO. Nossos
dados mostram que o ZIKV infecta o EO e é, assim, uma possível via de entrada do
vírus no cérebro. A evolução temporal da infecção pelo ZIKV através do cérebro reforça
essa hipótese. Nosso próximo passo será eliminar os neurônios do EO no intuito de
diminuir/ inibir a infecção cerebral por ZIKV.

Palavras-chave: Microcefalia. Infecção congênita. Placa cortical. Intrauterino.
TITLE: Olfactory epithelium test as a pathway for the Zika virus entry in the embryonic
brain
Abstract

Zika virus derived (ZIKV) central nervous system (CNS) malformations affect more
frequently brain anterior structures. It is known that the virus displays tropism for infecting
neural cells. For explaining the anterior preference in these malformations, we
hypothesize that ZIKV enters the CNS through the neurons of the olfactory epithelium

CIÊNCIAS DA VIDA

2501

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

(OE), that is in contact with the amniotic fluid and project to most anterior region of the
CNS, the olfactory bulb. We aim to verify the time-course of ZIKV infection in the CNS
and OE after its injection in the mouse amniotic fluid. For directly testing causation, we
want to inhibit / reduce the entry of the virus into the brain, eliminating the OE before
ZIKV infection. ZIKV injection into the amniotic fluid caused ZIKV infection of the OE. We
observed that ZIKV progressively infects more anterior CNS structures followed by
caudal the ones. We observed that intranasal injection of ZIKV in postnatal mice leads
to OE infection at in 6 days. In parallel, we observed that unilateral ZnSO4 injection
successfully kills most of the OE neurons. Our data shows that ZIKV infects the OE and
it is a possible pathway for the virus entry into the brain. The temporal evolution of ZIKV
infection through the brain reinforces this hypothesis. Our next step will be the elimination
of OE neurons to diminish/ inhibit brain infection by ZIKV.

Keywords: Microcephaly. Congenital infection. Cortical plate. Intrauterine.
Introdução
No segundo semestre de 2015, meses após o início de um surto de vírus zika (ZIKV),
foi relatado no nordeste do Brasil um aumento do número de recém-nascidos com
microcefalia (Calvet et al., 2016; Rasmussen et al., 2016).

Uma das características importantes das malformações cerebrais congênitas causadas
pelo ZIKV é o seu tropismo por regiões anteriores, enquanto todos os pacientes com
microcefalias derivadas de ZIKV apresentam um menor volume de estruturas
prosencéfálicas, na maioria deles estruturas rombencéfalicas, como o tronco encefálico
e o cerebelo, estão preservadas (Ramalho Rocha et al., 2016). Esse padrão morfológico
provavelmente não seria explicado considerando o acesso de ZIKV ao cérebro através
da barreira hematoencefálica, que distribuiria o vírus por todo o SNC.

O ZIKV apresenta um alto tropismo por células neurais, como demonstrado em ensaios
com progenitores neurais humanos in vitro e experimentos de infecção congênita em
roedores (Garcez et al., 2016; Onorati et al. 2016). Além disso, foi demonstrado que
ZIKV está presente no líquido amniótico de gestações de pacientes microcefálicos
(Calvet et al., 2016).

Sabe-se que os neurônios do sistema olfatório são os únicos que o corpo celular está
em contato direto com líquido amniótico. Assim, elaboramos a hipótese de que o ZIKV
poderia infectar os neurônios do epitélio olfatório (EO). Como os neurônios receptores
olfatórios fazem seu contato sináptico com neurônios do bulbo olfatório ipsilateral, o
ZIKV poderia ser transportado através de seus axônios e ser liberado na porção mais
anterior do cérebro, infectando uma única célula no caminho.
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Nosso estudo visa traçar um padrão temporal para observar o tempo que o ZIKV leva
para chegar no cérebro embrionário após injeções do mesmo no líquido amniótico de
camundongos. Com isso, iremos testar a hipótese de que há um gradiente anteroposterior de infecção. Para mostrar diretamente a ação do EO como via de entrada,
iremos testar se a ablação deste em animais pós natais é suficiente para prevenir a
entrada do ZIKV no cérebro. Para realizar esta ablação, injetamos solução de sulfato de
zinco (ZnSO4) em uma das narinas de camundongos P0, no intuito de inibir/ impedir a
entrada de ZIKV no cérebro após sua injeção no dia seguinte. Escolhemos realizar a
ablação do EO pós-natal pois não contamos com a precisão necessária para realizar
injeções intranasais em embriões dentro do útero.

Metodologia
Animais e o ZIKV

Para a realização dessa pesquisa estamos usando camundongos selvagens aprovados
pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) (projeto número 004/2016). Os animais são mantidos com ciclos de 12h
de claro e escuro e livre acesso a água e ração. Os camundongos são obtidos no biotério
de animais do Instituto do Cérebro, UFRN e os animais infectados são mantidos no
Instituto de Medicina Tropical, UFRN. Estamos usando uma linhagem ZIKV isolada em
Pernambuco no ano de 2015 (Recife/ Brasil, ZIKV PE/243, número de acesso
KX197192.1; Donald et al., 2016) e cultivadas em células VERO no laboratório de
Flavivírus da UFRN sobre a liderança do Professor Joselio Galvão de Araújo. Para o
grupo controle (Mock) usamos ZIKV inativado que foi obtido por aquecimento a 50°C
por 15 minutos.

Injeção de ZIKV no líquido amniótico

Para o teste da via olfativa como uma rota para o transporte do ZIKV para o cérebro
embrionário anestesiamos camundongos fêmeas no 12º dia de gestação (E12;
contando o primeiro dia, logo após o cruzamento, como E0) com cetamina (40mg/ kg de
peso do animal) e xilazina (0,04 mg/ kg do animal). Quando percebemos a ausência de
dor depilamos a região ventral que será aberta e limpamos com solução de álcool
iodado. Logo após, fazemos uma incisão medial na pele, músculo e parede do peritônio
para expor o útero e conseguirmos visualizar os embriões. Cuidadosamente, evitando
tocar nos embriões, injetamos 104 unidades formadoras de placas (PFUs) de ZIKV
contidos em 1 μl em cada membrana amniótica utilizando um capilar. Os controles são
injetados com a solução Mock (inativada). Após a injeção, a cavidade peritoneal é
lavada com solução de NaCl (0,9%) aquecida a 37oC, os cornos uterinos são então
reposicionados e a incisão suturada.
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Esse procedimento dura aproximadamente 45 minutos e após sua finalização o efeito
da anestesia diminui e o animal retorna à consciência. Os cuidados pós operatórios
envolvem aplicação de analgésicos e monitoramento comportamental. Caso o animal
apresente algum sofrimento o experimento é interrompido.

No final dessa etapa, os embriões são removidos das fêmeas anestesiadas,
decapitados e suas cabeças imersas em solução de paraformaldeído a 4% (PFA)
durante a noite. Depois são colocados em uma solução de sacarose 30% (para crio
preservação) em tampão fosfato salino (PBS) a 4oC durante 24 horas. Após essas
etapas, cortamos os cérebros coronalmente utilizando o criostato.

Ablação do epitélio olfatório

Este procedimento é feito no período pós-natal. Como nossa hipótese é que o ZIKV está
chegando ao cérebro pelo EO, resolvemos destruir essa via de entrada para testar se
ainda assim o ZIKV chega ao cérebro. Para lesionar o EO, anestesiamos os animais por
hipotermia, injetamos solução de sulfato de zinco (ZnSO4 0,17M) e no dia seguinte
injetamos o vírus da zika. A injeção de solução de ZnSO4 é realizada unilateralmente
(lado direito) porque observamos que os animais que recebiam injeções bilaterais
paravam de ganhar peso e morriam. O desenvolvimento dos injetados unilateralmente
é equivalente aos controles. A solução com ZIKV é injetada bilateralmente e assim,
temos um controle interno de infecção do bulbo olfatório contralateral. No grupo controle
externo, que não terá o EO danificado, utilizamos salina (NaCl) um dia antes da infeção
com o vírus da zika. O volume injetado de cada solução é próximo a 3 μl.

Consideramos P0 o dia do nascimento. A ablação do EO é feita três dias após o
nascimento (P3), ou seja, em P3 injetamos a solução de ZnSO4 em uma das narinas
dos animais pós natais. No dia seguinte, quatro dias após o nascimento (P4), injetamos
o ZIKV em ambos os grupos e nas duas narinas. As análises estão sendo realizadas
após seis, dez e doze dias pois infecção (dpi). Anestesiamos com gelo antes de
qualquer injeção realizada. Quando determinamos em qual dia vamos avaliar o avanço
da infecção anestesiamos o animal antes da perfusão cardíaca de soluções salina e 4%
de PFA. As cabeças serão crio preservadas em solução de sacarose a 30% até o dia
que cortaremos no criostato.

Imunohistoquímica

Para verificar a presença de ZIKV e tipos celulares específicos, realizamos a
imunohistoquímica. As lâminas contendo cortes dos animais experimentais são
encubadas com anticorpos derivados do clone 4G2, que reconhece a proteína do
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envelope dos flavivírus, inclusive. Para marcar neurônios jovens fazemos a colocalização com o marcador neuronal Dcx (Doublecortina). Após a imunohistoquímica
que dura aproximadamente dois dias, observamos o resultado das marcações com um
microscópio de fluorescência ou confocal a laser.

Análise estatística

Os dados são apresentados através dos padrões observados. Utilizamos a média e a
moda para quantificar os resultados.

Resultados e Discussões

Ao analisamos os resultados das injeções de ZIKV no líquido amniótico observamos
que a infecção por ZIKV no EO ocorre a partir de 3 dpi (Figura 2) em 50% dos animais.
Observamos que o ZIKV infecta progressivamente mais estruturas anteriores do SNC
antes e mais estruturas caudais depois. A porcentagem de embriões infectados no EO
foi maior do que aqueles com um cérebro infectado em 3 dpi (E15) e 6 dpi (E18). Porém,
com 6 dpi a infecção no OE caiu completamente e a região do bulbo olfatório e a parte
anterior do cérebro elevaram o número de infecção, o que sugere uma possível
migração antero-posterior do vírus. Embora tenhamos observado que nos primeiros dias
a região posterior do cérebro apresentava infecção em poucos animais essa infecção
sumiu com alguns dias (Figura 1).

Fizemos a análise imunohistoquímica no Epitélio Olfatório (OE), no Bulbo Olfatório e no
cérebro de três animais que receberam salina + zika vírus seis dpi (P10) e, ficou
demonstrado que, o vírus da zika infectou o epitélio olfatório (OE) de dois animais nesta
data (Figura 3), mas não no BO e no SNC. A partir das injeções de sulfato de zinco,
demonstramos que o epitélio olfatório perde seus neurônios emitindo axônios para o BO
(Figura 4).

Conclusão

Nossos dados mostram que o ZIKV infecta o epitélio olfatório e é uma possível via de
entrada do vírus no cérebro. A evolução temporal da infecção pelo ZIKV através do
cérebro sugere que a hipótese de que esta é uma via de entrada está correta. No
entanto, antes de realizarmos a ablação do EO embrionário, nossos dados apontam
apenas para uma boa correlação.
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Paralelamente, estabelecemos que o ZIKV infecta o OE pós-natal após a injeção
intranasal, quando o EO não está destruído. Além disso, a injeção de ZnSO4 mata com
sucesso a maior parte dos neurônios do OE e suas projeções para o bulbo olfatório.

Estudos como o nosso podem ser utilizados para orientar novas abordagens
terapêuticas e reduzir os efeitos negativos do ZIKV no desenvolvimento neurológico
humano e, consequentemente, diminuir o impacto social e econômico, visto que, entre
2015 a 2017, a zika custou ao Brasil US$ 4,6 bilhões (UNDP, 2017).
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Figura 1 – Padrão antero-posterior de infecção por ZIKV. O gráfico mostra a
porcentagem de animais com células positivas para ZIKV em dias após a infecção. As
linhas coloridas representam cada uma das regiões na figura acima.
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Figura 2 - ZIKV infecta o epitélio olfatório embrionário. A injeção de ZIKV no líquido
amniótico causou infecção do EO por ZIKV somente em 3 dpi. DCX =neurônios; ZIKV =
proteína do envelope viral; dpi = dias após a infecção.

Figura 3 - ZIKV infecta o epitélio olfatório pós-natal. Imagem do epitélio olfatório de
animal P10 em 6 dpi após infecção por ZIKV na narina; DCX = neurônio; ZIKV = proteína
do envelope viral.
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Figura 4 – EO perde seus axônios para o BO após injeção de ZnSO4 na narina. Linha
de cima mostra o controle com os feixes de axônios passando para o BO (setas). Os
mesmos feixes estão ausentes na narina injetada com ZnSO4 seis dias depois(linha de
baixo).
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TÍTULO: DESEMPENHO NO TESTE DE RECONHECIMENTO DA LATERALIDADE
MANUAL EM DIFERENTES FASES DO CICLO MENSTRUAL
Resumo
A flutuação dos hormônios sexuais femininos (HSFs) ao longo do ciclo menstrual pode
estar envolvida no desempenho de habilidades motoras e espaciais observadas a partir
de testes motores. O presente estudo buscou identificar os efeitos dos HSFs em
atividades sensório-motoras durante a prática do Teste de Reconhecimento da
Lateralidade Manual (TRLM), em 30 mulheres saudáveis, com idade entre 18 e 30 anos,
destras, ciclo menstrual regular e que não faziam uso de contraceptivo hormonal.
Durante a pesquisa, o TRLM foi aplicado em 3 diferentes fases do ciclo menstrual
(menstrual, folicular e lútea). Ao analisar o tempo de reação (TR) obtido pela detecção
do início da resposta verbal ao teste foi possível observar que mãos com rotação medial
tiveram menor TR que as mãos rodadas lateralmente; a fase menstrual apresentou
maior TR que aqueles das fases folicular e lútea; e a acurácia total e das mãos com
rotação medial e lateral se apresentaram menores na fase menstrual do que na fase
lútea. Esses resultados permitem inferir que as variações hormonais durante o ciclo
menstrual interferem em processamentos relacionados ao controle motor, apontando
que a execução da tarefa é dificultada no momento em que os níveis de estrógeno e
progesterona estão mais baixos. Sendo a imagética motora uma ferramenta utilizada
para o tratamento e reabilitação de pacientes com comprometimento de habilidades
motoras devido a doenças neurológicas, percebe-se a relevância em estudar sua
relação com os HSF.
Palavras-chave: Lateralidade Manual. Imagética Motora. Ciclo Menstrual.
TITLE: PERFORMANCE IN THE MANUAL LATERALITY RECOGNITION TEST IN
DIFFERENT PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE
Abstract
The fluctuation of female sex hormones (FSHs) throughout the menstrual cycle may be
involved in the performance of motor and spatial abilities observed from motor tests. The
present study sought to identify the effects of FSHs on sensory-motor activities during
the practice of the Manual Laterality Recognition Test (MLRT), in 30 healthy women,
aged between 18 and 30 years old, right-handed, with their regular menstrual cycle and
whom did not use hormonal contraceptives. During the research, MLRT was applied in
3 different phases of the menstrual cycle (menstrual, follicular and luteal). When
analyzing the reaction time (RT) obtained by detecting the beginning of the verbal
response to the test, it was possible to observe that hands with medial rotation had a
lower RT than hands rotated laterally; the menstrual phase had a higher RT than those
of the follicular and luteal phases; and the total accuracy and accuracy of the hands with
medial and lateral rotation were lower in the menstrual phase than in the luteal phase.
These results allow us to infer that hormonal variations during the menstrual cycle
interfere in processes related to motor control, pointing out that the task is difficult to

CIÊNCIAS DA VIDA

2511

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

perform at a time when estrogen and progesterone levels are lower. Since motor imagery
is a tool used for the treatment and rehabilitation of patients with compromised motor
skills due to neurological diseases, the relevance of studying its relationship with FSHs
is perceived.
Keywords: Hand Laterality. Motor Imagery. Menstrual Cycle.
Introdução
A simulação mental é alvo de investigações científicas, tendo em vista sua aplicabilidade
para melhoria de desempenho em atividades esportivas e para reabilitação de doenças
neurológicas com sequelas motoras, como o Acidente Vascular Encefálico e Doença de
Parkinson (HEREMANS et al., 2011). Todavia, pouco se sabe sobre fatores que possam
influenciar a atividade cortical durante a prática da simulação mental, como, os níveis
de hormônios sexuais, que podem apontar para diferenças entre sexos, e implicar no
manejo diferencial no uso de técnicas de neurroreabilitação.
A flutuação dos hormônios sexuais femininos (HSFs) presente no ciclo menstrual está
envolvida no desempenho de habilidades motoras e espaciais observadas a partir de
testes motores. Estudos mostram melhor desempenho em atividades motoras que
envolvam coordenação e velocidade de movimento na fase folicular e lútea do ciclo
menstrual quando comparadas à fase menstrual. Um melhor desempenho em
atividades que envolvem habilidades espaciais foi também evidenciado na fase
menstrual (HAMPSON, 1990; HAMPSON; KIMURA, 1988). Para investigar essas
habilidades são utilizados em larga escala os testes de rotação mental (TRM) de
objetos. Estudo recente demonstrou que a acurácia no TRM possui uma relação
negativa com níveis salivares de estrógeno e o tempo de reação ao teste possui uma
relação positiva com os níveis salivares de progesterona (GRIKSIENE et al., 2018).
Em analogia ao TRM, quando o objeto a ser rotacionado no teste é uma parte do corpo,
como mãos no Teste de Reconhecimento da Lateralidade Manual (TRLM), é comum a
utilização de uma estratégia baseada em imagética motora (IM). Essa estratégia
corresponde ao ato de simular o movimento sem de fato executá-lo e representa uma
janela de acesso ao processamento cognitivo motor (KOSSLYN et al., 1998b;
PARSONS, 1994), pois possibilita a modulação de circuitos neurais ligados ao
planejamento e execução de movimento.
Durante o TRLM, o indivíduo deve identificar se as mãos que aparecem em diferentes
orientações numa tela de computador são direita ou esquerda. Para resolução da tarefa,
o indivíduo realiza a rotação mental de sua própria mão na tentativa de encontrar
congruência com a mão apresentada na tela (COOPER; SHEPARD, 1975). O tempo de
reação ao TRLM é maior para identificação de mãos em posições biomecanicamente
difíceis de serem adotadas (PARSONS, 1987a, 1987b, 1994). O padrão de ativação
cortical observado no TRLM difere do observado no TRM por engajar a região sensóriomotora (KOSSLYN et al., 1998a; TOMASINO; GREMESE, 2016).
Estudo com Ressonância Magnética Funcional mostra que a rede cortical envolvida na
rotação mental de mãos difere entre os sexos em duas áreas corticais, o córtex prémotor ventral esquerdo que é mais ativado em mulheres e o giro lingual (GL), mais
ativado em homens (SEURINCK et al., 2004). Acredita-se que o córtex pré-motor ventral
é funcionalmente homólogo a área dos neurônios espelhos de macacos, estando
relacionado a imitação de ações motoras e a decisões perceptuais. O estudo sugere
que que as mulheres se engajam mais em processos de imitação e comparações
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perceptuais para resolver a tarefa, e os homens, recorrem a processamentos visual e
semântico relacionados ao GL.
Considerando as evidências apresentadas, pode-se hipotetizar que as mulheres
possuem maior facilidade para realizar IM para resolução do TRLM que os homens.
Porém, ainda não se pode afirmar se os HSFs modulam esse processo. O objetivo deste
estudo foi verificar se o desempenho no TRLM se modifica em função das diferentes
fases do ciclo menstrual, de modo a indicar se os HSFs influenciam a imagética motora
egocêntrica, um componente cognitivo envolvido no controle motor. Dentro dessa
perspectiva, a possível facilitação de uma ou outra modalidade de simulação mental, ou
mesmo de todas elas, em alguma fase do ciclo menstrual, apontaria para uma janela de
oportunidade a ser aproveitada durante a neurorreabilitação de mulheres.

Metodologia
Participantes
Esta pesquisa faz parte de um projeto de doutorado ainda em andamento, aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Central da UFRN sob número do parecer: 2.519.458.
Foram selecionadas 30 participantes saudáveis do sexo feminino, com idade entre 18 e
30 anos, destras, sem histórico de doença neurológica ou psiquiátrica, apresentando
ciclo menstrual regular com duração entre 25 e 35 dias, e que não utilizavam agente
contraceptivo hormonal. O recrutamento foi realizado por meio de um website
desenvolvido para o projeto, em que as participantes preencheram um formulário de
inscrição para avaliar se estavam dentro dos critérios de inclusão.

Procedimentos
A coleta de dados do estudo ocorreu no Laboratório de Eletroencefalografia do Instituto
do Cérebro/UFRN, localizado na Avenida Nascimento de Castro, nº 2155, CEP: 59056450, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.
As voluntárias foram submetidas a um dia de treino e a 3 dias de a procedimentos
experimentais. No primeiro dia elas receberam esclarecimentos verbalmente sobre os
procedimentos a serem realizados, foram submetidas a um treinamento, e por meio da
leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para
Uso de Imagens, foram convidadas a assiná-los. Ainda na primeira sessão, foram
aplicadas uma Ficha de Identificação Sociodemográfica, o Mini-Exame de Estado
Mental para controle da capacidade cognitivo do voluntário e o Inventário de Dominância
Lateral de Edimburgo para confirmação da lateralidade.
Os três encontros seguintes contemplaram os dias distintos equivalentes a cada fase
do ciclo menstrual (menstrual, folicular tardia e lútea), os quais as participantes foram
submetidas aos mesmos protocolos experimentais. Essas fases foram estimadas a
partir do histórico da menstruação nos últimos 5 meses. Com base nas informações
referentes ao ciclo, foi estabelecida a duração aproximada do ciclo menstrual de cada
participante e para aumentar a acurácia em relação à identificação de suas fases, foi
entregue um kit de teste de ovulação (Famivita - tamanho 20 tiras). Para a dosagem dos
níveis séricos de estrógenos e progesterona, foi realizada a coleta de sangue nas
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voluntárias, por meio de punção venosa no braço, sempre antes do início do teste nas
3 sessões. Na coleta se utilizou tubos Vacutainer, sem anticoagulante e o volume
coletado foi de 10 mL de sangue.
A sessão correspondente a fase menstrual foi realizada entre o segundo e quinto dia da
menstruação (níveis de estrógeno e progesterona estão baixos). Entre o 9º e o 12º dia
do ciclo menstrual, foi realizada a sessão referente a fase folicular tardia (alto nível de
estrógeno e baixo nível de progesterona). Na fase lútea (altos níveis de progesterona e
de estrógeno) foi realizada de 7 a 9 dias depois do surgimento do hormônio luteinizante,
monitorado com o teste de ovulação.

Teste de Reconhecimento da Lateralidade Manual
Para investigar o efeito dos HSFs sobre esse componente do controle motor, o presente
trabalho se propôs a aplicar um teste que induz a imagética motora implícita, o Teste de
Reconhecimento da Lateralidade Manual (TRLM), durante três fases do ciclo menstrual
(menstrual, folicular e lútea) de mulheres na fase reprodutiva. Ao decorrer do TRLM, a
voluntária reconheceu a lateralidade de mãos que aparecem na tela.
O teste se inicia com uma cruz de fixação no centro da tela durante 1,5 segundos, que
em seguida é substituída pelo estímulo. A voluntária deve identificar se a mão que
aparece na tela é direita ou esquerda e responder verbalmente o mais rápido que puder.
Por fim, é apresentado um feedback indicando seu desempenho (correto ou errado)
durante 1 segundo e, após, um novo ensaio se repete (Figura 1). Esse procedimento foi
dividido em três blocos, com duração de 30 minutos no total e intervalos de 2 minutos
entre cada bloco.
Pressupõe-se que a voluntária imagina, mesmo que inconscientemente, sua própria
mão na posição da mão apresentada na tela (imagética motora implícita). Estudos
mostram que a quantidade de tempo necessária para imaginar um movimento é
equivalente ao tempo gasto durante a execução do mesmo movimento. Então, quanto
maior a rotação da mão, maior a quantidade de tempo necessária para o indivíduo
imaginar o movimento de sua própria mão em direção a postura da mão apresentada e,
portanto, maior o tempo para identificar a lateralidade da mão (BERNEISER, J. et al.,
2016).

Análise estatística
Na análise comportamental se investigou o tempo de reação (TR) que corresponde ao
período entre a apresentação do estímulo e o início da resposta verbal (Figura 2), e a
acurácia no TRLM. A medida de TR foi obtida a partir da análise do sinal de áudio
registrado durante o teste de marcadores que indicam os momentos que as mãos
apareciam na tela, identificada de maneira semiautomática.
A princípio utilizou-se a função de MATLAB detectemg.m para identificar variações
abruptas no sinal de áudio. Respostas mais rápidas que 500 ms e mais lentas que 3500
ms foram descartadas assim como em Ionta e colaboradores (2007) (3% do dado). As
respostas erradas também foram excluídas (0.8% do dado).
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Já sobre o efeito dos hormônios sobre a imagética motora implícita foram abordadas as
estratégias de comparar as fases do ciclo menstrual nas condições com as mãos em
orientação medial (0º, 30º, 60º, 90º, 120º e 150º) e lateral (180º, 210º, 240º, 270º, 300º
e 330º) (Figura 3). Foi aplicado o teste para medidas pareadas de Wilcoxon para
comparar essas orientações para cada fase do ciclo menstrual e o teste de Friedman
para comparar as fases do ciclo menstrual para o desempenho total, na orientação
medial e na orientação lateral. Nos gráficos apresentados, os pontos representam
diferenças entre as fases que foram exploradas com testes de múltiplas comparações
através de ranks médios de tempo de reação obtidos no teste de Friedman e as linhas
representam os intervalos de confiança de 95% considerando a correção de Tukey.

Resultados e Discussões

Os resultados obtidos, como o esperado, mostraram que o tempo de reação entre as
mãos com rotação medial e lateral nas três fases do ciclo menstrual foram
significativamente diferentes nas fases menstrual (Z = -4,88; p = 0,000001; r = 0,61),
folicular (Z = -4,94; p = 0,0000008; r = 0,62) e lútea (Z = -4,94; p = 0,0000008; r = 0,62).
As mãos com rotação medial tiveram significativamente menor tempo de reação que as
mãos com rotação lateral (ps < 0,001), corroborando com a ideia de que a imagética
motora implícita é a estratégia utilizada para resolução do TRLM (PARSONS, 1987a,
1987b, 1994). Esses efeitos foram fortes para as três fases do ciclo (rs ≤ 0,61) (Figura
4).
Observou-se uma diferença significativa entre as fases do ciclo menstrual para o tempo
de reação total no teste de reconhecimento da lateralidade manual (χ2 (2) = 12,25; p =
0,0022; W = 0,19). A fase menstrual apresentou maior tempo de reação que as fases
folicular (p = 0,0179) e lútea (p = 0,0035). Também foram encontradas diferenças entre
as fases do ciclo para o tempo de ação para as mãos com rotação lateral (χ2 (2) = 15,75;
p = 0,00038; W = 0,25) e medial (χ2 (2) = 8,06; p = 0,0178; W = 0,13). As mãos em
orientação lateral na fase menstrual apresentaram maior tempo de reação que nas fases
folicular (p =0,0081) e lútea (p =0,00053). E, mãos em orientação medial na fase
menstrual apresentaram maior tempo de reação que na fase lútea (p =0,0260; η2 = 0,11)
e uma tendência a maior TR que a fase folicular (p = 0,0733; η2 = 0,06) (Figura 5).
A acurácia no teste de reconhecimento da lateralidade manual foi maior para as mãos
orientadas medialmente em comparação as mãos orientadas lateralmente em todas as
fases do ciclo menstrual (ps < 0,05; rs ≥ 0,31) (Figura 6).
Foi encontrada uma diferença entre as fases do ciclo para a acurácia total (χ2 (2) =
16,30; p = 0,00029; w = 0,25), acurácia das mãos rodadas medialmente (χ2 (2) = 12,91;
p = 0,0016; w = 0,20) e acurácia das mãos rodadas lateralmente (χ2 (2) = 18,11; p =
0,00012; w = 0,28). A acurácia total e a acurácia das mãos orientadas lateralmente se
apresentaram significativamente menores na fase menstrual do que na fase lútea (ps
<0,001). A acurácia das mãos orientadas medialmente foi significativamente menor na
fase menstrual quando comparada às fases lútea (p =0,0079) e folicular (p = 0,0040)
(Figura 7).

Conclusão
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Esses resultados corroboram com os estudos que sugerem que os hormônios sexuais
femininos influenciam no reconhecimento da lateralidade manual já que o desempenho
no teste foi melhor nas fases que em o estrógeno e a progesterona estão em alta. Uma
vez que a execução do teste envolve a adoção de uma estratégia motora, é possível
inferir também que os hormônios sexuais femininos atuariam facilitando essa estratégia,
já que a execução da tarefa é dificultada no momento em que os níveis de estrógeno e
progesterona estão mais baixos. Sendo a imagética motora e o TRLM ferramentas
amplamente utilizadas para o tratamento e reabilitação de pacientes com
comprometimento de habilidades motoras devido a doenças neurológicas como o AVC,
corrobora-se a relevância em estudar o efeito da modulação dos HSFs sobre estes
testes motores.
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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Figura 7
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TÍTULO: Expressão e Purificação da Taq DNA Polimerase em E. coli.
Resumo

A reação em cadeia de polimerase (PCR, do inglês, polymerase chain reaction) é uma
técnica de biologia molecular desenvolvida para amplificar fragmentos de DNA com alta
eficiência. Ocorre em etapas de desnaturação, anelamento e extensão que se repetem
sucessivamente para produzir inúmeras cópias da região alvo. Durante a desnaturação
a dupla fita de DNA é desnaturada, no anelamento dois pares de iniciadores
complementam às extremidades das fitas a serem amplificadas. A extensão ocorre pela
ação da DNA polimerase de Thermus aquaticus (Taq) que adiciona os nucleotídeos à
fita complementar. A expressão heteróloga da Taq em Escherichia coli permitiu a
produção e purificação da enzima em larga escala. Atualmente a Taq é comercializada
por diversas empresas e está presente virtualmente em todos os laboratórios que
trabalham com biologia molecular, no entanto, muitas vezes o custo pode ser
significativo em relação à verba disponível. Esse projeto tem como objetivos (1)
expressar a Taq em E. coli, (2) purificar a enzima e (3) comparar sua eficiência com
enzimas para uso geral disponíveis comercialmente. A expressão da enzima será
conseguida a partir de um plasmídeo contendo o gene da Taq sob o controle do
promotor de β-galactosidase, que pode ser acionado pela adição de IPTG ao meio. A
enzima será purificada a partir do extrato de bactérias por aquecimento e por salting out
com sulfato de amônio, e a análise da pureza será determinada em gel de poliacrilamida.

Palavras-chave: E. coli. Expressão. PCR. Purificação. Taq DNA Polimerase.
TITLE: Expression and Purification of Taq DNA Polymerase in E. coli.
Abstract

The polymerase chain reaction is a molecular biology technique developed to amplify
DNA fragments with high efficiency. This process occurs in stages of denaturation,
annealing and extension repeated successively to produce numerous copies of the
target region. During denaturation, the double strand of DNA is denatured, in the
annealing, two pairs of primers anneals to the ends of the strands to be amplified. During
the extension, the Thermus aquaticus DNA polymerase (Taq) adds the nucleotides to
the complementary strand. The heterologous expression of Taq in Escherichia coli
allowed large-scale production and purification of the enzyme. Currently, Taq is
commercially available by several companies and is present virtually in all laboratories
that works with molecular biology, and often its cost is significant when compared to the
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available budget. This project aims to (1) express Taq in E. coli, (2) purify the enzyme
and (3) compare its efficiency with commercially available enzymes for general use. The
enzyme will be expressed from a plasmid containing the Taq gene under the control of
the β-galactosidase promoter, which can be activated by adding IPTG to the medium.
The enzyme will be purified from the bacteria extract by heating and salting out with
ammonium sulfate. The purity of the isolated protein will be determined on
polyacrylamide gels.

Keywords: E. coli. Expression. PCR. Purification. Taq DNA Polymerase.
Introdução

A reação em cadeia de polimerase (PCR, do inglês, polymerase chain reaction) é uma
técnica de biologia molecular desenvolvida para amplificar sequências de DNA com alta
eficiência. É um procedimento aplicado na criação de transgênicos, medicina forense e
no diagnóstico de doenças infectocontagiosas. A técnica clássica envolve um DNA
molde contendo a região alvo a ser amplificada, um par de iniciadores (primers), uma
DNA polimerase termoestável, nucleotídeos (dNTPs) e um termociclador responsável
pelas mudanças nas temperaturas que ocorrem nas etapas de desnaturação,
anelamento e polimerização. Durante a desnaturação a molécula do DNA molde é
transformada em duas fitas simples em consequência da temperatura de 94ºC ou mais,
que desfaz as ligações de hidrogênio da dupla hélice. Os primers são oligo nucleotídeos
curtos que complementam as fitas do DNA molde na extremidade 3’, essa etapa é
denominada anelamento e ocorre entre 45-60ºC a depender do primer utilizado. A
extensão ocorre pela ação da DNA polimerase que adiciona dNTPs para produzir a fita
complementar a partir dos primers. A cada ciclo o número de cópias dobra, a produção
chega ao final após aproximadamente 30 ciclos, com o esgotamento dos reagentes.
(BELL, 1989; GARIBYAN; AVASHIA, 2013; JALALI, Mehdi; ZABOROWSKA; JALALI,
Morteza, 2017; RAHMAN et al., 2013). A PCR clássica deu origem a outra técnicas de
manipulação genética, entre elas a RT-qPCR, cuja importância foi evidenciada na
recente pandemia de COVID-19, O método consiste em transformar moléculas de RNA
em moléculas de DNA complementar para amplificação, a carga viral é quantificada
através da adição de um fluoróforo a reação (BACHMAN, 2013; UDUGAMA et al., 2020).
A PCR foi revolucionária, no entanto, a falta de uma enzima DNA polimerase
termoestável retardava o procedimento, sendo assim, a cada ciclo de extensão era
necessário adicionar a enzima a reação, a mais utilizada era o fragmento de Klenow,
isolada de E. coli. (WALKER; RAPLEY, 2008). Em 1969 o microbiologista Thomas Dale
Brock descobriu uma bactéria nas fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone,
nomeada Thermus aquaticus, apresenta uma estrutura em hastes ou filamentos e com
a capacidade de se desenvolver em ambientes com altas temperaturas, chegando a
80ºC. (BROCK; FREEZE, 1969). Anos após a descoberta de Brock, pesquisadores da
Califórnia sequenciaram o gene da Taq DNA polimerase (Taq), utilizando DNA
recombinante expressaram o gene em E. coli., possibilitando a purificação da enzima.
(INNIS et al., 1988; LAWYER et al., 1989). A expressão heteróloga da Taq em E. coli
permitiu a produção em larga escala e consequentemente sua comercialização para
laboratórios de biologia molecular. Deve-se considerar, no entanto, que o custo pode
ser
significativo
em
relação
à
verba
disponível
no
laboratório.
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Pensando em uma alternativa para esse cenário, os objetivos desse trabalho são (1)
expressar a Taq em E. coli, (2) purificar a enzima e (3) comparar sua eficiência com
enzimas para uso geral disponíveis comercialmente. A expressão da enzima será
conseguida a partir de um plasmídeo contendo o gene da Taq sob o controle do
promotor de β-galactosidase, com expressão regulada pela adição de IPTG ao meio, e
inserido em uma linhagem de E. coli. A enzima será purificada a partir do extrato de
bactérias por aquecimento, que desnatura e precipita as proteínas termolábeis, e por
salting out com sulfato de amônio. A análise da pureza será determinada em gel de
poliacrilamida. A eficiência da enzima purificada será determinada em reações de PCR
previamente estabelecidas utilizando-se enzimas comerciais. Nessas reações serão
analisadas a capacidade de manter a especificidade do produto amplificado, bem como
sua capacidade de amplificação de produtos sucessivamente mais longos para
determinar o tamanho máximo do produto amplificado (PLUTHERO, 1993).

Metodologia

O protocolo de expressão e purificação da Taq DNA polimerase será realizado com
base no trabalho de Pluthero (1993), sendo adaptado para as condições do laboratório.
As soluções utilizadas serão produzidas com os recursos disponíveis no Laboratório de
Neurodinâmica e do Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular do Instituto do
Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
•
•
•
•

Solução A: Tris 50 mM, Glicose 50 mM e EDTA 01 mM, pH 7.9;
Solução pré-lise: Solução A + 4mg/ml de lisozima, pH 7.9;
Solução da lise: Tris 10 mM, Cloreto de Potássio 50 mM, EDTA 01 mM, PMSF
01 mM e Tween 20 – 1%, pH 7.9;
Solução de armazenamento: Tris 50 mM, Cloreto de Potássio 50 mM, EDTA 0,1
mM, DTT 01 mM, PMSF 0,5 mM, e Glicerol 50 %, pH 7.9;

Expressão heteróloga da Taq em E. coli.
Utilizaremos o plasmídeo pTaq (AddGene 25712 (ENGELKE et al., 1990)) para
transformar a linhagem de E. coli (BL21), as culturas serão crescidas no meio LB com
ampicilina a 37° C por 11 horas. A expressão do gene será induzida pela adição de[1]
IPTG a 125 mg/L e após 12 horas as células serão colhidas por centrifugação e lavadas
com a Solução A. Em seguida as células serão centrifugadas e ressuspensas na
solução pré-lise e ficarão 15 minutos em temperatura ambiente. Será feita a adição da
solução da lise e a reação ficará em incubação a 75°C por 1 hora. O aquecimento do
extrato leva à desnaturação e precipitação de parte das enzimas termolábeis
contaminantes, que serão removidas por centrifugação.
Purificação da enzima
A Purificação da enzima será realizada através do salting out com sulfato de amônio,
que precipita diferencialmente as proteínas de acordo com seu ponto isoelétrico
(WINGFIELD, 2016). Adicionaremos sulfato de amônio para uma concentração final de
30g/100 mL lisado, a solução será centrifugada e a enzima purificada será diluída na
solução de armazenamento para estoque a – 70°C. A análise da pureza será
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determinada por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)(SAMBROOK, J.;
RUSSELL, 2001).

Resultados e Discussões

As enzimas purificadas passarão por testes de desempenho, incluindo sensibilidade e
especificidade, compatíveis com os testes disponíveis no mercado. O diferencial da
proposta é a produção da enzima em território nacional, o que a torna mais refratária a
flutuações cambiais e da economia externa. As etapas de purificação propostas e outras
características das enzimas permitem a simplificação do processo de purificação como
um todo, sendo essa a etapa que mais demanda tempo e dinheiro. Essa maior
simplicidade nos permitirá obter mais enzima purificada, uma vez que a cada etapa de
purificação se perde material, a um custo inferior, uma vez que não envolve métodos
cromatográficos complexos, como HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência). Vale
ressaltar também que na recente crise de corona vírus a súbita demanda mundial por
insumos para testes evidenciou a necessidade de produção desses reagentes em
território nacional.
Estudos baseados no método de Pluthero (1993) demonstram que mesmo após
armazenamento prolongado, a qualidade da enzima tem alta eficiência e em uma
remessa recém produzida a qualidade da Taq foi superior quando comparada a uma
enzima comercial (Figuras 1 e 2) (KONOVALOVA et al., 2017). No entanto, a expressão
do gene e consequentemente a qualidade do produto pode variar de acordo com o
plasmídeo utilizado (Figura 3) (FANG et al., 2016).

Conclusão
Devido a pandemia de COVID-19 as atividades no laboratório foram suspensas, nossos
estudos preliminares da expressão foram interrompidos, impossibilitando a obtenção de
resultados. Destacamos a importância da nossa pesquisa atualmente, onde a demanda
mundial por insumos está elevada, logo, a produção independente surge como
alternativa para pequenos laboratórios.
Além da Taq, existem outras enzimas que podem ser purificadas com um método
semelhante, como a transcriptase reversa. No futuro esperamos produzir essa enzima,
que é essencial em kits de diagnóstico de infecções virais, pois transforma o RNA em
moléculas de DNA complementar para amplificação e detecção de patógenos por RTqPCR. (ELLEFSON et al., 2016; ROTHS; TANESE, Naoko; GOFF, Stephen P, 1985;
TANESE, N.; ROTH; GOFF, S. P., 1985). Com a produção nacional das duas enzimas
será possível produzir kits de diagnóstico para doenças como ZIKA, Dengue e COVID19.
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Figura 1: Teste de estabilidade da enzima solúvel. De 1-3 atividade da enzima após um
mês de refrigeração em 0.5 µl, 1 µl e 2 µl. De 4-6 atividade da enzima recém purificada
em 0.5 µl, 1 µl e 2 µl. M: Escada do DNA. Fonte: KONOVALOVA et al., 2017

Figura 2: Análise de PCR da enzima comercial ThermoFisher (1-3) e enzima recém
purificada (4-6). M: Escada do DNA. Fonte: Adaptado de KONOVALOVA et al., 2017.
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Figura 3: Expressão da Taq DNA polimerase por plasmídeo utilizado. Fonte: FANG et
al., 2016.
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TÍTULO: Jogo para a investigação do comportamento humano e dos efeitos socioemocionais do sono e dos sonhos
Resumo

A proposta desse projeto é o desenvolvimento de um jogo baseado numa dinâmica de
presa-predador e um cenário respectivo a ele para serem utilizados em experimentos
com pessoas voluntárias a fim de investigar a interação entre o comportamento humano
e a neurofisiologia do sono. O jogo será utilizado no experimento, antes e depois de
uma soneca matutina, onde serão coletados dados por eletroencefalografia durante
todo o processo, com o intuito de avaliar características comportamentais de teor social
e emocional.

Palavras-chave: Jogo, sono, comportamento, REM.
TITLE: Game for the investigation of human behavior and the socio-emotional effects of
sleep and dreams
Abstract

The purpose of this project is the development of a game based on prey-predator
dynamics and a scenario related to it to be used in experiments with volunteer people in
order to investigate the interaction between human behavior and sleep neurophysiology.
The game will be used in the experiment, before and after a morning nap, where data
will be collected by electroencephalography throughout the process, in order to assess
social and emotional behavioral characteristics.

Keywords: Game, sleep, behavior, REM.
Introdução
O sono e os sonhos são fenômenos fisiológicos que ocorrem em uma grande
quantidade de seres vivos e levanta muitos questionamentos. Devido ao pouco
conhecimento sobre a neurofisiologia do sono, as suas funções e definições ainda não
são totalmente claras. Mas alguns padrões eletrofisiológicos adquiridos por meio da
análise de dados de eletroencefalogramas (EEG), permitem que se adquira informações
sobre o sono e os sonhos podendo realizar uma avaliação clara e um sobre as funções
e o papel deles na fisiologia e no comportamento humano (estudo FERNANDES, 2006).
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Dentre os padrões eletrofisiológicos observados durante o sono, pode-se ressaltar
quatro diferentes estágios: N1, N2, N3 e REM (do inglês, rapid eye movement –
movimento rápido dos olhos). O estágio N3 também é conhecido como SWS (do inglês,
slow wave sleep – sono de ondas lentas) por apresentar ondas de baixa frequência.
A identificação dos padrões do sono tem ajudado muito no estudo e na exploração das
funções e do papel que exercem em muitos seres vivos e da importância e propósito de
cada estágio. A exemplo disso, uma função do sono que tem sido confirmada por
diversos estudos é a consolidação de memória, ou seja, a reorganização de memórias
de modo a formar representações estáveis (DIEKELMANN; BORN, 2010). Sabe-se que
o SWS é responsável pela consolidação das memórias recentes fortalecendo suas
representações neurais, as quais são integradas com as memórias pré-existentes no
sono REM subsequente (RIBEIRO; NICOLELIS, 2004; WALKER; STICKGOLD, 2010).
Sabe-se também que o sono é responsável pela restauração da energia corporal, de
modo físico e cognitivo. Com isso, a privação dele afeta o emocional e o processo de
aprendizagem (CARVALHO et al., 2013). De acordo com Verri e colaboradores (2008),
aqueles que sofrem com privação do sono se apresentam menos produtivos e
ambiciosos, além de afetar o desempenho das habilidades relacionadas a cognição
como a memória, o raciocínio lógico, a realização de cálculos e a tomada de decisões.
A privação do sono traz malefícios não só cognitivos, mas também emocionais, como
ansiedade, e físicos, como fadiga (OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, estudos que
relacionam o sono à modulação dos processos cerebrais sociais e comportamentais de
uma maneira geral, quando comparados aos de cognição e aprendizado, ainda são
pouco
explorados
(GUJAR
et
al.,
2011).
Em um experimento realizado por Gujar e colaboradores (2011), foi usado uma tarefa
de reconhecimento facial, sendo demonstrado ao longo de um dia sem dormir
expressões que revelam emoções de raiva e medo. No entanto, após um cochilo, as
emoções, tomadas como negativas, de raiva e medo foram bloqueadas ou, em alguns
casos, revertidas, ao mesmo tempo, em que aumentaram as expressões e emoções
positivas ou felizes. O que mais chamou atenção em tudo isso foi que esses resultados
puderam ser vistos apenas nos indivíduos que alcançaram o sono REM.
Investigar as funções do sono e dos sonhos tem sido um desafio, mas as descobertas
a cerca disso tem aberto novos horizontes no entendimento de fenômenos tão
fundamentais. Por isso se faz necessário a pesquisa e a realização de experimentos
para explorar a atuação do sono na fisiologia e comportamento dos seres vivos,
principalmente
nos
seres
humanos.
Pela literatura apresentada e os argumentos expostos, sabendo que o ser humano é
dotado de emoções, pelas quais se expressa e se relaciona, se vê a importância de
relacionar o sono, as emoções e a socialização, com o intuito de alcançar mais
conhecimento e domínio sobre os mecanismos do sono, melhorando,
consequentemente, as interações sociais e comportamentais.
Metodologia

2.1. Procedimento experimental
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A pesquisa foi separada em três etapas, cada uma com um experimento diferente. A
etapa 1 ocorreu no laboratório de eletroencefalografia (EEG) do Instituto do Cérebro –
UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Para ela o experimento foi
dividido em três fases executadas nessa ordem: jogo 1 (J1), soneca e jogo 2 (J2). O
jogo utilizado foi o F.E.A.R. Combat. Os participantes iam ao laboratório em duplas e
jogavam um contra o outro através de 2 computadores conectados em rede. Durante
todas as fases foram feitos o registro de eletroencefalografia (EEG), eletro-oculografia
(EOG) e eletromiografia (EMG) do queixo. Além disso, antes e depois do J1 são
coletadas amostras de saliva para medir os níveis de cortisol e de testosterona. Foram
aplicados ainda quatro questionários antes do J1, um sociodemográfico, um para avaliar
comportamentos relacionados ao sono, o questionário de Fletcher e Luckett (TOGEIRO;
SMITH, 2005) e, por fim, outro para avaliar o sono do dia anterior (Pré Sono – Dia e
Noite anterior ao experimento). Além disso, foi aplicado a escala de sonolência de
Epworth (BERTOLAZI et al., 2009).
Durante o experimento os participantes foram requisitados em três momentos distintos
a relatar verbalmente algumas situações, que foram gravadas para posterior análise.
Esses momentos se deram após cada jogo (J1 e J2), onde foram requisitados relatos
descrevendo como foi a partida, e após a soneca, onde foi requisitado um relato da
atividade mental no qual o participante disse o que sonhou ou o que pensou durante o
sono. Depois do relato, os participantes responderam um questionário que avalia alguns
aspectos do sono no laboratório (Pós-sono). Todos os relatos têm um tempo máximo
de 5 minutos.
Após o J2 ainda foi aplicado um questionário para avaliar a experiência de jogo (Pósjogo) e o Inventário de Empatia (IE) (FALCONE et al., 2008). Neste último, os
participantes realizaram uma auto-avaliação da sua habilidade empática, sendo
aplicado no final do experimento para evitar induzir um aumento de empatia apenas por
desconfiar que o experimento envolve empatia.
A etapa 2 será realizada na residência de cada voluntário sem a participação direta dos
pesquisadores. Eles irão jogar dois jogos e relatar os sonhos que tiveram ao longo dos
dias em que jogaram. Os relatos devem ter, também, um tempo máximo de 5 minutos.
A etapa 3 será similar à etapa 1. Contudo, o jogo utilizado será o produto deste trabalho
e, portanto, personalizado para o experimento. O jogo não envolverá mais uma dupla
de participantes, mas um único participante jogando contra oponentes controlados pelo
computador. Também será realizada uma avaliação prévia da habilidade com jogos de
tiro em primeira pessoa (FPS – do inglês, First Person Shooter), através de um jogo
online personalizado que irá registrar as pontuações ao longo de 10 partidas.
2.2. Participantes
O recrutamento de voluntários está ocorrendo através do preenchimento de um cadastro
no site www.neuro.ufrn.br/voluntarios. Neste cadastro eles já irão preencher um
questionário para avaliar os hábitos de utilização de jogos eletrônicos e o índice de
qualidade de sono de Pittsburgh (BERTOLAZI et al., 2011). Além disso, receberão
acesso a dois jogos: o jogo de avaliação prévia da habilidade, criado a partir de um jogo
de FPS já existente de código livre, chamado TwoPointFive, com gráficos simples e o
jogo de FPS, com gráficos realistas, que está sendo produzido neste trabalho e que se
chamará Pseudo Static.

CIÊNCIAS DA VIDA

2531

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Os participantes serão todos do sexo masculino, de modo a facilitar a avaliação dos
efeitos da testosterona, já que este hormônio é encontrado em maior abundância em
homens. Além disso, os participantes precisam ter entre 18 e 40 anos, estarem
saudáveis, sem distúrbios do sono, doenças neurológicas, psiquiátricas ou psicológicas.
Para que os participantes encontrem menos dificuldades em dormir, eles serão
orientados a dormir duas horas a menos do que estão habituados e precisam estar
presentes no laboratório às 7:00.
2.3. Desenvolvimento do jogo
O jogo Pseudo Static e o cenário estão sendo desenvolvidos utilizando a Unreal Engine,
uma plataforma de ferramentas para desenvolvimento de jogos, criada e disponibilizada
gratuitamente pela empresa Epic Games, através de um método de programação
próprio da Unreal Engine chamado blueprint.
2.4. A aplicação do jogo na pesquisa
2.4.1. Etapa 1
Na etapa 1 foi utilizado um jogo gratuito multijogador de tiro em primeira pessoa,
chamado F.E.A.R Combat, para a realização de um experimento com duplas de
participantes humanos. O objetivo era simular uma situação de presa e predador,
semelhante a algumas situações encontradas na natureza.
A fim de cumprir os propósitos dessa etapa, foram modificadas algumas configurações
do jogo F.E.A.R. Combat de forma que um dos jogadores tenha mais vantagens do que
o outro, onde o predador atira com uma espingarda e dá socos, enquanto a presa
apenas dá socos. Além disso, o predador é instruído a atirar na presa e evitar morrer,
enquanto a presa é instruída a coletar alguns itens espalhados pelo cenário podendo
atacar o predador como estratégia para sobreviver.
2.4.2. Etapa 2
Essa etapa envolve a realização de experimentos individuais, os quais serão divididos
em dois momentos e em dois grupos diferentes. No primeiro momento os dois grupos
irão jogar uma partida do jogo 2D de tiro que servirá como base para conhecer o nível
de habilidade de cada jogador. Já no segundo momento jogarão o Pseudo Static, onde
um grupo jogará em primeira pessoa e o outro em terceira.
2.4.3. Etapa 3
Já na etapa 3 outros jogadores voluntários irão ao laboratório de EEG, onde jogarão
uma partida tanto do jogo 2D, a fim de avaliar a habilidade do jogador, quanto do jogo
3D (Pseudo Static). Essa etapa será guiada pelos resultados obtidos das análises dos
dados coletados na Etapa 2, podendo ser feitas mais mudanças na dinâmica ou no foco
do jogo 3D.

Resultados e Discussões
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A coleta de dados da etapa 1 utilizando o jogo F.E.A.R Combat foi finalizada, sendo
realizados um total de 16 experimentos (n=16). Foram analisados os dados dos relatos
e dos sinais de EEG das duplas voluntárias, encontrando resultados interessantes para
as presas. A principal hipótese era de que as presas têm sonhado mais que os
predadores e têm melhorado o rendimento durante o segundo jogo. Tendo isso como
ponto de partida e através de novas análises desses dados foram encontradas
correlações nas presas do microestado D com o número de derrotas e da potência em
delta com a coleta de medkits. Ambas correlações sendo positivas, ou seja, quando um
aumenta o outro também aumenta. Dessa forma surgiram duas novas hipóteses
envolvendo somente a presa.
A primeira hipótese é de que um aumento do microestado D deixa a pessoa mais
arriscadora o que prejudica a presa. Além disso, a literatura indica que o microestado D
está relacionado à atenção e ao senso de localização espacial no mapa, em uma
correlação positiva, podendo ser também correlações a serem investigadas.
A segunda hipótese é de que as presas que se estressam menos, conseguem mais
potência de delta no sono e aprendem melhor o mapa conseguindo coletar mais medkits
durante o jogo. A literatura indica correlações negativas entre potência de delta no sono
e estresse (quanto maior a potência de delta, menor o estresse) e positivas entre a
potência de delta e a memória (quanto maior a potência de delta mais a pessoa aprende
o mapa).
No entanto, apesar dos animadores resultados encontrados, ocorreram algumas
dificuldades com relação à aquisição e análise dos dados do jogo utilizado nos
experimentos (F.E.A.R combat), já que ele não permite modificações muito complexas
por ser um jogo fechado, tendo que moldar o experimento, algumas vezes, em função
das limitações do jogo.
Tomando esses problemas como ponto inicial para a produção de um jogo que pudesse
se moldar a pesquisa, foram primeiramente desenvolvidos algoritmos para o registro em
arquivo de informações de interesse sobre os acontecimentos no jogo, como por
exemplo os momentos em que a presa foi derrotada, as trajetórias dos deslocamentos
feitos pelos personagens, as teclas pressionadas, a direção para a qual os personagens
estavam olhando ou os momentos em que o adversário apareceu na tela do jogador.
Além disso, alguns eventos de interesse foram sincronizados com o registro dos sinais
eletroencefalográficos por meio de algoritmos que serão desenvolvidos para enviar
marcadores de eventos para o equipamento de eletroencefalografia.
Esses algoritmos foram testados no jogo Unreal Tournament 2004, onde em um dos
testes realizados com EEG foi tentado analisar, a partir dos dados do posicionamento
do personagem ao longo do jogo, a relação da topografia de um microestado D com a
aprendizagem espacial segundo a literatura de MURPHY et al, 2018. Nesse teste não
houve a soneca realizada nos experimentos, mas mesmo assim foi possível visualizar
a relação descrita na literatura.
Seguiu o inicio da criação do novo jogo, que recebeu o nome de Pseudo Static. No
primeiro momento se iniciou o desenvolvimento de um mapa em formato de labirinto
com bifurcações de 1 até 6 caminhos a partir da hipótese de que o voluntário pensa
mais no mapa quando se tem mais bifurcações (MURPHY et al, 2018). Além disso, o
mapa deve apresentar um único piso, evitando a sobreposição para facilitar a aquisição
e a análise do posicionamento do jogador ao longo do jogo. A partir dessas requisições
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foi criado um esboço 2D do labirinto e em seguida um modelo 3D feito na Unreal Engine,
como podem ser vistos na figura 1.
Logo depois foi iniciado o desenvolvimento da jogabilidade do Pseudo Static. Nesse
novo jogo, por serem focados na etapa 2 e 3 que apresentam experimentos com apenas
um voluntário por vez e decorrente também das análises realizadas na etapa 1, a ideia
de presa-predador foi minimizada. Dessa forma o jogador percorrerá um labirinto sem
armamento e terá como objetivo pegar a maior quantidade de itens que estarão
dispostos no jogo e que dão pontuação em um tempo determinado. Ao longo do
caminho o personagem poderá ser perseguido e atacado por diferentes inimigos, como
o Ceifador mostrado na figura 2 e o objeto mostrado na figura 3. Esses inimigos irão
tentar atrapalha-lo a fazer pontuações. Então por meio da mobilidade disponível no jogo,
o voluntário terá que desviar e fugir dos inimigos, coletar os itens e fazer a maior
quantidade de pontos possíveis.

Conclusão

Após a finalização da Etapa 1 e com as duas novas hipóteses, a ideia do jogo produzido
sofreu algumas alterações na dinâmica e no caminho que estavam tomando, para que
seja possível avaliar a presa e investigar melhor as hipóteses levantadas. Dessa forma,
o jogador passou a agir somente como presa sendo perseguido por inimigos que
causam situações de estresse e de tomadas rápidas de decisões em um cenário em
formato de labirinto que vai exigir, em algum nível, o seu aprendizado.
A criação do mapa e grande parte da movimentação do personagem e interação com
os inimigos já está pronta. Após o término da jogabilidade o jogo entrará em sua fase
beta de testes. Ele será testado pelos prórprios colaboradores da pesquisa e integrantes
do Instituto do Cérebro. Isso dá um vislumbre muito positivo e otimista para o início dos
experimentos.
Após o desenvolvimento do jogo, serão feitos experimentos com no mínimo 30
voluntários, para continuar investigando a relação e interação entre presa e predador e
a relação entre o sono e a aprendizagem espacial, tendo a possibilidade de que mais
hipóteses poderão ser investigadas.
A análise dos dados vai continuar guiando a pesquisa, sempre existindo a possibilidade
de que mais hipóteses surjam, de forma que futuras alterações na dinâmica do jogo
ainda sejam possíveis. Isso acaba mostrando o principal intuito da produção do jogo
que é a sua adaptatividade com o andamento da pesquisa, o que seria diferente em um
jogo já pronto com limitações de modificação.
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Anexos

Figura 1 – Esboço e modelo 3D do cenário do jogo feito na Unreal Engine,
respectivamente.
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Figura 2 – Personagem inimigo do jogo chamado Ceifador. A sequência mostra o ataque
desse inimigo que deve ser o mais evitado pelo jogador, pois causa uma redução
prolongada da velocidade.

Figura 3 – Personagem inimigo especial. Possui uma aura negra e é capaz de chamar
o Ceifador de onde quer que ele esteja no cenário, como mostra a sequência, além de
causar uma rápida paralisia no jogador.
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TÍTULO: Dinâmica de vocalizações ultrassônicas neonatais em um modelo animal de
autismo
Resumo
A comunicação é um comportamento conservado filogeneticamente que permite troca
rápida e ampla de informações entre indivíduos da mesma espécie e espécies distintas.
Um tipo de comunicação muito presente na natureza é a emissão de ondas mecânicas,
também chamada de vocalização. A vocalização pode ocorrer dentro, abaixo ou acima
da faixa de audição humana. Ao ultrapassa esse limiar, é denominada vocalização
ultrassônica (USV). Ratos são animais que emitem USVs já nas primeiras horas de vida
(chamada de alarme), com papel evolutivo similar ao de uma criança, os filhotes
vocalizam na casa dos 40 kHz. Na fase adulta, ocorre emissão em 22 kHz e em 55 kHz
dependendo contexto, assumindo valências emocionais. O autismo é uma desordem do
neurodesenvolvimento que possui como características centrais déficits na
comunicação e na interação com o outro, por ser multifatorial, é sabido que o meio
ambiente influencia na etiologia do transtorno. O consumo de anticonvulsivantes, a
exemplo do ácido valproíco (VPA), durante a gravidez aumenta o risco de nascimento
de crianças autistas por causar modificações epigenéticas na cromatina fetal. Para
compreender os mecanismos neurobiológicos do autismo, Rodier et al, desenvolveu um
modelo em ratos através da injeção intraperitoneal de VPA em fêmeas grávidas no dia
gestacional G12.5. Dessa forma, nosso laboratório quis verificar se ocorrem mudanças
no padrão de vocalização de ratos neonatos modelo de autismo nas idades P7, P14 e
P21.
Palavras-chave: Comunicação, vocalização ultrassônica, ratos neonatos, VPA, autismo
TITLE: Dynamics of neonatal ultrasonic vocalizations in an animal model of autism
Abstract
Communication is a phylogenetically conserved behavior that allows quick and wide
exchange of information between individuals of the same and different species. A type
of communication very present in nature is the emission of mechanical waves, also called
vocalization. Vocalization can occur within, below or above the human hearing range.
When its threshold is exceeded, it is called ultrasonic vocalization (USV). Rats are
animals that emit USVs in the first hours of life (alarm calls), with an evolutionary role
similar to a baby’s cry, the puppies vocalize at around 40 kHz. In adulthood, USV
emission occurs at 22 kHz and at 55 kHz depending on the context, assuming emotional
valences. Autism is a neurodevelopmental disorder that has deficits in communication
and interaction with others as its centrals characteristics, for being multifactorial, it is
known that the environment influences the etiology of the disorder. The consumption of
anticonvulsants, such as valproic acid (VPA), during pregnancy increases the risk of
autistic children birth by causing epigenetic changes in fetal chromatin. To understand
the neurobiological mechanisms of autism, Rodier et al, developed a model in rats by
intraperitoneal injection of VPA in pregnant females on the G12.5 gestational day. Thus,
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our laboratory wanted to verify if there are changes in the vocalization pattern of neonatal
rats model of autism at ages P7, P14 and P21.

Keywords: Communication, ultrasonic vocalization, neonatal rats, VPA, autism
Introdução
A vocalização é uma forma de comunicação largamente distribuída entre os mamíferos.
Esse comportamento constitui uma forma de troca de informações espécie-específica
que contribui para o desenvolvimento social e a sobrevivência individual dentro da
espécie. Os roedores, grupo mais abundante de mamíferos, apresentam vocalizações
de dois tipos: (1) as vocalizações audíveis (20 Hz a 20 kHz), perceptível por humanos e
outros animais, que, além de servir de comunicação contra predadores, também
sinalizam dor e estresse; e as (2) vocalizações ultrassônicas – USVs (de 20 kHz a 100
kHz), comunicação entre pares, que sinalizam os estados afetivos: negativo (medo,
estresse) ou positivo (brincadeira, cópula) (Portfors, 2007). Os ratos são animais
altriciais, assim, o principal mecanismo para estimular a atenção da mãe é a emissão
de USV induzidas por isolamento. Estudos demonstram que as chamadas de alarme
emitidas pelos filhotes são de repetição, com frequência média de 40 kHz e tempo de
duração entre 20ms a 160ms (Brudzynski, 1998), além disso, possuem um padrão
ontogenético, com início poucas horas após o nascimento (P1), aumento da taxa de
emissão com o avançar das idades pós-natais (pico da taxa entre P7 e P11)
(Brudzynski, 2018) e diminuição gradual até desaparecimento total a partir de P21
(Hofer et al., 1998). Desordens severas do neurodesenvolvimento podem causar deficits
na interação social e na comunicação, características presentes no transtorno do
espectro autista (TEA), que se manifestam nos primeiros anos de vida. Logo, é
importante entender quais mecanismos neurobiológicos são afetados durante o
desenvolvimento embrionário, uma vez que os padrões comunicativos são
estabelecidos nessa fase. Diversos estudos demonstram que o autismo é causado pela
interface genética e ambiental. Em 1994, foi observado que crianças nascidas de mães
que usaram ácido valpróico (VPA), fármaco para o tratamento de epilepsia, durante o
período gestacional apresentaram diagnóstico para o autismo (Christianson et al.,
1994). Dessa forma, Rodier e colaboradores propuseram um modelo animal para o
estudo das alterações do espectro autista por administração intraperitoneal de VPA,
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dose única, em fêmeas grávidas durante o período do fechamento do tubo neural (E12)
dos embriões (Rodier et al., 1996). Animais gerados a partir desse modelo apresentaram
alterações celulares no tronco encefálico (TE) e no cerebelo (Rodier et al., 1996), mais
recentemente foi observado déficits na percepção sensorial e comportamento social,
semelhante aos encontrados em pacientes com o espectro autista (Schneider et al.,
2005). A avaliação da emissão de USVs em ratos neonatos é um parâmetro importante
para o estudo de falhas na comunicação, pois esse tipo de vocalização permite testar
esse endofenótipo no início da vida (Brudzynski, 2018). Vários estudos mostraram
mudanças na taxa de chamada e em características espectrográficas no repertório vocal
de modelo animal de autismo, essas mudanças de padrões foram interpretadas como
alterações do desenvolvimento dentro do domínio social/comunicação. Portanto,
alterações na vocalização desses animais podem sinalizar déficits semelhantes aos
observados nas características clínicas distintas do autismo em humanos, fazendo-se
necessário a observação das USV desde as idades iniciais, uma vez que os padrões do
comportamento são estabelecidos durante o desenvolvimento.

Metodologia
1. Animais experimentais: Foram utilizados ratos Wistar fêmeas e machos de, no
mínimo, 60 dias de idade com peso de 250-300g, provenientes do Biotério do Instituto
do Cérebro (BISIC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Os
animais foram mantidos em condições adequadas, com ciclo de 12h claro-escuro,
temperatura e umidade controladas (27ºC, 70%), com água e ração servidos “ad
libitum”.
2. Acasalamento: Para a geração dos animais VPA, fêmeas adultas com ciclos de
fertilidade controlados, foram colocadas para acasalar com machos não relacionados
consanguineamente durante o período noturno na noite do proestro. Nos dias
subsequentes ao acasalamento foram realizados esfregaços vaginais diários para
verificar se houve fecundação (i.e. dia embrionário 0, E0) da gestação. A fecundação foi
confirmada pelos seguintes critérios: (1) presença do tampão vaginal e/ou presença de
espermatozoides no esfregaço vaginal no dia posterior ao acasalamento e (2)
estabilização do ciclo estral em diestro nos dias seguintes ao acasalamento.
3. Geração do modelo de autismo: No dia gestacional 12.5 (G12.5), final da
neurulação primária (fechamento do tubo neural primário) e início da neurulação
secundária, as fêmeas receberam uma única injeção de VPA (Valproato de Sódio,
SIGMA-ALDRICH V4345; 500 mg/Kg i.p. em salina). Os animais-controle foram
injetados com o mesmo volume de solução salina estéril (NaCl 150 mM; estéril). Após
as injeções, as fêmeas foram monitoradas por 2 horas para verificar a ocorrência de
qualquer efeito adverso comportamental ou fisiológico. Os nascimentos foram avaliados
através da taxa de reabsorção fetal (pelo número de filhotes na prole), além da presença
de teratogenia; caso fossem verificadas tais características, os animais seriam
sacrificados. Também foi observado a presença de atrasos no desenvolvimento e
fenótipos típicos do modelo VPA de autismo: dobra na cauda; atraso na abertura dos
olhos; redução nas emissões ultrassônicas, caso não fosse verificada essa
característica, animais seriam sacrificados e a dose descartada.
4. Registro de vocalizações ultrassônicas (USV): Os registros de USV foram
realizados dentro de uma câmara anecóica (caixa de madeira 70x70x50 cm, com
revestimento acústico) provida de ventilação, monitoramento por câmera HD de vídeo
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e iluminação por LEDs vermelhos de baixa intensidade. Dentro desta câmara, foi
colocada uma caixa de polipropileno (com maravalha no assoalho), onde foram
posicionados os ratos neonatos para registro de USVs. Um microfone digital
ultrassônico (Ultramic250K, Dodotronic) foi posicionado a 20 cm acima da caixa e
direcionado para o centro de forma a captar as vocalizações neonatais. Nos dias pósnatais 7 (P7), P14, e P21, animais controle e VPA foram retirados da ninhada e
transferidos individualmente para dentro da caixa de propileno. As vocalizações foram
registradas por um período de 5 min durante o qual o animal permaneceu isolado sob
temperatura constante de 23ºC, iluminação vermelha e suave ruído de fundo do
ventilador (30dB). Durante o registro de cada neonato, a fêmea e o restante dos filhotes
foram mantidos em ambiente separado e tranquilo com iluminação suave a fim de
minimizar o estresse. O sinal de ultrassom foi registrado com amostragem de 250 kHz
e resolução de 16 bits na conversão analógico-digital. Estes registros foram obtidos
através do software de domínio público Audacity (Audacity; licença GPLv2). Cada
arquivo de vocalização (5 min de registro) foi armazenado em disco rígido no formato
.wav e analisado através de programa desenvolvido em nosso laboratório. Para a
classificação dos tipos de USVs, usamos o programa também de domínio público
DeepSqueak. As USV foram detectadas automaticamente seguido de verificação
semiautomática de cada uma e extração de suas propriedades: frequência dominante
(kHz), banda de frequência (kHz), tempo de início (segundos), tempo de fim (segundos),
duração (segundos), intensidade da emissão (dB) e sinuosidade (razão entre
comprimento do caminho no espectrograma e a duração da vocalização; adimensional).
Avaliamos também o padrão de emissões em grupo e a dinâmica das propriedades das
USVs ao longo das idades.
5. Estatística: A análise estatística foi realizada com o auxílio do software GraphPad
Prism 5.0. Os dados foram analisados quanto a sua normalidade através do
Kolmogorov-Smirnov test. Para análises paramétricas utilizamos t-Student test (para
comparação de 2 amostras) ou ANOVA (para comparações múltiplas), com Tukey posthoc. Para análises não paramétricas utilizamos Mann-Whitney test (para comparação
de 2 amostras) ou Kruskal-Wallis test (para comparações múltiplas), com Dunns posthoc. O grau de significância estatística adotado foi de 5%.

Resultados e Discussões

A partir dos experimentos realizados, foi observado que na idade P14 ocorreu uma
diminuição na porcentagem de emissões de USVs por animais VPA em relação animais
controle-salina, enquanto nas idades P7 e P21 não houve alteração significativa.
Também foi visto que na mesma idade P14 animais experimentais emitiram
diferentemente quatro classes de USVs: Complex, Upward ramp, Inverted-U e
Downward Ramp, sendo essas vocalizadas menos. Além disso, não foi observada
nenhuma alteração significativa nos parâmetros tempo de duração da USV, potência
média e frequência fundamental tanto em relação aos grupos (VPA x Controle) quanto
em relação às idades (P7, P14 e P21).

Conclusão
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O modelo de autismo gerado a partir da injeção intraperitoneal de ácido valproíco em
ratas fêmeas durante a gravidez no período do fechamento do tubo neural fetal (G12.5)
induziu a formação do endofenótipo autista nas proles. Dessa forma, foi possível
estudarmos modificações no padrão de vocalização dos ratos neonatos “autistic-like,”
gerados através desse construto, nas três primeiras semanas de vida (P7, P14 e P21).
Nesse período pós-natal, os filhotes emitem as chamadas de alarme (USVs com
frequência de 40 kHz) ao serem separados da mãe. Esse tipo de vocalização tem papel
evolutivo similar ao choro de uma criança, uma vez que sinaliza a mãe fome e estimula
o cuidado materno. Após os experimentos, análise espectral, classificação das ondas e
análise estatística, foi observado diminuição da vocalização nos animais experimentais
na idade P14, além de diminuição da emissão de USVs em quatro classes: Complex,
Upward ramp, Inverted-U e Downward Ramp, não foi visto nenhuma alteração significa
em outros parâmetros, como tempo de duração das USV, por exemplo. Portanto, nosso
estudo visou averiguar alterações na comunicação intraespecífica em ratos modelo de
autismo nas primeiras semanas de vida, pois, assim como no TEA em humanos, déficit
na comunicação aparece nos primeiros anos de vida.
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Anexos

Figura 1 – Janela de detecção. Geração de espectrograma e detecção das USVs
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Figura 2 – Exemplo de saída gráfica. Painel com quatro USVs. Subplots com
espectrograma, entropia e filtro de registro de áudio (20-100kHz)
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Figura 3 - Aparato experimental para o registro das USVs
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Figura 4 - Animal VPA na idade P14
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Gráfico 1 - Diminuição da emissão de USVs na idade P14
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Gráfico 2 - Diferença no número de classes de USVs emitidas na idade P14
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Gráfico 3 - Duração total da USV, potência média e frequência fundamental não
apresentam diferenças entre as idades

CIÊNCIAS DA VIDA

2550

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

Figura 5 – Exemplos de USVs que representam cada classe atribuída pelo software
DeepSqueak de acordo com Wright e Gourdon (2010)
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TÍTULO: Imageamento de cálcio como estratégia para identificação de subtipos
neuronais do córtex auditivo envolvidos na percepção do zumbido induzido por ruído
em camundongos.
Resumo

O zumbido é a percepção de um som na ausência de estímulo externo, uma condição
que se apresenta de forma crônica em pelo menos 15% da população e promove uma
série de incômodos, podendo desencadear quadros de ansiedade e depressão. Apesar
de uma grande heterogeneidade, o zumbido induzido por ruído já possui alguns de seus
mecanismos de geração no núcleo coclear dorsal (DCN) bem estabelecidos, os quais
são atividade espontânea e sincronia aumentadas das células fusiformes. O aumento
da atividade espontânea já tem sido relatado em áreas superiores da via auditiva, como
colículo inferior (IC), núcleo geniculado medial (MGB) e córtex auditivo primário (A1),
sendo este último responsável pela percepção do zumbido. Este trabalho demonstra a
capacidade de aferir indiretamente a atividade de neurônios em fatias frescas de cérebro
utilizando indicadores de cálcio geneticamente codificados, o GCaMP6f, enfatizando a
avaliação dos diferentes subtipos neuronais presentes no córtex auditivo primário e
como a atividade destes é afetada em camundongos com zumbido induzido por ruído.

Palavras-chave: Zumbido; Subtipos neuronais; Imageamento de cálcio.
TITLE: Calcium imaging as a strategy to identify auditory neuronal classes involved in
mice with noise-induced tinnitus
Abstract

Tinnitus is the perception of a sound in the absence of external stimuli, a condition that
occurs chronically in at least 15% of the population and promotes a series of discomfort,
which can trigger anxiety and depression. Despite a great heterogeneity, noise-induced
tinnitus already has some of its generation mechanisms in the dorsal cochlear nucleus
(DCN) well established, which are spontaneous activity and increased synchrony of
fusiform cells. The increase in spontaneous activity has already been reported in upper
areas of the auditory pathway, such as the inferior colliculus (CI), medial geniculate
nucleus (MGB) and primary auditory cortex (A1), the latter being responsible for the
perception of tinnitus. This work demonstrates the ability to indirectly measure the activity
of neurons in fresh brain slices using genetically encoded calcium indicators, the
GCaMP6f, emphasizing the assessment of different neuronal subtypes present in the
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primary auditory cortex and how their activity is affected in mice with tinnitus noise
induced.

Keywords: Tinnitus; neuronal sub-types; calcium imaging.
Introdução
O zumbido é a percepção do som na ausência de estímulos físicos, que ocorre em 15%
da população 1. Esta condição pode ser considerada um distúrbio na atividade neuronal
pessoas que sofrem de zumbido grave e crônico costumam apresentar outras
comorbidades, como transtornos de ansiedade e depressão. Assim, entender quais são
os correlatos neurais que estão por trás da geração e manutenção do zumbido,
possibilitará o desenvolvimento de estratégias mais específicas para o tratamento desta
condição.
Alguns dos mecanismos de geração do zumbido induzido por ruído já estão bem
descritos como o aumento na atividade espontânea das células fusiformes do núcleo
coclear dorsal2, uma das primeiras áreas de processamento da informação auditiva. No
entanto, estudos demonstraram que a ablação desta região após a exposição ao ruído
não foi suficiente para suprimir a percepção do zumbido 3, sugerindo o envolvimento de
outras regiões na manutenção do mesmo.
De fato, áreas superiores da via auditiva como o núcleo geniculado medial 4, no tálamo,
colículo inferior 1, no tectum, e o córtex auditivo primário 5,6 possuem correlatos neurais
do zumbido, também principalmente associados a uma taxa de disparo espontâneo
aumentado. Entretanto, há certa inconsistência nos dados para tais áreas, pois
provavelmente apenas algumas classes neuronais devem estar associadas a tal
condição e os dados coletados utilizaram técnicas de eletrofisiologia que não permitem
uma resolução a este nível de subpopulações.
Existem variados subtipos neuronais, os quais possuem hodologia diferente, ou seja,
recebem e projetam informação para diferentes classes neuronais e áreas do encéfalo
7. A identificação desses subtipos é bastante relevante para entendermos como os
circuitos neuronais são compostos, e como esses subtipos se relacionam
funcionalmente de modo a processar a grande diversidade de informação que o Sistema
Nervoso Central lida. Além da própria hodologia, outras características das
subpopulações são úteis para tal classificação como marcadores genéticos,
organização anatômica e atividade funcional 8. Tais critérios têm possibilitado um
aumento na resolução dos estudos em neurociência, sobretudo após o desenvolvimento
de ferramentas optogenéticas.
Os indicadores de cálcio têm se tornado ferramentas úteis para avaliação da atividade
neuronal através da análise dos transientes de cálcio somáticos, uma vez que os
neurônios quando em atividade, o íon cálcio entra e desempenha funções essenciais
para os processos que permitem a liberação de neurotransmissores. Dentre estes
indicadores, os geneticamente codificados (GECI)um tipo de ferramenta optogenética,
têm particular relevância, pois apresentam alta razão sinal-ruído (SNR), resolução de
célula única, além da possibilidade de serem expressos apenas em tipos neuronais
desejados, graças aos avanços nos estudos genéticos e de desenvolvimento das
diferentes classes de neurônios corticais 9,10.
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O GCaMP, um GECI, tem sido o indicador com maior aperfeiçoamento nos últimos anos,
possuindo atualmente várias famílias de marcadores como as gerações 5 11, 6 12 e 7
13, tendo cada uma dessas gerações melhorias que o tornaram mais adequado para a
dinâmica neuronal, como aumento da afinidade pelo cálcio, da razão sinal-ruído, cinética
mais veloz de aumento e diminuição da fluorescência. Famílias como a 6 e a 7 são até
mesmo dotadas de variações de cinética lenta (s), média (m) e rápida (f). O GCaMP6f,
por exemplo, possui um tempo curto para o pico e decaimento da fluorescência, tendo
assim uma maior resolução temporal capaz de identificar um único potencial de ação
(spike), quando este é esparso em relação à taxa de aquisição da imagem 14, como em
neurônios piramidais do córtex.
Dessa maneira, este trabalho apresenta a possibilidade de expressar o GCaMP6f para
avaliação da atividade de subtipos neuronais no córtex auditivo primário, de modo a
identificar possíveis candidatos relacionados a patofisiologia do zumbido.

Metodologia

Animais
Foram utilizados camundongos wild-type (tipo selvagem) de ambos os sexos, de 4 a 8
semanas de idade. Todos os procedimentos experimentais seguiram diretrizes atuais
aprovadas pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CEUA/UFRN), protocolo nº 094.018/2018. Os animais foram mantidos
em um ciclo dia/noite de 12h/12h e tiveram acesso livre a água e comida.
Indução da expressão de GCaMP em células piramidais A1
Para a indução da expressão do gene GCaMP6f nas células piramidais A1 foram usados
vetores virais AAV5-CamKIIα-GCaMP6f-WRPE-SV40 contendo promotor específico
para neurônios corticais excitatórios (CamKIIα) em A1. Foram utilizadas as coordenadas
(anteroposterior = -2.30 mm; mediolateral = 4.00 mm; e dorsoventral = 2.4 mm/ 2.2 mm,
relativas ao bregma) obtidas no atlas do encéfalo de camundongos 18. As injeções
foram realizadas em animais sob anestesia com isoflurano (4% indução, 0.5-2%
manutenção) e as coordenadas utilizadas foram normalizadas para cada animal,
baseando-se na distância entre estruturas do crânio de fácil identificação, o bregma e o
lambda. Os animais receberam tratamento pós-cirúrgico para assegurar sua
sobrevivência, bem como atenuar possíveis dores, e após 4 semanas foram sacrificados
para a realização do imageamento de cálcio.
Indução de zumbido por trauma acústico
O trauma acústico para induzir zumbido foi realizado como descrito por 19 em uma sala
à prova de ruído sonoro, dentro de uma cabine isolada. Os animais foram habituados
previamente ao setup por 5 dias e então expostos ao trauma (ruído de banda larga de
4-20 ± 1 kHz, 90 dB SPL, 90min). Essa intensidade foi suficiente para gerar percepção
de zumbido sem causar perda auditiva permanente (T. Malfatti, dados não publicados).
Após o ruído, os animais foram mantidos em silêncio por 1 hora para garantir o
desenvolvimento do zumbido, uma vez que estudos recentes demonstraram que a
exposição a ambientes ricos em ruído imediatamente após o trauma previne
reorganização da circuitaria do IC, e assim previne o zumbido induzido por ruído 20.
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Imageamento de cálcio
Para realizar o imageamento de cálcio em fatias, sacrificamos os animais por injeção
intraperitoneal de ketamina (90 mg/kg) para anestesia antes de perfundí-los com líquido
cerebrospinal artificial de colina (Choline aCSF) oxigenado (borbulhado com 95% O2 e
5% CO2) e gelado, para diminuir a atividade fisiológica das células durante a remoção
do encéfalo e os cortes no vibrátomo (VT1200, Leica, Microsystems). As fatias contendo
A1 foram armazenadas por 10 minutos em uma solução de recuperação, Choline aCSF
oxigenada contendo (em mM): Choline chloride, 93; KCl, 2.5; NaH2PO4, 1.2; NaHCO3,
30; glucose, 25; HEPES, 20; sodium ascorbate, 5; sodium pyruvate, 3; thiourea, 2;
MgCl2, 10; CaCl2, 0.5, e depois transferidas para uma câmara com aCSF padrão por 1
hora no escuro, contendo (em mM): NaCl, 124; KCl, 2.5; NaH2PO4, 1.2; MgCl2, 2;
CaCl2, 2; NaHCO3, 24; glucose, 12.5, HEPES, 5. Então, as fatias foram transferidas
para uma câmara submersa sob um microscópio vertical equipado com lentes de
contraste de interferência diferencial (DIC) (Olympus, Japão) perfundida com aCSF
oxigenado (1-1.25 ml/min) a 36 ºC. Para a aquisição das imagens, utilizamos uma
câmera rápida (sCMOS Neo, Andor Technologie).
Análise das imagens
As sequências de imagens adquiridas foram inspecionadas visualmente utilizando o
ImageJ (National Institutes of Health) e as regiões de interesse (ROI, regions of interest)
foram manualmente adicionadas contendo somente o corpo celular de células ativas
(i.e. células que tiveram mudança na fluorescência durante a aquisição). A intensidade
de fluorescência através do tempo para cada ROI obtida pelo plugin Time Serie Analyzer
foi utilizada para a análise dos resultados e construção de gráficos utilizando as
bibliotecas de python: scipy, numpy, pandas, matplotlib.

Resultados e Discussões

Atividade espontânea de neurônios em fatias frescas de cérebro
Devido a pandemia da covid-19, foram realizados apenas os experimentos de
padronização da técnica de imageamento de cálcio em fatias coronais frescas de
cérebro contendo o córtex auditivo. Nestes testes, conseguimos gravar a atividade
espontânea de 76 células em diferentes campos de visão por cerca de 4-6 segundos. A
figura em anexo demonstra os traços representativos dos transientes de cálcio de um
dado campo de visão.

Conclusão

Futuras perspectivas
Sabendo que agora o procedimento para o imageamento de cálcio já está padronizado,
poderemos dar prosseguimento aos experimentos utilizando construtos virais que
permitam a visualização de neurônios inibitórios do córtex, como o do promotor mDlx,
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além de animais transgênicos para as classes de células Chrna-2 e NDNF,
interneurônios com provável envolvimento na patofisiologia do zumbido.

Referências

1. Shore, S. E. & Wu, C. Mechanisms of Noise-Induced Tinnitus: Insights from Cellular
Studies. Neuron 103, 8–20 (2019).
2. Shore, S. E., Roberts, L. E. & Langguth, B. Maladaptive plasticity in tinnitus--triggers,
mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol 12, 150–160 (2016).
3. Brozoski, T. J., Wisner, K. W., Sybert, L. T. & Bauer, C. A. Bilateral dorsal cochlear
nucleus lesions prevent acoustic-trauma induced tinnitus in an animal model. J. Assoc.
Res. Otolaryngol. 13, 55–66 (2012).
4. Kalappa, B. I., Brozoski, T. J., Turner, J. G. & Caspary, D. M. Single unit hyperactivity
and bursting in the auditory thalamus of awake rats directly correlates with behavioural
evidence of tinnitus. The Journal of Physiology 592, 5065–5078 (2014).
5. Munguia, R., Pienkowski, M. & Eggermont, J. J. Spontaneous firing rate changes in
cat primary auditory cortex following long-term exposure to non-traumatic noise: tinnitus
without hearing loss? Neurosci. Lett. 546, 46–50 (2013).
6. Takacs, J. D., Forrest, T. J. & Basura, G. J. Noise exposure alters long-term neural
firing rates and synchrony in primary auditory and rostral belt cortices following bimodal
stimulation. Hear. Res. 356, 1–15 (2017).
7. Harris, K. D. & Shepherd, G. M. G. The neocortical circuit: themes and variations. Nat.
Neurosci. 18, 170–181 (2015).
8. Mei, Y. & Zhang, F. Molecular tools and approaches for optogenetics. Biol. Psychiatry
71, 1033–1038 (2012).
9. Huang, Z. J. Toward a genetic dissection of cortical circuits in the mouse. Neuron 83,
1284–1302 (2014).
10. Matho, K. S. et al. Genetic dissection of glutamatergic neuron subpopulations and
developmental trajectories in the cerebral cortex. bioRxiv 2020.04.22.054064 (2020)
doi:10.1101/2020.04.22.054064.
11. Akerboom, J. et al. Optimization of a GCaMP calcium indicator for neural activity
imaging. J. Neurosci. 32, 13819–13840 (2012).
12. Chen, T.-W. et al. Ultrasensitive fluorescent proteins for imaging neuronal activity.
Nature 499, 295–300 (2013).
13. Dana, H. et al. High-performance calcium sensors for imaging activity in neuronal
populations and microcompartments. Nat. Methods 16, 649–657 (2019).

CIÊNCIAS DA VIDA

2556

XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2020

14. Ali, F. & Kwan, A. C. Interpreting in vivo calcium signals from neuronal cell bodies,
axons, and dendrites: a review. Neurophotonics 7, 011402 (2020).
15. Paxinos, G. & Franklin, K. The Mouse Brain in Stereotaxic Coordinates. (Academic
Press, 2018).
16. Winne, J. et al. Anxiety-like behavior induced by salicylate depends on age and can
be prevented by a single dose of 5-MeO-DMT. Experimental Neurology 326, 113175
(2020).
17. Sturm, J. J., Zhang-Hooks, Y.-X., Roos, H., Nguyen, T. & Kandler, K. Noise TraumaInduced Behavioral Gap Detection Deficits Correlate with Reorganization of Excitatory
and Inhibitory Local Circuits in the Inferior Colliculus and Are Prevented by Acoustic
Enrichment. J. Neurosci. 37, 6314–6330 (2017).

Anexos

Figura 1. Dados representativos dos experimentos piloto.
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