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 1. INTRODUÇÃO 

  Lectinas são um grupo de proteínas de origem não imune que se ligam 

reversivelmente a diversos tipos de carboidratos. A importância do estudo das 

lectinas reside em seu amplo potencial de aplicação. As lectinas do gênero Musa 

spp. já apresentaram atividade imunomoduladora, antifúngica, antiproliferativa e 

antiviral inclusive sobre o vírus da imunodeficiência humana (HIV) (SINGH; 

DEVI; NG, 2014). 

O gênero Musa pertence à família Musaceae, suas espécies selvagens 

são divididas em: eumusa, rhodochlamys, australimusa. Ainda, existem 

diferentes espécies, como: Musa acuminata, Musa balbisiana, Musa schizocarpa 

e algumas variedades de australiana (DAVEY et al., 2013).   

As lectinas apresentam grande diversidade estrutural e de especificidade, 

o que está relacionado à sua ampla gama de atividades biológicas (DAMME et 

al., 1998). Por outro lado, existem domínios altamente conservados de 

reconhecimento de carboidratos (CDR) - sítios de ligação específica entre a 

proteína e um ligante, que fornecem informações funcionais essenciais. 

Atualmente, a maioria dos estudos se concentra na lectina de Musa acuminata, 

mais conhecida como BanLec (KENNEDY et al., 1995). No entanto, o gênero 

Musa engloba diferentes espécies que são pouco estudadas, assim, com o 

advento das ferramentas de bioinformática, o processamento de dados 

apresentou um crescimento exponencial na quantidade e sequências em bancos 

de dados e possibilitou obter estruturas tridimensionais para análises de arranjos 
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conformacionais, que auxiliam na elucidação dos aspectos funcionais que 

permeiam sua atividade (CHEN, 2015).  

Tendo em vista a falta de informações estruturais para a maioria das 

lectinas do gênero Musa e o impacto de diferentes aminoácidos sobre os sítios 

de ligação a carboidratos, o objetivo deste estudo é modelar e analisar a 

estrutura de lectinas de diferentes espécies do gênero Musa, uma vez que 

modificações nestes sítios podem levar à diferentes atividades biológicas. 

 

2. METODOLOGIA 

  A fim de encontrar as lectinas do gênero Musa, utilizamos a ferramenta 

de BLAST para realizar o alinhamento local (BLASTp) das sequências de lectina 

de Musa acuminata (AAM48480.1), obtidas do banco de dados do NCBI, dentro 

dos seguintes parâmetros: database proteínas não redundantes (nr) e a limitante 

de organismos pertencentes à família Musaceae (ALTSCHUL et al., 1990). 

Utilizamos a ferramenta CLUSTAL  para o alinhamento global das sequências 

que apresentaram as maiores identidades no passo anterior e identificar as 

semelhanças e diferenças entre elas (HIGGINS, 1994). 

No UNIPROT (APWEILER, 2004), obtivemos os dados de sítios de 

ligação a carboidratos para análise de possíveis modificações. Três lectinas que 

apresentaram diferenças nestes domínios foram modeladas por homologia 

através do software SWISS-MODEL (PEITSCH, 1997). Estas estruturas foram 

visualizadas no Pymol Molecular Graphics (version 2.0, Schrödinger) e alinhadas 

às estruturas de referência, já detectadas experimentalmente. A sequência de 

Musa acuminata (PDBID: 1X1V) foi utilizada como base para verificar os sítios 

de ligação à manose no alinhamento. 

Realizamos o docking molecular com moléculas de manose e glicose nos 

sítios de ligação a carboidrato (33-38, 60-63, 105-106, 130-133) através do 

AutoDock Vina (TROTT; OLSON, 2009), que permite obter a energia de ligação 

(medida de afinidade) entre uma molécula e seu ligante, assim como a melhor 

conformação do ligante. No software PLIP (SALENTIN et al., 2015), confirmamos 

se a ligação se deu com os resíduos de aminoácidos corretos e qual a interação 

química que se formou, onde esperamos a ocorrência de ligações de hidrogênio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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  De acordo com a literatura, não há registros que demonstram que essas 

estruturas tenham sido previamente modeladas. Neste estudo, trazemos as 

primeiras estruturas tridimensionais das lectinas THU46913.1 (Musa balbisiana), 

RWW21725.1 (Ensete ventricosm) e XP_018673707.1 (Musa acuminata subsp. 

malaccensis). Na ferramenta BLASTp a partir do alinhamento local de cada uma 

das moléculas, foram selecionadas as proteínas que apresentaram a maior 

identidade comparada a nossa sequência de Musa acuminata. (PDBID: 1X1V). 

As lectinas selecionadas de cada espécie apresentaram 100% de cobertura e 

identidade com THU46913.1 (96%), RWW21725.1 (89%) e XP_018673707.1 

(95%). Na análise de conservação global das sequências usando o software 

CLUSTAL, observou-se que as mesmas apresentam uma alta similaridade 

(cerca de 95%) e diferenças marcantes nos sítios ativos de ligação aos 

carboidratos. 

O software SWISS-MODEL foi utilizado com o propósito de avaliar de 

forma estrutural o impacto da troca dos aminoácidos nos sítios ativos. As 

estruturas modeladas apresentaram uma boa qualidade de modelagem, 

conforme os valores obtidos para o QMEAN (Tabela 1). Além disso, as três 

utilizaram como template a molécula 4pif do banco de dados PDB, e, quando 

alinhadas, apresentaram valor RMSD próximo de zero, indicando que possuem 

pouquíssimas diferenças estruturais. 

Tabela 1. Resultados obtidos com o software SWISS-MODEL 

 

Sequências QMEAN QMGE Identidade (%) PDB ID 
Energia de ligação 
(média – kcal/mol) 

THU46913.1 2,25 0,98 94,33 4PIF -4,35 
RWW21725.1 2,3 0,96 87,94 4PIF -4,32 

XP_018673707.1 2,58 0,99 94,33 4PIF -4,31 
 

O docking molecular revelou que as estruturas THU46913.1, 

RWW21725.1 e XP_018673707.1 não demonstraram significativas modificações 

na ligação com a manose, o que ainda deve ser comprovado experimentalmente. 

Apesar das energias de ligação (kcal/mol) terem um valor baixo (total médio de 

–4.35), os aminoácidos dos sítios de ligação a carboidratos estavam interagindo 

com o ligante por ligações de hidrogênio, o que está de acordo com as estruturas 



 
 

de referência do PDB (PDBID: 1X1V) e também, podemos observar que a 

energia não diferiu entre as moléculas que apresentaram diferentes aminoácidos 

nos sírios de ligação. Estes resultados indicam que provavelmente sua função 

não é modificada de forma significativa e comprovando sua capacidade de 

interagir com a manose, característica de lectinas como as de feijão de porco 

(ConBr) e  concavalina (ConA). 

 

4. CONCLUSÕES 

Através das nossas análises é possível verificar que essas lectinas de 

Musa spp. avaliadas mantém o potencial de se ligar a manose, nos mesmos 

sítios que a Banlec (Musa acuminata). Portanto, são necessários mais estudos 

acerca da sua atividade biológica e estrutural dessas moléculas, pois podem 

apresentam ações de grande interesse comercial 
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1. INTRODUÇÃO 

A sobrevivência e crescimento da indústria farmacêutica requerem 

investimentos significativos em Pesquisa e Desenvolvimento, em novas  
formulações químicas, que possam atuar como fármacos com elevada eficácia 
e seletividade. Entretanto esse processo é custoso, demanda tempo, além de 
ser altamente arriscado, visto que a probabilidade de sucesso é inferior a 20% 
(YU YU & GITTINS, 2008). 

Sendo assim, para minimizar tempo e custos, inovações científicas e 
tecnológicas que combinam conhecimentos multidisciplinares de informática, 
biotecnologia, química e biologia (DREWS, 2003) surgem como ferramentas que 
auxiliam no planejamento de novos fármacos. O planejamento de fármacos 
auxiliado por computador (Computer-Aided Drug Design) é uma dessas 
evoluções tecnológicas promissoras (TANG et al., 2006), visto que a modelagem 
molecular possibilita a construção, visualização, manipulação e estocagem de 
modelos moleculares tridimensionais, incluindo também análise conformacional, 
cálculos de propriedades estéricas, eletrônicas, físicas entre outras. 

Outra estratégia que pode reduzir o tempo gasto em pesquisa e 

desenvolvimento de um novo fármaco é a realização de estudos 
farmacocinéticos e toxicológicos. A predição in silico de parâmetros ADMET 
permite uma avaliação do perfil farmacocinético e toxicológico esperado para 
candidatos a protótipos a fármacos, consistindo num método alternativo para 
auxiliar na seleção do protótipo de melhor perfil farmacoterapêutico. 

A farmacocinética in silico é uma abordagem atualmente muito 

utilizada no estudo inicial das propriedades ADMET (Absorção, Distribuição, 
Metabolização, Excreção e Toxicicidade) cujo objetivo é limitar o gasto 
desnecessário em ensaios biológicos de compostos com alta probabilidade de 
problemas farmacocinéticos e tóxicos futuros, economizando tempo e 
investimento (LIPINSKI, 2004). A confiabilidade nestes modelos teóricos é 
dependente de informações de banco de dados proprietários e que estão sendo 
gradualmente liberados pelas indústrias farmacêuticas. Estes modelos também 
são submetidos à testes de desafio, onde o objetivo é determinar o grau de 
confiança no mesmo (WANG et al, 2007). 

Neste estudo, apresentamos diferentes análises realizadas com compostos 
derivados de pirazol-organocalcogênios, com o objetivo de realizar um 
levantamento quanto a suas características farmacocinéticas e toxicológicas 
com o auxílio de ferramentas in silico. Para isso, foram utilizados dois softwares: 
Osiris Property Explorer e SwissADME. 



 
 

 

2. METODOLOGIA 
2.1. Análise de dados: Todas as análises in silico foram realizadas em um 
computador, especificamente com o sistema operacional Windows 10 e 
processador Intel® Inside™. 
2.2. Análises in silico: Diferentes análises foram feitas com os compostos alvo, 
a fim de realizar um levantamento teórico quanto a suas características 
farmacocinéticas, farmacodinâmicas e toxicológicas. Para isso, foram utilizados 
dois softwares: Osiris Property Explorer e SwissADME. 
2.3. Osiris Property Explorer: O programa Osiris Property Explorer da Actelion 
Pharmaceuticals é um programa de acesso gratuito pela Internet, que permite 
desenhar estruturas químicas em duas dimensões e estimar, com bom grau de 
confiabilidade, algumas propriedades físico-químicas, biológicas e drug-like 
(KAPETANOVIC, 2008) relevantes no planejamento de novos fármacos. Este 
programa está fundamentado no uso de uma lista de fragmentos distintos, 
gerados a partir da quebra das ligações simples das moléculas, que estão 
associados a uma classificação de similaridade a fármacos (drug-likeness).  

A partir do programa Osiris Property Explor, são obtidos dados relacionados 
ao risco de mutagenicidade, tumorigênico, irritantação e efeitos no sistema 
reprodutor, além de buscar semelhança com fármacos e índice de aproximação 
para se tornar um potencial candidato a fármaco. O risco de toxicidade é 
baseado no banco de dados de substâncias químicas que possuem 
comprovadamente efeito tóxico (Registry of Toxic Effects of Chemical 
Substances - RTECS) e validado com um banco de dados contendo fármacos 
comercialmente disponíveis e largamente usado no mercado. 
2.4. Swiss ADME: A ferramenta web SwissADME dispõe de acesso gratuito a 
uma gama de modelos preditivos, para propriedades físico-químicas, parâmetros 
ADME, propriedades farmacocinéticas e similaridade com fármacos aprovados 
comercialmente.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os compostos 4-(arilcalcogenil)-1H-pirazóis (Figura 1) foram sintetizados 

seguindo procedimentos descritos na literatura (OLIVEIRA et al., 2015). Esses 
compostos orgânicos apresentam interessantes atividades biológicas, tais como 
antioxidantes e anti-inflamatórias (Oliveira et. Al., 2020). Ainda, estudos in vitro, 
investigando a citotoxicidade destes compostos em células normais e 
cancerígenas estão em andamento.  

Para a predição da toxicidade e propriedades farmacocinéticas dos pirazol-
organocalcogênios (1a-1c), realizou-se um estudo in silico, o qual posteriormente 
será comparado com resultados toxicológicos in vivo. Foram obtidos dados 
relacionados ao risco de toxicidade (mutagênico, tumorigênico, irritante e efeitos 
no sistema reprodutor), “druglikeness” (semelhança com fármacos) e 
“drugscore” (índice de aproximação para se tornar um potencial candidato a 
fármaco).  

Utilizando a ferramenta Osiris Property Explorer (Tabela 1), verificou-se que 
os compostos 1a – 1c apresentam ausência de fragmentos estruturais 
indicadores de risco, resultando em uma baixa probabilidade de os mesmos 
apresentarem efeitos tóxicos para os parâmetros analisados.  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 1. Estruturas químicas escolhidas para avaliação farmacocinética e toxicológico 
in silico. (OLIVEIRA et al., 2015) 

O Drug-Score combina os valores obtidos de Drug-Likeness, cLogP 
(lipofilicidade), logS (solubilidade), massa molecular e riscos toxicológicos em 
um único valor de modo a avaliar se o composto tem potencial para se tornar um 
fármaco. Nesse parâmetro valores mais próximos de 1 (um) indicam um bom 
perfil Drug-Score. Analisando os valores de Drug-score presente na (Tabela 1) a 
molécula que apresenta um potencial farmacológico melhor é 1b, contendo 
enxofre em sua estrutura.  
Tabela 1. Estudos toxicológicos e farmacocinéticos empregando Osiris Property 
Explorer. 

Parâmetros avaliados 1a 1b 1c 

Mutagênico Não Não Não 

Tumorogênico Não Não Não 

Irritante Não Não Não 

Efeitos no sistema reprodutor Não Não Não 

Druglikeness -1,99 2,71 -3,7 

Drug-score 0,42 0,75 0,46 

Os estudos com o software SwissADME (Tabela 2) demonstram que o 
composto 1b pode inibir CYP450 CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4, ocasionando 
diminuição do metabolismo de fármacos metabolizados por essas isoformas do 
citocromo P450. A absorção gastrointestinal se mostrou alta para os três 
compostos analisados. 

Os resultados teóricos indicam que os compostos 1a-1c apresentam 
potencial para penetrar a barreira hematoencefálica (BHE). Ainda, o composto 
1a inibe a glicoproteína-P, sendo esta uma importante proteína que está 
envolvida no transporte do fluxo de fármacos e xenobióticos. Os três compostos 
possuem baixa absorção na pele, além de possuírem LogP<5, o que se 
enquadra na categoria de fármacos aprovados.  

A lipofilicidade de uma molécula é uma das propriedades mais importantes 
no processo farmacocinético, sendo considerada nos estudos de absorção 
intestinal, permeabilidade da membrana, ligação a proteínas e distribuição em 
diferentes tecidos. Esse descritor é definido, geralmente, pelo coeficiente de 
partição (P) de um composto entre 1-octanol e água, sendo expresso na forma 
logarítmica, i.e., LogP (RAEVSKY,2004). 
Tabela 2. Estudo farmacocinético empregando SwissADME. 

Parâmetros avaliados 1a 1b 1c 

CYP1A2-Inibição Não Sim Não 

CYP2C19-Inibição Não Sim Não 

CYP2C9-Inibição Não Sim Não 



 
 

 

CYP2D6-Inibição Sim Sim Não 

CYP3A4-Inibição Sim Sim Não 

Absorção Gastrointestinal Alta Alta Alta 

Glicoproteina-P - Inibição Sim Não Não 

Permeabilidade na pele (cm/s) -5,23 -4,47 -5,96 

Penetração na BHE Sim Sim Sim 

LogP 2,62 4,24 1,57 

 
4. CONCLUSÕES 

No presente trabalho empregamos estudos in silico para avaliar a 
arquitetura molecular de três compostos derivados de pirazol-organocalcogênio. 

A partir do programa Osiris, foi possível realizar a previsão teórica do perfil 
de toxicidade desses compostos, podendo-se observar que os três compostos 
analisados não possuem toxicidade aparente, além disso auxilia a atividade 
significativa dos compostos 1a-1c. Este resultado teórico, reforçada pelo ensaio 
experimental de toxicidade in vivo, confirma que estes derivados possuem baixo 
perfil de toxicidade.   

Avaliando os resultados encontrados no programa SwissADME podemos 
concluir que devem ser feitos maiores estudos sobre a as suas interações com 
as CYP, evitando assim futuros problemas no metabolismo de fármacos. 
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1. INTRODUÇÃO 
As abelhas sem ferrão (Meliponini) são espécies altamente eussociais e 

constituem um grupo irmão de Apini (abelhas melíferas) (MICHENER, 2007). 
Uma diferença marcante entre as abelhas sem ferrão e as abelhas melíferas é 
a forma como ocorre a determinação das castas femininas. Este mecanismo 
em Apis mellifera resulta da quantidade e qualidade de alimento: as rainhas 
recebem geleia real durante todo o desenvolvimento larval enquanto as 
operárias recebem geleia real apenas até o terceiro estágio larval (L3) e então 
são nutridas com geleia de operária (composta de mel, pólen e geleia real) 
(informações revisadas em Winston, 2003). Nas abelhas sem ferrão do gênero 
Frieseomelitta a determinação de abelhas rainhas e operárias está relacionada 
apenas à quantidade de alimento ingerido pelas larvas (FAUSTINO et al., 2002; 
MICHENER, 2007; TEIXEIRA, 2007). As larvas destinadas a se tornarem 
rainhas se alimentam do dobro de alimento que uma operária em potencial. Na 
ausência de uma rainha, as operárias constroem uma célula adjacente a outra 
que tenha uma larva em fase final de alimentação contendo apenas alimento. 
Dessa forma, as larvas que se desenvolverão em rainhas invadem a célula 
adjacente e comem o alimento que foi ali depositado(FAUSTINO et al., 2002; 
TEIXEIRA, 2007).  

O período de mudança nutricional em A. mellifera é acompanhado por 
alterações na regulação da expressão de mais de 200 genes entre rainhas e 
operárias (BARCHUK et al., 2007). Com base nesta análise, foi proposto um 
modelo de diferenciação de castas em A. mellifera. Em rainhas ocorre a 
ativação da via de insulina através da ingestão da geleia real, que desencadeia 
o desenvolvimento de caracteres específicos de rainha, como a presença de 
muitos ovaríolos. Nas operárias, a geleia de operária gera uma menor 
expressão dos genes da via de Insulina, resultando, portanto, em menor 
crescimento corporal e ainda o desenvolvimento de caracteres específicos de 
operárias, como o desenvolvimento das corbículas. Além disso, o produto do 
gene epidermal growth factor receptor (egfr) é um fator importante na 
diferenciação de castas em abelhas (KAMAKURA, 2011) e está intimamente 
ligado ao processo reprodutivo de A. mellifera.  

Neste contexto, este trabalho testou a hipótese de que, embora os 
mecanismos iniciais de determinação de castas possam ser distintos, os genes 
que atuam na via de diferenciação das castas em abelhas melíferas e abelhas 
sem ferrão são os mesmos. Para testar esta hipótese, este trabalho avaliou o 
grau de conservação dos genes insulin-like peptide 1 (ilp1), insulin-like peptide 
2 (ilp2), insulin-like peptide receptor 1 (inr1), insulin-like receptor-like (inr2), 
epidermal growth factor receptor (egfr), spitz (spi), vitellogenin (vg), candidatos 
a reguladores da determinação de castas em A. mellifera, Frieseomelitta varia 
e Melipona quadrifasciata. Encontramos as sequências das proteínas 



 
 

codificadas por estes genes em cada espécie, descobrimos que não só as 
sequências, mas também as estruturas desses genes no genoma são 
conservadas. Em seguida, explorou-se o potencial destes genes serem 
marcadores das castas femininas da espécie A. mellifera pela análise do 
transcriptoma da cabeça de operárias e rainhas. Esta abordagem também 
permitiu a identificação de outros genes com potencial para marcadores das 
castas de abelhas. Nosso próximo passo será testar a expressão destes genes 
em tecidos das abelhas sem ferrão para testar nossa hipótese de conservação 
das vias de diferenciação de castas nas abelhas melíferas e sem ferrão.  

 
2. MÉTODOS 

 Buscamos pelos genes candidatos a reguladores da determinação de 
castas ilp1, ilp2, inr-1, inR-2, egfr, spitz e vitellogenin de A. mellifera no genoma 
das espécies F. varia e M. quadrifasciata. Nesta etapa, utilizamos o algoritmo 
Basic Local Alignment Search Tool (BLAST – Ferramenta Básica de Busca de 
Alinhamento Local) (ALTSCHUL et al., 1990; PRIYAM et al., 2019), que 
identifica regiões de similaridade entre sequências. A sequência de 
aminoácidos das proteínas de A. mellifera foram alinhadas contra a base de 
proteínas preditas para F. varia e M. quadrifasciata.  

Em seguida, a estrutura destes  genes foi anotada utilizando  plataforma 
Artemis (BERRIMAN; RUTHERFORD, 2003; RUTHERFORD et al., 2000) nas 
três espécies.  Utilizamos o Multiplique Sequence Alignment do EMBL-EBI 
(MADEIRA et al., 2019) e o banco de dados Conserved Domain Database 
(CDD) do National Center for Biotechnology Information (NCBI) (MARCHLER-
BAUER et al., 2017) para identificação de domínios conservados nas proteínas 
de interesse. Em seguida, calculamos a porcentagem de similaridade entre os 
domínios das diferentes espécies com a ferramenta online Sequence Identity 
And Similarity (http://imed.med.ucm.es/Tools/sias.html). 

Foi feita ainda uma análise do transcriptoma da cabeça de rainhas 
acasaladas e operárias nutrizes a partir de dados recuperados da base pública 
de dados Sequence Read Archive (SRA, do NCBI) (Bioproject PRJNA533756). 
Para esta análise foram utilizados os seguintes programas: FASTQC (Andrews 
2010) para análise de qualidade e detecção de adaptadores, Tophat (KIM; 
SALZBERG, 2011) para alinhamento de sequências no genoma, HTSeq-count 
(ANDERS; PYL; HUBER, 2015) para contagem de leituras de cada gene e 
Cufflinks (TRAPNELL et al., 2010, 2013) para normalização dos dados e 
identificação dos genes diferencialmente expressos (p-valor ajustado < 0.05). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Observamos um alto grau de conservação na estrutura dos genes e na 
sequência dos domínios dos genes ilp1, ilp2, inr-1, inR-2, egfr, spitz e 
vitellogenin nas três espécies estudadas, A. mellifera, F. varia e M. 
quadrifasciata (Figura 1, a e b). Desta forma, a caracterização dos genes da via 
Insulina e EGFR nas abelhas melíferas e sem ferrão nos permitiu identificar a 
presença destes candidatos a marcadores de castas de A. mellifera no genoma 
das espécies F. varia e M. quadrifasciata.  

Com a análise do transcriptoma da cabeça de operárias e rainhas de A. 
mellifera verificamos se os genes candidatos estavam diferencialmente 
expressos nas castas. dentre os genes candidatos, apenas o gene vitellogenin 
obteve expressão diferencial significativa, sendo mais expresso em rainha. 



 
 

Esta análise em larga escala permitiu a identificação de outros candidatos a 
marcadores das castas femininas nos tecidos presentes na cabeça de 
operárias e rainhas (Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Análise de conservação dos genes. a) Estruturas do gene inr1 em 
F.varia, A. mellifera e M.quadrifasciata. b) Análise de similaridade de domínios 
encontrados nos genes vitellogenin e inr2, de modo que Amel se refere a A. 

mellifera, Fvar, F. varia e Mqua, M. quadrifasciata. Fonte: Da autora. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Genes com maior expressão diferencial entre operárias e rainhas na 
cabeça de A. mellifera. As siglas se referem aos seguintes genes: vitellogenin, 
sodium channel protein Nach, leucine-rich repeat-containing protein 70, serine-
rich adhesin for platelets-like, major royal jelly protein 3 (mrjp3) gene e cuticular 

protein 5 (CPR5), respectivamente Fonte: Da autora. 
4. CONCLUSÕES 
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 O alto grau de conservação da estrutura dos genes e da sequência 
das proteínas dos genes da via de insulina e egfr sugerem que estas vias 
participem dos mesmos processos biológicos nas três espécies de abelhas 
estudadas.  A análise do transcriptoma confirmou o gene vitellogenin como um 
bom marcador de rainhas e revelou outros marcadores desta casta em tecidos 
da cabeça.  
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer é um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil e 
no mundo, sendo também a segunda maior causa de morte, perdendo apenas 
para as doenças cardiovasculares. A estimativa mais recente dos casos de 
câncer no mundo foi em 2018, a qual apontou que 18 milhões de pessoas 
foram acometidas com essa doença sendo dessas 9,6 milhões vítimas fatais, 
neste mesmo ano foi diagnosticado mais de 500 mil novos casos de câncer de 
bexiga assim caracterizando-o como a nono tipo de neoplasia maligna mais 
incidente no mundo (INCA,2020). 

Neste sentido, tendo em vista que a mortalidade por câncer tem 
aumentando muito nos últimos anos, far-se-á necessária a descoberta de 
novos fármacos, os quais tenham menos efeitos adversos e uma melhor 
tolerabilidade pelo paciente. Tendo isso em mente a curcumina é uma 
alternativa que vem ganhando destaque, pois vem demonstrando benefícios 
terapêuticos para doenças crônicas como artrite, inflamação, síndrome 
metabólica, obesidade, doenças neurodegenerativas e vários tipos de canceres 
(GIORDANO; TOMMONARO, 2019). 

A curcumina é uma molécula que pertence à classe dos polifenóis que 
pode ser isolada naturalmente ou obtida por síntese química. A curcumina tem 
algumas limitações no seu uso que pode causar a atenuação de sua eficácia e 
uma diminuição dos seus efeitos terapêuticos tais como rápida metabolização, 
baixa absorção oral (MIRZAEI et al., 2016). A fim de suprir estas limitações, os 
derivados sintéticos de curcumina são alvos de estudos para se obter novos 
agentes farmacoterapêuticos, assim como sua combinação com outras 
estratégias com objetivo de se obter maior solubilidade e biodisponibilidade, 
efeitos terapêuticos melhorados e baixos efeitos adversos. 

Com isso o objetivo deste trabalho foi comparar por docking molecular a 
eficácia de moléculas análogas da curcumina em receptores no qual já é 
conhecido a atuação da curcumina e que são relevantes para o descobrimento 
de novos fármacos para o tratamento do câncer de bexiga. 
 

2. METODOLOGIA 
Para a escolha dos receptores foi levado em consideração dois aspectos, 

o primeiro seria a certeza de que a curcumina se ligue no mesmo baseado no 
que já se tem descrito na literatura, e o segundo seria sua importância no 



 
 

tratamento oncológico. Com isso chegamos em três receptores para este 
trabalho. 

ALK5 receptor de TGFβ (fator de crescimento transformador beta) no qual 
é um importante marcador de câncer maligno pois sua função é o controle da 
proliferação e diferenciação celular (KANDAGALLA et al., 2017). COX-2 (Ciclo-
oxigenase-2) induz a atividade células tronco cancerígenas, promove a 
resistência a apoptose, proliferação, angiogênese, inflamação, metástase e 
promove a resistência das células cancerosas à quimio e radioterapia 
(SOHILAIT; PRANOWO; HARYADI, 2017). TOPOI (DNA Topoisomerase-I) 
esta que é uma enzima essencial que atua no DNA durante os processos 
celulares como replicação, transcrição, recombinação e remodelação da 
cromatina, por possuir papel crítico durante esses processos são alvos 
interessantes na busca de drogas para o câncer (KUMAR; BORA, 2014). 

As moléculas A ((1E,6E)-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-
3,5-diona, B ((2E,6E)-2,6-bis(4-fluorobenzilideno)ciclohexanona) e C ((2E,6E)-
2,6-bis(4-clorobenzilideno)ciclohexanona) foram sintetizadas e caracterizadas 
pelo Laboratório de Lipidômica e Bio-orgânica (UFPel).  

 
 

 
 
 
 
 
Os compostos foram desenhados em 2D pelo programa Chemdraw 2018, 

e transformadas em ligantes 3D pelo programa Molecular Operating 
Environment 2015 (MOE) onde foi utilizada a ferramenta QuickPrep para 
adicionar hidrogênios polares e analisar e corrigir as ligações dos átomos das 
moléculas. Todos os átomos tiveram suas cargas assimiladas na estrutura e 
posteriormente foram minimizadas em campo de força MMFF94x com 
gradiente de 0.01 (TOSCO; STIEFL; LANDRUM, 2014). A molécula foi salva na 
extensão mol2 e foi feita sua preparação com o programa Auto Dock Tools 
(ADT ver.1.5.6) onde as cargas parciais foram calculadas e os ligantes foram 
convertidos em pdbqt. 

Os receptores cristalizados foram obtidos do Protein Data Bank (ALK5 = 
1RW8, COX-2 = 5GMN e TOPO-I = 1K4T) onde foram preparadas pelo ADT, 
no qual foram removidos todas moléculas de água, os ligantes encontrados na 
estrutura foram removidos e sua localização foi utilizada como sítio ativo pelo 
gridbox. Após foi adicionado hidrogênios polares na estrutura e foi computado 
as cargas gasteiger para todos os átomos dos receptores, assim salvando no 
formato de arquivo pdbqt. 

O docking molecular foi realizado pelo Autodock Vina 1.1.2 (O. TROTT, A. 
J. OLSON, 2010) onde foi escrito no seu arquivo de configuração a posição do 
sítio ativo nos eixos X, Y e Z e o tamanho da gridbox onde foi escolhido o 
padrão de 40x40x40 para todos os testes. Foi obtido o melhor resultado com 
base na menor energia livre de ligação e a visualização 3D da posição da 
molécula, por fim as interações dos ligantes com os receptores e suas imagens 
foram geradas pelo software Discovery Studio Visualizer 2019 e Schröndinger 
Maestro. 

Figura 1. Estruturas das moléculas A, B e C respectivamente 



 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após realizarmos os testes observamos que os análogos da curcumina 

tem menor energia de ligação que a curcumina na forma clássica, a tabela 
abaixo mostra todos os resultados das simulações realizadas. Podemos ver 
que no receptor ALK5 e TOPO-I a molécula B teve menor energia de ligação, 
fazendo com que ela tenha maior força de ligação e uma maior estabilidade do 
que a curcumina. Já na COX-2 a molécula com menor energia de ligação foi a 
C. Ao comparar os aminoácidos que tiveram interação com as moléculas 
podemos ver que na maior parte dos casos houve ligações do tipo ponte de 
hidrogênio mostrando uma interação estável, também se obteve aminoácidos 
iguais interagindo com as três moléculas, assim reforçando que os análogos da 
curcumina podem ter a funcionalidade semelhante da curcumina. 

 É interessante ressaltar que no caso da TOPO-I todas as moléculas 
tiveram uma pequena interação com a molécula de DNA cristalizada, assim 
podendo causar algum tipo de dano na sua estrutura o que seria interessante a 
sua utilização para tratamento oncológico. Também a o analisar as figuras 1 e 
2 podemos perceber que todas as moléculas se encaixam nos sítios dos 
receptores, os análogos se ligam de forma integral ou seja sem ser necessário 
uma mudança de ângulo da molécula já a curcumina parece menos instável 
devido ao seu tamanho e sua pequena dobra no qual é necessária para 
encaixar dentro do sitio. 

 
Figura 1. Representação 3D dos ligantes com menor energia livre de ligação 

em receptores com perspectiva 3D em cartoon ALK5 (A), COX-2 (B) e TOPO-I 
(C). Ligantes A (verde), B (ciano) e C (vermelho). 

Figura 2. Representação 3D dos ligantes com menor energia livre de ligação 
em receptores com perspectiva de superfície proteica ALK5 (A), COX-2 (B) e 

TOPO-I (C). Ligantes A (verde), B (ciano) e C (vermelho). 
Tabela. Resultados do docking molecular, apresentando a energia livre 

de ligação e a interação dos aminoácidos dos receptores com as moléculas. 

A B C 

A B C 



 
 

Receptor Molécula 
Alvo 

Energia Livre 
de Ligação ΔG 

(kcal/mol) 

Interações 

ALK5 A -9,8 
ILE211, LYS213, VAL119, ALA230, LYS232, LEU278, 
SER280, HIS283, GLY286, LEU340,  

ALK5 B -10,5 
LYS213, VAL119, LYS232, LEU260, LEU278, 
VAL279, SER280, ASP290, LEU340, ALA350,  

ALK5 C -10,2 
LYS213, VAL119, LYS232, LEU260, LEU278, 
SER280, LYS337, LEU340, ALA350,  

COX-2 A -7,6 
GLN92, HIS94, VAL121, VAL134, VAL142, LEU197, 
THR198, THR199, 

COX-2 B -8,3 HIS94, VAL121, PHE130, VAL142, LEU197, THR198,  

COX-2 C -8,8 
GLU69, ILE91, GLN92, VAL121, PHE130, VAL142, 
LEU197, VAL206,  

TOPO I A -8,9 GLU356, ARG364, LYS425, DNA-DC112, DNA-D113 

TOPO I B -10,3 
PRO357, PHE361, LYS374, ILE420, GLN421, DNA-
DA113, DNA-DA114 

TOPO I C -10,1 
PRO357, PHE361, LYS374, ILE420, GLN421, DNA-
DA113, DNA-DA114 

 
4. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados encontrados concluímos que nossos 
análogos de curcumina são promissoras moléculas para com o tratamento do 
câncer de bexiga pois sabe-se que na maioria dos casos esses receptores 
influenciam diretamente no tratamento (CZACHOROWSKI et al., 2012; 
HEVENER et al., 2018; PICKUP; NOVITSKIY; MOSES, 2013), assim com as 
nossas moléculas pode-se obter resultados melhores do que a própria 
curcumina. Entretanto só foram realizados testes in silico, sendo assim mais 
ensaios deverão ser feitos para demonstrar sua atividade biológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a bioinformática tem sido utilizada para responder 
complexas questões biológicas, tornando-se uma área de pesquisa 
interdisciplinar. Esta tecnologia de informação envolve o desenvolvimento de 
ferramentas computacionais que organizam, armazenam e recuperam 
informações de banco de dados (FULLER et al., 2013). A bioinformática é 
apontada como uma tecnologia capaz de contribuir significativamente na 
exploração de dados biológicos, viabilizando a execução, visualização e gestão 
dos dados através da internet (CAVALCANTI et al., 2005). Desta forma, 
verifica-se um crescimento exponencial da quantidade de dados genômicos 
disponíveis em banco de dados públicos, resultante dos crescentes avanços na 
tecnologia de sequenciamento (PAGANI et al., 2012).  

Assim, os dados genômicos disponíveis combinados com ferramentas de 
bioinformática permitem o rastreamento de marcadores altamente informativos 
(LI et al., 2009). Estudos realizados por Pagani e colaboradores (2012) 
apontam que marcadores moleculares auxiliam no tratamento de questões 
biológicas, no mapeamento genético, no diagnóstico de doenças, na 
investigação forense, na análise populacional e em estudos ecológicos. Os 
marcadores moleculares baseados em PCR correspondem a uma das técnicas 
de diagnóstico molecular amplamente utilizados nos estudos biológicos; sendo 
passíveis de automação e, se bem desenhados, altamente específicos 
(FREDSLUND et al., 2006). Recentemente a técnica vem sendo empregada 
como uma estratégia alternativa e complementar aos testes parasitológicos 
clássicos (WONG et al., 2014).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 228 milhões de pessoas 
contraíram malária em 2018, sendo que 405.000 casos evoluíram a óbito. A 
transmissão ocorre através da picada da fêmea do mosquito do gênero 
Anopheles, que transmite o parasita Plasmodium pela saliva (WHO, 2019). 
Dentre as várias espécies, Plasmodium falciparum (P. falciparum) causa os 
quadros mais graves da doença e é responsável pela maior parte dos óbitos 
(WEISS et al., 2019). O diagnóstico da malária normalmente ocorre através de 
achados microscópicos, porém relata-se comprovada diminuição da 
sensibilidade e especificidade em baixa densidade parasitária e infecções 
mistas (BERZOSA et al., 2018). Assim, o presente estudo objetivou 
desenvolver um novo método de diagnóstico molecular para detecção de P. 
falciparum, através da prospecção de potenciais primers in sílico. 

 



 
 

2. METODOLOGIA 

 
 Utilizando a base de dados de sequência genômica disponível no 
GenBank do National Center For Biotechnology Information (NCBI) averiguou-
se um gene housekeeping específico e essencial para sobrevivência de P. 
falciparum, associado ao transporte de hexose do protozoário (JOËT; 
KRISHNA, 2004).  A recuperação de sequências de DNA para comparação foi 
realizada pelo algoritmo Nucleotide BLAST da base de dados NCBI.  Limitou-se 
a busca ao gênero Plasmodium, excluindo P. falciparum, com o intuito de 
determinar oligonucletídeos iniciadores específicos para o agente etiológico. O 
arquivo FASTA contendo 50 sequências alinhadas foi arquivado, priorizando 
aquelas com maior porcentagem de similaridade em nucleotídeos (OLIVEIRA 
et al., 2011).  

O alinhamento múltiplo de sequências ocorreu pelo uso da ferramenta 
Clustal Omega da plataforma European Bioinformatics Institute (EBI) 
(MADEIRA et al., 2019). Locais de consenso ruins com regiões variáveis e 
exclusivas para P. falciparum foram escolhidas para prospecção do primer, 
permitindo diferenciar a espécie das demais (QIMING, 2015). Identificou-se as 
regiões ideais do gene para o desenho dos primers forward e reverse contendo 
em torno de 30 pares de bases, determinando igualmente a região 
correspondente ao início (from) e fim (to) dos mesmos; com o produto de 
amplificação entre eles − cerca de 200 pares de bases (OLIVEIRA et al., 2011). 
O programa Primer-BLAST do NCBI permitiu a obtenção das sequências do 
primer. Através do complemento reverso, foi possível conferir se a região 
variável continuou inserida no fragmento de DNA prospectado (YE et al., 2012). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O desenho do primer em questão foi obtido sem alterar nenhum 
parâmetro padrão do programa Primer-BLAST. A região escolhida levou em 
consideração à baixa quantidade de bases nitrogenadas Guanina e Citocina 
(GC) presente no gene alvo, bem como a presença de várias regiões de baixa 
complexidade, dificultando o processo de seleção. A sequência do par de 
oligonucleotídeos iniciadores gerado possui tamanho de aproximadamente 23 
pares de bases, temperatura de melting (Tmelting) de 56.72 °C e 54.1°C e 
concentração GC de 33.33% e 36.37% (Tab. 1). Ainda, obteve-se uma 
variação inferior à 5°C no Tmelting do par de primers, facilitando a escolha da 
temperatura para o anelamento no PCR. Os resultados obtidos corroboram 
com estudos realizados por Queiroz e colaboradores (2017). Foi possível 
identificar igualmente que a região variável continuou inserida na sequência de 
iniciadores escolhidos para o diagnóstico de P. falciparum (YE et al., 2012). 

Visando alcançar bons resultados na PCR se faz necessário que os 
primers sejam específicos, anelando-se apenas ao DNA alvo. Portanto, é 
necessário atentar para que a composição dos mesmos não propicie a 
formação de estruturas indesejadas. Algumas características influenciam 
diretamente no bom desempenho do iniciador como o tamanho – elevados 
comprimentos favorecem a presença de bases complementares; a Tmelting –
deve ser similar entre os pares de primers; e ainda a concentração GC – 
influencia diretamente na temperatura da etapa de desnaturação devido à sua 



 
 

alta estabilidade (QUEIROZ, 2017). Há protocolos que indicam parâmetros 
para desenho de primeres com tamanho entre 15 e 35 pares de bases, 
Tmelting superior a 50°C e conteúdo GC entre, no máximo 25 – 75% (New 
England BioLabs, 2020) 

 
Tabela 1. Desenho do primer obtido através programa PRIMER-BLAST. 

Destaca-se a sequência de bases dos primers Forward e Reverse, tamanho de 
pares de bases, Tmelting (Tm) e porcentagem de Guanina e Citocinas (GC%). 

Sequência Tamanho Tm GC% 

Forward 

TCTGGTTTACAACAATTTACAGGT 
24 56.72 33.33 

Reverse 

AACTATGAAAAGAATCGAAGGG 
22 54.19 36.37 

 
O protozoário P. falciparum é uma preocupação constante em países 

com altas taxas de infectados, justamente devido à sua alta letalidade. 
Evidencia-se que a melhor estratégia para o controle da malária é o diagnóstico 
rápido e preciso do parasita, seguido do tratamento específico (GERSTL et al., 
2010). Diagnósticos de qualidade podem evitar erros que acarretariam um 
maior número de morbidade e de mortalidade. Berzosa e colaboradores (2018) 
compararam a eficiência entre os principais métodos de diagnóstico para a 
malária − a microscopia, o teste de diagnóstico rápido e o PCR. Os autores 
concluíram que o método de PCR é o “padrão ouro” para a doença e que os 
outros métodos resultaram em muitos falsos negativos; entretanto, o custo 
ainda acaba sendo elevado para alguns locais devido à necessidade de 
laboratórios com infraestrutura adequada (BERZOSA et al., 2018). Todavia, a 
letalidade associada à P. falciparum demanda um diagnóstico preciso para a 
espécie em questão, no qual a criação de um método específico de 
identificação pode reduzir o tempo para o início do tratamento adequado 
(JOHNSTON et al., 2006).  

4. CONCLUSÕES 

 
Evidencia-se que as ferramentas de bioinformática são valiosas para a 

prospecção e desenho de primers in silico voltados para diagnóstico de 
doenças. Devido a utilização destas, foi possivel desenvolver um potencial 
teste de diagnóstico molecular específico para P. falciparum − agente etiológico 
responsável pelos quadros mais graves de malária e pela maior parte dos 
óbitos − a partir de um gene essencial existente no parasita. Como próximos 
passos espera-se verificar laboratorialmente sua eficácia, através da síntese 
dos primers e validação em PCR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Lectinas são um grupo de proteínas que possuem a capacidade de se 

ligar a carboidratos/glicoproteínas de forma reversível e seletiva, se encontram 

amplamente distribuídas na natureza e participam de diversos processos 

biológicos. Podem ser divididas em famílias de acordo com suas características 

estruturais específicas (SINGH et al., 2004), como por exemplo, a estrutura 

tridimensional dos sítios de ligação, que se apresentam conservados a nível dos 

aminoácidos. A família das lectinas relacionadas a Jacalina engloba lectinas 

como a isolada do fruto de Musa Acuminata, popularmente conhecida como 

banana. As lectinas do gênero Musa já demonstraram capacidade 

imunomoduladora, antiproliferativa, cicatrizante e antiviral (HOPPER et al., 2017; 

SWANSON et al., 2010). Dentro do gênero Musa spp., seção eumusa, estão 

presentes três diferentes espécies determinadas de acordo com seus 

antecedentes genéticos, Musa acuminata, Musa Balbisiana, Musa schizocarpa 

e algumas espécies de Musa australiana. (JANSSENS et al., 2016).  

Ainda que a maioria dos estudos se concentre nas diferentes atividades 

biológicas da lectina de Musa acuminata, a Banlec, pouco se sabe sobre suas 

variantes estruturais (KENNEDY et al., 1995). A vasta diversidade estrutural e 

de especificidade está intimamente ligada as diferentes atividades biológicas das 

lectinas (DAMME et al., 1998). Ou seja, existem domínios de reconhecimento a 

carboidratos altamente conservados, que apresentam informações a respeito da 

funcionalidade dessas proteínas.  

A partir do surgimento de ferramentas de bioinformática cada vez mais 

precisas, houve um grande crescimento na quantidade de sequências 

disponíveis em bancos de dados. Isto possibilitou a elucidação de estruturas 

proteicas tridimensionais para análises estruturais e conformacionais, o que 

permite averiguar as diferentes configurações que modificam sua atividade 

(CHEN, 2015). Levando em consideração a falta de informações quanto as 

variantes estruturais das lectinas presentes na subespécie Malaccensis de Musa 

acuminata, o objetivo deste trabalho foi modelar e analisar as diferenças nos 
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sítios de ligações a carboidratos destas proteínas, tendo em vista que mudanças 

pontuais nestes locais podem levar a alteração das atividades biológicas.  

 
2. METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de encontrar lectinas do gênero Musa, foi utilizado a 

ferramenta de BLAST para realizar o alinhamento local (BLASTp) das 

sequências de lectina de M. acuminata (AAM48480.1), obtidas no banco de 

dados do NCBI, levando em consideração os seguintes paramêtros: database 

de proteínas não redundantes (nr) e restringindo a organismos pertencentes a 

família Musaceae (ALTSCHUL et al., 1990). Foi utilizada a ferramenta CLUSTAL 

(BROWN et al., 2007) para fazer o alinhamento global das sequências que 

tiveram as maiores identidades na etapa anterior a fim de identificar diferenças 

e semelhanças globais entre elas. 

Para obter a posição dos sítios de ligação a carboidratos para análise de 

modificações, foi utilizado o UNIPROT (PUNDIR, 2016). Três lectinas que 

apresentaram diferenças nestes domínios foram escolhidas e suas modelagens 

foram feitas por homologia através do software SWISS-MODEL (PEITSCH, 

1997). Estas estruturas foram visualizadas no programa Pymol Molecular 

Graphics (versão 2.0, Schrodinger) e alinhadas às estruturas de referência, já 

identificadas experimentalmente, presentes no banco de dados RCSB PDB 

(BERMAN et al., 2000). Como base para verificar os sítios de ligação a manose 

no alinhamento, foi utilizada a sequência de M. acuminata (PDB ID: 1X1V) 

(HIGGINS, 1994).  

           Posteriormente se realizou o docking molecular com moléculas de 

manose nos sítios de ligação a carboidratos (33-38, 60-63, 105-106, 130-133) 

através do software AutoDock Vina (TANCHUK, 2015), que permite calcular a 

energia de ligação em kcal/mol entre uma molécula e seu respectivo ligante, 

assim como visualizar a interação do sítio com o ligante. No software PLIP 

(SALENTIN, 2015), foi possível inferir se a ligação se deu com os aminoácidos 

corretos e qual foi a interação química formada. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, trouxemos as primeiras estruturas tridimensionais das 

lectinas XP_018673705.1, XP_018673708.1, XP_009417126.1, todas 

pertencentes à M. acuminata ssp. Malaccensis. Na ferramenta BLASTp após o 

alinhamento local foram somente selecionadas as proteínas que obtiveram a 

maior identidade em relação a sequência de M. acuminata (PDB ID: 1X1V).  As 

lectinas então selecionadas apresentaram 100% de cobertura com esta 

sequência, e identidades de XP_018673705.1 (96%), XP_018673708.1 (95%), 

XP_009417126.1 (91%). Na análise global do software CLUSTAL foi possível 



 
 

 

aferir que estas lectinas apresentam uma alta similaridade (aproximadamente 

95%) e diferenças pontuais entre os sítios de ligação aos carboidratos.  

O software SWISS-MODEL foi usado com o objetivo de visualizar a 

influência que a troca de aminoácidos gera na estrutura dos sítios ativos. 

Conforme os valores obtidos do QMEAN (Tabela 1) é possível aferir que a 

modelagem foi bem sucedida. Ademais, as três utilizaram a molécula 4pif.1.A  

como template e quando alinhadas, apresentaram valor um RMSD próximo de 

zero, o que indica que possuem poucas diferenças estruturais. 

Tabela 1. Valores de parâmetros obtidos após a modelagem no swiss-model.  

Sequência QMEAN QMGE Identidade 

XP_018673705.1 2,51 0,99 92,20% 

XP_018673708.1 2,34 0,99 92,91% 

XP_009417126.1  2,18 0,99 97,16% 

PDB ID 4pif.1.A 4pif.1.A 4pif.1.A 

         

A partir do docking molecular encontramos que, mesmo com uma baixa 

energia de ligação (tabela 2, figura 1), todas moléculas apresentam potencial de 

ligação com a manose, ocupando o mesmo sítio dos ligantes da molécula 

resolvida usada como base (PDB ID: 1X1V). Assim, foi possível inferir que existe 

a capacidade de se ligar a esse carboidrato, assim como outras lectinas (SINGH 

et al., 2004) - porém, isso só pode ser comprovado a partir de testes in vitro.  

 
        Tabela 2. Média dos valores de energia de ligação dos resultados do docking molecular.  

 

Molécula Energia de ligação (média – kcal/mol) 

XP_018673705.1 -4.8 

XP_018673708.1 -4.2 

XP_009417126.1 -4.4 

 

 

Figura 1. A: Azul XP_009417126.1, B: Laranja XP_018673705.1, C: Amarelo 
XP_018673708.1 Em preto: manoses de 1X1V (modelo PDB), em rosa pink: manoses do 
docking, em verde: 1X1V. 
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https://swissmodel.expasy.org/templates/4pif.1


 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 

 Este estudo foi o primeiro a analisar as estruturas de três lectinas de Musa 

acuminata ssp. Malaccensis através de ferramentas bioinformáticas de 

alinhamento de sequências, modelagem e docking molecular. Embora as baixas 

energias de ligação, os aminoácidos do sítio de ligação a carboidratos estavam 

interagindo com a manose, demonstrando que essas moléculas têm potencial 

de ligação a este carboidrato. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, os métodos de produção de cerveja são divididos em 
duas categorias: (a) fermentação na parte inferior do fermentador, realizada por 
Saccharomyces pastorianus na produção de cervejas lagers; e (b) fermentação 

na parte superior do fermentador, próximo à superfície do mosto, realizada por 
S. cerevisiae para produção de cervejas ales. Ampliando-se o conceito para 

fermentações mistas, duas novas categorias podem ser incluídas: (c) 
fermentação não-espontânea, realizada por uma cultura starter in-house, que 
consiste de leveduras e bactérias ácido-láticas (LABs); e (d) fermentação 

espontânea, realizada por microrganismos inoculados através do ar ambiente 
em fermentadores abertos (coolships), os quais podem ser diferentes 

microrganismos como enterobacterias, leveduras, LABs, bactérias produtoras de 
ácido acético (AAB), entre outros (DE ROOS; DE VUYST, 2019; VRIESEKOOP 
et al., 2012).  

Geralmente fermentações mistas são realizadas por leveduras e LABs na 
criação de cervejas sours (também conhecidas como azedas ou ácidas), 

formando uma microbiota complexa e que age através da sua interação e 
cooperação (FARIA-OLIVEIRA et al., 2015). Entretanto, grande parte dos 
cervejeiros não sabe exatamente quais microrganismos estão presentes nem a 

proporção na suas fermentações. Ainda que leveduras selvagens, LABs e 
algumas bactérias Gram-positivas sejam consideradas contaminantes em 

fermentações, esses mesmos gêneros microbianos são altamente desejados 
para a produção de estilos específicos de cervejas, como as Lambics e American 
Coolship Ales, por fornecer flavors únicos à essas bebidas (BOKULICH; 

BAMFORTH; MILLS, 2012). Nesse sentido, os microrganismos e/ou suas 
enzimas são utilizados através de processos puramente biotecnológicos para 

realização da acidificação, alcoolização, proteólise, lipólise e na conversão de 
aminoácidos nos mostos cervejeiros (DE ROOS; DE VUYST, 2019).   

O interesse em cervejas de fermentação mista cresce anualmente nos 

Estados Unidos (SPITAELS et al., 2014), contudo o microbioma presente nessas 
cervejas e a sua caracterização ainda são pouco explorados, demandando 

novos estudos confiáveis que permitam aprofundar o conhecimento nesse 



 
 

método de produção. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar o 
metagenoma em cervejas de fermentação mista produzidas através dos 

métodos de fermentação espontânea e não-espontânea.   
 
 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Amostras 

 

As amostras utilizadas no estudo foram obtidas através do projeto de 
financiamento coletivo “Mixed culture metagenomics of the microbes making 

sour beer” (DOI 10.18258/13495) hospedado na plataforma Experiment 
(www.experiment.com).  20 amostras, armazenadas a 4 °C, entre lamas e 
cervejas resultantes de fermentação espontânea e não-espontânea, produzidas 

por cervejeiros artesanais de diversos estados dos Estados Unidos foram 
utilizadas.  

As amostra de cerveja (50 mL) foram processadas por centrifugação a 
1.500 x g por 10 min a 4 °C. As amostras de lama ou culturas starter, um volume 
de 1- 5 mL foi suspendido em 50 mL de água ultrapura estéril e tratado como as 

de cerveja. O pellet de células e restos celulares foram suspendidos em 500 uL 
de 2x DNA/RNA Shield (Zymo Research (Irvine, CA) e armazenados a – 20 °C. 

As análises do microbioma foram realizadas através do serviço ZymoBIOMICS® 
Targeted Sequencing Service for Microbiome Analysis pela empresa Zymo 
Research. 

 
2.2. Extração de DNA e sequenciamento  

 
A extração de DNA foi realizada utilizando os kits ZymoBIOMICS® -96 

MagBead DNA (ZymoResearch, Irvine, CA) ou ZymoBIOMICS® DNA Miniprep, 

através de uma plataforma de extração automatizada. A identificação do 
metagenoma foi realizado com 10% PhiX spike-in usando Sequenciamento de 

Nova Geração através do sistema Illumina® MiSeq™, com o kit de reagente v3 
(600 ciclos). Inicialmente, foram construídas bibliotecas de DNA específicas para 
ambos os grupos. Para bactérias, houve o sequenciamento do gene do RNA 

ribossomal 16S usando o kit Quick-16S™ NGS Library Prep Kit (ZymoResearch, 
Irvine, CA), no qual primers 16S foram utilizados para amplificar a região V3-V4 

do gene. Na identificação dos fungos, objetivou-se à amplificação completa da 
região ITS (Internal Transcribed Spacer) usando o mesmo kit, entretanto com a 
utilização de primers para ITS2. Controles negativos e positivos foram utilizados 

durante todos os processos. 
 

2.3. Análise de bioinformática 
 

Os resultados do sequenciamento foram utilizados para atribuição de 
relações filogenéticas, visualização da composição das amostras, alpha- e beta- 

http://www.experiment.com/


 
 

análise de diversidade. Variantes de sequência de amplicon (ASVs) foram 
inferidos a partir das leituras usando a pipeline DADA2. Esses foram utilizados 

para gerar gráficos da análise de coordenadas principais 3D (PCoA), usando 
uma matriz de distância da composição de espécies pelo método Bray-Curtis. 
Os resultados foram reanalisados pelo alinhamento das sequências amplificadas 

usando o banco de dados da coleção de nucleotídeos do National Center for 
Biotechnology (NCBI) e a ferramenta nucleotide BLAST.  

O software MEGA v. 10.1.7 foi utilizado para o alinhamento, construção e 
visualização da árvore filogenética. O alinhamento das sequências foi realizado 
com o uso da ferramenta ClustalW, e a árvore filogenética usando o método 

Bootstrap com 1000 replicações, a partir do método estatístico Neighbor-joining. 
As árvores circulares foram usadas como templates para as figuras finais, as 

quais tiveram esquemas e cores adicionados através do software GIMP 
v.2.10.18. A composição microbiana para cada amostra foi avaliada através do 
software GraphPad Prism 7, bem como a construção dos gráficos circulares para 

exposição dos níveis e organizações filogenéticas. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise através de bioinformática permitiu a identificação dos 
microbiomas das amostras, foi possível observar 60 gêneros e 140 espécies 

diferentes de bactérias, e ainda 4 isolados os quais foi possível somente a 
identificação a nível de família. As bactérias com maior prevalência em nosso 
estudo foram Lactobacillus acetotolerans (em 60% das amostras), Pediococcus 

damnosus (35%) e Ralstonia picketti-mannitolilytica (35%). Na identificação de 
fungos, foram observados 19 gêneros e 26 espécies, dentre os quais os mais 

prevalentes nas amostras foram as leveduras Brettanomyces bruxellensis (75%) 
e Saccharomyces cerevisiae (65%). Ainda, além das leveduras identificadas, foi 
possível observar a presença do material genético de cogumelos (ex: Agaricus 

iranicus) e bolores (ex: Capnodiales sp.). 
 Como observado por BOKULICH et al. (2012) e SPITAELS et al. (2014), 
que descrevem microrganismos associados às fases da fermentação 

espontânea de cervejas (fermentação, acidificação e maturação), também foram 
identificados em nosso trabalho os DNAs de bactérias da família 

Enterobacteriaceae, representando 26.36% das bactérias identificadas. De 
grande importância para cervejas sour, foram observados Lactobacillus spp. e 
Pediococcus spp., e bactérias ácido-lácticas dos gêneros Leuconostoc spp., 

Weissela spp. e Aerococcus spp.   
  Foi identificada a presença de 4 espécies diferentes de Brettanomyces 

spp., as quais têm grande influência nos flavors de Lambics, English Ales e 
American Coolship Ales (DE ROOS; DE VUYST, 2019). A origem dessas 
leveduras selvagens está ligada tanto a inoculação de starters comerciais quanto 

a sua presença no microambiente em que essas cervejas foram produzidas, 
representando sua grande adaptabilidade a fermentação cervejeira. A presença 

desse microrganismos no interior dos barris de madeira, nos quais as cervejas 
foram maturadas e/ou fermentadas, pode ser a fonte de inoculo dessas 



 
 

leveduras, como observado por DE ROOS et al. (2019), o que também pode 
explicar a presença de leveduras como Pichia spp., Wickerhamomyces spp., 

Debaryomyces spp., e fungos como Penicillium spp. no metagenoma identificado 
de cada amostra.  
 

4. CONCLUSÕES 
 

Em conclusão, foi possível determinar o microbioma de cervejas 

produzidas por fermentação mista, fornecendo informações importantes para 
que a indústria cervejeira possa conhecer e entender as reações e resultados 
dos processos empregados em suas fábricas.  

Como perspectivas futuras, iremos combinar as culturas obtidas e 
acompanhar a evolução da população microbiana através do curso da 
fermentação para determinar quais espécies são dominantes, que 

características determinam na fermentação que auxiliará no desenvolvimento de 
novas culturas personalizadas para produção de cervejas de fermentação mista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para o crescimento celular microalgal acelerado é necessário um meio de 
cultivo rico em nutrientes e sais, além disso, fatores físico-químicos e biológicos 
tais como temperatura, pH, luz e concentração de substrato influenciam no 
crescimento desses micro-organismos, sobretudo, a luz e a quantidade de 
carbono disponível no meio (MATA et al., 2010). Tendo em vista a importância 
da fonte de carbono nos meios de cultivo e o custo elevado destas nos meios 
tradicionais, cada vez mais se busca por fontes alternativas e menos onerosas, 
como o glicerol, subproduto da produção de biodiesel, sendo utilizado como 
fonte de carbono orgânico em cultivos mixotróficos a fim de estimular a 
produção de lipídeos, proteínas e biomassa (DE MORAIS et al., 2018).  

 

Além disso, a utilização de fotobiorreatores para o cultivo microalgal 
apresenta vantagens em relação a sistemas abertos, eles são adequados para 
cultivos em condições ambientais não controladas (outdoor), possuem ampla 
superfície de exposição à luz e propiciam a produção de uma alta quantidade 
de biomassa, além de reduzirem o risco de contaminação e facilitarem o 
controle do processo (BAICHA et al., 2016). Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi avaliar o crescimento celular de Spirulina sp. LEB 18 em cultivo 
mixotrófico outdoor utilizando o glicerol como fonte de carbono orgânico, em 
fotobiorreatores fechados, utilizando a luz solar para a fotossíntese.  

 
2. METODOLOGIA 

 

A microalga Spirulina sp. LEB 18 foi cultivada em meio Zarrouk modificado 
ZARROUK (1966), com fonte de carbono reduzida em 50% suplementado com 
glicerina PA 0,01M. Os ensaios foram realizados outdoor e tiveram a duração 
de 7 dias. Foram realizados três ensaios em duplicata em fotobiorreatores tipo 
Erlenmeyer de 1 L com 0,8 L de meio. O ensaio controle não teve adição de 
glicerina, no ensaio em batelada a glicerina foi adicionada no início do cultivo 
na concentração de 0,05 g.L-1 e, por fim, nos ensaios em batelada alimentada 
além da adição inicial de glicerina, a cada três dias de cultivo adicionou-se mais 
0,05 g.L-1 da fonte de carbono orgânico. A concentração inicial de células dos 
cultivos foi de 0,3 g.L-1. 
 Os ensaios foram acompanhados diariamente, com análises de pH, 
concentração de biomassa por densidade óptica a 670nm em 



 
 

espectrofotômetro, temperatura máxima e mínima e luminância. Neste trabalho 
foram determinados os seguintes parâmetros: concentração celular máxima 
(Xmáx) e produtividade máxima (Pmáx) de cada ensaio.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 As curvas de concentração de biomassa e pH de cada ensaio realizado 
estão representadas na Figura 1.  

 
Figura 1- Curvas de concentração de biomassa e  pH de Spirulina sp. LEB 18 

nos cultivos controle (a), batelada (b) e batelada alimentada (c) 

  
 (a)                                                                     (b) 

 
 

 
 

  (c) 
 Analisando os gráficos apresentados é possível perceber que as 
concentrações de biomassa dos cultivos em batelada e batelada alimentada 
foram maiores quando comparadas àquelas do cultivo controle.  Os valores de 
concentração celular máxima (Xmáx) e produtividade máxima (Pmáx) estão 
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apresentados na Tabela 1.  Segundo DE MORAIS et al. (2018) em seus 
estudos, a adição de glicerol ao meio de cultivo promove um aumento na 
relação carbono/nitrogênio, o que resulta em maiores concentrações celulares, 
salienta-se também que quando o meio fornece uma fonte de carbono reduzida 
para o desenvolvimento microalgal a inibição do crescimento das células pode 
ocorrer. Além disso, por ser um cultivo outdoor, a intensidade luminosa não foi 
constante e esse fato pode ter influenciado no crescimento de biomassa do 
ensaio controle. Os valores de luminância variaram de 460 a 1352 μmol de 
fótons.m-2.s-1 ao longo dos sete dias de cultivo.  

Tabela 1- Valores de concentração celular máxima (Xmáx) e produtividade 

máxima (Pmáx) de cada ensaio 

Ensaio X máx (g.L-1) P máx (g.L-1.d-1) 

Controle 0,50 0,167 
Batelada 1,87 0,305 

Batelada Alimentada 1,56 0,311 

 

 Uma das vantagens dos cultivos mixótroficos é não apresentar 
problemas quanto à perda de biomassa na fase escura da fotossíntese 
BAICHA et al. (2016), pois em cultivos com uma fonte adicional de carbono 
orgânico o crescimento não depende apenas da luz, portanto na fase escura da 
fotossíntese em que alguns compostos orgânicos produzidos são consumidos 
a fonte de carbono orgânico do meio de cultivo funciona como reserva, 
reduzindo assim a perda de biomassa. Isso explica as maiores concentrações 
de biomassa nos cultivos em batelada e batelada alimentada.  Ainda, ZHAN et 
al. (2017) ressaltam que cultivos mixotróficos apresentam vantagens como 
maior taxa de crescimento, maior concentração de biomassa e maior acúmulo 
lipídico, além de proporcionar a energia necessária para a produção de 
pigmentos e fitoquímicos.  

 Quanto aos valores de pH apresentados é possível observar que em 
todos os cultivos ocorreram variações dos valores ao longo do tempo. Segundo 
FREITAS et al. (2012) as variações de pH nos cultivos de microalgas podem 
ser derivadas do consumo de substratos e da degradação de alguns 
metabólitos produzidos, corroborando esta ideia TREVISAN et al. (2013) citam 
em seus estudos que o crescimento da biomassa de microalgas promove a 
remoção de compostos de carbono responsáveis pela acidificação do meio, 
ocasionando assim o aumento significativo do pH, como pode ser percebido 
nos gráficos apresentados.  

 Portanto, a utilização do glicerol como fonte de carbono orgânico nos 
cultivos foi efetiva, aumentando a concentração de biomassa e proporcionando 
a valorização de um resíduo industrial. 

4. CONCLUSÕES 
 

 O trabalho colabora com os estudos sobre fontes de carbono 
alternativas e menos onerosas para cultivos mixotróficos de microalgas, 



 
 

comprovando que o glicerol pode ser utilizado para aumentar a concentração 
de biomassa em cultivos de Spirulina sp. LEB 18.   
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAICHA, Z.; SALAR-GARCÍA, M. J.; ORTIZ-MARTÍNEZ, V. M.; HERNÁNDEZ-
FERNÁNDEZ, F. J., DE LOS RÍOS, A. P.; Labjar, N.; LOTFI, E.; ELMAHI, M. A 
critical review on microalgae as an alternative source for bioenergy production: 
A promising low cost substrate for microbial fuel cells. Fuel Processing 
Technology, Amsterdam, v.154, p.104–116, 2016. 

DE MORAIS, E. G.; DRUZIAN, J. I.; NUNES, I. L.; DE MORAIS, M. G.; COSTA, 
J. A. V. Glycerol increases growth, protein production and alters the fatty acids 
profile of Spirulina (Arthrospira) sp LEB 18. Process Biochemistry. 
Amsterdam, v.76, p.40-45, 2018.  

FREITAS, B. C. Cultivo de microalgas utilizando pentoses como fonte de 
carbono. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos) 
– Curso de Pós Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, 
Universidade Federal do Rio Grande. 

MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel 
production and other applications: A review. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, Amsterdam, v.14, n.1, p.217–232, 2010. 

TREVISAN, E.; NETO, M L.; MORO, P.; HOSHINO, S. O.; ARROYO, P. A. 
Avaliação do pH em cultivo de microalga Chlorella vulgaris. In: VIII EPCC –
ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA CESUMAR. 
Maringá, 2013. Anais... Maringá: Editora CESUMAR, 2013.  

ZARROUK, C. Contribution à l’étude d’une cyanophycée:  Influence de 

divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la 

photosynthèse de Spirulina maxima Geitler. 1996. Ph.D. Thesis, University 

of Paris. 

ZHAN, J.; RONG, J.; WANG, Q. Mixotrophic cultivation, a preferable microalgae 
cultivation mode for biomass/bioenergy production, and bioremediation, 
advances and prospect. International Journal of Hydrogen Energy, 
Amsterdam, v.42, n.12, p.8505–8517, 2017. 



 
 

 

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO CELULAR DE Spirulina sp. LEB 18 CULTIVADA COM SUPLEMENTAÇÃO DE GLICEROL 

NATÁLIA MADRUGA ARRIEIRA1; KAROLINE PEREIRA RODRIGUES2; GABRIELA BARCELLOS CURI LEAL3; JORGE ALBERTO VIEIRA COSTA4, ANA PRISCILA CENTENO DA ROSA5

Cultivos:
Duração de 7 dias

Duplicata Controle: Meio Zarrouk
Com 50% da fonte de carbono

Batelada: Meio Zarrouk
Com 50% da fonte de carbono
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Avaliação dos parâmetros:

 Concentração celular máxima (Xmáx)

 Produtividade máxima (Pmáx)

Resultados:

Maior Xmáx -> 1,87 g.L-1 (Batelada)

Maior Pmáx-> 0,31 g.L-1.d-1 (Batelada alimentada)

A utilização do glicerol proporcionou: 

 Aproveitamento de um resíduo industrial

 Aumento da concentração de biomassa
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade econômica condiz com o equilíbrio entre a economia, a 
responsabilidade ambiental e a qualidade de vida. Esses conceitos aplicados 
aos materiais poliméricos, como os elastômeros e as espumas de poliuretano 
(PU), apresentam dois escopos biotecnológicos: a síntese de polímeros usando 
precursores alternativos e a busca de rotas eficientes de degradação. Essas 
soluções são uma abordagem biotecnológica para a mitigação dos desafios 
associados ao gerenciamento e tratamentos dos resíduos plásticos gerados 
pós-consumo, por meio de quatro cenários alternativos: a redução dos resíduos 
plásticos já existentes através da degradação por meio de microrganismos e 
enzimas; a troca de reagentes na síntese do polímero por recursos renováveis 
e produzindo materiais plásticos com caráter biodegradável; a conversão em 
novos produtos com valor agregado; e a substituição dos materiais plásticos 
convencionais por biocompósitos e biopolímeros (SIMÓN et al., 2018).  

Os primeiros estudos sobre a degradação microbiana de PU demonstram 
a capacidade de fungos e bactérias crescerem na superfície do polímero. 
Posteriormente, foi estudado a identificação de genes e enzimas que 
contribuem para a degradação desses, sendo que, em um desses trabalhos foi 
purificada a enzima esterase, a partir do fungo Curvularia senegalesis, 
identificado como o responsável pela clivagem das ligações de ésteres nos 
segmentos flexíveis do PU (CRABBE et al., 1994; RU; HUO; YANG, 2020). Outros 
pesquisadores purificaram as proteases, esterases e lipases de bactérias e 
descobriram que essas apresentam capacidade hidrolítica de emulsificar o PU. 
Embora essas enzimas tenham sido capazes de degradar rapidamente o PU 
poliéster emulsionado, clivando as ligações éster nos segmentos de polióis do 
poliéster, elas demonstraram baixa capacidade de degradação de substratos 
sólidos de PU, como filmes, espumas e elastômeros. Os produtos de 
degradação não foram identificados e o mecanismo bioquímico ainda não é 
claro (RU; HUO; YANG, 2020; SCHMIDT et al., 2017). 

A degradação biológica do PU, ou seja, a degradação por meio de 
microrganismos, é uma área de pesquisa promissora, uma vez que contribui 
significativamente para o design de materiais sustentáveis sensíveis a 
degradação. Desta forma, há um número crescente de estudos sobre as rotas 
enzimáticas e de microrganismos capazes de degradar essas cadeias 
poliméricas, além disso, para estas análises são observadas numerosas 
ferramentas analíticas que se alteram conforme o material e entidade biológica 
pesquisada. O desenvolvimento de novas técnicas analíticas possibilitam 
melhor entendimento sobre os mecanismos de degradação dos PUs 
(SÁNCHEZ, 2020).  



 
 

A biodegradação de polímeros pode ser definida como uma degradação 
de materiais poliméricos por entidades biológicas, quando ocorre a partir de 
microrganismos e apresenta um conjunto de etapas para que ocorra esse 
processo. Primeiramente, a degradação dos materiais poliméricos pós-uso e 
descartados ocorre pela ação de fatores abióticos, como a ação da luz, da 
água, da pressão, causando a degradação física do material. A etapa seguinte, 
na presença do meio biológico (fungos, bactérias, actinomicetos), há a adesão 
e o crescimento destes seres na superfície do material fisicamente degradado. 
A partir disso, ocorre a etapa de despolimerização enzimática, pois a secreção 
das enzimas sobre o material promove reações de hidrólise e oxidação, 
causando a clivagem das cadeias poliméricas transformando-as em oligômeros 
e monômeros. A etapa enzimática pode ocorrer por incontáveis vias e também 
pode ser realizada in vitro, independente da ação microbiana. Quando as 
cadeias dos polímeros se tornam moléculas de baixa massa molar, são 
assimiladas e mineralizadas pelos microrganismos (MAGNIN et al., 2020). 

Diante do exposto, considerando a importância da degradação de 
materiais de PU, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise 
sistemática da literatura científica global sobre essa temática, de modo a 
analisar e discutir as inovações e avanços no que tange o tema.  

 

2. METODOLOGIA 
 

Com o propósito de apresentar um panorama de conhecimentos a 
respeito dos estudos que foram realizados sobre a degradação biológica de 
poliuretano, foi realizado uma revisão sistemática, através da metodologia 
Methodi Ordinatio. Neste, as publicações da temática são apresentados os 
trabalhos mais relevantes, de acordo com  o índice InOrdinatio, o qual relaciona 
o fator de impacto (FI) do periódico, ano de publicação e número de citações 
(PAGANI; KOVALESKI; RESENDE, 2015). 

A busca dos trabalhos foi realizada na base de dados do ISI Web of 
Science (WoS), pois esta apresenta números significativos de artigos e maior 
consistência nas buscas. A combinação de palavras utilizadas foram 
“Biodegradation”, o operador booleano AND e “Polyurethane”, filtrada na 
principal coleção da WoS, nos períodos de publicações de 2015 a 2020, 
seguidas da seleção de arquivos que estudaram ou avaliaram a degradação de 
PU, para que todos esses se enquadrassem na temática delimitada.  

Os resultados da busca foram importados para o software Mendeley, 
seguidas da exportação dos dados para o software de gerenciamento 
bibliográfico JabRef e posteriormente importadas para o software Microsoft 
Excel, organizados em planilha e adicionadas as demais informações 
necessárias para uso do método Methodi Ordinatio. As análises que 
demandam o desenvolvimento de redes de conexão e indicadores referentes a 
análise cienciométrica foram realizadas no Software CiteSpace. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca nas bases de dados WoS (principal coleção) apresentou 
inicialmente 356 registros. Destes, 70 artigos estavam dentro da temática de 
biodegração de poliuretanos, os quais foram organizados em ordem crescente 



 
 

de acordo com o índice InOrdinatio. É possível inferir que os artigos mais 
antigos, de 2017, tenderam as primeiras posições no ranqueamento, isso se 
deve ao fato de terem mais citações que as publicações mais recentes.  

O artigo com  a melhor pontuação foi a Microbial enzymes for the 
recycling of recalcitrant petroleum-based plastics: how far are we? publicada 
em 2017, na revista Microbial Biotechnology com FI de 5,328 (2020), 
apresentando 74 citações e valor de InOrdinatio de 144,01. Este trabalho é 
uma revisão de literatura com a temática de biocatalisadores microbianos 
envolvidos na degradação de poliuretano, poliestireno (PS), polietileno (PE), 
plástico sintético e poli(tereftalato de etileno) (PET). O objetivo foi apresentar os 
desafios e as inovações em relação as aplicações de hidrolases para poliéster 
(WEI; ZIMMERMANN, 2017).  

O segundo artigo foi o Degradation and stabilization of polyurethane 
elastomers, publicada em 2019, na revista Progress in Polymer Science com FI 
de 22,620, apresenta 23 citações e valor de InOrdinatio de 113,02. Este 
trabalho também é uma revisão, no entanto, com a temática na degradação de 
elastômeros de PU sob a influencia de vários fatores ambientais, abrangendo 
meios de interação entre a química e a engenharia para melhorar a resistência 
à degradação (XIE et al., 2019).  

Seguindo a ordem, foi o Challenges associated with plastic waste disposal 
and allied microbial routes for its effective degradation: A comprehensive 
review, publicada em 2019, na revista Journal of Cleaner Production, com FI de 
7,246, apresenta 22 citações e valor de InOrdinatio de 112,01. Sendo no 
formato de revisão que apresenta estudos de biodegração por meio de 
espécies microbianas. Os objetivos foram discutir o gerenciamento de 
plásticos, as melhores vias de biodegração e os impactos causados as 
matrizes ambientais (MOHARIR; KUMAR, 2019). A Figura 1A apresenta a 
relação entre a frequência de publicações e a centralidade.  

 
Figura 1. A) As principais áreas de conhecimento em termos de 

centralidade e a frequência de publicação. B) Redes de áreas de 
conhecimento. Círculos amarelos representam a centralidade. 

 
É possível verificar que há mais publicações na categoria de Ciências de 

Polímeros, embora a maior centralidade está presente na Engenharia. Isto é 
explicado porque o objeto de estudo foi um polímero, assim sendo evidente 
que haverá mais publicações na área de Ciências de Polímeros, seguida por 
Ciência dos Materiais e Biotecnologia e Microbiologia Aplicada. 

Entretanto, nas publicações de biodegradação de poliuretanos, as áreas 
de conhecimentos que mais se conectam estão na Engenharia, uma vez que 



 
 

esta apresenta áreas multidisciplinares. Na Figura 1B, é observado as 
interações entre as áreas de conhecimento através do tamanho das conexões 
que indica a centralidade. As correlações entre as áreas citadas na figura se 
apresentam de forma clara, em que o tamanho dos títulos das áreas indica a 
frequência de publicação. Desta forma, ficou evidente a maior contribuição das 
duas áreas, Ciência de Polímeros e Ciências dos Materiais. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A revisão sistemática possibilitou uma análise minuciosa sobre os estudos 
referentes a biodegradação e síntese de compostos de poliuretano, alternativas 
de vias metabólicas e redução dos impactos negativos sobre as matrizes 
ambientais. O levantamento bibliográfico apresentado neste trabalho foi 
consistente, contribuiu para elaboração de novos temas de pesquisas, com o 
intuito de contribuir para o desenvolvimento científico e geração de 
conhecimentos. Por fim, este estudo reafirma a importância dos estudos sobre 
as vias e métodos de biodegradação de poliuretanos como forma de 
destinação dos resíduos pós-consumo e redução do impacto causado as 
matrizes ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao problema causado pela contaminação proveniente de atividades 
antrópicas, a aplicação de ferramentas sensíveis (biomarcadores) têm 
aumentando nos últimos anos, a fim de identificar a que nível organizacional os 
contaminantes podem afetar os animais expostos a eles. Neste contexto, o 
comportamento dos organismos aquáticos frente a contaminação, pode ser 
utilizado como biomarcador ecotoxicológico de alto nível organizacional. As 
alterações ocasionadas em organismos-chave após exposição aos xenobióticos, 
pode interferir no fluxo de transferência de matéria entre os níveis tróficos (efeito 
cascata), afetando diretamente todo o funcionamento do ambiente (Bonnard et 
al., 2009).  

Bivalves são excelentes modelos biológicos em estudos ecotoxicológicos, 

devido a sua pouca mobilidade, capacidade de filtrar e incorporar pequenos 

materiais (biológicos ou não) em suspensão na água (Livingstone, 1991).  Entre 

as diversas espécies de bivalves podemos destacar o A. mactroides, que é um 

bivalve marinho de hábito filtrador suspensivo a depositivoro, podendo viver 

enterrado de 5 a 30 cm de profundidade, distribuído desde a Ilha Bela (Rio de 

Janeiro, Brasil) até a província de Buenos Aires na Argentina (Rios, 1994). 

Devido a estas características, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um 

protocolo para avaliar parâmetros comportamentais (resposta a estímulos 

mecânicos e enterramento) para moluscos bivalves expostos a contaminantes 

ambientais, usando o A. mactroides como modelo biológico. 

2. METODOLOGIA 

2.1. COLETA E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS 

Os mariscos na fase juvenil (25,4 ± 2,23 mm) foram coletados na zona de 
arrebentação interna da Praia do Mar Grosso, localizada no município de São 
José do Norte - RS, Brasil (32°3’10” S 51°59’26” O). Os animais após coletados, 

foram acondicionados em caixas plásticas (50 L) com a mesma água do 



 
 

ambiente, constantemente aerada e transportadas para o laboratório. O 
sedimento também foi coletado (40 cm de profundidade). 

No laboratório, os mariscos foram transferidos para uma caixa de 
polietileno (1000 L), preenchida com 200 L de água do mar filtrada com 
salinidade 30. Durante 7 dias, os moluscos foram condicionados nas seguintes 
condições laboratoriais: oxigenação constante, pH variando de 7,75 ± 0,04, 
temperatura entre 20,43 ± 0,21 °C, fotoperíodo: 12hC:12hE. A cada dois dias, a 
água foi renovada (taxa de 50%) e os animais foram alimentados com a 
diatomácea Conticribra weissflogii na concentração de 1,5 x 102 células.mL-1 por 
molusco.  

2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os animais foram expostos a três diferentes tratamentos: controle 
solvente (DMSO) que não excedeu a concentração de 0,01% no meio 
experimental e as duas concentrações do fármaco eserina (250 mM e 500 mM 
respectivamente), que é conhecido por apresentar efeito inibitório da 
acetilcolinesterase no bivalve Mytilus edulis (Galloway et al. al., 2002). 

Os moluscos foram distribuídos aleatoriamente em aquários de vidro (2 L) 
na densidade de 12 animais/aquário, em triplicata, durante 24 h. Antes do início 
da exposição, os aquários foram colocados em uma superfície escura, a fim de 
melhorar o contraste da cor clara da concha dos animais com o fundo 
transparente dos aquários, facilitando a visualização do pé dos animais durante 
o teste de toque. 

2.3. TESTES COMPORTAMENTAIS 

Dentre os parâmetros comportamentais, analisamos a resposta dos 
mariscos ao estímulo mecânico (toque) 1 h após a exposição aos tratamentos. 
Com o auxílio de uma ponteira de plástico, os indivíduos (n= 36) de cada 
tratamento foram tocados individualmente na extremidade dorsal anterior do pé. 
Cada molusco foi monitorado por vídeo por até 20 s. O tempo de resposta foi 
analisado através do software Windows Movie Maker, versão 2012. 

Além do teste mencionado anteriormente também foi avaliado a atividade 
de enterramento dos moluscos, sendo a metodologia adaptada de Bonnard et 
al. (2009) e realizado 24 horas após a exposição. Os mariscos (n= 15 
animais/aquário) foram transferidos individualmente e distribuídos 
aleatoriamente em bandejas plásticas. As bandejas foram preenchidas com 3 
cm de sedimento obtido do local da coleta, umedecido com 750 mL de água do 
mar filtrada. A oxigenação foi mantida durante todo o teste. 

Os espécimes foram colocados um a um sobre o sedimento e o teste foi 
iniciado 1 minuto após a adição do último indivíduo. Esse teste foi realizado 
durante 3 horas, sendo conduzido da seguinte maneira: o enterramento foi 
monitorado a cada 1 minuto até atingir 10 minutos, logo após a verificação foi 
feita a cada 5 minutos até 30 minutos, novamente após 1 hora e depois a cada 
hora até o final do teste. A partir dos resultados, o TE50 (tempo mediano 
necessário para que 50% dos animais se enterrem completamente no 
sedimento) foi calculado usando o software Trimmed Spearman-karber (TSK). 

2.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para a resposta ao estímulo mecânico, foi verificado a normalidade dos 
dados, os tratamentos foram comparados através do teste T e a hogeneidade de 



 
 

variância foi verificada através do teste de Levene. Aplicamos a análise de 
variância paramétrica ANOVA de uma via, seguido pelo teste post-hoc de 
múltiplas comparações de Newman-Keuls (95% de confibilidade) e as diferenças 
foram consideradas significativas para o p <0,05. Todas as análises estatísticas 
foram trabalhadas no software Statistic 7.0 (Statsoft, EUA) e as figuras que 
ilustram as diferenças entre os tratamentos foram plotadas no software 
GraphPad Prism 5. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados para a resposta ao estimulo mecânico 
demonstram que este parametro foi significativamente alterado (p <0,05) 
somente após exposição a eserina 250 mM e os mariscos acabram exibindo 
tempo médio de resposta de 2,51 ± 0,38 s (Figura 1).  

Figura 1. Resposta do A. mactroides ao estímulo mecânico após 

exposição à eserina. Os dados são expressos como média ± SEM, as letras 
diferentes representam diferenças significativas (ANOVA de uma via, p <0,05). 

 
Inicialmente acreditavámos que os bivalves exposto a maior concentração 

do fármaco iriam ser os mais afetados. Em bioensaios ecotoxicológicos é comum 
o estabelecimento de curvas concentração-resposta, que demonstram a relação 
entre a concentração do contaminante em estudo e seus efeitos observados ou 
não. Para a maioria dos contaminantes já testados, a realção observada é 
sigmoidal, ou seja, o efeito é maior em altas concentrações (Clotfelter et al., 
2004).  

De acordo com Clotfelter et al. (2004), esta abordagem de efeito sigmoidal 
é funcional quando a toxicidade do composto em estudo exibe relação 
monotônica entre a sua contração e efeito. Porém, a maioria dos contamiantes 
emergentes, apresentam resultados contrários aos encontrados por 
contamiantes cujo efeitos apresentam-se bem mais elucidados. Isso se deve ao 
fato de que essa classe de contaminantes apresentam efeito pronunciado 
mesmo em baixas concentrações (não-monôtonico). Em nosso estudo, a eserina 
pode ter apresentado uma toxicidade do tipo não-monotônica para este 
parâmetro analisado. 

Já o tempo de enterramento dos mariscos foi calculado através da TE50, 

sendo possível observar que os mariscos expostos a eserina, independente da 
concentração, exibiram menores tempos no enterramento em relação ao 
controle. Além disso, foi possível observar que a eserina exibiu efeito diferente 



 
 

entre as concentrações testadas,  sendo o retardo do tempo de enterramento 
menor a medida que as concentrações aumentam (tabela 1).  

Tabela 1. Tempo de efeito da eserina (fisostigmina) na atividade de 

enterramento do A. mactroides após 24 h (n= 15 animais/tratamento).  

Tratamentos TE50 (min) Intervalo de confiança 

Controle solvente 17.72 12.38–25.36 

Eserina - 250 mM 6.48 4.03–10.42 

Eserina - 500 mM 2.14 1.37–3.33 

. Sergundo Stenton-Dozey e Brown (1994) moluscos bivalves podem 
utilizar mecanismos de defesa quando expostos a agentes estressores, dentre 
eles estão o fechamento da concha (mais comum) e o enterramento no 
substrato. Neste sentido, o enterramento aqui investigado pode ser um 
mecanismos fisiológico de fuga utilizado pelo marisco, que pode ser acelerado 
ou inibido na presença de contaminantes ou diante de qualquer mudança que 
ocorra no ambiente. 

4. CONCLUSÕES 

Concluímos que o marisco branco após exposição a substância neurotóxica 
eserina teve os seus parâmetros comportamentais aqui investigados afetados. 
Além disso, a metodologia tanto de resposta ao estímulo mecânico quanto 
enterramento se mostraram eficazes para avaliação dos efeitos de 
contaminantes ambientais, podendo ser utilizada em bioensaios futuros 
envolvendo outras espécies de bivalves infaunais.   
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIODEGRADAÇÃO MICROBIANA EM ÓLEO DIESEL 
SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO.  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento tecnológico e industrial de diferentes setores da sociedade moderna 

contribuiu com o aumento da poluição, complexidade e toxicidade dos 

resíduos. Consequentemente, o descarte desses resíduos no meio ambiente, torna a 

contaminação desses ecossistemas uma preocupação de saúde pública e ambiental 

(Giovanella, 2019). 

Até o presente momento, um dos principais poluentes ambientais ainda é o 

hidrocarboneto de petróleo. Isso ocorre por conta da sua produção, transporte, 

processamento químico e distribuição serem fonte de poluição antropogênica. Os impactos 

ambientais decorrentes de vazamento de derivados de petróleo em solo têm sido 

considerado preocupante para os órgãos ambientais, uma vez que, deterioram a qualidade 

das águas subterrâneas (Ławniczak, 2020). 

Um desses contaminantes é o óleo diesel (OD), que em contato com o solo se espalha 

quase que imediatamente e seus hidrocarbonetos se dissolvem e são lixiviados podendo 

sedimentar, a consequência disso é a contaminação do solo e que pode atingir lençóis 

freáticos, uma importante fonte de água doce (Cetesb, 2018). 

A partir disso para solucionar esse problema, é necessário estudos e tecnologias 

envolvendo a remediação do solo. A biorremediação é um processo que pode ser definido 

pela utilização de microrganismos ou enzimas para desintoxicar contaminantes em solos e 

outros ambientes, é uma técnica promissora do ponto de vista econômico e ecológico 

(Pietro-Souza, 2019). 

Considerando os aspectos descritos, esse estudo teve a intenção de (I) avaliar o 

potencial de degradação de OD da bactéria Pseudomonas aeruginosa em diferentes 

condições de cultivo (agitação e estático), (II) relacionar seu rendimento de degradação em 

um solo bioaumentado e (III) comparar com o desempenho do fungo Pleurotus ostreatus. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Preparação dos materiais 

Todos os materiais e soluções foram esterilizadas na autoclave em 15 minutos a 121 °C. 

O óleo diesel S-10 foi esterilizado a partir de uma filtração em membrana 0.22 um com auxílio 

de uma bomba a vácuo.  

about:blank


2.2. Análise da porcentagem celular no cultivo inicial da P. aeruginosa em 

diferentes concentrações de óleo diesel. 

A bactéria foi inoculada no meio de cultura LB, onde foi adicionado 0%, 3%, 5%, 7% e 

10% de OD, com o auxílio de um espectrofotômetro foi analisada a porcentagem celular da 

bactéria a cada 24 horas durante 72 horas, em agitação de 200 rpm a 37°C (Pirôllo, 2006). 

 
2.3. Ensaio de biorremediação de óleo diesel em diferentes condições de cultivo. 

Os sete frascos Erlenmeyer utilizados como reatores foram preparados com o solo, meio 

de cultura e OD. Os reatores foram separados em dois grupos, Grupo A – Dinâmico e Grupo 

B – Estático.  

No Grupo A foi inoculado a bactéria P. aeruginosa com um solo não estéril (A1), um 

reator com o solo estéril (A2), um reator com o fungo P. ostreaus com solo estéril (A4) e um 

meio estéril para o branco (A3), em condições de agitação de 200 rpm a 37 °C, durante 4 

semanas. No Grupo B foi inoculada a bactéria com um solo não estéril (B1), um reator com 

o solo estéril (B2) e sem microrganismos para o teste em branco (B3), sem agitação a 37 

°C, durante 4 semanas (Mariano, 2006). 

 
2.4. Extração do Óleo Diesel 

Após as 4 semanas o conteúdo total do solo foi centrifugado para a extração do OD. 

Para denominar a densidade do OD, foi retirado 1 ml de cada amostra extraída onde foi 

passada no filtro membrana .22 um e foi pesada na balança para achar sua densidade 

(Eaton et al, 1995). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Análise da porcentagem celular no cultivo inicial da P. aeruginosa em 

diferentes concentrações de óleo diesel. 

Após 72 horas, as amostras 5%, 7% e 10% apresentavam uma maior quantidade de 

biomassa comparada com o Branco (0%). De acordo com Pirôllo, 2006 o teste de 

biosurfactante com 30% de óleo diesel no meio foi o mais efetivo, por tanto o meio com 10% 

foi utilizado como cultura para o ensaio de biorremediação por apresentar um crescimento  

maior, e consequentemente uma concentração maior de biosurfactante que auxilia na 

degradação. 

 
 
 



Figura 01 – Efeito de diferentes concentrações de Óleo Diesel na proliferação celular da P. aeruginosa após 
as 72 horas de exposição. 

 
 

3.2. Resultado final da biorremediação de óleo diesel em diferentes condições de 

cultivo. 

Os meios dinâmicos contendo apenas um microbiano, A1 a P.aeruginosa e o A4 o P. 

ostreatus, foram os meios mais efetivos, o estudo de biorremediação de Fernandes, 2020 

também conseguiu comprovar que a Pseudomonas SP.  em agitação obteve uma maior taxa 

de degradação, já que a mesma promove uma maior difusão de oxigênio nos meios 

estimulando o metabolismo dos microrganismos.  

Figura 02 – Densidades finais das amostras de biodegradação de óleo diesel da bactéria P. aeruginosa em 
meio dinâmico e estático e do fungo P. ostreatus em meio dinâmico após as 4 semanas. 

 

A diferença de degradação entre as amostras estéreis e não estéreis também foi visto 

por Abtahi, 2020, isso se dá pela competição entre a microbiota natural do solo e o 

microrganismo inoculado. Essa competição pode influenciar negativamente na degradação 

por isso é necessário avaliar o inoculo para introduzir métodos que otimizem o processo. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente estudo destaca a possibilidade de utilizar a bactéria Pseudomonas 

aeruginosa e o fungo Pleurotus ostreatos, pois esses microrganismos se mostraram 

promissores na biodegradação do OD. Entretanto, para uma aplicação real ensaios com 

mais tempo de exposição, processos de otimização e estudos são necessários. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Morris, Diskin e Sreenan (2001) descreveram a biotecnologia como uma 
“nova” ciência ou alta tecnologia condutora das indústrias farmacêuticas, médica 
e agroalimentar e é aplicada para a produção ou modificação de produtos. Para 
Wetherington (2010) a moderna biotecnologia está primariamente associada à 
biologia molecular, clonagem e a engenharia genética.  

Na área agroalimentar, a biotecnologia avança com pesquisas na área 
agrícola com a produção de alimentos modificados geneticamente e também na 
reprodução animal, a partir de tecnologias, como o uso de inseminação artificial, 
considerada a 1ª geração no desenvolvimento de tecnologias de reprodução 
assistida para humanos e animais (BERTOLINI; BERTOLINI 2009). 

Segundo Cowan (2010) a inseminação artificial foi um avanço tecnológico 
no tradicional método seletivo de reprodução e importante ferramenta para o 
desenvolvimento da indústria de produção animal.  

Atualmente tornou-se indispensável o uso de biotécnicas em reprodução 
animal para manter uma qualidade reprodutiva eficiente do rebanho. Dentro do 
cenário sul americano e mundial, o Brasil se destacou como o quinto maior 
produtor mundial de embriões bovinos coletados in vivo em 2013, sendo 66% 
em bovinos de corte e 34% em bovinos de leite (IETS, 2014). 
        Dessa forma, a utilização de biotécnicas vem se tornando cada vez mais 
aplicável, aprimorando os ganhos no setor em um curto espaço de tempo. Diante 
disso, este trabalho tem como objetivo descrever a importância do uso da 
biotecnologia da reprodução, evidenciando a efetividade das técnicas, suas 
aplicabilidades e limitações, bem como sua viabilidade na pecuária bovina no 
Brasil. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo com base em uma revisão bibliográfica, 
através do google acadêmico, cujos descritores foram: biotecnologia, 
reprodução animal e bovinos. Sendo incluídos os trabalhos desenvolvidos, no 
Brasil, a partir do ano de 2010 a 2019, os quais apresentavam conceitos básicos 
e características da biotecnologia da reprodução, bem como as metodologias 
aplicadas inseridas, no contexto da reprodução bovina.  

  
 



 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dentre os estudos selecionados que enfatiza sobre a importância da 
biotecnologia da reprodução, Marques (2011) se refere a biotecnologia como 
tecnologias modernas aplicadas a um modelo biológico e que o seu uso tem sido 
expandido dentro da cadeia de reprodução, com intuito de aumentar a produção 
e qualidade dos produtos de origem animal. 

Segundo Gusmão; Silva; Medeiros (2017), a  interferência do homem na 
alteração da composição gênica dos seres vivos não é recente e muito antes do 
aparecimento da genética, os agricultores e criadores de animais já procuravam 
melhorar a qualidade de suas plantas e animais domésticos. 

A aplicação da biotecnologia, na agricultura e na pecuária, surge com a 
exigência de aumento da produção de alimentos com menor custo, diminuindo 
o impacto causado por doenças e redução da necessidade de trabalho. Na 
pecuária, a intervenção da biotecnologia está presente no controle da 
reprodução e na aceleração da seleção genética, através das técnicas de 
inseminação artificial, transferência de embrião, produção in vitro, clonagem, 
marcadores moleculares, mapeamento do genoma e transgenia (GUSMÃO; 
SILVA; MEDEIROS, 2017). 
        A inseminação artificial (IA) é a biotecnologia reprodutiva mais empregada 
em todo o mundo e sua aplicação traz grandes vantagens para os rebanhos, 
quando comparada com a utilização da monta natural (LIMA et al., 2010; LAMB 
e MERCADANTE, 2016; BARUSELLI et al., 2018). Essa técnica permite a 
utilização do sêmen de touros geneticamente superiores, acelerando o ganho 
genético e resultando em bezerros mais produtivos que geram maior retorno 
econômico ao produtor de carne e de leite. Além disso, evita a transmissão de 
doenças venéreas e permite o melhor controle do rebanho, aumentando a 
uniformidade dos bezerros produzidos (RODGERS et al., 2015). 

A técnica de IA em bovinos se desenvolveu a partir de meados da década 
de 1970, enquanto que os estudos de transferência de embriões foram iniciandos 
no final da década de 1970. Mato Grosso, atualmente é o estado brasileiro mais 
relevante na comercialização (compra) de sêmem de bovino de corte seguido 
por Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul, enquanto que Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina e Goiás são os estados 
que mais consomem sêmem de bovino leiteiro (ASBIA, 2014). 

Com o objetivo de facilitar a utilização da IA nas propriedades rurais foi 
desenvolvida a tecnologia de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) que 
promove o controle do crescimento folicular e da ovulação e permite a aplicação 
da IA em dias predeterminados, sem a necessidade de detecção de estro e com 
elevadas taxas de prenhez, aumentando a eficiência reprodutiva e produtiva das 
fazendas de corte e de leite, quando comparado com a monta natural 
(BARUSELLI et al., 2018).  

Atualmente, 86% das inseminações no Brasil estão sendo realizadas por 
IATF. Com a colaboração dessa tecnologia, verificou-se que o percentual de 
fêmeas em idade reprodutiva inseminadas artificialmente passou de 5,8% em 
2002 para 13,1% em 2018 (BARUSELLI et al., 2019).  



 
 

 

Apesar dos avanços com o uso da IATF, 87% das fêmeas em idade 
reprodutiva ainda são submetidas a monta natural e estima-se que apenas 8% 
dos touros utilizados para monta natural apresentam avaliação genética para 
produtividade. Sendo assim, o setor pecuário brasileiro utiliza pouco a tecnologia 
para o melhoramento genético e produtivo do rebanho (BARUSELLI et al., 2019). 

Segundo Viana (2018), o levantamento anual da International Embryo 
Technology Society (IETS), em 2017, mostra que o número de embriões bovinos 
produzidos e transferidos foi maior em embriões produzidos in vitro (PIV) que em 
embriões in vivo, representando um aumento de 48,9% em embriões PIV e uma 
redução de 21,7% em embriões in vivo em relação a 2016. 

Além disso, apesar da América do Sul ser a líder no número de embriões 
transferidos, pela primeira vez desde 1999, a América do Norte produziu mais 
embriões PIV que a América do Sul, sendo os EUA responsável por produzir 
aproximadamente 45% (454.550) e o Brasil 34% (345.528) dos embriões 
bovinos PIV no mundo (Viana, 2018).  
 

4.  CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que, atualmente, a utilização de biotecnologias aplicada na 
reprodução animal, conta com tecnologias bem estabelecidas para aumentar a 
utilização da inseminação artificial nas fazendas, com avaliação positiva do 
retorno econômico, gerando valor para o produtor e para a cadeia de produção 
de carne e de leite. Os estudos revisados demonstram que as características da 
pecuária em países como o Brasil induzem à necessidade de desenvolver e 
adaptar tecnologias que proporcionem aumentos significativos na produtividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O periparto apresenta muitos desafios à vaca leiteira, pois é o período em 

que ocorre a transição da gestação para a lactação, alterando comportamento, 
fisiologia e aspectos nutricionais, que promovem um balanço energético negativo 
(BEN) (NETO et al, 2011). O BEN, ocorre principalmente em vacas de alta 
produção, predispondo aos principais transtornos metabólicos do seu ciclo 
produtivo (LEBLANC et al, 2006). Esses distúrbios alteram o comportamento 
natural desses animais diminuindo tempo de atividade e ruminação e 
aumentando tempo em ócio (ZANIIN et al, 2016). Sendo assim fica evidente que 
a utilização de métodos de avaliação destes parâmetros podem auxiliar na 
avaliação de perfis comportamentais desses animais aumentando as chances 
do diagnóstico precoce de enfermidades. 

Além disso, o consumo de matéria seca no início da lactação ainda não se 
reestabeleceu, sendo observado déficit de 10 a 30% na ingestão, e quando 
associado a um aumento na produção de leite, característico dessa fase inicial 
de lactação, provoca maior demanda de glicose pelos tecidos (GRUMMER et al, 
2007). Como a dieta não está atendendo essa demanda, devido ao consumo 
não estar em seu máximo potencial, é necessário a adoção de alternativas para 
melhorar o status energético do animal, como o uso do Butafosfan, um produto 
derivado do ácido fosfórico, responsável pelo fornecimento de íons fosfato (Pi) 
(PEREIRA et al, 2013). 

O fósforo é um macromineral essencial que participa do metabolismo 
energético e auxilia na redução das reações metabólicas de estresse, diminuindo 
os níveis de cortisol e elevando a insulinemia, favorecendo a entrada de glicose 
na célula e atenuando os efeitos do período de transição nas vacas leiteiras 
(FÜRLL et al, 2010). Com base nisso, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito 
da administração de Butafosfan na produção de leite, consumo alimentar e 
comportamento dos animais periparturientes. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O experimento foi realizado em uma propriedade leiteira no município de 

Rio Grande-RS (32º 16 'S, 52 ° 32'W), de maio a julho de 2019. Todos os 
procedimentos com animais foram aprovados pelo comitê de ética em 
experimentação animal da Universidade Federal de Pelotas, sob código 



 
 

0102025-2017. Foram utilizadas 20 vacas holandesas multíparas, recém-
paridas, as quais eram mantidas em sistema de confinamento no modelo 
compost barn. Essas eram ordenhadas duas vezes ao dia, alimentadas três 
vezes ao dia, com ração totalmente misturada (TMR), calculada para atender as 
exigências nutricionais de acordo com o NRC (2001) com água ad libitum.  

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo controle, 
recebendo uma dose intramuscular de solução salina (25mL/vaca por dia) e 
grupo Butafosfan, recebendo uma dose intramuscular de Butafosfan (5 mL a 
cada 100 kg de peso vivo/vaca/dia). As aplicações foram realizadas nos dias 0, 
3 e 7 dias após o parto.  

Foi avaliado o comportamento animal por meio de coleiras de rastreamento 
individuais (ChipInside®, Brasil) que indicam diariamente o tempo de atividade, 
ruminação e ociosidade dos animais (min / dia). Já o consumo individual (kg/MV) 
foi avaliado através de alimentadores automáticos (Intergado®, Brasil) durante 
os primeiros 21 dias de lactação. Foram coletadas amostras de TMR diariamente 
de cada alimentador imediatamente após a alimentação e encaminhadas ao 
Laboratório de Nutrição Animal do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 
Pecuária (Nupeec-UFPel) para análises bromatológicas onde foi 
determinadomatéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente 
neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), nutrientes digestíveis totais 
(NDT) e amido. Primeiramente, as amostras de TMR foram submetidas a um 
pré-secagem, em estufa de ar forçado a 55°C por 72 horas para cálculo de IMS. 
As informações sobre a composição da dieta e resultados das análises 
bromatológicas estão descritas na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Composição química da dieta fornecida aos animais no período 
experimental 

Matéria Seca (%) 51,20 
Matéria Orgânica (%) 94,03 
Proteína Bruta (% de MS) 14,85 
Fibra em detergente neutro (% de MS) 37,40 
Fibra em detergente ácida (% de MS) 21,40 
Nutrientes digestíveis totais (% de MS) 72,42 
Amido (% de MS) 18,84 

Composição da dieta (% de MS): Pré-secado de Azevém (3,96); Silagem de grão úmido (3,96); 
Milho moído (1,96); Farelo de soja (6,41); Farelo de arroz (3,76); Resíduo de Arroz (1,98); 
Tamponante (3,96) e Adsorvente de micotoxinas (0,019). 
 

Para a análise estatística dos dados obtidos foi utilizado Statistcal Analysis 
System (2009), onde todas as variáveis foram submetidas à análise de 
normalidade por meio do Teste de Shapiro-Wilk (P>0,90) e posteriormente 
submetidos a análise de Tukey-Kramer, por meio do teste ANOVA PROC 
MIXED, sendo considerado diferença estatística quando o p<0,05.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 
 

Tabela 2: Média de consumo, comportamento e produção de leite de vacas 

holandesas suplementadas ou não com Butafosfan durante o pós-parto 

recente. 

Variável Grupos Valor de p 

 Butafosfan Controle Grupo Dia G*D 
Consumo 

(kg/MS/dia) 
17,44±0,72 21,05±0,52 <0,0001 <0,0001 0,7375 

Produção de 
leite (L/dia) 

29,81±0,916 31,75±0,907 0,13 0,25 0,87 

Ócio 
(mim/dia) 

655,72±10,05 602,88±9,28 0,0001 0,8115 0,2239 

Atividade 
(mim/dia) 

150,87±11,13 200,66 ±10,28 0,0012 0,6844 0,9991 

Ruminação 
(mim/dia) 

633,08±11,36 636,46±10,49 0,8276 0,2329 0,9209 

      

O grupo Butafosfan diminuiu o consumo (Tabela 2), acredita-se que seja 
uma resposta do metabolismo energético, pois é encontrado na literatura 
aumento dos níveis de glicose em animais suplementados com Butafosfan 
(ANTUNES et al, 2019; RINCÓN et al, 2016), devido ao acréscimo do hormônio 
glucagon, responsável pela produção e liberação de glicose no fígado, através 
da glicogenólise, sendo uma fonte de substrato para a formação de glicose-1 
fosfato, e formação de ATP (NUBER et al,2016; ANTUNES et al, 2019). 
Reafirmamos essa hipótese ao comparar a produção e observar que não diferiu 
entre os grupos (tabela 2), indicando que as vacas do grupo Butafosfan foram 
mais eficientes para produzir leite.  

Como efeito da diminuição do consumo, foi observado que os animais do 
grupo Butafosfan também apresentaram redução na atividade (Tabela 2), isso 
ocorreu devido existir uma correlação positiva entre esses parâmetros (consumo 
e atividade), OLIVEIRA et al. (2011) apontam que o ato de alimentação, é a 
principal atividade da vaca. Já ao avaliarmos o ócio, observamos que houve 
aumento, devido esse ser um parâmetro antagônico aos citados anteriormente, 
ou seja, quando a vaca diminuiu o consumo e com isso o tempo para se 
alimentar, aumentou o período de repouso (VIEIRA et al, 2019).  Quanto ao 
tempo de ruminação, não houve diferença entre os grupos (p>0,05), apesar do 
grupo Butafosfan ter apresentado uma diminuição do consumo, estes resultados 
estão dentro do padrões para animais saudáveis, de acordo com ZANIIN et al. 
(2016) que relatam que vacas em lactação destinam em média de 420 a 600 min 
do dia para ruminar. 

4. CONCLUSÕES 
 

Concluímos que a administração de Butafosfan em vacas leiteiras 
diminuiu a ingestão de alimento, a atividade e aumentou o tempo em ócio sem 
alterar o tempo de ruminação e a produção de leite. 
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1. INTRODUÇÃO

O período de transição de vacas leiteiras é marcado por intensas 
modificações a nível nutricional, imunológico e metabólico. Uma das alterações 
mais representativas é a redução da ingestão de matéria seca (IMS) podendo 
causar uma diminuição de até 30% nesse período que, quando associada a 
maior demanda energética, provoca um estado fisiológico denominado balanço 
energético negativo (BEN) (GRUMMER, 2007).  

Essas alterações tornam os animais mais susceptíveis a ocorrência de 
enfermidades, sendo que 75% destas ocorrem no primeiro mês após o parto 
(LEBLANC et al., 2006). Neste contexto, a diminuição do consumo alimentar no 
pós-parto recente é um evento fisiológico que vem a ser um dos grandes 
desafios no que tange a diminuição da severidade do BEN nesse período.  

Sendo assim, algumas alternativas vêm sendo estudadas para amenizar os 
efeitos deletérios que o período de transição ocasiona à vida produtiva da vaca 
leiteira. Uma dessas possibilidades é a utilização do butafosfan, conhecido 
quimicamente como 1-butilamino-1-metil ácido etilfosfórico, a qual é uma 
molécula capaz de fornecer íons fosfato, essenciais para muitas reações 
celulares (GONZÁLES; SILVA, 2006), principalmente no que tange a fosforilação 
e  fosfatação de intermediários do metabolismo da glicose, assim como ativação 
e inibição da glicólise e gliconeogênese (RAINA et al., 2012). Além disso ainda 
atua modulando o perfil energético dos animais e interferindo na ingestão de 
matéria seca, parâmetro altamente relevante para o período de transição 
(FARESE et al., 2012). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
da aplicação de butafosfan no comportamento alimentar e produção de vacas 
leiteiras no pós-parto recente. 

2. METODOLOGIA

O experimento foi realizado em uma propriedade comercial no município de 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética 
em Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas, sob código 
0102025-2017. Foram utilizadas 20 vacas da raça Holandês multíparas, 
mantidas em sistema compost barn, ordenhadas duas vezes ao dia. Os animais 
foram divididos aleatoriamente em grupo Controle, que recebeu uma dose 



 
 

intramuscular de solução salina (25mL/vaca por dia) e grupo Butafosfan, que 
recebeu uma dose intramuscular de butafosfan (5 mL/100kg). As aplicações 
foram realizadas em 0, 3 e 7 dias após o parto. A dieta foi calculada para atender 
as exigências nutricionais de acordo com o NRC (2001), a alimentação era 
fornecida três vezes ao dia em forma de ração mista total (TMR) (tabela 1) e 
água ad libitum.  

 
Tabela 1. Ingredientes e composição química da dieta utilizada no período 

experimental (Base MS). 

Item   

Ánalise Bromatológica (composição química)  
Matéria Seca (%) 51,20 
Matéria Orgânica  (%) 94,03 
Proteína Bruta (% de MS) 14,85 
Fibra em Detergente Neutro (% de MS) 37,40 
Fibra em Detergente Ácido (% de MS) 21,40 
Nutrientes Digestíveis totais (% de MS) 72,42 
Amido (% de MS) 18,84 

Composição da TMR (% de MS) - Pré-secado de Azevém (3,96%), Silagem de grão 
úmido (3,96%), Milho moído (1,98%), Silagem de milho (53,56%), Farelo de Soja 
(6,41%), Farelo de Arroz (3,76%), Resíduo de Arroz (1,98%), Casca de soja (5,15%, 
Tamponante (3,96%), adsorvente de micotoxinas (0,01%).  

 
O consumo e o comportamento alimentar foram avaliados individualmente 

através de alimentadores automáticos (Intergado®, Brasil), monitorando a IMS 
(kg), Tempo de consumo (min/dia), Frequência das refeições (refeições/dia), 
Tamanho das refeições (kg/refeição) e Duração da refeição (min) até o 21° dia 
pós-parto. As amostras de TMR foram coletadas diariamente de cada 
alimentador imediatamente após a alimentação. Já a materia pré-seca foi 
medida por amostragem da dieta experimental, após, foi seco em estufa de ar 
forçado a 55°C ao longo de 72 horas para cálculo de IMS. Para a análise 
estátistica dos dados obtidos foi utilizado Statistcal Analysis System (2009), 
todas as variáveis foram submetidas à análise de normalidade por meio do Teste 
de Shapiro-Wilk (P>0,90), após submetidas a análise de Tukey-Kramer, por meio 
do teste ANOVA PROC MIXED, sendo que diferença estatistica foi considerada 
quando p<0,05.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os parâmetros de ingestão e comportamento alimentar diferiram entre os 
grupos, sendo o grupo Butafosfan o que apresentou menor IMS, tempo de 
consumo, frequência, tamanho e duração das refeições (p<0,05) (Tabela 1) 
enquanto a produção de leite não diferiu entre os grupos.  

 
Tabela 2. Consumo, comportamento alimentar e produção de leite dos 

grupos Butafosfan e Controle no pós-parto recente.  

Parâmetros Butafosfan Controle Valor de P 



 
 

Grupo Dia G*D7 

IMS1 17,44±0,72 21,05±0,52 <0,01 0,01 0,73 
Tempo de consumo2  107,57±4,76 136,22±3,43 <0,01 <0,01 0,56 
Frequência das refeições3  17,14±1,27 21,15±0,90 0,01 0,95 0,99 
Tamanho das refeições4  1,10±0,15 1,50±0,10 0,03 0,99 0,99 
Duração da refeição5 6,87±0,84 9,27±0,59 0,02 0,98 0,99 
Produção de leite6 29,81±0,916 31,75±0,907 0,13 0,25 0,87 

1Ingestão de Matéria Seca, Kg; 2Min/dia; 3Refeições/dia; 4Kg/refeição; 5Min; 
6Litros /dia; 7Grupo*Dia 

 
A menor IMS encontrada no grupo Butafosfan pode ser o reflexo de um 

possível aumento na concentração de glucagon, como já relatado por (NUBER 
et al., 2016). A via de atuação do glucagon no centro da saciedade não está bem 
elucidada, mas acredita-se que esteja relacionada com a glicogenólise, 
responsável pelo aumento da glicose a nível hepático (ANTUNES et al. 2019; 
NASCIMENTO et al., 2009). Essa diminuição no consumo, no entanto não 
refletiu na produção de leite, uma vez que, os grupos não diferiram entre si 
(p>0,05), o que nos mostra que a aplicação de Butafosfan gera um incremento 
de energia para a produção de leite, tornando os animais mais eficientes dentro 
do sistema de produção. No entanto ROLLING et al. (2010) PEREIRA et al., 
(2013) discordam dos resultados encontrados, uma vez que encontraram maior 
produção de leite e aumento do apetite em animais tratados com Butafosfan e 
Cianocobalamina. Sendo assim acreditamos que a menor IMS seja um reflexo 
do aumento da glicose a nível hepático, dado que os ruminantes tem a 
capacidade de regular o consumo através da glicemia por receptores no fígado 
(OLIVEIRA et al., 2017; SOUZA; MOREIRA, 2017). 

Quanto aos parâmetros comportamentais, já era esperado que os animais 
tratados com Butafosfan apresentassem menor número de visitas ao cocho, 
menor tempo de consumo, refeições mais curtas e em menor tempo, uma vez 
que obtiveram uma menor IMS. Corroborando com GRANT; ALBRIGHTT (1995) 
que descrevem a IMS diária como um reflexo do número, duração e tamanho 
médio das refeições e HUZZEY et al. (2005) que afirmam que os parâmetros 
comportamentais se modulam com a ingestão de alimento. No entanto GRANT; 
ALBRIGHTT (1995), ainda correlacionam a produção de leite com a IMS, 
tamanho e a duração das refeições, resultado esse que vai de encontro aos 
demonstrados no presente estudo, visto que a produção foi semelhante entre 
grupos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Com base no apresentado observou-se que a aplicação de Butafosfan 
diminuiu a IMS assim como, todos parâmetros de comportamento alimentar de 
vacas leiteiras no pós-parto recente sem alterar a produção de leite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A dor é um problema de saúde global, que além de acarretar sequelas 
múltiplas e graves, como depressão, incapacidade de trabalhar e relações 
sociais perturbadas, possui alto impacto socioeconômico (SILVA, 2013).Os 
medicamentos utilizados no tratamento da dor, por sua vez, não apresentam a 
eficácia desejada, além de apresentarem diversos efeitos colaterais, como 
problemas cardiovasculares e gastrointestinais, que induzem os pacientes a 
interromper o tratamento (YAKSH et al., 2015). Deste modo, fica claro a 
necessidade de maiores estudos na área e o desenvolvimento de novas 
moléculas com potencial terapêutico para alívio da dor.  

Balbom e colaboradores desenvolveram o composto benzamida N-
3(fenilselenil)prop-2-in-1-ílica (BS), que apresenta em sua formulação o núcleo 
benzamida, derivada do ácido benzoico, que possui efeitos farmacológicos já 
conhecidos (GURGU et al., 2017), e o elemento selênio, que apresenta 
diversos efeitos benéficos na saúde humana (PASCO et al., 2012; FEDERICO 
et al., 2012) . Compostos orgânicos contendo selênio têm sido investigados nos 
últimos anos e apresentado efeitos farmacológicos promissores (PINZ et al, 
2016; SOUSA et al, 2017; BRÜNING et al, 2014; ROMAN et al, 2014). Em 
estudo prévio, a BS apresentou efeito antinociceptivo em modelos animais 
(LEDEBUHR, 2019).  

Levando em consideração que a modulação da dor nociceptiva envolve 
várias estruturas cerebrais e diferentes sistemas de neurotransmissores, como 
o sistema serotoninérgico (MILLAN, 2002), e que diversos estudos têm 
associado os efeitos farmacológicos de compostos orgânicos de selênio ao 
sistema serotoninérgico (BRUNING et al. 2014; ANVERSA et al. 2018; SILVA 
et al. 2017; PINZ et al. 2016), este estudo avaliou o envolvimento dos 
receptores serotoninérgicos 5-HT1A e 5-HT3 no efeito antinociceptivo da BS. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Foram utilizados camundongos Swiss adultos, machos, entre 25-30g, do 
Biotério Central da Universidade Federal de Pelotas. Os mesmos foram 
mantidos a 22 ± 2ºC, em ciclo de 12h claro/12h escuro, até o momento das 
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análises comportamentais, com livre acesso a água e alimentos. Os 
experimentos foram conduzidos de acordo o Comitê de Ética e Bem-Estar 
Animal da UFPel (CEEA 4903). A BS foi sintetizada no Núcleo de Síntese e 
Aplicação de Compostos Orgânicos e Inorgânicos (NUSAACOI), da 
Universidade Federal de Fronteira Sul (UFFS), de acordo com Balbom et al. 
(2018).  

Para a avaliação do sistema serotoninérgico no efeito antinociceptivo da 
BS, foram utilizados os antagonistas WAY100635 (0,5 mg/kg, via subcutânea), 
antagonista seletivo do receptor 5-HT1A, e ondansetrona (0,5 mg/kg,via 
intraperitoneal), antagonista seletivo do receptor 5-HT3. As doses utilizadas 
foram conforme outros artigos publicados (GONZÁLEZ-TRUJANO et al., 2019; 
SOUSA, et al., 2017). A BS foi administrada por via intragástrica aos 
camundongos na dose de 10 mg/kg. Todas as drogas foram dissolvidas em 
solução salina, exceto a BS que foi dissolvida em óleo de canola, e 
administradas em um volume constante de 10 ml/kg de peso corporal.  

Como teste comportamental nociceptivo foi utilizado o teste da imersão da 
cauda, o qual se baseia na imersão da cauda do animal em água a 52ºC, e 
registro do tempo de resposta nociceptiva, indicada pela retirada da cauda. O 
teste foi realizado antes e após a administração das drogas, e os resultados 
foram comparados para obtenção de um valor delta de latência (JANSEN et al, 
1963). Os antagonistas foram administrados 15 minutos antes do composto, e 
após 30 minutos da administração do mesmo o teste da imersão da cauda foi 
realizado.  

As comparações entre os grupos experimentais foram realizadas pela 
análise de variância ANOVA de duas vias, acompanhada pelo teste post-hoc 
de Newman-Keuls. Valores de probabilidade menores que 0,05 (p <0,05) foram 
considerados estatisticamente significativos. Todas as análises foram 
realizadas no software GraphPad (GraphPad, San Diego, CA, EUA). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A BS aumentou a latência para a resposta nociceptiva no teste de 
imersão da cauda, demonstrando seu efeito antinociceptivo, e a pré-
administração do WAY100635 bloqueou este efeito (Fig.1), o que indica que o 
receptor 5-HT1A está envolvido no efeito antinociceptivo da BS. 

 

 
Figura 1. Efeito do WAY100635 na ação antinociceptiva da BS no teste de 
imersão da cauda. Os dados estão demonstrados como média ± erro padrão 



 
 

da média. *p< 0,05 quando comparado ao grupo veículo e #p<0,05 quando 
comparado ao grupo BS. N: 8-10 animais por grupo.  

O pré-tratamento dos camundongos com ondansetrona não bloqueou o 
efeito antinociceptivo da BS (Fig.2), o que demonstra que o receptor 5-HT3 não 
está envolvido no efeito antinociceptivo da BS. 

 

Figura 2. Efeito da ondansetrona na ação antinociceptiva da BS no teste de 
imersão da cauda. Os dados estão demonstrados como média ± erro padrão 
da média. **p< 0,01 e *** p<0,001 quando comparado ao grupo veículo. N: 9-10 
animais por grupo.  

4. CONCLUSÕES 

Os resultados demonstraram a participação do sistema serotoninérgico no 
efeito antinociceptivo da BS, mais especificamente o receptor 5-HT1A, enquanto 
o receptor 5-HT3 não apresentou associação com a atividade antinociceptiva da 
BS.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A carcinocultura é uma das principais atividades dentro da aquacultura, 
sendo o camarão branco do Pacífico, Litopenaeus vannamei, o crustáceo mais 
produzido comercialmente (FAO, 2020). Com o contínuo desenvolvimento do 
setor aquícola, doenças causadas por vírus e bactérias se tornaram cada vez 
mais frequentes (SHEN et al., 2010). Dessa forma, o uso imunoprofilático de 
probióticos na aquacultura, como os do gênero Bacillus, tornou-se uma 
alternativa popular e sustentável ao uso de antibióticos em ambientes de 
cultivo, já que além de inofensivos aos camarões, possuem propriedades 
benéficas, promovendo a melhora da resposta imune e qualidade da água, 
auxiliando na digestão, protegendo contra patógenos e promovendo o 
crescimento e reprodução (BANERJEE; RAY, 2017; ZUO et al., 2018). Além 
disso, o isolamento de cepas nativas do trato intestinal de animais saudáveis 
se tornou uma forma eficaz de buscar por probióticos, já que evita as 
dificuldades de colonização, além de não perturbar a comunidade microbiana 
natural (BANERJEE; RAY, 2017). 

De acordo com VIEIRA; PEREIRA (2016) e BANERJEE; RAY (2017), um 
candidato a probiótico bem sucedido deve dispor de alguns critérios 
específicos, que visam melhorar a saúde dos animais. Assim, a cepa 
bacteriana selecionada não deve ser patogênica. Além disso, suscetibilidade a 
antibióticos, a fim de evitar a transferência horizontal de genes de resistência, 
tolerância a níveis de pH, habilidade de colonização do trato intestinal, 
atividade antagônica frente a patógenos e produção de enzimas extracelulares, 
como proteases e amilases, são igualmente importantes a um candidato a 
probiótico.  

Um fator fundamental frente ao crescimento da aquacultura é o 
desenvolvimento de tecnologias que facilitem a produção, como o combate às 
doenças e a melhora na eficiência do consumo de rações formuladas com 
proteínas vegetais. As cepas probióticas vêm, então, se mostrando como uma 
possibilidade para a produção de compostos de importância biotecnológica, já 
que podem ser geneticamente manipuladas para a produção de moléculas 
heterólogas (SANTOS et al., 2019a).  
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Assim, a seleção de estirpes nativas do trato intestinal passíveis de 
manipulação genética é uma alternativa ao uso de bactérias comerciais 
comumente isoladas do solo, já que estão aderidas ao trato intestinal dos 
animais e adaptadas a microbiota nativa. Frente a isso, o presente trabalho 
teve como objetivo a triagem de cepas probióticas do gênero Bacillus, nativas 
do trato intestinal do camarão L. vannamei, com potencial para manipulação 
genética. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Camarões da espécie L. vannamei foram alocados em um tanque e 
mantidos por um período de dois dias sem suprimento alimentar. Após, foram 
finalizados por hipotermia e assepsiados para remoção dos intestinos. Os 
intestinos foram armazenados em NaCl 0,9% e plaqueados em Meio Luria-
Bertani (LB) a fim de analisar a morfologia das cepas presentes. Foram 
escolhidos e isolados os morfotipos observados em maior frequência nas 
placas. A técnica de coloração de Gram foi utilizada para caracterização 
morfológica e, para a identificação taxonômica, o DNA das colônias foi extraído 
e utilizado para Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) a fim de amplificar o 
gene rnc (RNAse tipo III), por ser um gene variável entre as espécies de 
Bacillus. Os fragmentos amplificados foram purificados, sequenciados e 
alinhados  com sequências disponíveis no banco de dados GenBank do 
National Center for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) 
utilizando o programa BLAST.  

Dentre as cepas isoladas do trato intestinal dos camarões, foi escolhida 
aquela pertencente ao gênero Bacillus. A caracterização probiótica foi realizada 
no Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP - UFC), onde 
foram avaliadas as características fenotípicas do isolado bacteriano, como a 
produção de exopolissacarídeos e aderência; enzimáticas, através da atividade 
das enzimas caseinase, gelatinase, celulase, amilase e β-hemólise; tolerância 
à variação de temperatura (4 e 40ºC), pH (5,0 e 9,0) e salinidade (0, 30 e 80 
ppm); suscetibilidade frente aos antibióticos ácido nalidíxico, cloranfenicol, 
florfenicol e oxitetraciclina na concentração de 30 μg; e teste de antagonismo 
frente aos patógenos Vibrio harveyi e Vibrio parahaemolyticus. A cepa isolada 
também foi avaliada quanto ao crescimento em meio de cultura LB comercial e 
suscetibilidade à transformação genética.   

A manipulação genética foi realizada através do plasmídeo pJJ5 que 
contém os gene spc e Phy-Af, conferindo resistência ao antibiótico 
espectinomicina e codificando para a enzima fitase, respectivamente (SANTOS 
et al., 2019b). Foi usado o protocolo de competência e transformação utilizando 
o meio minimal salts de acordo com o método de ANAGNOSTOPOULOS; 
SPIZIZEN (1961). Para confirmação da manipulação genética, o DNA da 
estirpe foi extraído e utilizado para PCR, com um par de primers anelando no 
gene da fitase. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram isoladas e sequenciadas quatro cepas bacterianas presentes no 
trato intestinal de camarões L. vannamei, todas classificadas como Gram-



 
 

positivas pela identificação morfotintorial. Dentre elas, uma apresentou 100% 
de similaridade com Bacillus subtilis para o gene rnc, espécie reconhecida 
como segura pela lista Generally Recognized as Safe (GRAS) e escolhida para 
caracterização probiótica. 

A cepa bacteriana não apresentou atividade hemolítica, nem expressou 
gelatinase, sendo considerada como um organismo não patogênico. Da mesma 
forma, foi capaz de produzir enzimas extracelulares, como caseinase e 
amilase. A habilidade de produzir enzimas extracelulares é um fator positivo 
aos candidatos a probióticos, já que torna os compostos biodisponíveis 
auxiliando no suporte nutricional dos hospedeiros (BANERJEE; RAY, 2017). 

A cepa bacteriana isolada também demonstrou eficácia quanto à 
aderência em substratos e tolerância a variações ambientais, suportando alta 
temperatura (40ºC), nível de pH básico (9,0) e diferentes concentrações de 
salinidade (0, 30 e 80 ppm). A capacidade de aderência é uma característica 
importante em candidatos probióticos, visto que já é bem estabelecido que 
bactérias capazes de colonizar a superfície da mucosa intestinal são mais 
cruciais na manutenção da nutrição, fisiologia e imunidade animal do que 
aquelas de vida livre (BANERJEE; RAY, 2017). Além disso, o fato da cepa 
demonstrar uma boa estabilidade frente a diferentes estresses ambientais, 
como temperatura, pH e salinidade, possibilita a sua utilização em diferentes 
condições de cultivos. 

Quando exposta a duas cepas patogênicas de Vibrio, V. harveyi e V. 
parahaemolyticus, a estirpe manifestou atividade antagônica positiva, 
impedindo o crescimento dos patógenos. Segundo BANERJEE; RAY (2017), a 
atividade inibitória frente a uma ampla variedade de patógenos é a principal 
propriedade de um candidato a probiótico de sucesso. Igualmente, a cepa foi 
capaz de crescer em meio comercial e se mostrou suscetível a todos os 
antibióticos testados, critério importante para evitar a transferência horizontal 
de genes contendo resistência a antibióticos dentro dos cultivos.  

A cepa também demonstrou suscetibilidade à transformação genética. 
Frente a essa possibilidade de manipulação genética em uma cepa nativa do 
camarão L. vannamei, surge a perspectiva de produção de moléculas 
heterólogas de importância biotecnológica, como fitases recombinantes, a fim 
de melhorar a eficiência de consumo de rações de origem vegetal, como 
demonstrado por SANTOS et al. (2019a).  

 
4. CONCLUSÕES 

 

O uso de uma cepa probiótica nativa do trato intestinal do camarão não 
somente é uma alternativa mais sustentável ao uso de antibióticos no setor 
aquícola, como também, por estar aderida e adaptada à flora intestinal do 
hospedeiro, tem uma vantagem em relação aos probióticos comerciais 
comumente isolados do ambiente. Assim, os próximos passos do trabalho 
compreendem o sequenciamento do genoma bacteriano e experimentos in 
vivo, ofertando o probiótico manipulado geneticamente aos camarões e 
verificando a atividade da fitase, por exemplo, nos sistemas de cultivo, além da 
avaliação dos parâmetros zootécnicos dos animais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A avicultura se destaca nos cenários nacional e internacional pelo 

crescimento da produção e consumo da carne de frango (SCHMITT, 2019). Em 

uma pesquisa feita por FRANCISCO et al. (2007) foi observado que a carne de 

frango é a carne mais apreciada pelos consumidores, depois da carne bovina. 

Em 2019, a produção brasileira foi de 13.245 mil toneladas, sendo 68,0% 

destinados para o mercado interno e 32,0 % para exportações. O Brasil é o maior 

exportador mundial de carne de frango, chegando em 2019 a exportar 4.214 mil 

toneladas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL, 2020). 

A carne de frango fornece nutrientes necessários em dietas equilibradas, 

como proteínas, lipídios, vitaminas e minerais que são encontrados em sua 

composição (VENTURINI et al., 2007). A qualidade da carne é dependente da 

raça, idade, condições de saúde do animal, temperatura do tecido muscular e 

velocidade de resfriamento após o abate, (VENTURINI et al., 2007, VIEIRA, 

1999), aporte hídrico durante o crescimento e, essencialmente, da alimentação 

do animal.  

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas, mostrando que quando 

adicionadas matrizes com elevado teor de compostos bioativos à ração animal 

são observadas melhorias significativas na qualidade nutricional e microbiológica 

da carne e produtos derivados. CAMPOS et al. (2007) demonstraram que a 

atividade antioxidante apresentada pelo extrato de erva-mate, quando 

adicionado ao salame, foi capaz de inibir a oxidação lipídica e a adição de 

resíduo da poda de erva-mate na dieta de bovinos leiteiros, teve o intuito de 

melhorar a nutrição animal (CHAVES, 2014; CUNHA et al., 2019). 

Considerando que há estudos (LIPORI, 2019; OLIVEIRA, 2019) que 

demonstram resultados satisfatórios quanto à adição de compostos bioativos em 

ração de frangos, este trabalho julga útil a abordagem sobre o referido tema. 

Além disso a carne de frango possui quantidade relevante de ácidos graxos poli-

insaturados (AGPI) em sua composição, o que a torna altamente susceptível à 

peroxidação lipídica, mesmo quando conservada sob refrigeração ou 

congelamento. Essa condição pode ser minimizada por meio da adição de 

substâncias antioxidantes naturais ou sintéticas na ração das aves (OLIVEIRA, 

2019). A dieta é um dos fatores que tem interferência direta na qualidade da 



 
 

carne, estudos demonstraram que dietas influenciam tanto características 

sensoriais da carne como flavor, coloração e oxidação lipídica (SCHMITT, 2019). 

 

2. METODOLOGIA 
 

A presente revisão foi  realizada através de pesquisas feitas nas bases de 
dados Google Scholar e Science direct. As palavras buscadas no Google Scholar 
foram “chicken phenolic ration” (de 01 janeiro de 2016 até 16 de julho de 2020) 
e “frango ração bioativo” (de 01 de janeiro de 2019 até 16 de julho de 2020). As 
palavras pesquisadas no Science Direct, no dia 21/07/2020 foram “phenolic 
chicken” (de 01 de janeiro de 2019 até 21 de julho de 2020). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Existe uma série de estudos relacionados à adição de matrizes com 
elevada quantidade de compostos bioativos na ração para alimentação de 
frangos. LIPORI (2019) estudou a adição de matrizes ricas em compostos 
bioativos na alimentação de frangos de corte e galinhas poedeiras. O estudo 
investigou o efeito da adição de várias plantas: 1) Folhas de erva mate moídas 
(Ilex paraguariensis); 2) Folhas de chá verde (Camellia Sinensis) moídas; 3) 
Hibisco moído (Hibiscus sabdariffa L.), cuja parte empregada foi o cálice do fruto 
seco; e 4) Folhas de stévia (Stevia rebaudiana) moídas. O pesquisador analisou 
o desempenho em relação ao perfil bioquímico sérico, peso dos órgãos, 
morfologia intestinal, sistema imune, qualidade e oxidação lipídica, qualidade 
dos ovos e oxidação lipídica da gema dos ovos. O autor concluiu que o uso de 
folha moída de erva-mate na alimentação de frangos de corte durante a fase de 
1 a 21 dias de idade melhorou a morfometria intestinal e a conversão alimentar 
e reduziu o estresse das aves. Além disso, folhas moídas de chá verde e hibisco 
se mostraram aditivos importantes para melhorar o sistema imune humoral. 
LIPORI (2019) também estudou a adição destes componentes na alimentação 
de frangos de corte na fase final (aves sacrificadas aos 42 dias de idade) e 
concluiu que a adição de erva-mate, chá verde e hibisco diminuíram o consumo 
de ração e ganho de peso. A suplementação com pó de erva-mate e chá verde 
melhorou a qualidade da carne, aumentando a capacidade de retenção de água 
da carne do peito.  

OLIVEIRA (2019) adicionou farelo de acerola (FAC) na ração de frangos de 
corte e alimentou-os durante 42 dias. Em seguida, foi realizada a evisceração 
dos mesmos e o músculo do peito e da coxa foram analisados. A pesquisadora 
observou que a adição de FAC retardou a peroxidação lipídica do peito, sem 
interferir na cor. OLIVEIRA (2019) também fez um estudo com hamburgueres 
preparados com a carne do peito dos frangos e obteve produtos com menor teor 
de colesterol, com propriedades físicas e bromatológicas preservadas, além de 
análise sensorial obtendo altos índices de aceitação e intenção de compra. 

GALLI et al. (2019) adicionaram extratos de curcumina, carvacrol, timol e 
cinamaldeído na ração de frangos de cortes. E obteve como resultado que a 
curcumina, o carvacrol, timol e cinamaldeído podem ser incorporados na ração 
para animais, substituindo os promotores de crescimento convencionais. Esses 



 
 

aditivos geraram melhora na carne (através do aumento do teor de ácidos graxos 
poli-insaturados) e aumentou a vida útil da carne. 

Em um estudo realizado por FORTUOSO et al. (2019), 240 frangos 
tiveram uma dieta baseada em farelo de milho e soja, recebendo diferentes 
níveis de monolaurato de glicerol. Os animais foram pesados nos dias 1, 7, 21, 
35 e 42 de vida, sendo o ganho de peso determinado ao final do experimento. O 
autor realizou análises de sangue, bioquímicas, físico-químicas da carne, exame 
fecal, contagem bacteriana total e histopatologia. Ele concluiu que, o 
monolaurato de glicerol pode ser utilizado como substituto de bacitracina de 
zinco, tendo encontrado em seu estudo efeitos positivos no crescimento de 
frangos. Essa substituição causou melhora na saúde intestinal, maior ganho de 
peso, não apresentou toxicidade no sangue e aumentou as moléculas 
associadas à imunidade dos frangos.  
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A carne de frango é a mais apreciada pelos consumidores, depois da 

carne bovina. A dieta é um dos fatores que tem interferência direta na qualidade 

da carne. Compostos bioativos adicionados na ração animal podem fornecer 

melhorias na qualidade nutricional e microbiológica da carne. Considerando que 

estudos com adição de compostos bioativos na ração de animais demonstraram 

benefícios como melhora na qualidade da carne, melhora no ganho de peso, no 

sistema imune e aumento de vida útil de produtos com carne de frango. Os 

autores salientam a cerca da importância da abordagem deste tema em 

pesquisas futuras, à fim de proporcionar um incremento significativo na 

qualidade da dieta da população através de um alimento com elevado índice de 

consumo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as principais aplicações das plantas transgênicas para a área da 
saúde, pode-se citar a produção de vacinas. Inúmeras pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas, tanto no enfoque da produção e purificação de antígenos 
produzidos a partir de plantas quanto da administração direta de alimentos 
transgênicos, sem a necessidade de purificação e processamento (SOARES-

COSTA et al, 2017).  

Ao se produzir uma vacina em plantas, exclui-se o risco de vacinas 

formuladas a partir da atividade patogênica atenuada ou inativada de vírus, pois 
para a produção recombinante do antígeno, utiliza-se somente uma porção do 
organismo que se acredita ser capaz de induzir a produção de anticorpos. Além 

disso, as plantas apresentam a vantagem da produção em larga escala, reduzido 
custo de produção e possibilidade de administração oral de alimentos contendo 

a concentração suficiente de antígenos (OBEMBE et al, 2011). 

Atualmente, há várias proteínas recombinantes expressas por plantas 
transgênicas em comercialização nas áreas da cosmética, da veterinária e para 

fins de diagnóstico havendo ainda poucas com aplicação terapêutica em 
humanos (FILIPE, 2015). Alguns exemplos são: o colágeno, expresso em tabaco 

transgênico, é utilizado pela indústria cosmética e tem vantagem de não conter 
toxinas de origem animal. o α-interferon canino, produzido em morangos 
transgênicos, apresenta poucos custos de purificação e de produção. A 

aprotinina, expressa em tabaco transgênico, é utilizada como reagente de 
laboratório (SACK, HOUFBAUER, FISCHER E STOGER, 2015).  

Este trabalho objetiva realizar uma prospecção tecnológica de patentes 
relacionadas a produção de vacinas através de plantas transgênicas, utilizando 
banco de dados nacionais e internacionais.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A coleta de dados foi realizada em agosto de 2020, e foram usados 

diferentes métodos de busca de acordo com o banco de dados. Em cada base 
de dados foram realizadas duas pesquisas, uma para termo “Vacinas plantas 
transgênicas” e uma para “Plantas transgênicas”, com o propósito de ter um 

resultado amplo de pedidos de patentes relacionadas ao uso de plantas 
transgênicas. 



 

 

A pesquisa feita no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) foi 

realizada na busca básica e na busca avançada para todos os dois termos no 
resumo, afim de resultados mais precisos.  

Já no European Patent Office (EPO) e World Intellectual Property 
Organization (WIPO), foi efetuada uma busca básica para os termos: Vaccines 
transgenic plants e transgenic plants. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados dos depósitos de patentes podem ser vistos na Tabela 

1.  No INPI foi encontrada na busca básica um total de 680 pedidos de patentes 
e 13.983 na avançada. 

Nos bancos de dados WIPO e EPO foram realizadas somente buscas 

básicas, sendo o WIPO o banco com maior número de patentes depositadas 
cerca de 287.521 pedidos, enquanto no site EPO foram encontrados um total de 

88.023 patentes.  

Tabela 1 – Distribuição de Patentes em banco de dados. 

 Vacinas 
plantas 

transgênicas  

Plantas 

transgênicas 

Vaccines 
transgenic 

plants 

Transgenic 

plants 

INPI 

Básico 
 

Avançada 

2 678 - - 

7590 6393 - - 

 

WIPO 
- - 61833 225688 

EPO - - 8328 79695 

Fonte: Autoria própria (2020). 

3.1 DISTRIBUIÇÃO DE PATENTES POR PAÍS 

Através das buscas foi possível obter a distribuição mundial e nacional, 

respectivamente, dessas patentes (Gráfico 1). Pode-se observar que o país com 
mais registros no banco internacional são os Estados Unidos com 37.236 
patentes depositadas, e já no banco nacional, com 4.220 patentes. 

Gráfico 1. Distribuição de patentes por países. US- Estados Unidos, WO- 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, AU- Austrália, PCT- Tratado de 

Cooperação Matéria de Patentes, BR- Brasil, CN- China, PI- Propriedade 
intelectual, CA- Canadá, JP- Japão, EP- Organização Europeia de Patentes, KR- 
República da Coreia. Outros países incluem Espanha, Singapura, Nova 

Zelândia, Tailândia, Federação Russa, Portugal, Organização Euroasiática de 



 

 

Patentes, Israel, Reino Unido, África do Sul e Noruega que detém menos de 500 

patentes. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

3.2.CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP) 

 A classificação internacional de patentes tem a finalidade de organizar os 
documentos de pedidos de patentes, com o propósito de simplificar a busca dos 

dados durante as pesquisas. Essa classificação é baseada na divisão de classes 
de A a H, compreendendo diversas áreas, como por exemplo necessidades 

humanas e física, e essas classes ainda podem apresentar várias outras 
subdivisões (INPI, 2019). 

  A CIP divide o conhecimento tecnológico em oito Grandes Áreas ou 

Seções: A- Necessidades Humanas; B- Operações de Processamento, 
Transporte; C- Química e Metalurgia; D- Têxteis e Papel; E- Construções Fixas; 

F- Eng. Mecânica, Iluminação, Aquecimento, Armas, Explosão; G– Física; e H– 
Eletricidade. 

Utilizando esse sistema de classificação dos dados, as patentes que 

foram encontradas, usando como descritor “vacinas de plantas transgênicas”, 
fazem parte das classes A, B, C e G onde, estão representadas na tabela 2. 

Tabela 2. Seção das patentes. A- Necessidades Humanas, B- Operações de 

Processamento, Transporte; C- Química e Metalurgia e G– Física. 
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Fonte: Autoria própria (2020). 

4. CONCLUSÕES 

Observa-se uma grande quantidade de pesquisas e patentes 

relacionadas a aplicações tanto industriais quanto terapêuticas de proteínas e 
vacinas produzidas em plantas transgênicas, porém poucas geram produtos 
para o mercado consumidor. Dessa forma, são necessários mais pesquisas e 

testes para que seja possível incorporar cada vez mais produtos recombinantes 
ao cotidiano. 
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➢ As plantas transgênicas são organismos geneticamente

modificados (TORRES,1998).

➢ Dentre as principais aplicações das plantas transgênicas

para a área da saúde, pode-se citar a produção de

vacinas (SOARES-COSTA et al, 2017).

➢O trabalho tem como objetivo realizar uma prospecção

tecnológica de patentes relacionadas a produção de

vacinas através de plantas transgênicas, utilizando

banco de dados nacionais e internacionais.
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➢ Observa-se uma grande quantidade de pesquisas e patentes

relacionadas a aplicações tanto industriais quanto

terapêuticas de proteínas e vacinas produzidas em plantas

transgênicas, porém poucas geram produtos para o mercado

consumidor.

➢ Dessa forma, são necessários mais pesquisas e testes para

que seja possível incorporar cada vez mais produtos

recombinantes ao cotidiano.

Fonte: Autoria própria (2020)

➢ INPI: Busca básica (=680) e na avançada (=13.983);

➢ WIPO: Foi o banco com maior número de patentes

depositadas (=287.521);

➢ EPO: Também mostrou uma grande representatividade

(=88.023).

Vacinas plantas transgênicas,  plantas transgênicas, vaccines 

transgenic plants e transgenic plants.

Gráfico 1 – Distribuição de Patentes por país

Fonte: Autoria própria (2020)

GRÁFICO 2- Seção das patentes

➢ INPI: Propriedade Intelectual (=4.220), Brasil (=2.985);

➢ WIPO: Estados Unidos(=26.323); PCT(=14.659);

➢ EPO: Estados Unidos (=10.913); Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (=4.621).
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1. INTRODUÇÃO 
 

A casca do pinhão (sementes de Araucaria angustifolia) apresenta uma 
quantidade de compostos fenólicos significativa (FONSECA et al., 2020). A maioria 
dos compostos fenólicos são instáveis e se degradam quando expostos a uma série 
de fatores (FANG; BHANDARI, 2010), como por exemplo, durante o processo de 
digestão, no qual, apenas os componentes não degradados são absorvidos pelo 
organismo, ou seja, o conteúdo desses compostos na matriz não reflete o conteúdo 
total disponível para metabolização (RUBIO et al., 2017).  

A encapsulação de compostos fenólicos é uma alternativa para preservar e 
melhorar a sua biodisponibilidade. Logo, a técnica de electrospinning vem sendo 
muito utilizada, em razão, de ocorrer à temperatura ambiente, evitando a 
degradação dos compostos pela ação da temperatura (CHRANIOTI; CHANIOTI; 
TZIA, 2015). Nesse contexto, objetivou-se realizar a simulação da digestão 
biológica in vitro das fibras de amido solúvel de batata carregadas com extrato da 
casca de pinhão em diferentes concentrações, produzidas pela técnica de 
electrospinning.     
 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Material 
O pinhão foi adquirido em agosto de 2018, de um produtor da cidade de Vacaria 

(Latitude: 28° 30' 39'' Sul, Longitude: 50° 55' 47'' Oeste), Rio Grande do Sul, Brasil. 
O extrato da casca de pinhão (ECP) liofilizado foi produzido de acordo com estudo 
anterior e apresentou 225,32 ± 0,89 mg.g-1 de compostos fenólicos totais 
(FONSECA et al., 2020). Para a produção das fibras de amido foi utilizado amido 
solúvel de batata (C6H10O5, Sigma-Aldrich, CAS 9005-25-8) com teor de amilose de 
32,5 ± 3,6% e ácido fórmico (85% de pureza, Synth, CAS 01A1034.01).  

 



 

2.2 Preparação das soluções poliméricas e produção das fibras pela 
técnica de electrospinning 

Foram preparadas as soluções poliméricas formadoras de fibras utilizando 5 g 
de amido de batata solúvel de batata (50% p/v) em 10 mL de ácido fórmico 75% (in 
Milli-Q water, v/v). A solução foi agitada em agitador magnético por 24 h para 
dissolução total e para atingir a gelatinização do amido, após ficou em descanso por 
24 h. O extrato da casca de pinhão (ECP) foi incorporado à solução nas 
concentrações de 0,5% e 1,5% (p/p) em base seca, e agitado em agitador 
magnético por 30 min para completa homogeneização. As soluções poliméricas 
foram utilizadas para produção de fibras de amido para encapsular o ECP pela 
técnica de electrospinning, de acordo com a metodologia descrita por Fonseca et 
al. (2020). 

 
2.3 Simulação da digestão biológica simulada in vitro 
2.3.1 Preparo da amostra 
Para a determinação da simulação da digestão, as fibras de amido/ECP (500 

mg) foram homogeneizadas em 2 mL de água ultra pura. Dessa solução foi retirada 
uma alíquota de 600 µL para ser utilizada como controle (fração não digerida, em 
meio aquoso). Após, foram realizadas simulações da digestão nas condições da 
boca, estômago e intestino, de acordo com o método proposto por Gião et al. (2012). 

2.3.2 Simulação da digestão na boca 
As amostras foram homogeneizadas com 600 µL de solução de α-amilase (100 

U.mL-1) de saliva humana tipo IX-A (Sigma-Aldrich, CAS 9000-90-2) e agitadas em 
banho-maria a 37 °C por 1 min. A solução foi utilizada para a continuação da 
simulação de digestão. 

2.3.3 Simulação da digestão no estômago  
A solução produzida pela simulação da digestão na boca teve seu pH ajustado 

para 2,0 usando HCl (1 mol.L-1). Após foram adicionados 750 µL de uma solução 
de pepsina (Sigma-Aldrich, CAS 9001-75-6) (25 mg.mL-1 preparada com HCl 0,1 
mol.L-1) e em seguida agitou-se em banho-maria a 37 °C por 60 min. A solução foi 
utilizada para a continuação da simulação de digestão. 

2.3.4 Simulação da digestão no intestino 
O pH da solução produzida pela simulação da digestão no estômago foi ajustado 

para 6 com NaHCO3 (1 mol.L-1) e adicionou-se a 375 µL de solução de pancreatina 
(2 g.L-1 em 1 M NaHCO3; Sigma Aldrich, CAS 8049-47-6) e sais biliares (12 g.L-1 em 
1 M NaHCO3; Sigma Aldrich), em seguida agitou-se em banho a 37 °C por 60 min.  

2.3.5 Avaliação da digestão biológica 
Após a coleta das amostras em todos os estágios (alíquotas de 600 µL), as 

amostras foram avaliadas por espectrofotometria (SpectraMax 190, leitor de 
microplacas, Molecular Devices, EUA) a 725 nm, quanto ao teor de compostos 
fenólicos totais. A quantificação dos compostos fenólicos totais das fibras foi 
realizada pelo método de Swain e Hillis (1959), com modificações. A quantificação 
foi realizada utilizando a curva de calibração preparada com o ácido gálico, nas 



 

concentrações de 25 a 450 mg.mL-1 (y= 0,0026x - 0,0064 , R2= 0,9968). O conteúdo 
de compostos fenólicos foi expresso em equivalentes de ácido gálico (mg EAG.g-1). 

 
2.4 Análise estatística 
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida do teste 

de Tukey ao nível de significância estatística de p ≤ 0,05. 
 

3. RESULTADOS 
 

Na Figura 1 está apresentada a simulação da digestão biológica das fibras de 
amido carregadas com 0,5 e 1,5% de extrato da casca de pinhão (ECP). 

 
Figura 1. Simulação da digestibilidade biológica das fibras de amido contendo ECP. 
a,b,c Valores com diferentes letras para a mesma amostra nos diferentes tratamentos 
apresentam diferença significativa (p ≤ 0,05). 
 

Com relação à simulação da digestão in vitro das fibras com 0,5% ECP, houve 
significativamente (p ≤ 0,05) menor liberação dos compostos fenólicos em meio 
aquoso em relação às condições de digestibilidade na boca, estômago e intestino. 
Na digestão das fibras ultrafinas com 1,5% ECP, não houve diferença significativa 
(p ≥ 0,05) no teor de compostos fenólicos no meio aquoso e nas condições de 
simulação da digestão na boca e no estômago. Entretanto, houve aumento 
significativo (p ≤ 0,05) na liberação dos compostos fenólicos nas condições 
intestinais. 

A não liberação, ou baixa liberação dos compostos fenólicos no meio aquoso, 
com o intuito de simular um alimento, é considerado um comportamento ideal. Por 



 

outro lado, espera-se que ocorra baixa liberação dos compostos na boca e no 
estômago e maior liberação nas condições intestinais, pois a absorção dos 
compostos ocorre no jejuno e íleo, de onde são enviados pela corrente sanguínea 
até o fígado, metabolizadas e distribuídas aos órgãos para desempenharem seus 
efeitos biológicos (JIA et al., 2016). Assim, as fibras de amido com 1,5% de ECP 
apresentaram o melhor comportamento em relação à liberação dos compostos 
fenólicos durante a digestão, sendo liberados de forma controlada e específica no 
local adequado.  

 
4. CONCLUSÃO 

 

A encapsulação do extrato da casca de pinhão em fibras de amido solúvel de 
batata pela técnica de electrospinning foi capaz de proteger os compostos fenólicos, 
sendo que as fibras com 1,5% ECP apresentaram um comportamento ideal, visando 
a liberação ao final do processo digestivo para absorção no organismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o cultivo do morangueiro vem se tornando cada vez mais comum 
devido à sua alta rentabilidade para o produtor rural. Entre os anos de 2006 e 
2016 houve um aumento expressivo na produção de morango no país, passando 
de 5,8 para 9 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2018) evidenciando uma alta 
demanda pelo fruto. Apesar de um notável crescimento na produção, a cultura 
enfrenta alguns desafios como a alta perecibilidade pós colheita em razão de 
sua baixa resistência mecânica e susceptibilidade a infecções fúngicas. 

A maturação do morango é caracterizada por uma série de mudanças 
fisiológicas, como degradação da clorofila e parede celular, aumento no teor de 
antocianinas e acúmulo de sacarose (Jia et al. 2011). Essas mudanças ocorrem 
ao longo do amadurecimento do fruto e são coordenadas por diferentes 
proteínas que se ligam a sequências específicas de DNA. Essas proteínas são 
conhecidas como fatores de transcrição e atuam unindo a enzima RNA 
polimerase ao DNA, bloqueando ou ativando a expressão de genes das rotas 
metabólicas relacionadas ao crescimento e desenvolvimento do receptáculo 
floral. As TCPs (teosinte branched 1, cycloidea e PCF) são uma família de fatores 
de transcrição caracterizada pela presença de uma região conservada bHLH 
(basic helix-loop-helix) responsável por ligar a proteína ao segmento de DNA, e 
domínios proteicos como tiolose, 2Fe-2S ferredoxin, EGF (epidermal growth 
factor) e VWFC (Fator Von Willebrand de tipo C).  

Pesquisas em diferentes espécies vegetais como Oryza sativa, Zea mays, 
Fragaria vesca, Malus domestica, são realizadas afim de elucidar a função das 
diferentes isoformas dessa família de fatores de transcrição. Em Gossypium 
barbadensis por exemplo, membros dessa família estão relacionados a 
elongação da fibra e desenvolvimento de pelos radiculares (Hao et al. 2012) e 
em Arabidopsis thaliana a AtTCP3 forma complexos proteicos com a R2R3-MYB 
e promove a síntese de flavonoides (Li et al. 2013), um importante grupo de 
metabólitos secundários, do qual fazem parte as antocianinas, pigmentos 
solúveis presentes no morango, responsáveis por sua coloração avermelhada 
nos estádios finais de amadurecimento (Silva et al. 2005). 

Para entender o complexo processo de maturação dos frutos não 
climatéricos como o morango, é importante entender os mecanismos genéticos 
por trás do desenvolvimento e senescência deste pseudofruto, tornando possível 
abordagens biotecnológicas que visem diminuir perdas na produção ou mesmo 
aumentar o teor de compostos benéficos para a saúde humana. Dessa forma, o 
presente estudo busca caracterizar os membros da família de fatores de 



 
 

 

transcrição TCP em Fragaria x ananassa, para que em trabalhos futuros sua 
atuação nesse organismo vegetal seja melhor elucidada. 
 

2. METODOLOGIA 
 

As sequências gênicas correspondentes às diferentes isoformas de FaTCP 
foram baixadas do banco de dados de fatores de transcrição vegetais Plant 
TFDB (http://planttfdb.gao-lab.org/) e reunidas em um arquivo FASTA para 
realizar as análises posteriores. 

Para obter o ponto isoelétrico e peso molecular foi utilizado a ferramenta 
Compute pI/Mw da plataforma ExPASy (https://web.expasy.org/compute_pi/). 
Outra análise realizada foi a de localização subcelular, na qual as sequências de 
aminoácido foram submetidas ao DeepLoc, um preditor de localização para 
eucariotos (http://www.cbs.dtu.dk/services/DeepLoc/). Enquanto a predição de 
domínios foi obtida na ferramenta PROSITE (https://prosite.expasy.org/cgi-
bin/prosite/nicedoc.pl?PS51369). 

Além disso, foi efetuado uma busca por motivos proteicos através do 
programa MEME, Multiple EM for Motif Elicitation (http://meme-
suite.org/tools/meme), enquanto a busca por domínios foi realizada por meio do 
PROSITE (https://prosite.expasy.org/). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste estudo foi realizado uma busca de FaTCPs em morango (Fragaria x 
ananassa) e quinze putativas sequências foram obtidas a partir do banco de 
dados de fatores de transcrição Plant TFDB. Para verificar a confiabilidade 
dessas sequências, verificou-se a presença de domínios típicos de TCP 
utilizando a ferramenta PROSITE. Todas as sequências correspondiam a 
proteínas, sendo FaTCP12 (57534,4 Da) a com maior peso molecular e 
FaTCP13 (10699,9) a com menor peso molecular, enquanto o ponto isoelétrico 
variou de 4,7918 (FaTCP3) a 11,2265 (FaTCP2) (Tabela 1). Os 15 genes 
preditos para codificar as isoformas da família das FaTCP possuem localização 
nuclear (Tabela 1) indicando um padrão típico de fatores de transcrição, uma vez 
que os mesmos regulam a transcrição de genes alvo atavés da ligação a cis 
elementos específicos em seus promotores e essa ligação, por sua vez, ocorre 
no núcleo. No entanto, a FaTCP3 apresenta, também, localização 
citoplasmática; esse mesmo gene foi relacionado a biossíntese de flavonóides 
(MIAO, 2016). 
 
Tabela 1. Características das isoformas da família FaTCP. 

 
No. Gene CDS 

(nt) 
Mw pI Aa Localização 

Celular 

1 FaTCP1 289 10882,1 Da 10,7452 96 Núcleo 0,9666 

2 FaTCP2 361 13124,8 Da 11,2265 120 Núcleo 0,9971 
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Quanto a presença de motivos proteicos, em Fragaria x vesca existem 
quatro motivos conservados que podem estar presentes nas isoformas da família 
das TCPs, são eles o motivo 1 que se localiza no domínio TCP; o motivo 2 
localizado na região N-terminal; o motivo 3 localizado na região C-terminal e o 
motivo 4 chamado de R. (WEI, 2016). No entanto, em nosso estudo com Fragaria 
x ananassa identificamos em sete isoformas a existência de apenas três motivos 
presentes em seu ancestral diplóide (FaTCP4, FaTCP5, FaTCP8, FaTCP9, 
FaTCP10, FaTCP13 e FaTCP15), enquanto seis isoformas apresentam apenas 
dois motivos característicos (FaTCP3, FaTCP6, FaTCP7, FaTCP11, FaTCP12 e 
FaTCP14), o que sugere eventos de deleção nessas sequências a partir da 
sequência ancestral. 
 
Figura 1. Motivos proteicos presentes em FaTCP. 
 

 
 

Citoplasma 
0,4063 

4 FaTCP4 954 33037,2 Da 7,9127 317 Núcleo 0,9962 

5 FaTCP5 663 24092,6 Da 8,4067 220 Núcleo 0,9898 

6 FaTCP6 1050 39411,3 Da 10,7765 349 Núcleo 0,9386 

7 FaTCP7 1344 50327,7 Da 6,8793 447 Núcleo 0,9996 

8 FaTCP8 783 28026,9 Da 9,0438 260 Núcleo 0,9993 

9 FaTCP9 1269 45235,5 Da 7,2598 422 Núcleo 0,921 

10 FaTCP10 1182 41701,8 Da 7,952 393 Núcleo 0,8603 

11 FaTCP11 1128 41477,2 Da 9,0286 375 Núcleo 0,8987 

12 FaTCP12 1596 57534,4 Da 10,1545 531 Núcleo 0,8534 

13 FaTCP13 309 10699,9 Da 7,4205 103 Núcleo 0,8815 

14 FaTCP14 1056 39151,1 Da 8,9351 351 Núcleo 0,9993 

15 FaTCP15 1507 53108,7 da 8,3545 501 Núcleo 0,9971 



 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Em Fragaria x vesca estudos de caracterização da família gênica das TCPs 
são comuns, entretanto em Fragaria x ananassa (morango comercial) ainda não 
há estudos desse tipo. Esse trabalho possibilitou a identificação de 15 
sequências de FaTCP e sua caracterização quanto ao peso molecular, ponto 
isoelétrico, quantidade de aminoácidos e sua possível localização celular, bem 
como traçar um paralelo entre a presença de motivos proteicos nessa espécie 
octaplóide em comparação com a espécie ancestral Fragaria x vesca diplóide. 
Estudos futuros como análise filogenética, interatoma e quantificação da 
expressão gênica serão realizados afim de elucidar as funções dessa família de 
fatores de transcrição no contexto da maturação e eventos estressores.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Proteases são enzimas de relevância industrial crescente em virtude da 
sua facilidade de obtenção e alteração, baixas necessidades nutricionais, baixo 
custo de produção e rapidez de síntese. Entre algumas aplicações dessas 
proteases está a capacidade de prevenir ou curar doenças trombóticas pela 
degradação de coágulos sanguíneos, mantendo o fluxo sanguíneo em sítios de 
lesão vascular. A farmacoterapia atual apesar do uso generalizado, exibe baixa 
especificidade, alto custo e riscos como sangramento gastrointestinal, reações 
alérgicas, hipertensão e hipotensão arterial, por isso são necessários a 
descoberta e desenvolvimento de novas opções terapêuticas (ADRIO; 
DEMAIN, 2014; NASCIMENTO, et al., 2017). 

Essas enzimas podem ser extraídas de diversas fontes, entretanto há 
poucos dados publicados sobre proteases fibrinolíticas oriundas de plantas. A 
Gliricidia sepium é uma leguminosa bastante rica em proteína bruta e possui 
proteases com diversas atividades farmacológicas já descritas na literatura: 
atividade larvicida, antimicrobiana, antibacteriana, anti-inflamatória, dentre 
outras. O sistema de duas fases aquosas (SDFA) é um método para separação 
de biomoléculas de produtos de origem biológica que é eficiente para extração 
de proteínas, enzimas e ácidos nucleicos. Sendo  biodegradável, atóxico e 
adequado para produção em larga escala, possuindo baixo custo, propriedades 
físicas e químicas favoráveis, além de não permitir a diminuição da atividade 
das biomoléculas extraídas (IQBAL et al., 2016).  

Esse estudo tem como objetivo extrair uma protease fibrinolítica obtida 
do endosperma de sementes de Gliricidia sepium através de um planejamento 
fatorial 24 utilizando o Sistema de Duas Fases Aquosas (Polietilenoglicol/ 
Fosfato de sódio) e analisar a influência das suas variáveis resposta sobre a 
partição dessa enzima. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

O endosperma da semente de Gliricidia sepium (ADD4CA4 - SISGEN) foi 
separado e moído em pó fino, cujo extrato foi obtido a 100 rpm por 4 horas à 



 
 

25°C em tampão fosfato de sódio 0,1M pH 6. Utilizou-se um planejamento 
fatorial 24 para avaliar a purificação do extrato bruto por um SDFA 
(PEG/Fosfato) onde foi estudada a influência das variáveis (concentração do 
PEG e sal, massa molar do PEG e pH) obtendo como variável resposta o 
coeficiente de partição (K), fator de purificação (FP) e recuperação (Y). Para a 
determinação da atividade fibrinolítica foi utilizado o método 
espectrofotométrico (WANG et al., 2011). Determinou-se a dosagem de 
proteína pela metodologia de (BRADFORD, 1979). As análises estatísticas 
foram feitas utilizando o Software Statistica 8.0. 
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após o extrato bruto do endosperma ser submetido ao SDFA para a 
extração da protease fibrinolítica, a melhor condição dentre os 20 ensaios 
realizados através do planejamento fatorial 24 foi formada por 17,5% (m/m) de 
PEG 1500g/mol, 15% (m/m) de fosfato de sódio e pH 6 que assegurou a 
partição da enzima preferencialmente para a fase rica em PEG (K=1,54). 
Nesse ensaio foi obtido um FP de 8,30, Y de 99,19% e uma atividade 
fibrinolítica específica de 16,02U/mg, bem acima da atividade da enzima 
presente no extrato bruto (1,93U/mg).  

Apenas três ensaios particionaram a enzima para fase rica em PEG, 
tendo os valores de K geral variando de 0,51 a 1,54. Entre as variáveis que 
mais influenciaram na purificação da enzima, a concentração de Fosfato foi a 
mais estatisticamente significativa tendo um efeito positivo e em segundo o pH 
que diferentemente teve um efeito negativo, ou seja, quanto menor o pH maior 
a purificação da protease fibrinolítica obtida na fase PEG. 

Em SDFA a presença de fosfato influencia o K das biomoléculas agindo 
sobre a carga das proteínas. Os sais de fosfato elevam o K de proteínas em 
relação a outros sais, além de ser uma boa alternativa de baixo custo aos 
processos convencionais (SILVA et al., 2020). A partição da protease 
fibrinolítica para a fase rica em PEG explica-se pelo efeito salting out em que a 
biomolécula é direcionada para outra fase como consequência da grande 
quantidade de sal na fase inferior, pois as moléculas de água ocupadas em sua 
interação com os íons deixam a estrutura proteica, e como consequência 
temos maior interação proteína-proteína e diminuição da solubilidade em meio 
aquoso (PLATIS; LABROU, 2006). A protease fibrinolítica de Petasites 
japonicus obtida em cinco etapas alcançou um Y de 17,2% (KIM et al., 2015) 
bem abaixo ao encontrado nos nossos experimentos (99,19%). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Uma protease fibrinolítica originada do endosperma de sementes da 
leguminosa Gliricidia sepium foi extraída por sistema de duas fases aquosas 
(PEG/Fosfato), sendo as variáveis resposta de extração investigadas. A enzima 
teve a capacidade de degradar o coágulo de fibrina diretamente, dessa forma 
este trabalho demonstra o potencial do SDFA como uma metodologia de 
extração primária eficaz na recuperação e pré purificação da protease 
fibrinolítica permitindo futuramente explorar o potencial farmacológico dessa 
enzima, candidata promissora na terapia trombolítica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste projeto foi em desenvolver uma membrana de barreira 

para enxertos ósseos dentários a partir da zeína, e avaliar sua citotoxicidade, 

reabsorção in vitro, propriedades mecânicas e de barreira celular.  

Uma membrana com proteína de origem vegetal conhecida por zeína, 

com possibilidades biodegradáveis para regeneração óssea guiada (RGO), foi 

desenvolvida sendo suas particularidades discutidas ao longo do trabalho. Para 

melhor entendimento a respeito do tema serão discutidos alguns conceitos e 

definições acerca da proteína e RGO. 

Proteínas derivadas de plantas são de grande interesse por serem 

renováveis e biodegradáveis, pois oferecem benefícios ambientais sobre os 

materiais à base de petróleo (BISHARAT et al., 2017).  

O uso da zeína para a indústria ainda é pouco conhecida, esta proteína 

encontra-se no endosperma do milho, com alto teor de aminoácidos apolares, 

permitindo assim uma estrutura molecular hidrofóbica, solubilizando-se em 

álcool, possibilitando sua extração (SHUKLA & CHERYAN, 2001 apud PAPALIA; 

LONDERO, 2015). 

 

2. METODOLOGIA 
 

Várias técnicas para a extração da zeína foram e estão sendo utilizadas 

ao longo dos anos. Essa extração pode acontecer por métodos químicos ou 

enzimáticos. Certos fatores como o tipo de solvente, temperatura, pH e tempo 

de extração contribuem para eficiência do processo (SHUKLA; CHERYAN, 2001; 

CAPOBIANGO et al., 2006 apud PAPALIA; LONDERO, 2015).  

No presente estudo a extração química da proteína foi realizada na Escola 

Técnica Coronel Raphael Brandão/Barretos, no laboratório de química. 

A proteína foi extraída/purificada e confeccionada em membranas de 

barreiras, as quais foram caracterizadas quanto às suas propriedades 

morfológicas, mecânicas, de biodegradação, quanto à sua capacidade de 

barreira contra invasão celular e ensaios de citotoxicidade.  

 



 
 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A zeína foi extraída utilizando-se uma metodologia simples de extração com 

solvente isopropílico sob aquecimento e agitação. A etapas da extração estão 

ilustradas na figura 13, onde o milho seco foi triturado até atingir a granulometria 

de pó, seguindo-se assim o processo de extração já citado na metodologia deste 

trabalho. Após o processo de extração, o solvente foi separado da matéria-prima 

por filtração, conforme ilustrado. A solução resultante contendo a zeína foi seca 

à temperatura ambiente e lavado com hexano por 3 vezes para a remoção do 

excesso de gorduras. Este material foi dissolvido em etanol (figura 14) e seco 

em estufa a 45ºC, e então prensado a 70ºC, gerando os filmes utilizados neste 

trabalho. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A extração da proteína foi realizada com sucesso, sendo o seu rendimento 

satisfatório para a utilização em todos os ensaios presentes neste trabalho.  

A caracterização por FTIR indicou que o produto resultante do processo 

de extração é a proteína de interesse.  

Após a confecção da membrana e sua submissão e os resultados ensaio 

de degradação hidrolítica em vitro, houve a necessidade de sua reticulação para 

a continuação deste trabalho. 

 As propriedades mecânicas revelam que a amostra reticulada apresenta 

maior resistência a deformação após uma tensão em comparação com a 

amostra não reticulada. 

Os ensaios de citotoxicidade e migração/invasão celular, ambos foram de 

maneira geral eficazes na avaliação de citotoxicidade e barreira celular. 

A proteína reticulada apresentou propriedades superiores à não reticulada 

para a aplicação proposta neste trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze é distribuída no hemisfério sul e 
concentrada no sul do Brasil. As sementes dessa conífera são denominadas de 
pinhão, e apesar de sua importância e alta funcionalidade, poucos estudos vêm 
sendo realizados visando elucidar as propriedades e aplicações das diferentes 
partes dessa planta, em especial sua casca (BRANCO; RODRIGUES, 2016). 

A casca do pinhão é considerada um resíduo agroindustrial não explorado 
e normalmente descartado no meio ambiente (LIMA et al., 2007). No entanto, 
apresenta em sua composição compostos fenólicos, os quais, estão 
relacionados com a atividade antioxidante que atua em retardar e/ou inibir a 
oxidação de produtos alimentícios (FONSECA et al, 2020). Esses compostos 
bioativos mostram baixa estabilidade frente a diversos fatores, sendo facilmente 
degradados, apresentando uma aplicação restrita (KRICHENE et al., 2015). A 
técnica de electrospinning se destaca na encapsulação de compostos bioativos, 
por não envolver altas temperaturas ou pressões ao produzir materiais em escala 
nanométrica. A encapsulação é capaz de preservar a integridade estrutural dos 
bioativos, além de protegê-los e entregá-los em locais desejados de forma 
controlada e/ou específica (FANG; BHANDARI, 2010; FONSECA et al, 2020). 

Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antioxidante frente 
ao radical DPPH• do extrato da casca de pinhão (ECP) e das fibras de amido 
solúvel de batata incorporadas com ECP, produzidas pela técnica de 
electrospinning.  

 
2. METODOLOGIA 

 

O pinhão foi adquirido em agosto de 2018, de um produtor da cidade de 
Vacaria (Latitude: 28° 30' 39'' Sul, Longitude: 50° 55' 47'' Oeste), Rio Grande do 
Sul, Brasil. O extrato da casca de pinhão (ECP) foi produzido de acordo com 
estudo anterior e apresentou 225,32 ± 0,89 mg.g-1 de compostos fenólicos totais 
(FONSECA et al., 2020). Para a produção das fibras de amido foi utilizado amido 
solúvel de batata (C6H10O5, Sigma-Aldrich, CAS 9005-25-8) com teor de amilose 
de 32,5 ± 3,6% e ácido fórmico (85% de pureza, Synth, CAS 01A1034.01). 



 
 

Primeiramente, foram preparadas as soluções poliméricas formadoras de 
fibras utilizando 5 g de amido solúvel de batata (50%, p/v) em 10 mL de ácido 
fórmico 75% (em água ultrapura, v/v). A solução foi agitada em agitador 
magnético por 24 h para dissolução total e para atingir a gelatinização do amido. 
Após ficou em descanso por 24 h. O extrato da casca de pinhão (ECP) foi 
incorporado à solução nas concentrações de 0,5% e 1,5% (p/p) em base seca, 
e agitado em agitador magnético por 30 min para completa homogeneização.   

As soluções poliméricas foram utilizadas para produção de fibras de 
amido para encapsular o ECP pela técnica de electrospinning. As soluções foram 
colocadas em uma seringa plástica de 3 mL com agulha de aço inoxidável de 
0,8 mm de diâmetro e bombeadas a uma taxa de fluxo constante de 0,60 mL.h-1 

por uma bomba de infusão de seringa (KD Scientific, Model 100, Holliston, 
Inglaterra). Uma placa coletora de aço inoxidável aterrada foi posicionada a 20 
cm da ponta da agulha. Uma fonte de alimentação (Instor, INSES-HV30, Brasil) 
foi utilizada para aplicar uma tensão de 25 kV no sistema. As fibras de amido 
foram produzidas à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) e a umidade relativa 
ajustada em 45 ± 2% com um desumidificador. 

A atividade antioxidante in vitro do ECP e das fibras de amido/ECP foi 
avaliada pela capacidade de eliminar o radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo 
(DPPH•) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). A solução estoque 
foi preparada com 24 mg de DPPH• em 100 mL de metanol, após uma alíquota 
de 10 mL dessa solução foi diluída em 45 mL de metanol e a absorbância foi 
ajustada para 1,10 ± 0,02, a 515 nm.  As amostras do ECP e das fibras foram 
pesadas (10 mg) e adicionadas a 3,9 mL do radical DPPH•, agitadas em vórtex 
por 3 s e mantidas no escuro por 2 h 30 min de reação. A absorbância foi medida 
a 515 nm, utilizando um espectrofotômetro (SpectraMax 190, leitor de 
microplacas, Molecular Devices, EUA). A capacidade de eliminação do radical 
foi calculada usando a Equação 1. Em que, Absamostra é a absorbância do ECP 
ou das fibras e Absbranco é a absorbância da solução com a adição do DPPH e 
sem a amostra. Os resultados foram expressos em porcentagem de inibição do 
radical DPPH•, sendo calculados em base seca.   

Inibição do DPPH• (%) = 100 - 
  (Absamostra  - Absbranco)  

Absbranco
× 100   (Equação 1) 

Os dados da atividade antioxidante foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e o teste de Tukey foi aplicado para comparar as médias ao 
nível de significância estatística de p ≤ 0,05. 
 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 apresenta a atividade antioxidante do extrato da casca de 
pinhão (ECP) e das fibras de amido incorporadas com ECP. 

Tabela 1. Atividade antioxidante frente ao radical DPPH• das fibras e do ECP. 

Amostra Inibição do DPPH (%) 

ECP livre¹ 85,2 ± 0,6 a 
Fibras de amido com 0,5% ECP 17,5 ± 0,9 b 
Fibras de amido com 1,0% ECP 18,9 ± 1,1 b 



 
 

¹ ECP: Extrato da casca de pinhão livre 
a,b,c Valores com letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença 
significativa (p < 0,05). 
 

O ECP livre apresentou inibição de 85% do radical DPPH, sendo 
semelhante ao valor relatado por Sant’Anna et al. (2016), ao avaliar um extrato 
aquoso da casca de pinhão (87% de inibição). Não houve diferença significativa 
(p ≥ 0,05) no percentual de inibição entre as diferentes concentrações de ECP 
(0,5% e 1,0%) nas fibras de amido, apresentando 17,5% e 18,9% de inibição, 
respetivamente. 

O ECP livre apresentou poder de inibição superior (p ≤ 0,05) aos valores 
obtidos para as fibras de amido/ECP. Esses resultados podem ser justificados 
em razão do menor teor de compostos fenólicos nas fibras de amido/ECP em 
relação ao ECP livre como relatado por Fonseca et al. (2020), além da proteção 
dos compostos e possível redução no perfil de liberação.  

Vafania, Fathi e Soleimaniam-Zad (2019) ao nanoencapsular o óleo 
essencial de tomilho em nanofibras de quitosana-gelatina pela técnica de 
electrospinning e avaliar a atividade antioxidante pelo método DPPH por 18 dias, 
relataram comportamento similar do atual estudo, tal que, a atividade 
antioxidante do óleo essencial de tomilho foi significativamente maior do que o 
óleo essencial encapsulado para o primeiro dia de medição. Entretanto, após 12 
e 18 dias, o óleo essencial encapsulado exibiu maior atividade antioxidante do 
que óleos essenciais puros. Assim, ensaios com maior tempo de reação com o 
radical podem propiciar a liberação gradual dos compostos fenólicos, 
apresentando atividade antioxidante durante um maior período de tempo.    

A partir dos resultados da atividade antioxidante, é possível sugerir que as 
fibras de amido/ECP podem ser utilizadas na indústria de alimentos e de 
embalagens, uma vez que, mesmo em baixas concentrações de ECP 
incorporados às fibras de amido, elas apresentam atividade antioxidante frente 
ao radical DPPH. Vale destacar que os antioxidantes naturais, normalmente, não 
são prejudiciais à saúde humana (GÓMEZ-ESTACA et al., 2014), e com isso 
vem se buscando cada vez mais opções de entrega desses compostos.  

Não foram encontrados dados na literatura relatando ECP como agente 
antioxidante frente ao radical DPPH• (radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil). Apesar 
disso, sua avaliação é extremamente importante, pois o radical DPPH• é 
caracterizado como um radical orgânico livre estável e que possui muitas 
vantagens, tais como uma boa estabilidade na ausência da luz, aplicabilidade, 
simplicidade e viabilidade. Além disso, o radical DPPH é prejudicial, causando 
oxidação, e em razão disso, dever ser eliminado (DENG; CHENG; YANG, 2011).  
 

4. CONCLUSÕES 
 

O extrato da casca de pinhão apresentou maior atividade antioxidante 
comparadas as fibras de amido incorporadas com ECP, em função da menor 
quantidade de compostos fenólicos presentes nas fibras e a possível proteção 
dos compostos fenólicos nas fibras com uma liberação lenta.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Araucaria angustifolia (Bertolini) Otto Kuntze, pertence à família 
Araucariaceae e sua distribuição no Brasil concentra-se nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O fruto dessa conífera é conhecido como 
pinha e sua semente como pinhão (ANSELMINI, 2005). Normalmente, a casca 
do pinhão é descartada, sendo considerada um subproduto agroindustrial 
importante, por representar cerca de 20% do peso total da semente (LIMA et al., 
2007). No entanto, a casca do pinhão apresenta em sua composição, compostos 
fenólicos, os quais são relacionados às atividades antioxidante e antimicrobiana 
apresentando potencial para diversas aplicações (FONSECA et al., 2020). 

Devido a sua alta instabilidade e por se degradar facilmente sob ação de 
elementos externos, como luz, oxigênio e altas temperaturas, os compostos 
fenólicos podem ser encapsulados em materiais com capacidade de protegê-los 
preservando sua integridade estrutural e sua bioatividade (FANG; BHANDARI, 
2010). Assim, diferentes técnicas são utilizadas para nanoencapsular bioativos 
alimentares, onde a técnica de electrospinning se destaca por apresentar 
processamento simples e alta eficiência de encapsulação (FONSECA et al, 
2020). Deste modo, objetivou-se determinar a atividade antimicrobiana do 
extrato da casca de pinhão (ECP) rico em compostos fenólicos e das fibras de 
amido incorporadas com extrato da casca de pinhão. 
 

2. METODOLOGIA 

 
O pinhão foi adquirido em agosto de 2018, de um produtor da cidade de 

Vacaria (Latitude: 28° 30' 39'' Sul, Longitude: 50° 55' 47'' Oeste), Rio Grande do 
Sul, Brasil. O extrato da casca de pinhão (ECP) liofilizado foi produzido de acordo 
com estudo anterior e apresentou 225,32 ± 0,89 mg.g-1 de compostos fenólicos 
totais (FONSECA et al., 2020). Para a produção das fibras de amido foi utilizado 
amido solúvel de batata (C6H10O5, Sigma-Aldrich, CAS 9005-25-8) com teor de 
amilose de 32,5 ± 3,6% e ácido fórmico (85% de pureza, Synth, CAS 
01A1034.01). 

Primeiramente, foram preparadas as soluções poliméricas formadoras de 
fibras utilizando 5 g de amido solúvel de batata (50%, p/v) em 10 mL de ácido 



 
 

fórmico 75% (em água ultrapura, v/v). A solução foi agitada em agitador 
magnético por 24 h para dissolução total e para atingir a gelatinização do amido. 
Após ficou em descanso por 24 h. O extrato da casca de pinhão (ECP) foi 
incorporado à solução nas concentrações de 0,5% e 1,5% (p/p) em relação ao 
amido, e agitado em agitador magnético por 30 min para completa 
homogeneização.   

As soluções poliméricas foram utilizadas para produção de fibras de 
amido para encapsular o ECP pela técnica de electrospinning. As soluções foram 
colocadas em uma seringa plástica de 3 mL com agulha de aço inoxidável de 
0,8 mm de diâmetro e bombeadas a uma taxa de fluxo constante de 0,60 mL.h-1 

por uma bomba de infusão de seringa (KD Scientific, Model 100, Holliston, 
Inglaterra). Uma placa coletora de aço inoxidável aterrada foi posicionada a 20 
cm da ponta da agulha. Uma fonte de alimentação (Instor, INSES-HV30, Brasil) 
foi utilizada para aplicar uma tensão de 25 kV no sistema. As fibras de amido 
foram produzidas à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC) e a umidade relativa 
ajustada em 45 ± 2% com um desumidificador. 

Para a determinação da atividade antimicrobiana in vitro do ECP e das 
fibras foram utilizadas cepas padrão das espécies de bactérias Escherichia coli 
O157:H7 (ATCC 43895) e Staphylococcus aureus (ATCC 10832). Para a 
realização da análise de disco difusão em ágar foi semeada, em placas de ágar 
Muller-Hinton, uma alçada da solução salina padronizada contendo o inóculo. 
Em seguida foram adicionados discos de papel filtro esterilizados com diâmetro 
de 6 mm e sob os discos foram pipetados 5 µL de ECP (dissolvido em água 
ultrapura), sendo as placas incubadas por 24 h a 37 ºC. Após esse período, foi 
efetuada a medição dos halos de inibição com auxílio de um paquímetro, sendo 
os resultados expressos em milímetros (CLSI, 2015). 

A concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida 
mínima (CBM) foram mensuradas de acordo com os métodos descritos por 
Cabral et al. (2009), com modificações. Para a realização da CIM, foram 
utilizadas placas de microtitulação de 96 poços, em que foram acrescentados 
em cada poço 100 µL de caldo de infusão cérebro-coração (BHI), 100 µL de 
inóculo, 80 µL de caldo BHI e 20 µL de água salina (0,85%, p/v) com crescimento 
bacteriano. No ensaio foi adicionado o ECP em cinco diferentes concentrações 
(100, 20, 10, 1 e 0,1 mg.mL-1) e as fibras de amido/ECP em três concentrações 
(100, 20 e 10 mg.mL-1). As placas foram lidas em espectrofotômetro de placas 
(SpectraMax 190, leitor de microplacas, Molecular Devices, EUA), a 620 nm. Em 
seguida, procedeu-se a incubação por 24 h a 37 ºC, e após, foi realizada uma 
nova leitura em espectrofotômetro. A CIM foi considerada como a menor 
concentração em que não houve crescimento bacteriano no meio de cultura. 
Após a realização da CIM, foram retirados 15 µL dos poços das amostras que 
apresentaram inibição e estes estriados em placas de Petri com ágar Padrão 
para Contagem (PCA) e logo incubados por 24 h a 37 °C. Assim, foi considerada 
a CBM aquela correspondente às placas em que não houve crescimento 
bacteriano.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
 

A Tabela 1 apresenta a atividade antimicrobiana do ECP e das fibras de 
amido incorporadas com diferentes concentrações de ECP. 

Tabela 1. Disco difusão, CIM e CBM do ECP livre e das fibras de amido contendo 
ECP em diferentes concentrações, frente às cepas bacterianas de S. aureus e 
E. coli O157:H7 

Amostras1 
E. coli O157:H7 (ATCC 43895) S. aureus (ATCC 10832) 

Difusão2 CIM3  CBM4 Difusão  CIM CBM 

ECP (Livre) 5,3 10  Nd5 4,7 1 10 

Fibras 0,5% ECP - Nd Nd - 10 Nd 

Fibras 1,5% ECP - Nd Nd - Nd Nd 

¹ECP: Extrato da casca de pinhão livre; fibras com 0,5 e 1,5% de ECP; 2Disco 
difusão (mm); 3CIM: Concentração Inibitória Mínima (mg.mL-1) 
4CBM:Concentração Bactericida Mínima (mg.mL-1); 5 Nd: Não detectado  
 

Referente ao teste de difusão em ágar pode-se observar a atividade 
antimicrobiana do ECP frente a S. aureus (ATCC 10832) e E. coli (ATCC 43895), 
sendo obtidos halos de inibição de 4,7 mm e 5,3 mm, respectivamente. Segundo 
Arora e Kaur (1999), a presença e o tamanho dos halos de inibição obtidos pela 
técnica de disco difusão em ágar, indicam a suscetibilidade das bactérias frente 
a óleos essenciais ou extratos. Quando obtidos halos de inibição menores que 7 
mm, considera-se pouco ativo frente a bactéria, e quando apresentarem 
diâmetro maior que 12 mm são considerados de efeito inibitório satisfatório 
(ARORA; KAUR, 1999). De acordo com os resultados obtidos no presente 
estudo, para o teste de disco de fusão em ágar para as bactérias S. aureus e 
para E. coli, o ECP apresentou-se pouco ativo.  

O ECP apresentou efeito inibitório na concentração de 1 mg.mL-1 frente a 
bactéria S. aureus e na concentração de 10 mg.mL-1 frente a bactéria E. coli. As 
fibras de amido com 0,5% de ECP apresentaram efeito inibitório na concentração 
de 10 mg.mL-1. Nas demais fibras não foram detectadas CIM. De acordo com 
Duarte et al. (2007), um óleo essencial ou extrato que apresenta valor de CIM de 
até 0,5 mg.mL-1 é considerado um forte agente antimicrobiano e entre 0,6 a 1,5 
mg.mL-1 possuiu um efeito moderado. Portanto, o ECP frente à cepa de S. 
aureus apresentou um efeito moderado, e o ECP e as fibras de amido com 0,5% 
de ECP apresentaram uma fraca atividade frente a cepa de E. coli. Entretanto, 
mesmo encapsulado em baixa quantidade, o composto apresentou-se efetivo 
contra as bactérias avaliadas. Foi possível observar que o ECP apresentou efeito 
bactericida com resultados de CBM somente na concentração de 10 mg.mL-1, 
frente a bactéria S. aureus, já as fibras não apresentaram efeito bactericida frente 
a essa bactéria. Não foi observado efeito tanto do ECP como das fibras frente à 
cepa de E. coli. 
As bactérias Gram negativas, por possuírem uma membrana externa, composta 
por lipopolissacarideos, são mais resistentes à passagem de moléculas 
antibacterianas. Desta forma, foi possível visualizar melhor ação frente à bactéria 
Gram + (S. aureus) quando comparada com a Gram - (E. coli), devido às 
características estruturais da parede celular bacteriana (NAZZARO; FRATIANNI; 
MARTINO, 2013).  



 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O extrato da casca de pinhão (ECP) apresentou efeito inibitório frente às 
cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 10832) e Escherichia coli O157:H7 
(ATCC 43895). No entanto, somente as fibras de amido com 0,5% de ECP 
apresentaram atividade antimicrobiana frente a S. aureus.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O gênero Passiflora, pertencente à família Passifloraceae, abriga cerca de 
525 espécies (CERVI; IMIG, 2013). Considerado o maior gênero dentro da 
família, suas espécies encontram-se distribuídas amplamente na região 
Neotropical (ULMER; MACDOUGAL, 2004) e dispõe de quatro subgêneros: 
Passiflora, Decaloba, Astrophea e Deidamioides (FEUILLET; MACDOUGAL, 
2004). A região Centro-Norte do Brasil abriga a grande maioria das espécies 
descritas no gênero Passiflora (BERNACCI et al., 2015) sendo que nosso país 
é centro de origem e dispersão deste taxa, e o total de 146 espécies foram 
descritas no território brasileiro (OLIVEIRA, 2017). 

A grande variabilidade destes recursos vegetais nos remete a 
importância dos estudos biotecnológicos. A identificação e caracterização das 
substâncias produzidas por estas plantas pode resultar em moléculas úteis 
para produção de fitoterápicos, fitofármacos, cosmecêuticos, medicamentos, 
biopesticidas, dentre outros. 

Publicações na literatura científica utilizando P. foetida subgênero 
Passiflora, espécie silvestre, evidenciou que esta planta tem atividade 
antibacteriana (MOHANASUNDARI et al., 2007), analgésica e antiinflamatória 
(SASIKALA et al., 2011). Os fitocompostos encontrados em maior quantidade 
em P. foetida são alcalóides, fenóis, flavonóides glicosídicos e compostos 
cianogênicos (DHAWAN et al., 2004). Quanto a Passiflora morifolia subgênero 
Decaloba os principais compostos encontrados por isolamento são glicosídeos 
cianogênicos, flavonóides, glicosídeos diversos, antocianinas e ácidos graxos 
(GOSMANN et al., 2011). 

Assim o objetivo deste estudo foi verificar a citoxicidade in vitro de 
extratos de folhas de P. Foetida e P. Morifolia em linhagens de células 
tumorais. 
 

 
2. METODOLOGIA 

 

mailto:ohanaluiza@hotmail.com
mailto:oscarcaetano@hotmail.com
mailto:jmdavid@ufba.br
mailto:cpungartnik@gmail.com


 
 

As amostras (folhas jovens colhidas das plantas que estavam em 
crescimento em casa de vegetação) foram submetidas à secagem em estufa 
de ar circulante por sete dias, a 30 °C na Universidade Estadual de Santa Cruz. 
Após esse período, foram acondicionadas em sacos plásticos transparentes e 
devidamente identificadas e enviadas para processamento e análise na 
Universidade Federal da Bahia. Os extratos brutos foram obtidos a partir do 
processamento das folhas de cada uma das espécies pulverizado em 
liquidificador e a granulometria foi padronizada com tamiz de 16 mesh (1,00 
mm de malha). O material pulverizado foi submetido ao líquido extrator na 
proporção etanol:água (64:36 v/v), acondicionadas num erlenmeyer e 
submetidas agitação sem aquecimento por 48h. Após esse processo, o 
conteúdo foi filtrado a vácuo e concentrado sob pressão reduzida em 
evaporador rotatório a 55 ºC, até a completa remoção do solvente, resultando 
nos respectivos extratos brutos. 

Os extratos brutos foram diluídos em DMSO puro estéril na concentração 
de 10mg/mL. As amostras foram testadas em concentrações que variaram de 
0,19-50µg/mL. Foram utilizadas células HCT116 (carcinoma de cólon humano), 
HepG2 (carcinoma hepatocelular humano) e MRC-5 (fibroblasto de pulmão 
humano) obtidas da ATCC. As células foram cultivadas em garrafas para 
cultura de células (75 cm3, volume de 250 mL), os meios utilizados foram RPMI 
1640 e suplementados com 10% de soro bovino fetal.  

As células foram mantidas em incubadoras com atmosfera de 5 % de CO2 
a 37 ºC. Para avaliar a citotoxicidade das substâncias, o ensaio do alamar blue 
foi realizado após 72 horas de exposição com as substâncias teste. O alamar 
blue, identificado como resazurina (O'BRIEN et al., 2000), é um indicador 
fluorescente/colorimétrico com propriedades redox. A doxorrubicina foi utilizada 
como controle positivo. O controle negativo recebeu a mesma quantidade de 
DMSO. As absorbâncias foram mensuradas nos comprimentos de onda de 570 
nm (reduzido) e 595 nm (oxidado) utilizando uma leitora de placa (AHMED et 
al., 1994). A porcentagem de inibição foi calculada e registrada a percentagem 
de inibição x log da concentração e determinado suas IC50 realizado a partir de 
regressão não-linear utilizando o programa Prisma versão 5.0 (GraphPad 
Software). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela 1 apresenta os dados de IC50 obtidos. Segundo o nosso 
programa de triagem de drogas citotóxicas, extratos com valores de IC50 < 30 
µg/mL e compostos puros com IC50 < 4 µg/mL são considerados promissores 
(SUFFNESS & PEZZUTO, 1990; BOIK, 2001). Observando os valores obtidos 
para as amostras P01 e P02, extrato bruto de folhas de P. foetida e de P. 
morifolia, respectivamente, verifica-se que há baixa atividade citotóxica para as 
células tumorais testadas. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabela 1 – Valores de IC50 para a atividade citotóxica em linhagens de 

células tumorais versus não tumorais. 
 

Amostras HCT116 HepG2 MRC-5 

P01 >50 >50 >50 

P02 >50 >50 >50 

DOX 0,14 

0,05 – 0,40 

0,05 

0,04 – 0,06 

1,08 

0,75 – 1,55 

A tabela apresenta os valores de IC50 (concentração inibitória média), em μg/mL, e o 
respectivo intervalo de confiança de 95% obtido a partir de três experimentos independentes 
realizados em duplicata pelo método do Alamar blue após 72 horas de exposição com as 
células HCT116 (carcinoma de cólon humano), HepG2 (carcinoma hepatocelular humano) e 
MRC-5 (fibroblasto de pulmão humano) obtidos por regressão não-linear através do programa 

GraphPad Prisma versão 5.0. Doxorrubicina (DOX) foi usada como controle positivo. 
 
Observou-se através dos resultados obtidos que os extratos brutos de 

folhas de P. morifolia e P. foetida não apresentaram potencial citotóxico 
promissor para células tumorais testadas. O achado para P. morifolia corrobora 
com estudo realizado por Amaral et al., 2019 que apontou 4% de atividade 
contra carcinoma de cólon, 7% adenocarcinoma ovariano e 18% quando 
testada para inibição do crescimento de células de glioblastoma, todos de 
origem humana, pelo ensaio de MTT (sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil2-H-
brometo de tetrazolium).  

Em relação a P. foetida estudo realizado por Asadujjaman et al. (2014), 
exibiu 100% de mortalidade a uma concentração de 320 μg / mL em ensaio 
com Artemia salina, e o LC50 do extrato foi de 80 μg / mL, portanto os dados 
encontrados nesse estudo estão de acordo com a literatura, onde 
concentrações elevadas podem ter atividade citotóxica. 

Não foram encontrados registros de ensaios anteriores para extratos 
brutos de P. foetida e P. morifolia para citotoxidade em células HepG2 
(carcinoma hepatocelular humano) e MRC-5 (fibroblasto de pulmão humano). 
Essa análise fez parte de um screening inicial para determinação do potencial 
anticâncer destas amostras. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, foi constatada a baixa de atividade citotóxica dos 
extratos das duas espécies. Não haviam sido realizados testes de citotoxidade 



 
 

para duas das linhagens aqui empregadas em nenhum dos dois extratos brutos 
com registro na literatura. O trabalho segue em andamento com a 
caracterização química dos extratos, bem como realização de novos ensaios 
para avaliação de outras possíveis atividades biológicas (antifúngica, 
antimicrobiana e genotóxica), haja vista que encontramos relatos na literatura 
do uso dessas espécies para fins medicinais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos as crescentes aplicações de biomateriais em áreas 

diversas estimulam a busca por novas matérias primas com propriedades como 

biodegradabilidade, baixa toxicidade e de fácil manuseio.  

De modo geral o mercado de biomateriais é expressivo, com uma grande 

movimentação financeira nos últimos anos e constatado crescimento (PIRES; 

BIERHALZ; MORAES, 2015), em áreas diversas, incluindo desde a área da 

saúde até engenharias. Biomateriais de origem natural vêem ganhando 

destaque devido às suas propriedades como biocompatibilidade e baixa 

toxicidade, além de variadas propriedades físicas, químicas e físico-químicas, 

como porosidade, permeabilidade, densidade, resistência à esterilização, 

degradabilidade, tensão de ruptura, alongamento e flexibilidade, que podem ser 

adaptadas à cada aplicação. 

2. METODOLOGIA 
 

Segundo Costa & Moura (2001) apud Rodrigues (2008), existem 

diversos protocolos que demonstram a metodologia aplicada para a extração 

de DNA, sendo os métodos variáveis em função da espécie e do tecido a ser 

utilizado para estudo. Porém, na maioria dos protocolos para a visualização 

dos aglomerados de DNA se faz necessário a realização dos processos de 

trituração, peneiramento, utilização da solução de lise, resfriamento do filtrado 

e diminuição da diluição do DNA com álcool (RODRIGUES et al., 2008).  

O método de extração do DNA de vegetais é considerado simples e de baixo 

custo, pois são utilizados vegetais que muitas vezes são descartados por 

mercados, casas de frutas e indústrias alimentícias. Dentre os diversos 

vegetais existentes para extração, optou-se por realizar a pesquisa com as 



 
 

frutas banana e laranja devido à abundância existente e pela quantidade de 

resíduos presentes nos mesmos.  

A parte experimental foi desenvolvida em duas etapas Extração do DNA e 

Preparo dos Filmes, sendo ambas realizadas no laboratório da Etec Cel. 

Raphael Brandão, localizada na cidade de Barretos – SP e a Caracterização 

dos Filmes que foi realizado no laboratório da USP, localizada na cidade de 

São Carlos – SP. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A extração do DNA conta com etapas importantes para sua obtenção, 

destacando-se o processo de trituração, que tem como função proporcionar a 

quebra das células vegetais aumentando a superfície de contato com a solução 

de “lise”, portanto, quanto mais triturado o material estiver melhor será o 

rendimento. Em decorrência de sua composição a solução de “lise” ocasiona o 

rompimento das membranas celulares, liberando assim as moléculas de DNA 

que estão localizadas no núcleo. Dentre os componentes da solução o 

reagente lauril sulfato de sódio tem a finalidade de promover a desestruturação 

dos lipídeos, que são os principais componentes da membrana, provocando 

sua ruptura. O NaCl contribui com a neutralização das cargas negativas dos 

grupos fosfatos presentes no DNA, transformando o DNA em uma molécula 

insolúvel em etanol, favorecendo sua aglomeração (RODRIGUES et al., 2012).  

 

4. CONCLUSÕES 
 

O principal objetivo do trabalho, utilização de vegetais para extração e 

caracterização de DNA foi atingindo. O processo de extração demonstrou ser 

eficiente e vantajoso do ponto de vista de custo viável. A obtenção do DNA de 

vegetais se apresenta como um meio de reaproveitamento de resíduos em 

grande parte descartados pelas indústrias, na transformação de um material 

não tóxico e biodegradável aplicado como biomaterial.  

Muitas moléculas funcionais são utilizadas na obtenção de biomateriais, porém, 

o uso de filmes derivados de DNA vegetal consiste em um material inovador e 

exclusivo. O desenvolvimento deste biomaterial contribui também para o 

campo de pesquisas, já que na literatura atual não se encontra ensaios 



 
 

mecânicos aplicados em filmes de DNA originados de vegetais, sendo este fato 

uma exclusividade no trabalho em questão. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os Alphaherpesvirus equideo 1 e 4 (EHV-1 e EHV-4) são vírus DNA de 
aproximadamente 150kb, e possuem envelope (PATEL, 2005). Estão 
classificados na família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae e gênero 
Varicellovirus (ICTV, 2019). Ambos possuem distribuição mundial e causam 
perdas econômicas importantes nos rebanhos equinos acometidos 
(GILKERSON et al., 2015, OLADUNNI et al., 2019).  

O EHV-1 infecta células endoteliais, epiteliais da mucosa respiratória, e 
mononucleares (causando uma viremia associada a células) (KAMEL et al, 
2019). Dessa forma, a infecção pelo EHV-1 pode provocar doenças respiratórias, 
alterações vasculares, abortos e mieloencefalopatia (NEGUSSIE et al, 2017; 
HUSSEY, 2019). Entretanto, a infecção pelo EHV-4 é restrita ao trato 
respiratório, provocando traqueobronquite e rinofaringite (GILKERSON et al., 
2015). Os sinais respiratórios causados pelo EHV-1 e EHV-4 são indistinguíveis 
clinicamente e, geralmente, são mais leves em equinos adultos e mais relevantes 
nos animais jovens (HUSSEY, 2019).  

A transmissão do EHV-1 e EHV-4 pode ocorrer tanto de forma direta 
quanto indireta, seja por secreções, expectorações ou através de aerossóis. Em 
casos de abortamentos associados ao EHV-1, pode ocorrer a infecção do animal 
suscetível pelo contato com o conteúdo fetal, placentário e fluidos corporais. 
Após a infecção primária, os herpesvírus estabelecem latência em linfócitos e 
gânglio trigêmeo (FRANCO et al, 2017). Dessa forma, o animal torna-se portador 
e, em períodos de estresse e imunossupressão, pode ocorrer a reativação viral, 
contribuindo para a disseminação desses vírus nos rebanhos (GILKERSON et 
al., 2015; FRANCO et al, 2017).  

Estudos sorológicos realizados no Brasil demonstram uma ampla 
disseminação do EHV-1 e EHV-4 na população equina, com soropositividade 
variando entre 4,5% a 45,5% nas regiões estudadas (DIEL et al., 2006; AGUIAR 
et al., 2008; DIAZ et al., 2015). Porém, os estudos sorológicos não permitem a 
discriminação entre anticorpos vacinais ou induzidos por infecção natural. Assim, 
considerando a importância epidemiológica, clínica e econômica desses 
patógenos, este trabalho teve como objetivo detectar e identificar geneticamente 
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os Alphaherpesvirus equideo (EHV-1 e EHV-4) em amostras clínicas de equinos 
da região sul do Rio Grande do Sul.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Foram coletadas amostras de sangue total e secreção nasal de equinos 

de sete propriedades das cidades de Pelotas, Bagé, Jaguarão e Capão do Leão. 
As coletas aconteceram entre os meses de abril e junho de 2019, sendo 
coletadas 179 amostras de sangue total em tubos contendo EDTA e 110 
amostras de secreção nasal, coletadas profundamente de ambas as narinas com 
swabs estéreis, e imediatamente embebidas em meio essencial mínimo (MEM) 
contendo antibióticos. As amostras foram mantidas sob refrigeração durante o 
transporte até o Laboratório de Virologia e Imunologia (LabVir) da UFPel, onde 
foram armazenadas a -80°C até o seu processamento.  

A capa de leucócitos obtida a partir das amostras de sangue, e o swab 
nasal foram utilizados para a extração de DNA com o kit comercial ReliaPrepTM 

Viral TNA Miniprep (Promega, Wisconsin, EUA), conforme instruções do 
fabricante. Em seguida, foi realizada a reação em cadeia da polimerase (PCR) 
do tipo semi-nested multiplex EHV-1/4 para amplificação de um fragmento do 
gene da glicoproteína B (gB). Os amplicons possuem 188pb para o EHV-1 e 
677pb para o EHV-4 (WANG et al., 2007). 

O volume final utilizado para a PCR foi de 25μL, contendo 100-200ng de 
DNA, 1x GoTaq® Colorless Master Mix (Fitchburg, Wisconsin, EUA) e 0,4μM de 
cada primer. As condições da PCR seguiram a referência dos primers. Na 
eletroforese foi utilizado o corante Blue Green Loading Dye I (Cotia, São Paulo, 
BR) em gel de agarose 1,5%, sendo aplicada voltagem de 100V durante 40 
minutos. Posteriormente, o gel foi visualizado sob luz UV. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 
Animal (CEEA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sob o número 
13938-2019. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram analisadas 179 amostras de sangue total e 110 amostras de 
secreção nasal obtidas de sete propriedades da região sul do Rio Grande do Sul, 
com o objetivo de detectar e identificar geneticamente alphaherpesvirus equideo 
(EHV-1 e EHV-4) em amostras clínicas de equinos.  

O EHV-1 foi detectado em 4,47% (8/179) das amostras de sangue e em 
2,73% (3/110) das amostras de swab nasal. Já o EHV-4 foi detectado em 2,23% 
(4/179) das amostras de sangue e 8,18% (9/110) das amostras de swab nasal. 
No processamento das amostras de secreção nasal foi considerado o histórico 
recente de doença respiratória e/ou reprodutiva ou presença de sinais clínicos 
em alguns animais no momento da coleta. Dessa forma, apenas os swabs nasais 
dos animais das propriedades A, F e G foram testados na PCR.  
 Na propriedade A, somente as amostras de sangue total foram positivas 
na PCR, com 11,43% (8/70) das amostras positivas para EHV-1 e 5,71% (4/70) 
para o EHV-4. Nessa propriedade um animal apresentou coinfecção (EHV-



 
 

 

1/EHV-4). No momento da coleta os animais não apresentavam sinais clínicos, 
entretanto, o médico veterinário responsável relatou que havia histórico de 
abortos e doenças respiratórias nos últimos anos, sendo assim, a vacinação era 
frequente em todos os animais do rebanho. Wang et al. (2007) encontrou 
resultados semelhantes em um estudo realizado na Austrália com dois grupos 
de potros. Nesse experimento, foi detectado DNA do EHV-1 em sangue 
periférico e, assim como no presente estudo, todas as amostras de swab nasal 
foram negativas. 
 Na propriedade F, somente as amostras de swab nasal foram positivas 
na PCR, com 8,57% (3/35) positivas para EHV-1 e 22,86% (8/35) das amostras 
positivas para EHV-4. No momento da coleta, alguns animais apresentavam 
discreta secreção nasal mucosa/serosa/muco-purulenta, além disso, o médico 
veterinário responsável relatou histórico de doença respiratória em outros 
animais do rebanho. Nessa propriedade um animal apresentou coinfecção (EHV-
1/EHV-4). Na propriedade G, uma amostra (1/5) de swab nasal foi positiva para 
EHV-4 na PCR.  

Considerando o histórico dos animais, os resultados da PCR e a literatura, 
que aponta os linfócitos circulantes como um dos sítios de latência para o EHV-
1 e EHV-4 (CARVALHO et al., 2000; PUSTERLA et al., 2010), os achados da 
propriedade A são sugestivos de infecção latente por ambos os vírus. Já nas 
propriedades F e G, onde o DNA do EHV-1 e EHV-4 foi detectado no swab nasal 
e havia presença de sinais respiratórios em alguns animais, os achados são 
sugestivos de infecção ativa e, provavelmente, excreção viral no momento da 
coleta. Entretanto, não podemos afirmar a relação direta entre os sinais 
respiratórios e a detecção desses vírus, uma vez que a presença de outros 
patógenos deve ser considerada.  

A coinfecção encontrada em animais das propriedades A e F já foi descrita 
em outros estudos (WANG et al., 2007; NEGUSSIE et al., 2017). Entretanto, as 
consequências biológicas destes achados necessitam de investigações 
adicionais. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os achados do presente estudo demonstram a identificação e 
caracterização genética do EHV-1 e EHV-4 em rebanhos de equinos da região 
sul do Rio Grande do Sul. Uma análise detalhada do perfil dos resultados sugere 
ainda a ocorrência de infecções agudas, latentes e coinfecções por estes vírus 
nos animais analisados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Clostridium chauvoei é uma bactéria bacilar, Gram-positiva, com 

mobilidade mediada por flagelos peritríquios, estritamente anaeróbico, capaz 

de esporular, podendo ser encontrado no solo, no intestino e nos músculos de 

animais (LIMA, 1992; SATHISH & SWAMINATHAN, 2009). Este patógeno é 

responsável pelo carbúnculo sintomático, uma infecção endógena e aguda, que 

acomete diversas espécies de animais domésticos, dentre eles bovinos, 

caprinos, ovinos e búbalinos. Foram relatados casos de infecção por este 

microrganismo em humanos (NAGANO et al., 2008; WEATHERHEAD & 

TWEARDY, 2012). A doença ocorre pela proliferação da bactéria e a produção 

de toxinas nos tecidos, formando uma lesão local e toxemia. Os esporos 

produzidos são altamente resistentes, podendo permanecer em latência, o que 

dificulta a reversão da doença e aumenta a letalidade do carbúnculo 

sintomático, que pode chegar a 100% (GREGORY, et al., 2006). Visando o 

controle desta enfermidade, atualmente são impostas medidas adequadas de 

manejo e vacinação sistemática de todo o rebanho. No entanto, são poucos os 

trabalhos demonstrando a eficácia das vacinas nos animais. Além disso, estas 

formulações apresentam algumas desvantagens como risco biológico, 

necessidade de meios de cultura complexos, inativação e seleção das 

melhores cepas produtoras de antígenos. Diante disso, a produção de alvos 

vacinais através da tecnologia do DNA recombinante visa superar as limitações 

associadas à vacina comercializada, uma vez que estas possuem baixo risco 

aos manipuladores, boa imunogenicidade, processo de produção simples e 

maior direcionamento da resposta imune (DINIZ & FERREIRA, 2010). Assim, 

esse trabalho tem o objetivo de expressar e caracterizar um antígeno 

recombinante de C. chauvoei como possível alvo vacinal. 
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2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, o gene que codifica um antígeno de C. chauvoei (CCX) foi 

fundido com dois adjuvantes moleculares (ADJ1 e ADJ2), sintetizados e 

clonados no vetor de expressão pLIA, gerando a molécula ADJ1-CCX-ADJ2. 

Posteriormente, Escherichia coli BL21 (DE3) Star foi transformada com vetor 

recombinante, por choque térmico. As bactérias foram cultivadas em caldo LB 

(37°C, 200 rpm) até atingir a densidade ótica (DO600) 0,6-0,8, quando a 

expressão das proteínas recombinantes foi induzida com IPTG por 3 h, nas 

mesmas condições. As proteínas recombinantes foram caracterizadas 

conforme sua solubilidade e purificadas por cromatografia de afinidade por 

níquel. A análise da expressão, solubilidade e purificação foram avaliadas por 

eletroforese SDS-PAGE 12% e Western Blot (WB).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção e expressão da molécula de interesse foram eficazes, 

sendo visualizadas no tamanho de 49 KDa, conforme esperado, em SDS-

PAGE 12% e WB. Ao analisar a solubilidade foi constatado que o antígeno foi 

expresso em corpo de inclusão. Conforme a figura 1, a purificação por 

cromatografia de afinidade ao níquel foi bem sucedida mostrando bandas  

aparentemente puras. A produção de uma vacina eficaz, segura e de baixo 

custo torna-se indispensável uma vez que o carbúnculo sintomático é uma 

doença letal dificilmente reversível e acomete diversos animais de produção, 

importante fonte de renda aos produtores. No ponto de vista brasileiro, a 

agropecuária corresponde a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e o Brasil é 

um dos maiores exportadores de carne bovina sendo assim, prejudicado por 

esta doença. Os bons resultados iniciais indicam a possibilidade do antígeno 

ADJ1-CCX-ADJ2 como alvo vacinal.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Análise da expressão da proteína por SDS-PAGE 12% corado com comassie blue. 1: E. coli 

Star C-; 2: CpB; 3: rCCX extrato 3 h; 4-9: eluições rCCX purificadas. 

 
 

 
 

Figura 2. Análise da expressão da proteína por Western Blot com Mab anti-His6x revelado por DAB. 1: 

TaCs (55 KDa); 2: extrato E.coli  rCCX; 3: rCCX purificada; 4: rCCX purificada e dialisada. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Os resultados indicam que a molécula produzida pode ser um bom alvo 

na produção de uma vacina recombinante contra o carbúnculo sintomático. No 

entanto, como pespectivas futuras, mais estudos são necessários visando 
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melhor caractetização da molécula incluindo testes de toxicidade, inocuidade e 

avaliação da resposta imune induzida por essa molécula em ruminantes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As árvores de Copaibeiras fazem parte de um contexto histórico no Brasil, 
elas apresentam troncos cilíndricos com a presença de anéis circulares ao longo 
do seu tronco, tendo uma incidência maior na região Norte do país. Na região 
Amazônica o uso do óleo de copaíba é tão extenso, que a copaíba se destaca 
como a planta medicinal mais utilizada e conhecida pela população. O óleo pode 
ser encontrado em mercados populares e é conhecido por diferentes 
denominações, como: pau d’óleo, copaiba e bálsamo dos Jesuítas (VEIGA 
JUNIOR; PINTO, 2002). 

As utilizações da medicina popular para o óleo de copaíba são muitas e 
indicam uma grande variedade de propriedades farmacológicas. As principais 
atividades relatadas foram de antiinflamatório das vias superiores e inferiores e 
cicatrizante (LEITE et al., 2002). Na indústria de fitoterápicos, o óleo de copaíba 
é utilizado para reumatismo, asma, úlcera estomacal, tratamento de micoses 
dermatológicas (LEITE et al., 2002). 

 O gênero Copaifera pertence à família Fabaceae e tem como uma de 
suas características a formação de oleorresina que é encontrado a parte da 
extração da árvore, sendo bastante utilizado para fins medicinais, com 
propriedades: anti-inflamatória, antifúngica (TOBOUT PL et al., 2017), 
antimicrobiana (DIEFENBACH AL, et al., 2018) podem também ser associados 
para o desenvolvimento de nanotecnologias para engenharia de tecidos. 

O presente trabalho teve como objetivo relatar através de uma revisão de 
literatura a aplicação do uso da oleorresina extraída de plantas do gênero 
Copaifera como agentes antimicrobianos de ação bactericida e/ou 
bacteriostática frente a bactérias gram positvas e gram negativas com ação 
patogênica. 

  

 

2. METODOLOGIA 
 



 
 

Foi realizada uma revisão narrativa ao qual foram consultados artigos 
encontrados nas bases de dados ScienceDirect e Scopus, a pesquisa foi 
realizada a partir das palavras-chave: copaiba oil and antimicrobian activity. 
Sendo consultados artigos cientificos dos últimos 5 anos.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A oleorresina de Copaifera é utilizada há mais de 390 anos, porém são 
poucas as publicações considerando suas atividades. A ação bactericida e 
bacteriostática da oleorresina frente a patógenos orais (Streptococcus, 
Treponema, Fusobacterium) foi verificada em análises in vitro, entretanto apenas 
um estudo mostrou que o efeito antimicrobiano foi semelhante à encontrada na 
clorexidina (considerada o padrão-ouro antimicrobiano) (DIEFENBACH AL, et 
al., 2017).  

Dentre os trabalhos analisados foi visto que a maioria deles descreve a 
ação da atividade antibacteriana da oleorresina devido à combinação de 
sesquiterpenos e diterpenos em sua composição, afetando a integridade da 
parede celular bacteriana e promovendo a lise e posteriormente morte. As 
bactérias mais afetadas foram gram-postivas: Staphylococcus spp e 
Streptococcus spp embora, alguns trabalhos também relatam ação frente a 
gram-negativas como Pseudomonas aeruginosa e Aggregatibacter (TOBOUTI 
PL et al., 2017).  

Por essa sua capacidade antimicrobiana muitos produtos já existem no 
mercado com a inclusão em sua formulação da oleorresina, por exemplo, óvulos 
para infecções ginecológicas e cremes vaginais. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Considerando a ação antimicrobiana da oleorresina apresentada, é 
comprovada que possui alto potencial de uso, seja frente a bactérias presentes 
em cavidades orais, ou para o tratamento de doenças bucais. Assim como a sua 
aplicação em diversos produtos de higiene inclusive íntima. Nesse sentido é 
interessante a busca por mais estudos que explorem a ação antimicrobiana em 
outros patógenos, além da aplicação biotecnológica da oleorresina. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por um estilo de vida saudável de melhor qualidade e o aumento 
na expectativa de vida dos consumidores impulsionam cada vez mais o estudo 
e o desenvolvimento de alimentos funcionais, principalmente os enriquecidos 
com componentes fisiologicamente ativos, como os probióticos (ANNUNZIATA, 
2013).  

Conforme a definição proposta pela Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) e World Health Oganization (WHO) em 2001, os 
probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em 
quantidades adequadas, conferem algum benefício para a saúde. A utilização 
de probióticos tem sido muito importante para manutenção do equilíbrio no 
corpo humano, estimulando  a proliferação de bactérias benéficas e 
ocasionando a diminuição de agentes pró-inflamatórios, conferindo assim 
inúmeros benefícios à saúde, tais como a melhora dos sintomas indesejáveis 
do trato gastrointestinal com por exemplo, na dor e distenções abdominais; 
melhora da resposta imune; prevenção de doenças, diretamente relacionadas 
ao trato gastrointestinal, como  proporcionar o aumento de proteínas totais, 
diminuição do colesterol, melhora da absorção do cálcio em mulheres durante 
do o período de menopausa. (RANADHEERA 2010). 

A manutenção da viabilidade das bactérias probióticas tem sido o alvo 
dos estudos atuais, visto que as bactérias não resistem a temperaturas 
extremas. Uma das principais formas de contornar esse problema tem sido o 
emprego da microencapsulação permitindo a sobrevivência das substâncias 
que em outras condições seriam degradadas. Um microrganismo é 
considerado probiótico se for habitante natural do trato gastrointestinal, 
sobreviver à passagem pelo estômago e mantiver a viabilidade e atividade no 
intestino (COOK et al., 2014). Além de aumentar a resistência e viabilidade dos 
microrganismos outras, vantagens têm sido agregadas à microencapsulação, 
como a utilização dos probióticos em matrizes não lácteas, como frutas, barra 
de cereais, produtos cárneos, vegetais, chocolates e diferentes tipos de sucos 
e bebidas (PRADO, 2008), abrangendo assim alérgicos, intolerantes à lactose 
e veganos.  

Diante disso, o presente estudo visa fazer o levantamento de estudos 
recentes, onde há o emprego de microrganismos probióticos em diferentes 
matrizes alimentares, salientando assim, a possibilidade de desenvolvimento 
de novos produtos probióticos. 

2. METODOLOGIA 
Os conteúdos discutidos no presente trabalho foram levantados através 

de uma pesquisa bibliográfica, onde foram coletados artigos dos últimos cinco 



 
 

 

anos com a temática “aplicação de microrganismos probióticos em diferentes 
matrizes alimentares”. Para esse levantamento foram utilizados periódicos 
publicados em algumas revistas nacionais e internacionais, quais sejam: LWT - 
Food Science and Technology, Food Bioscience, Repositório Institucional da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT), Journal of Food 
Measurement and Characterization. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alimentos probióticos lacteos têm sido associados por anos com a 

longevidade e bem-estar das pessoas, ocasionando diversos estudos com o 
intuito de salientar e investigar os benefícios e possibilidades atribuídas a esse 
acontecimento (FULLER, 1992). Diante desse embasamento, ROSS et al. 
(2002) evidenciaram o papel das propriedades presentes nos produtos lácteos 
que colaboram para a proteção e entrega do microrganismo probiótico viável 
no intestino do hospedeiro, tornando esta matriz o veículo ideal de entrega. 
Porém os produtos lacteos apresentam algumas limitações quanto à sua 
disponibilidade a todos os públicos, sendo eles incompatíveis com pessoas que 
apresentam intolerância a lactose e/ou tenha restrição a alguma outra 
propriedade presente no leite, ou ainda seja adepta ao veganismo 
(LAVERMICOCCA, 2006).  

Diante disso, estudos dos últimos cinco anos têm demonstrado o 
interesse em ampliar a gama de produtos funcionais probióticos, com o 
emprego de técnicas de microencapsulação, com o intuito de promover 
proteção aos microrganismos nas diferentes matrizes alimentares utilizadas. 

Dentro deste período, as bebidas não lácteas ganharam destaque, as 
quais estão sendo abordadas de duas formas, uma delas foi representada no 
estudo feito por DIAS et al. (2018), onde o objetivo do trabalho foi desenvolver 
suco probiótico de maracujá, para isso utilizaram a cepa Bifidobacterium 
animalis ssp. lactis BB-12 aplicada em suco de maracujá, usando maldotextrina 
e/ou inulina como material encapsulante para a técnica de spray drying. Foram 
realizadas análises físico-químicas e a contagem de células viáveis durante o 
armazenamento por 30 dias, onde a microcapsula confeccionada com inulina 
ofertou maior proteção e menor alteração das propriedades físico-químicas do 
suco, tornando-se promissora para o desenvolvimento de suco de maracujá 
probiótico.  

Outra abordagem de bebidas probióticas não lácteas foi estudada por 
CARVALHO et al. (2018), no qual foi desenvolvido microcápsulas probióticas 
pela técnica de spray drying contendo a cepa Lactobacillus acidophilus La-5 e 
utilizando dextrina tartarato de mandioca como material encapsulante. Após o 
processo de secagem, os autores submeteram a microcapsula probiótica às 
analises morfológicas e físico-químicas, onde foi salientado a estabilidade e 
proteção das cápsulas, as quais foram posteriormente aplicadas em preparado 
sólido para refresco sabor laranja e armazenadas por 45 dias. Durante este 
período a amostra contendo as microcápsulas probióticas demonstraram 
características visuais e solubilidade similares ao tratamento controle, além da 
viabilidade celular do microrganismo probioticos, apresentando dessa forma, a 
possibilidade de aplicação de microcápsulas em matrizes alimentares 
previamente preparadas. HAFFNER e PASC (2018) liofilizaram a cepa 
Lactobacillus. rhamnosus GG (LGG) acompanhada de alginato ou sílica e 
aplicaram as capsulas em suco de maça e cerveja, os quais foram 



 
 

 

armazenados a 4°C e avaliados quanto a características físico-químicas e 
viabilidade celular. Os resultados demonstraram que a capsula probiótica feita 
com alginato foi capaz de promover uma menor perda de viabilidade celular 
quando aplicada no suco de maça quando comparada com a aplicação na 
cerveja no final de sete dias. Enquanto a capsula probiótica contendo sílica 
promoveu uma melhor proteção do microrganismo probiótico na cerveja 
durante o mesmo período.  

Além das bebidas probióticas não lácteas, estudos tem demonstrado a 
aplicação de probióticos encapsulados e aplicados em alimentos sólidos, 
aumentando ainda mais a gama de produtos probióticos. A fim de expandir 
seus campos de mercado e a aceitação em uma faixa etária mais ampla, 
MUZZAFAR e SHARMA em 2018, testaram a viabilidade de incorporação de 
probióticos em produtos secos, como em biscoitos recheados, o desafio foi 
proteger as células probióticas em alimentos geralmente não consideradas 
como seu veículo, como produtos de cereais. Exemplos que foram usados 
como base foi a desenvolvimento de frutos secos enriquecidos com probióticos 
por impregnação à vácuo por BETORET ET AL.; KRASAEKOOPT E 
SUTHANWONG, onde combinaram os efeitos benéficos dos probióticos com 
frutas e vegetais.  

 Nesse estudo foram utilizadas três cepas, Lactobacillus acidophilus 
(NCDC 11), Lactobacillus rhamnosus (NCDC 17), Bifidobacterium bifidum 
(NCDC 236). Foi preparado um creme para compor o recheio do biscoito, o 
qual foi incorporado os microrganismos. Foram testados como materiais de 
base para microencapsulação: A mistura que compreende goma de guar, 
inulina, Dextrose, óleo de girassol e Tween 80; e a mistura que compreende 
goma xantana, maltodextrina, sacarose, óleo de girassol e Tween 80. Para 
testar a viabilidade do biscoito foram feitos testes para avaliar a resistência ao 
baixo pH e a capacidade de tolerância dos microrganismos probioticos para 
alta a concentração de bile. O estudo mostrou o biscoito como uma matriz 
aceitável para incorporação de probióticos, mostrando tolerância aos sais 
biliares e ao baixo ph. Os materiais de parede de microencapsulação composto 
de goma guar e goma xantana se mostraram muito eficazes para a fabricação 
e manutenção do alto número de microcápsulas probióticas secas viáveis. 
Porém avaliando os parâmetros físicos e a viabilidade das células é necessário 
a melhora dos resultados para além de 8 semanas para suprir a necessidades 
do mercado que exige mais tempo de viabilidade. 

Na pesquisa de RUSU et al. (2017) foi estudada a possibilidade da 
obtenção de probióticos na forma de pó, o qual foi implementado em uma 
sobremesa vegana. No estudo, o probiótico selecionado foi o Lactobacillus 
plantarum ATCC 8014, as células probióticas foram microencapsuladas pela 
técnica de spray drying, onde foi utilizado alginato de sódio e caseína como 
material encapsulante. As microcápsulas foram submetidas a testes para 
avaliar sua eficácia durante o processo gastrointestinal e para determinar a 
viabilidade celular. Devido aos baixos níveis de água do pó, notou-se um 
aumento no tempo de armazenamento e a viabilidade se manteve praticamente 
constante durante 5 meses de estocagem. 

De acordo com o estudo de SILVA (2016), o chocolate amargo além do 
potencial para um novo alimento funcional, devido seu caráter antioxidante, 
também tem se mostrado como uma opção de matriz carreadora para o 



 
 

 

Lactobacillus acidophilus LA3 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLC1 
nas formas livres e encapsuladas. Foram feitos testes para verificar a influência 
da quantidade de chocolate e probióticos, a viabilidade das células durante a 
estocagem e armazenamento, testes in vitro simulando o sistema 
gastrointestinal, e também as características físico-químicas. As cepas 
liofilizadas de Lactobacillus acidophilus LA3 e Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BLC1 foram incorporadas ao caldo MRS e microencapsulados pela 
técnica de spray chilling e interação eletrostática, ambas foram eficazes para 
proteção do microrganismo, porém o resultado de células viáveis foi maior na 
técnica de spray chilling. Durante o teste de viabilidade na estocagem e 
armazenamento foi possível notar a viabilidade dos probióticos por 120 dias a 
25ºC, mostrando que o chocolate amargo é uma excelente opção de matriz 
carreadora. 

4. CONCLUSÕES 
Diante dos estudos levantados no período de 2015-2020, foi demonstrado 

o interesse dos pesquisadores em apresentar novas conformações de produtos 
probióticos, mostrando dessa forma, a possibilidade de ampliação de produtos 
funcionais contendo probióticos no mercado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Metabólitos secundários conhecidos como fenazinas são compostos 

aromáticos nitrogenados produzidos em especial por bactérias dos gêneros 
Pseudomonas e Streptomyces (LAURSEN; NIELSEN, 2004). Devido a suas 
características biológicas e propriedades redox, essas têm sido empregadas em 
diferentes áreas da biotecnologia, como por exemplo, no controle biológico de 
pragas, e na construção de dispositivos eletroquímicos e biossensores 
(CHINCHOLKAR; THOMASHOW, 2013; PIERSON L.; PIERSON E., 2010). 
Apesar de existirem rotas químicas para sua produção, tais processos 
apresentam altos custos e baixa produtividade (CHELUVAPPA, 2014). Dessa 
forma, o uso de microrganismos tem se mostrado como uma alternativa para 
síntese em maiores escalas. Como exemplo, a fenazina-1-ácido carboxílico 
(PCA), precursora chave de outras fenazinas e produto de interesse neste 
trabalho, tem sido produzida na linhagem geneticamente modificada de 
Pseudomonas aeruginosa M18. A molécula se destaca por atividades 
antifúngicas e antibacterianas, sendo registrada como princípio ativo do 
biopesticida “Shenquimicyn” (CEZAIRLIYAN et al., 2013; HU et al, 2005). Sua 
biossíntese e das demais fenazinas é realizada a partir do corismato, que é o 
produto final da via do chiquimato, por meio do cluster gênico phzABCDEFG, 
proveniente de P. aeruginosa (CHINCHOLKAR; THOMASHOW, 2013).  

Atualmente, existem diferentes estudos de otimização para produção de PCA 
voltados a organismos naturalmente produtores que, no entanto, são 
patogênicos e de baixa produtividade (PIERSON L.; PIERSON E., 2010). Por 
outro lado, muitos alvos para aumento da biossíntese de compostos aromáticos, 
derivados da via do chiquimato, encontram-se reportados em literatura 
(HUCCETOGULLARI et al., 2019), mas ainda não foram explorados na produção 
de fenazinas.  

Neste trabalho, propomos a superexpressão de dois desses alvos, as 
enzimas TktA e PpsA, em uma linhagem não patogênica de Escherichia coli 
carregando o operon phz para produção heteróloga de PCA. As enzimas-alvo 
atuam na formação dos precursores iniciais da via do chiquimato e, por meio da 
superexpressão individual e em conjunto das enzimas, visamos avaliar o efeito 
das mesmas na síntese heteróloga de PCA. 

 
 
 

 



 
 

2. METODOLOGIA 
 

Os genes tktA e ppsA foram clonados individualmente e em conjunto no 
plasmídeo pRSM4 e transformados em células parentais de E. coli QH4, 
linhagem com deleções ΔtyrA, ΔpheA (HUANG et al., 2013), com o plasmídeo 
pETM7_phzABGFCDE (genes clonados de P. aeruginosa para síntese de PCA). 
Os plasmídeos utilizados são derivados da série ePathBrick vectors (XU et al., 
2012) após a substituição do promotor T7 pelo promotor lacUV5. Na 
configuração monocistrônica (pRSM4_tktA_ppsA) cada gene é precedido pelo 
promotor e seguido por um terminador, e na configuração de pseudo-operon 
(pRSM4_ppsA_tktA) cada gene é precedido pelo promotor, mas ambos 
compartilham o mesmo terminador. As duas configurações foram construídas 
para combinação dos genes no vetor. O cultivo em duplicata das linhagens em 
comparação com a parental foi realizado em erlenmeyers, meio TB + 2% glicerol, 
30º C, 220 rpm, com indução por IPTG 1 mM. Quantificou-se glicerol e PCA por 
HPLC (KERN; NEWMAN, 2014) e biomassa por leitura de absorbância a 600 
nm. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com exceção da linhagem com ppsA superexpresso individualmente, todas 
as outras apresentaram produção superior à parental (QH4), como pode ser 
observado na figura 1. 

 
Figura 1: Concentração máxima de PCA atingida por cada linhagem 

        
Foram obtidas a concentração máxima de biomassa, velocidade específica 

máxima de crescimento (µ
𝑚𝑎𝑥

), o fator de conversão de substrato em produto 

(Y
𝑝/𝑠

) e produtividade volumétrica (P𝑝) para cada uma das linhagens, conforme 

apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados de produtividade e crescimento celular 
 

Linhagem Biomassa (𝒈 𝑳)⁄  µ𝒎𝒂𝒙(𝒉
−𝟏) Y𝒑/𝒔 (𝒎𝒈 𝒈)⁄  P𝒑 (𝒎𝒈 𝑳. 𝒉)⁄  

QH4 14,9 0.67 12,9 9,8 
tktA 13,1 0,62 35,1 25,5 
ppsA 10,2 0,56 7,9 8,9 

Monocistrônico 14,8 0,55 24,0 16,6 
Pseudo-operon 14,9 0,52 24,2 19,1 

 
A superexpressão de PpsA prejudicou a produtividade e crescimento 

celular, visto que no grupo com a enzima codificada individualmente, foi 
observada a redução em todos os parâmetros analisados, em relação à parental. 
Devido a isso, as maiores concentrações de PCA apresentadas pelas linhagens 
monocistrônica e pseudo-operon (em relação à parental) foram justificadas pela 
presença de TktA. Uma possível sobrecarga metabólica gerada pela síntese 
proteica de PpsA pode estar relacionada com os resultados observados. Para a 
linhagem com TktA superexpresso individualmente, os valores de biomassa e 
µ
𝑚𝑎𝑥

 foram próximos aos atingidos pela parental, mostrando que a modificação 

não prejudicou o crescimento celular. A linhagem gerou alto impacto na produção 
da molécula alvo, com concentração 178% maior em relação à parental. Por fim, 
seus valores de Y𝑝/𝑠 e P𝑝 calculados evidenciaram um grande aproveitamento 

do substrato direcionado à síntese de PCA. Tal observação foi justificada frente 
às reações da enzima TktA, associadas a um melhor aproveitamento de 
intermediários glicolíticos via formação de eritrose-4-fosfato (E4P), precursor da 
via do chiquimato. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A superexpressão de TktA, envolvido na disponibilização de E4P, 

precursor da via do chiquimato, levou a um grande aumento na produção de PCA 
em E. coli, sem prejudicar seu crescimento. Já a superexpressão de PpsA 
diminuiu a concentração da molécula alvo e prejudicou o crescimento das 
células. Novos alvos de superexpressão, deleção e modificações enzimáticas 
estão sendo estudados na tentativa de se obter maiores incrementos na 
produção de PCA.  
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1. INTRODUÇÃO 

  
 Nas últimas décadas, surtos de infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS) associados à Acinetobacter baumannii têm sido relatados no 
mundo todo. A. baumannii é um patógeno oportunista encontrado em ambiente 
hospitalar, afetando principalmente pacientes imunocomprometidos em 
unidades de terapia intensiva (UTIs) (WIELAND, 2018; ALMASAUDI, 2018). 
São associados a infecções nas vias respiratórias, ferimentos e trato urinário e, 
frequentemente, causam quadros de septicemia (MURRAY, 2017). Além disso, 
a resistência à múltiplas drogas (RMD) nessa espécie representa um problema 
de saúde pública, uma vez que na atualidade ela mostra-se pan-resistente, ou 
seja, resistente a todos os antimicrobianos disponíveis, esgotando as opções 
terapêuticas (LEE, 2017).  

Nesse contexto, os produtos obtidos a partir das plantas, principalmente 
os óleos essenciais (OE), têm demonstrado efetividade em diversos estudos 
pela busca e desenvolvimento de novas terapias antimicrobianas (DJIHANE, 
2017; SEMENIUC, 2017). Os OE são oriundos do metabolismo secundário das 
plantas e tem sua atividade antimicrobiana atribuída principalmente aos 
terpenóides presentes em sua composição. Devido as variações ocorridas em 
sua composição, ocasionadas de acordo com a temperatura, sazonalidade, 
entre outras influências, substâncias isoladas podem agir como uma alternativa 
para contornar esses problemas (AMARAL, 2015).   

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação do 
carvacrol, uma substância fenólica presente em espécies das famílias 
Lamiaceae, como no orégano (Origanum vulgare L.) e no tomilho (Thymus 
vulgaris L.), frente à cepa padrão ATCC19606 e isolados clínicos de 
Acinetobacter baumannii. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular 
de Micro-organismos, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Instituto 
de Biologia, Universidade Federal de Pelotas. Foram testados três isolados 
multirresistentes de A. baumannii (Ab2, Ab15 e Ab47) e a cepa padrão 
ATCC19606. O carvacrol (Sigma-Aldrich®) utilizado neste estudo foi preparado 
em uma solução estoque na concentração de 224 mg.mL-1 em caldo BHI (Brain 
Heart Infusion – Kasvi®), acrescido de Tween 80 (Sigma-Aldrich®) à 1%.  



 
 

Os inóculos bacterianos foram preparados a partir da suspensão de 
culturas recentes (18-24h) em solução salina (0,9%), sendo sua concentração 
ajustada a 104 UFC.mL-1 para realização dos testes. A Concentração Mínima 
Inibitória (CMI) foi determinada através da técnica de microdiluição em caldo 
(CLSI, 2020). Foram feitas diluições de razão dois da solução estoque de 
carvacrol em caldo Muller-Hinton (MH) (Kasvi®) acrescido de Tween 80 
(Sigma-Aldrich®) 1% variando as concentrações de 0,109 à 56 mg.mL-1, em 
seguida foram adicionados 50 μL do inóculo bacteriano e as placas incubadas 
a 37°C por 24h. Foram utilizados como controles somente o meio de cultivo 
(negativo), meio de cultivo acrescido do inóculo (positivo) e ainda um controle 
de esterilidade do carvacrol. Após o período de incubação, foram adicionados 
10 μL de Resazurina 0,02% (Sigma-Aldrich®) em todos os poços, no qual o 
surgimento da coloração rosa indicou possível viabilidade celular bacteriana. O 
sendo os testes realizados em triplicata.  

A determinação da Concentração Mínima Bactericida (CMB) foi 
realizada a partir dos resultados da CMI, onde foi coletada uma alíquota dos 
poços que apresentaram inibição do crescimento bacteriano e inoculada em 
placas contendo Ágar MH. As placas foram incubadas à 37ºC por 24h, para 
avaliar se as concentrações se demonstraram bacteriostáticas ou bactericidas.  

O ensaio de tempo de morte (Time-kill) foi realizado através da 
contagem de células viáveis, de acordo com a metodologia proposta por 
Daniel-Jambun et al. (2019). O composto foi testado em quatro concentrações 
distintas, sendo elas: 1/4xCMI, 1/2xCMI, 1xCMI e 2xCMI. Os inóculos 
bacterianos foram submetidos a essas concentrações e foram realizadas 
contagens nos tempos 0h, 1min, 10min, 20min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h e 24h, 
sendo semeadas por gota em Ágar MacConkey (Kasvi®), seguido de 
incubação à 37°C por 24h. Uma cultura bacteriana sem a adição do carvacrol 
foi utilizada como controle do crescimento bacteriano.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados encontrados na determinação da CMI e CMB do carvacrol 
podem ser visualizados na Tabela 1. É possível observar que foram obtidos os 
mesmos resultados para os três isolados clínicos e para a ATCC19606 de A. 
baumannii, sendo a CMI de 1,75 mg.mL-1, enquanto a CMB foi de 3,5 mg.mL-1.  
 
Tabela 1.  Resultados da CMI e CMB para os isolados e a ATCC 19606 de A. 
baumannii. 
 
 

 
 
 
 
MONTAGU et al. (2016), avaliando a ação in vitro do carvacrol (Sigma-

Aldrich®) frente a cepa padrão ATCCBAA-1710 de A. baumannii, encontraram 
resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo, com valores de CMI 
de 0,16 mg.mL-1. HASSANNEJAD et al. (2019), em seus estudos com 
carvacrol, obtiveram CMI nas concentrações 0,04 mg.mL-1 e 0,025 mg.mL-1, 

A. baumannii            CMI (mg.mL-1)          CMB (mg.mL-1)  

ATCC 19606                      1,75                           3,5 
Isolado Ab02                      1,75                           3,5 
Isolado Ab15                      1,75                           3,5 
Isolado Ab47                      1,75                           3,5 



 
 

para isolados clínicos e a mesma cepa padrão de A. baumannii utilizada em 
nosso estudo, respectivamente.  

Com relação ao ensaio de tempo de morte, os resultados estão 
demonstrados na Figura 1. Observou-se que o carvacrol matou todas as cepas 
bacterianas testadas a partir do início do tratamento, em todas as 
concentrações avaliadas. 
 
Figura 1. Avaliação do tempo de morte de cepa padrão e isolados clínicos 
multirresistentes de A. baumannii, frente a diferentes concentrações de 
carvacrol. 

 
 Diferente do nosso estudo, MONTAGU et al. (2016) não encontraram 
ação bactericida para o carvacrol no ensaio de tempo de morte utilizando a 
concentração de 0,21 mg.mL-1 para a ATCCBAA-1770 de A. baumannii, apesar 
disso, observou ação bacteriostática após 6h.  
 Segundo KACHUR et al. (2019), a ação bactericida do carvacrol decorre 
da hidrofobicidade que compostos aromáticos apresentam. Devido à sua 
lipofilia elevada, o carvacrol se insere nas membranas das bactérias causando 
alterações em suas propriedades físico-químicas, podendo acarretar em sua 
destruição. Dessa forma, o carvacrol demonstra um bom potencial in vitro 
contra isolados multirresistentes de A. baumannii, podendo ser uma fonte para 
futuras explorações farmacológicas, a fim de minimizar o impacto que esses 
micro-organismos RMD causam na saúde pública.  
   

4. CONCLUSÕES 

  
 De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, foi possível 
observar que o carvacrol demonstrou atividade bacteriostática e bactericida in 
vitro, frente a cepa padrão e isolados clínicos multirresistentes de A. baumannii, 
nas concentrações de 1,75 e 3,5 mg.mL-1, respectivamente. Contudo, apesar 



 
 

dos resultados serem animadores, considera-se importante a realização de 
mais testes a fim de comprovar a eficácia do composto e sua exploração como 
alternativa antibiótica contra micro-organismos multirresistentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Listeria monocytogenes é um patógeno de importância em alimentos e é o 
agente etiológico da listeriose em humanos, a qual, apesar de rara, possui alta 
taxa de letalidade, entre 20 e 30% dos casos. Essa doença pode cursar com 
sintomas severos, principalmente em gestantes, idosos, imunocomprometidos 
e recém-nascidos (CDC, 2016; WHO, 2018). Além disso, a distribuição de L. 
monocytogenes no ambiente é ubiquitária, podendo ser isolada de diversos 
pontos da cadeia produtiva de alimentos e de alimentos prontos para o 
consumo (SCHEINBERG et al., 2014). 

Como maneira de eliminar micro-organismos do ambiente de 
processamento e equipamentos, a indústria de alimentos opta pela utilização 
de sanitizantes e a escolha é realizada de acordo com custo, efetividade e 
modo de aplicação (SILVA et al., 2017). Mesmo com medidas rígidas de 
higiene e sanitização, L. monocytogenes foi detectada em amostras de beef 
jerky e linha de processamento de beef jerky, ressaltando, assim, a 
necessidade de avaliar a resistência da bactéria frente aos sanitizantes 
(CORADINI et al., 2018). Beef jerky é um produto cárneo (bovino), 
termicamente processado e seco, pronto para o consumo, que tem sido 
amplamente exportado para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Japão 
(CORADINI et al., 2018).  

Espécies de Listeria, incluindo isolados de L. monocytogenes de origem 
alimentar, geralmente são suscetíveis aos agentes antimicrobianos, no entanto, 
a exposição sucessiva a esses agentes, faz com que algumas estirpes 
adquiram genes de resistência, principalmente aqueles localizados em 
elementos genéticos móveis (MORVAN et al., 2010). Associado à resistência a 
antimicrobianos, os genes podem levar ao desenvolvimento de resistência 
cruzada à sanitizantes (KATHARIOS-LANWERMEYER et al., 2012). 

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi determinar o perfil fenotípico 
de resistência à antimicrobianos e sanitizantes em isolados de L. 
monocytogenes provenientes de beef jerky e linha de processamento de beef 
jerky, avaliando 16 antimicrobianos e os compostos cloreto de benzalcônio, 
clorexidine, hipoclorito de sódio e ácido peracético. 

 
2. METODOLOGIA 

Micro-organismos 



 
 

Foram utilizados seis isolados de L. monocytogenes provenientes de beef 
jerky (n=2) e linha de processamento de beef jerky (n=4) previamente 
identificados e pertencentes ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial (DCTA/FAEM/UFPel). 

Teste de susceptibilidade a antimicrobianos 
Os isolados de L. monocytogenes foram submetidos ao teste de disco 

difusão em ágar de acordo com as recomendações do Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI, 2017). Os seguintes discos de antimicrobianos foram 
utilizados: amicacina (30 µg), ampicilina (10 µg), cefoxitina (30 µg), 
ciprofloxacina (5 µg), cloranfenicol (30 µg), clindamicina (2 µg), eritromicina (15 
µg), gentamicina (10 µg), meropenem (10 µg), ácido nalidíxico (30 µg), 
penicilina G (10 U), rifampicina (5 µg), estreptomicina (10 µg), 
sulfametoxazol+trimetoprima (23,75 µg+1,25 µg), tetraciclina (30 µg) e 
vancomicina (30 µg) (Laborclin, Brazil). Multirresistência foi definida como 
resistência a três ou mais classes de agentes antimicrobianos. 

Concentração inibitória mínima (CIM) para sanitizantes 
Foi realizado o teste de CIM para o cloreto de benzalcônio (Sigma-

Aldrich©, Irvine, UK), clorexidine (Sigma-Aldrich©, Irvine, UK), hipoclorito de 
sódio (Dinâmica Química Contemporânea Ltda, Brasil) e ácido peracético 
(Proc9 Indústria, Brasil) de acordo com as especificações do CLSI, com 
pequenas modificações (CLSI, 2017). Os isolados foram cultivados em ágar 
Triptona de Soja (TSA, Oxoid, UK) a 37 ºC por 24 horas. Após a incubação, 
foram preparadas suspensões bacterianas em solução salina a 0,85% (p / v) 
(Synth, Brasil), utilizando a escala McFarland número 2 (6 x 108 UFC.mL-1). As 
placas de microtitulação (CralPlast, Brasil) foram preenchidas com as 
suspensões bacterianas e com caldo Mueller-Hinton (MH, Oxoid, UK) na 
proporção de 1:9, utilizando concentrações variáveis dos compostos (de 0,25 a 
2048 mg.L-1), com incubação a 37 ºC por 24 horas. A CIM foi definida como a 
menor concentração que impede o crescimento visível dos isolados. Os 
experimentos foram realizados em três repetições. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os isolados de L. monocytogenes demonstraram resistência a 
clindamicina, eritromicina, meropenem, rifampicina, sulfametoxazol + 
trimetoprima e tetraciclina, com um isolado demonstrando resistência adicional 
à amicacina. A resistência intrínseca a cefoxitina e ácido nalidíxico foi 
confirmada. Todos os isolados foram classificados como multirresistentes. Os 
valores da CIM dos sanitizantes avaliados podem ser observados na Tabela 1. 
Embora não existam valores de referência que definam a resistência de micro-
organismos aos sanitizantes, a multiplicação dos isolados foi observada 
mesmo em altas concentrações dos compostos avaliados. 

A detecção de isolados de L. monocytogenes multirresistentes a 
antimicrobianos é uma preocupação em saúde pública, que pode levar a falhas 
no tratamento da listeriose e a disseminação de genes de resistência entre 
populações bacterianas. Os elevados valores da CIM observados para os 
sanitizantes são preocupantes para a indústria de alimentos, haja vista a 
comum utilização destes compostos para a sanitização de plantas 
processadoras de alimentos (LEE & HUANG, 2019), principalmente o ácido 
peracético e o hipoclorito de sódio, os quais são autorizados pela resolução 



 
 

RDC n° 14/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
(BERNARDI et al., 2018). A frequente exposição e a utilização em 
concentrações inadequadas podem promover o desenvolvimento de resistência 
a esses compostos (ALLEN et al., 2016). 

Um estudo desenvolvido no Brasil investigou a resistência a sanitizantes 
em isolados de L. monocytogenes multirresistentes a antimicrobianos, de um 
abatedouro de frangos para exportação. Os autores observaram 
susceptibilidade ao cloreto de benzalcônio, clorexidine e hipoclorito de sódio e 
resistência ao ácido peracético (CARVALHO et al., 2019). Na Itália, um estudo 
constatou susceptibilidade ao peróxido de hidrogênio, ácido acético e ácido 
peracético em L. monocytogenes e L. innocua provenientes de uma planta de 
processamento de gorgonzola e fazendas leiteiras (COSTA et al., 2018). 

 
Tabela 1. Perfil de resistência a antimicrobianos e concentração inibitória 
mínima (CIM) de diferentes sanitizantes em isolados de Listeria 
monocytogenes proveniente de amostras de beef jerky. 

Isolado 
 

Origem 
Perfil de resistência 
a antimicrobianos 

CBa CXb HSc APd 

CIM 
(µg.mL-1) 

CIM 
(µg.mL-1) 

CIM 
(µg.mL-1) 

CIM 
(µg.mL-1) 

L02 BJ* CLI-ERY-MER-RIF-SUT-TET 64 8 > 2048 > 2048 

L03 BJ CLI-ERY-MER-RIF-SUT-TET 128 8 > 2048 > 2048 

L04 Linha de 
processamento de BJ 

CLI-ERY-MER-RIF-SUT-TET 128 16 > 2048 > 2048 

L05 Linha de 
processamento de BJ 

CLI-ERY-MER-RIF-SUT-TET 64 8 > 2048 > 2048 

L06 Linha de 
processamento de BJ 

AMK-CLI-ERY-MER-RIF-
SUT-TET 

64 8 > 2048 > 2048 

L07 Linha de 
processamento de BJ 

CLI-ERY-MER-RIF-SUT-TET 64 16 > 2048 > 2048 

* Beef jerky  
aCB: cloreto de benzalcônio; bCX: clorexidine; cHS: Hipoclorito de sódio; dAP: ácido peracético. 

 
4. CONCLUSÕES 

Perfis de multirresistência a antimicrobianos e elevados valores de CIM 
dos sanitizantes foram observados entre os isolados de L. monocytogenes 
provenientes de beef jerky e linha de processamento de beef jerky. Os 
resultados são preocupantes no que se refere à saúde do consumidor e às 
práticas de sanitização das indústrias de alimentos, apontando necessidade de 
cautela quanto ao uso desses compostos. Ademais, os resultados evidenciam 
a necessidade e importância de estudos acerca dos genótipos de resistência e 
multirresistência a antimicrobianos e sanitizantes, bem como possível 
transferência horizontal dos genes. 
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1. INTRODUÇÃO

      O alho-poró (Allium ampeloprasum L.) também conhecido como alho-porro
ou alho-francês pertence ao grupo das hortaliças de bulbos e à família das
Aliáceas, a mesma do alho, cebola e cebolinha (Embrapa, 2010).  O seu cultivo
teve origem na Ásia Central e desde a antiguidade era utilizado como alimento
ou medicamento. No século XXI, o alho-poró continua sendo muito pesquisado
devido às  qualidades nutricionais  e  terapêuticas,  no  Brasil tem a  produção
concentrada nos Estados da região Sul e Sudeste (Fonseca et al., 2014).
       Cada vez mais, a segurança dos alimentos é tida como alvo de discussão
em muitos  estudos,  sendo relevante  tanto  para  o  consumidor,  quanto  para
fornecedor.  Salmonella  spp.  é  um  dos  microrganismos  mais  amplamente
distribuídos  na  natureza,  sendo  o  homem  e  os  animais  seus  principais
reservatórios  naturais  (Shinohara  et  al.,  2008). A salmonelose  é  uma  das
doenças transmitidas por  alimentos (DTA)  mais preocupantes para a saúde
pública em todo o mundo, pelas suas características endêmicas e pelo seu
controle  depender  muito  da  ação  humana,  visto  que  o  homem  pode  ser
disseminador dessa bactéria (Silva & Bitello, 2016).

2. METODOLOGIA

Foram coletadas  40  amostras  de  100  gramas  de  alho  poró,  vegetal
considerado como “condimento” ou “tempero”, muito utilizado na gastronomia
brasileira. As amostras foram adquiridas em feiras livres da cidade de Pelotas-
RS. A cada coleta eram adquiridas, na forma como eram comercializadas, duas
amostras, totalizando 20 coletas no período de março de 2018 a março de
2020.
   As  análises  microbiológicas  foram  realizadas  de  acordo  com  as
recomendações  propostas  pela  American  Public  Health  Association  (APHA)
(Downes & ito, 2001) com modificações. 

As amostras foram pesadas e identificadas assepticamente. Para o isolamento
de  Salmonella spp.  foi  realizado  pré-enriquecimento  em  água  peptonada



tamponada a 37°C por 24 horas, enriquecimento seletivo em Caldo Rappaport-
Vassiliadis a 42°C por 24 horas e Caldo Tetrationato a 37°C por 24 horas. Em
seguida,  foi  feito  semeadura  em  placas  de  Ágar  Desoxicolato-Lisina-Xilose
(XLD) e Ágar Hektoen-Enteric (HE), sendo ambos incubados por 24 horas a
37°C. Colônias típicas foram submetidas à identificação bioquímica em Ágar
Tríplice Ferro (TSI), Ágar Lisina Ferro (LIA) e Ágar Urease a 37°C por 24 horas.
As  amostras  que  apresentaram  reação  bioquímica  característica  foram
submetidas à identificação sorológica, utilizando-se os soros polivalentes anti-
salmonella somático e flagelar (Probac).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela  1  estão dispostos  os  resultados obtidos para  e coliformes
termotolerantes em amostras de alho poró.

Tabela 1- Pesquisa de Samonella spp. em 40 amostras de alho poró vendidos

em feiras livres da cidade de Pelotas-RS, Brasil, 2018-2020.

Amostra (n) Salmonella spp. n (%)*
Alho poró (40) 2 (10)
n – número de amostras analisadas. 

 *Amostras com a presença de Salmonella spp.

     Das 40 amostras  de Alho Poró  analisadas,  duas (10%) apresentaram
contaminação por Salmonella spp., segundo a RDC nº12 de 2001, estabelece
que  Salmonella  spp. em raízes, tubercúlos e similares  deve ser ausente em
25g. Embora haja poucas pesquisas referentes a contaminação do Alho Poró,
a observação de alimentos diferentes relacionados ao mesmo microrganismo
permitiu  concluir  que  a  manipulação  inadequada  durante  a  manipulação

alimentos é o principal  fator de contaminação (Kottwitz et al., 2008) e esta
pode ser a provável causa da presença de Salmonella em duas amostras.
   Considerando  que  as  salmoneloses  são  as  grandes  responsáveis  pela
maioria  das  infecções  alimentares  humanas  (Tirolli  &  Costa,  2006)  os
resultados  encontrados  denotam  um  risco  potencial  e  a  necessidade  de
adequação as boas práticas de manipulação neste tipo de produto.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se, portanto, que a presença de  Salmonella verificada nas amostras
denota uma situação preocupante, ficando claro a necessidade de melhoria
dos métodos de higiene e sanidade na manipulação deste tipo de produto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta o crescimento e 
popularização de alimentos prontos pra consumo no nosso país (IBGE, 2019). 
Essa categoria engloba os alimentos preparados, pré-cozidos ou cozidos, que 
para o seu consumo não necessitam da adição de outros ingredientes e não 
são submetidos a nenhum tipo de tratamento térmico capaz de reduzir, ou 
eliminar, possíveis patógenos presentes (BRASIL, 2005; CFS, 2014).  

O sushi é um alimento pronto para consumo, tradicional da cultura 
japonesa. É constituído, principalmente, por pescado cru, podendo, ou não, 
apresentar arroz cozido e alga marinha (LORENTZEN et al., 2012). Além de 
ser servido sem cocção, o sushi é muito manipulado, o que potencializa a 
possibilidade de contaminação do produto por micro-organismos patogênicos 
(LIANG et al., 2016; RAMIRES et al., 2020). 

Dentre as bactérias de interesse em alimentos, destaca-se Listeria 
monocytogenes, patogênica para humanos e animais, psicrotrófica, anaeróbia 
facultativa e de distribuição ubiquitária (OIE, 2018). A infecção causada por 
esse patógeno é denominada listeriose, a qual pode cursar com sintomatologia 
branda, podendo evoluir para sintomas mais graves, em casos de infecção 
sistêmica (LEPE, 2020). Um estudo recente, na União Europeia, demonstra 
que mais de 90% dos casos de listeriose sistêmica são causados pela ingestão 
de alimentos prontos para consumo contaminados com L. monocytogenes 
(EFSA, 2018). Em gestantes, idosos, recém-nascidos e imunocomprometidos, 
a doença pode ser fatal, atingindo até 30% de taxa de letalidade (MILLIOTS & 
BIER, 2003; LEPE, 2020).  

O estudo epidemiológico das Doenças Transmitidas por Alimentos é de 
extrema importância, tornando possível correlacionar isolados bacterianos 
obtidos de pessoas doentes, de alimentos contaminados e dos locais onde os 
alimentos são produzidos, identificando as prováveis fontes de contaminação 
e/ou a persistência de um micro-organismo nos ambientes de processamento 
de alimentos (CDC, 2016). Nesse sentido, a técnica denominada eletroforese 
em gel de campo pulsado (pulsed-field gel electrophoresis - PFGE) é 
considerada o padrão-ouro para o estudo da diversidade genética de L. 
monocytogenes (NEOH et al., 2019; BARRIA et al., 2020; D’ARRIGO et al., 
2020).  

Frente ao exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
diversidade genética de seis isolados de L. monocytogenes, provenientes de 



 
 

sushis comercializados em dois estabelecimentos especializados em culinária 
japonesa, do município de Pelotas, Rio Grande do Sul.  

 
 

2. METODOLOGIA 

Foram avaliados seis isolados de L. monocytogenes, previamente 
caracterizados, provenientes de sushis comercializados em dois 
estabelecimentos (A e B), no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. 
(RAMIRES et al., 2016). A avaliação da diversidade genética foi realizada pela  
técnica de PFGE, utilizando as enzimas de restrição AscI e ApaI (New England 
BioLabs®), assim como descrito por Graves e Swaminathan (2001). Os 
produtos de macrorrestrição foram separados por PFGE, em CHEF-DR II 
(BioRad®), totalizando 20 horas de corrida. O gel obtido foi corado com 
GelRed™ (Biotium) e os padrões de bandas observados foram analisados 
usando BioNumerics 7.1 (Applied Maths), com o critério de 1,5% de 
similaridade entre as bandas. Salmonella Braenderup H9812 foi usado como 
marcador de referência. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A técnica de PFGE é amplamente utilizada na área de alimentos para 
rastrear e monitorar contaminações persistentes por patógenos bacterianos em 
todas as estapas de produção (NEOH et al., 2019; D’ARRIGO et al., 2020). Os 
seis isolados de L. monocytogenes foram submetidos à essa tecnica, 
resultando em quatro perfis distintos de macrorrestrição. Quatro isolados 
oriundos do estabelecimento A, exibiram três diferentes perfis de 
macrorestrição (PI, PII, PIII), enquanto apenas um perfil de macrorrestrição foi 
evidenciado entre os dois isolados provenientes do estabelecimento B. O perfil 
PIII agrupou dois isolados do estabelecimento A, enquanto no perfil PIV, foram 
agrupados dois isolados do estabelecimento B. Esse resultado indica a 
persistência de L. monocytogenes nos dois estabelecimentos avaliados, haja 
vista que cada isolado foi obtido a partir de coletas realizadas em dias 
diferentes, com intervalo de pelo menos um mês entre cada uma delas. A 
persistência de L. monocytogenes deve-se, provavelmente, à capacidade do 
patógeno de formar biofilme em diferentes superfícies de equipamentos e 
utensílios, os quais entram em contato com os alimentos constituintes do sushi, 
propiciando a contaminação contínua do produto (MIAO et al., 2019). No 
presente estudo,  verificou-se baixa similaridade genética entre os três perfis de 
macrorrestrição dos isolados provenientes do estabelecimento A e do perfil 
obtido no estabelecimento B (25,4%).  

Barria et al. (2020) estudaram a diversidade genética de 52 isolados de L. 
monocytogenes provenientes de amostras de queijos artesanais e do ambiente 
de processamento, de cinco diferentes produtores no Chile. Os autores 
descreveram a persistência do patógeno nos estabelecimentos, tendo em vista 
que identificaram os mesmos perfis de macrorrestrição em diferentes datas de 
coletas, assim como foi observado neste estudo.  Além disso, os autores 
sugeriram que essa persistência ocorreu devido a falhas nas práticas de 
limpeza e saneamento implementadas pelos produtores, as quais foram 
ineficientes para a erradicação de L. monocytogenes das instalações.  



 
 

A presença de uma grande variedade de isolados de L. monocytogenes 
com relação clonal foi descrita em 10 plantas de processamento   de presunto 
curado a seco, na Espanha (D’ARRIGO et al., 2020). Em nove delas houve a 
presença de isolados persistentes, os quais foram assim caracterizados por 
terem sido obtidos pelo menos quatro vezes, dentro do intervalo de dois anos. 
Um total de 26 perfis de macrorrestrição persistentes foram identificados. Dois 
perfis foram comuns a duas plantas de processamento, os quais foram 
identificados antes e depois da limpeza e desinfecção, além de serem isolados 
no produto final.  Esse resultado demonstra que isolados persistentes no 
ambiente de processamento de alimentos podem vir a contaminar o produto 
final, gerando perigo à saúde do consumidor, assim como foi observado neste 
estudo.  

No estabelecimento A foram identificados três diferentes perfis de 
macrorrestrição. A presença de diversos padrões de restrição indica múltiplas 
fontes de contaminação ao longo da linha de produção do alimento avaliado, 
indicando possível deficiência da limpeza e desinfecção do ambiente da planta 
de processamento (GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2019; DANTAS et al., 2019).  

 
4. CONCLUSÕES 

   Listeria monocytogenes provenientes de sushis apresentaram 
diversidade genética, o que indica contaminação do alimento por diversas 
fontes. Por outro lado, a relação clonal entre isolados obtidos de sushis 
provenientes de coletas diferentes, sugere a presença de uma fonte de 
contaminação persistente na linha de produção de sushi nos dois 
estabelecimentos avaliados. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A apicultura, prática já consolidada em diversos países, iniciou no Brasil 
nos anos 1800, com a introdução de colônias de Apis mellifera no Rio de 
Janeiro, sendo impulsionada no século XX, sobretudo a partir dos anos 70 e 80 
(SOUZA, 2007). Atualmente, traz destaque ao Brasil pela grande produção e 
exportação de mel, que é fruto exclusivo da atividade das abelhas 
(MALISZEWSKI, 2019; VIDAL, 2019). Muito além da prática econômica, a 
importância desses insetos também se deve ao fato de serem fundamentais 
para processos vitais no planeta, tais como a biodiversidade e polinização 
(REIS; ARAGÃO, 2015). No entanto, sua sanidade é ameaçada por inúmeros 
fatores, dentre eles, os agentes virais. A presença de vírus na colônia pode 
trazer diversas consequências, desde queda na produtividade até a morte em 
massa de abelhas, causando prejuízos ao produtor e ao ambiente polinizado 
por elas (VAN ENGELSDORP et al., 2009). 

O Brasil tem enfrentado graves perdas de colônias, sendo relatada a 
morte de meio bilhão de abelhas, sobretudo nos estados da região sul, que são 
responsáveis por boa parte da produção apícola no país (CASTILHOS et al., 
2019; GRIGORI, 2019). As causas permanecem incertas, havendo, no entanto, 
hipóteses a respeito do que teria afetado as colônias, como por exemplo, os 
vírus (CHAGAS et al., 2019). Dos agentes virais que afetam a saúde das A. 
mellifera, destacam-se: o vírus deformador de asas (Deformed wing virus, 
DWV), vírus da cria ensacada (Sacbrood bee virus, SBV), vírus da paralisia 
aguda das abelhas (Acute bee paralysis virus, ABPV), vírus da paralisia aguda 
israelense (Israeli acute paralysis virus, IAPV), vírus da realeira negra (Black 
queen cell virus, BQCV) e vírus da paralisia crônica das abelhas (Chronic bee 
paralysis virus, CBPV) (McMENAMIN et al., 2018). Assim, tendo em vista a 
escassez de dados sobre a ocorrência destes vírus no Brasil e a alta 
mortalidade de abelhas relatada na região sul do país, o objetivo do presente 
estudo foi investigar a presença de DWV, SBV, ABPV, IAPV, BQCV e CBPV 
em apiários da região sul. 

 
 
 

 



 
 

 

2. METODOLOGIA 
 

As amostras analisadas abrangeram cidades de dois estados do sul 
brasileiro. Foram obtidas 105 amostras de 16 apiários do estado do Rio Grande 
do Sul (RS), compreendendo os municípios de Piratini, Canguçu, Arroio do 
Padre, Capão do Leão e Pelotas; e 59 amostras de 11 apiários do estado de 
Santa Catarina (SC), dos municípios de São Carlos, Saudades, Flor do Sertão, 
São Miguel do Oeste, Formosa do Sul, Maravilha e Nova Erechim. Cada 
amostra foi composta por 30 abelhas de uma colmeia, coletadas 
aleatoriamente e mantidas sob refrigeração até a chegada ao Laboratório, 
quando foram congeladas à temperatura de -70oC. Após o congelamento, 
foram seccionados os abdomens de seis abelhas adultas, os quais foram 
macerados e homogeneizados com 1mL de TRIzol® (Life Technologies, 
Carlsbad, CA). Após esta etapa inicial, foi seguido o protocolo do TRIzol® para 
a extração de RNA, conforme instruções do fabricante.  

Após a extração do RNA, realizou-se a transcrição reversa para obtenção 
do DNA complementar (cDNA) com o kit iScriptTM (BioRad). Posteriormente, a 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foi realizada em dois multiplex, sendo 
amplificadas regiões específicas de três vírus em cada: o multiplex 1, para a 
detecção de SBV, CBPV e ABPV (TEIXEIRA et al., 2008; TSEVEGMID et al., 
2016) e o multiplex 2, para DWV, BQCV e IAPV (TEIXEIRA et al., 2008; HOU 
et al., 2014; TSEVEGMID et al., 2016). Todas as reações de PCR ocorreram 
em tubos do tipo eppendorf com volume final de 25μL, utilizando 1x de GoTaq® 
Colorless Master Mix (Fitchburg, Wisconsin, EUA), 0,4µM de cada primer e 2µL 
de cDNA (100 – 200ng). Os produtos da PCR foram revelados em gel de 
agarose 1,5%, utilizando o corante Blue Green Loading Dye I (Cotia, São 
Paulo, BR). Os géis foram visualizados sob luz UV após eletroforese por 40 
minutos sob 80V. 

Como controle endógeno, foi utilizado o GAPDH, com o objetivo de 
verificar a correta extração do RNA das amostras. Como controle positivo, 
foram utilizados fragmentos de genes sintéticos (gBlock®, Integrated DNA 
Technologies) e água ultrapura como controle negativo. As condições da PCR 
foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 3 minutos, seguida de 35 
ciclos de 94ºC por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos e 72ºC por 40 
segundos, seguidos de extensão final a 72ºC por 7 minutos. Amostras positivas 
foram purificadas com o kit PureLink® Quick Gel Extraction and PCR 
Purification (Thermo Fischer) e submetidas ao sequenciamento, utilizando o 
BigDye (TermoFisher), para confirmar a identidade dos vírus detectados. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram analisadas 164 amostras, obtidas de 27 apiários da região sul do 
Brasil, com o objetivo de detectar seis vírus que infectam Apis mellifera. Das 
amostras provenientes de SC, foram identificados o DWV (1/59) e BQCV (5/59) 
em amostras de Formosa do Sul, isolados e em coinfecção, representando 
1,69% e 8,47% das amostras desse estado, respectivamente. Os resultados 
demonstram que há circulação desses vírus em apiários de SC, apontando 
para a necessidade de mais estudos analisando sua prevalência e distribuição.  



 
 

 

Dos cinco municípios analisados do RS, quatro apresentaram amostras 
positivas para o BQCV (38/105), dois para o ABPV (3/105) e um para o DWV 
(1/105), representando 36%, 2,86% e 0,95% das amostras desse estado. 
Houve, também, a identificação de coinfecção por BQCV e ABPV, em um 
apiário de Piratini. Corroborando com nossos resultados, MURRAY et al. 
(2018) detectaram BQCV com maior incidência dentre os vírus detectados 
(BQCV, DWV e SBV) em amostras dos Estados Unidos, assim como ABOU 
KUBAA et al. (2018), que detectaram BQCV em 29% das amostras analisadas. 
Esse vírus pode provocar a morte de larvas e pupas de rainha, afetando 
seriamente o desenvolvimento da colônia (SPURNY et al., 2017), o que torna 
os resultados preocupantes. Amostras foram submetidas ao sequenciamento, 
confirmando a identidade dos vírus detectados.  
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados demonstram que há circulação de BQCV, ABPV e DWV em 
apiários do sul brasileiro, com destaque ao estado do RS, onde foi identificada 
alta infecção por BQCV. Esses dados colocam em alerta os apicultores da 
região, uma vez que esses agentes virais afetam a saúde e produção das 
abelhas, além de unirem-se às hipóteses a respeito das perdas de colônias.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A alimentação humana causa um grande impacto ambiental, em média, o 
Brasil produz 13 milhões de ton. de carne de frango por ano (AVISITE, 2018) 
com uma produção de resíduos de penas de aproximadamente 800 mil ton. 
anuais (ABPA, 2017). Sendo um resíduo de demorada degradação no 
ambiente, as penas são um grande problema para o descarte, porém, são 
compostas basicamente por queratina, que se apropriadamente processada 
pode ser convertida em diversos outros produtos com valor comercial, como 
por exemplo, suplementos alimentares, bioplásticos ou fibras têxteis. Diante da 
necessidade de soluções inovadoras para o aproveitamento das penas 
provenientes da criação industrial e a necessidade de ofertar insumos mais 
sustentáveis para a indústria têxtil e considerando o metabolismo microbiano 
na biocatálise, este trabalho visou o isolamento e seleção de microrganismos 
produtores de queratinases para degradação da rígida estrutura das penas e 
reaproveitamento deste resíduo. Para alcançar este objetivo, pelo de gato 
(substrato constituído basicamente por queratina e extremamente resistente à 
hidrólise) foi enterrado em microcosmo contendo solo cultivado com planta 
ornamental Capsicum annuum, uma vez que a densidade microbiana em 
rizosferas é elevada. Após 60 dias, amostras de solo foram retiradas e 
transferidas para meios de cultura contendo penas de frango ou pelo de gato 
como principal fonte de carbono, sendo este um meio de enriquecimento para 
queratinolíticos. A incubação ocorreu por 14 dias sob agitação, seguindo de 
isolamento dos microrganismos presentes por diluição, plaqueamento e 
esgotamento em meio Luria Bertani (LB) sólido. Os isolados foram incubados 
em meio contendo penas como principal fonte de carbono por 7 dias. A 
degradação de penas, assim como a concentração de proteína solúveis no 
meio de cultura foram analisadas e quantificadas. 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Isolamento de microrganismos queratínolíticos 
Foi incubado aproximadamente 1g de solo de Capsicum annuum 

contendo pelo de gato enterado em erlen com solução NaCl 0,85% e outro com 
solução NaCl 0,85% e pena de frango, apos 14 dias houve diluição e 
semeadura em placa de petri com meio LB sólido, codificadas como PGSP 
para o Erlen com somente solo e PSP para o Erlen com solo e pena. Feito re-



 
 

esgotamento com 10 microorganismos: PGSP01, PGSP2.1, PGSP2.2, 
PGSP3.1, PGSP3.2, PSP03, PSP1.1, PSP1.2, PSP2.1, PSP2.2. 

2.2 Seleção dos microrgasnismos em meio contendo penas como fonte 
de carbono 

Os microrganismos isolados foram incubados em 10mL de meio Lurian 
Bertani líquido durante 48hrs e após o crescimento microbiano cada pellet foi 
ressuspendido com NaCl 0,85% e incubado em 50mL de meio base de sais 
com 0,5g de penas de granja durante 7 dias. Os experimentos foram 
conduzidos em duplicata. 

2.3 Mensuração da degradação de penas 
Para mensurar a degradação final das penas foi feito a filtração do meio 

com papel de filtro qualitativo 12,5cm de diâmetro ao final o crescimento 
microbiano e feito um cálculo analitico com as variáveis: peso do filtro antes e 
depois da filtração. 

2.4 Determinação da concentração de proteína 
A concentração de proteínas foi determinada de acordo com o método de 

Lowry (Lowry et al., 1951). 
2.5 Zimografia 

A análise zimográfica foi realisada como descrito por Mazotto et al (2011) 
utilizando gelatina 1% como substrato, Tris-HCl 10 mM pH 7,4 como tampão de 
proteólise e período de incubação de 20 h a 37ºC.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram isoladas oito cepas de bactérias, diferenciadas por características 
coloniais, nomeadas como PGSP 01,  PGSP 2.2, PGSP 3.1, PGSP 3.2, PSP 
1.1, PSP 2.1, PSP 2.2 e PSP 03. Dentre as oito cepas isoladas, quatro 
apresentaram mais de 60% de degradação de penas, chegando a 80% para a 
amostra PGSP 01 em condições não otimizadas. A zimografia apresentou perfil 
de múltiplas bandas de peptidase para todas as cepas testadas, mesmo as 
cepas PSP 1.1 e PGSP 2.2 que degradaram menos de 10% das penas. 

 

. 
 

Figura 1. Porcentagem de degradação das bactérias, após 7 dias de cultivo em meio penas. 
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Figura 2. Concentração de proteínas no sobrenadante de cultura dos isolados de solo após 7 dias 

de cultivo em meio contendo 1% de penas de frango. 
 

 
 

Figura 3. Zimografia com substrato gelatina do sobrenadante de cultura dos isolado de solo 
após 7 dias de cultivo em meio penas. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O isolamento de microrganismos queratinilóticos de solos contendo 
queratina e o enriquecimento em meio penas ou pelos antes do plaqueamento 
levou a obtenção de relativamente poucas cepas, porém, todas produtoras de 
peptidases e alto aproveitamento de cepas com degradação eficiente de penas 
A cinética de produção e a otimização das condições de cultivo das amostras, 
assim como a suas identificações, serão as próximas etapas do projeto.  
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1. INTRODUÇÃO 
No final de 2019, autoridades chinesas informaram a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) sobre um surto viral que estava acontecendo em seu território, o 
qual, foi denominado temporariamente como 2019-nCov e respectivamente, 
recebeu o nome definitivo de Sars-Cov-2. Dias após, o vírus já estava sendo 
disseminado em grande maioria dos países do mundo. 
 
Segundo o ritmo de contaminação mundial, no dia 18 de março, a Secretaria 

Estadual da Saúde da Paraíba recebeu o exame de confirmação do primeiro 

caso de Covid-19 no estado. Tratava-se de um homem de 60 anos, que reside 

na capital, João Pessoa, com histórico de viagem para Europa, retornando ao 

Brasil no dia 29/02. Este paciente foi atendido pelo setor privado, esteve em 

isolamento domiciliar e, felizmente, se recuperou. Nesse momento, haviam 529 

casos confirmados em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde.  

Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o elevado grau de contágio do 

vírus e sua mortalidade, além de evidenciar as condutas tomadas pela 

Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba em tempos de pandemia. 

2. METODOLOGIA 
  
Trata-se de um estudo ecológico e epidemiológico, cujas analises foram feitas 

mensalmente entre os números de contaminados, recuperados e mortes, 

construídas sob os dados do estado da Paraíba. Utilizaram-se os coeficientes 

de incidência e disseminação do Covid-19 no estado. A estimativa oficial da 

contaminação da Paraíba, bem como unidade federativa, foi obtida pela 

Secretaria Estadual, em agosto de 2020.  Todos os dados que foram utilizados 

são secundários, sem identificação pessoal e de domínio público, o que 

conforme a Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, dispensa 

a necessidade prévia de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O estado da Paraíba possui população de 4.068.941 habitantes projetada para 

o ano de 2020 (com predominância populacional concentrada na capital João 

Pessoa e em Campina Grande) com a densidade demográfica de 72,06 

habitantes/km2 e IDHM de 0,722 (2017), considerado alto. Desse modo, no 



 
 

primeiro dia de abril de 2020, estavam confirmados 21 casos e 1 óbito, tendo 

como coeficiente de incidência 0,02 por 100 mil habitantes, sendo João Pessoa 

o município com a maior incidência, somando 15 casos. 

Os dados de todos os municípios com casos na primeira coleta foram 

sumarizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Os demais 

meses de junho, julho e agosto serão postos respectivamente (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Número de casos confirmados, recuperados, mortes e coeficiente de 

incidência na Paraíba causados pela Covid-19 de 01 de maio até 01 de agosto 

de 2020. 

Sendo assim, as principais medidas tomadas pela a Secretaria de Saúde da 

Paraíba para o combate da pandemia foram a contratação de profissionais de 

saúde, a ampliação de leitos, aquisição de testes rápidos para alta testagem da 

população e abertura de novos hospitais. 

Na perspectiva socioeconômica, é importante ressaltar que a população idosa 

representa um dos grupos mais sujeitos à sintomatologia e letalidade por 

Covid-19, com risco dessa causa mortis mais elevados para homens e a partir 

da sétima década de vida, na China e Estados Unidos. A pandemia provocada 

por Covid-19 colocou metrópoles em alerta, especialmente as grandes, pois, 

apresentam altas densidades a propagação da doença, como pode ser 

observado no alto coeficiente de incidência em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Manaus e Fortaleza, além de municípios circunvizinhos. Embora as medidas 

tomadas pela gestão estadual contribuam para limitar a velocidade de 

ocorrências, a Paraíba teve explosão de casos de Covid-19 entre o começo do 

mês de julho para agosto. 
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O vírus já circula nas periferias das cidades, com áreas de grande densidade 

populacional e piores relações sanitárias, o que aumenta a preocupação com a 

rapidez do contagio. A região metropolitana de João Pessoa é geradora de 

renda e serviços, polo turístico, possui alta densidade demográfica e 

mobilidade urbana. Embora o tráfego aéreo internacional seja mais intenso na 

Região Sudeste, que recebe a maioria de viajantes provenientes dos Estados 

Unidos, da França e da Itália, o aeroporto de João Pessoa constitui um potente 

hub nacional para a Europa. Esse conjunto de fatores pode corroborar o 

presente estudo, sugerindo que um maior índice de incidência também pode 

facilitar as condições de circulação viral intensa, transmissibilidade e 

recrudescimento do quadro clínico de Covid-19. 

Apesar da Paraíba apresentar taxa de letalidade de 0,02% em relação à sua 

população, o que equivale à décima posição de óbitos pelo Covid-19 do país, o 

estado é o décimo quinto no Brasil com maior subnotificação de Covid-19, na 

ordem de 2.134 casos estimados. 

4. CONCLUSÕES 
 
O estudo é válido ao demonstrar a necessidade de articulação de serviços de 

vigilância epidemiológica em serviços de saúde privada com o Sistema Único 

de Saúde (SUS), os primeiros mais buscados por grupos populacionais com 

maior poder aquisitivo. Os achados contribuem para o conhecimento acerca do 

processo epidêmico de Covid-19 no estado da Paraíba, assim como abrem 

caminho para análises constantes que indiquem o comportamento da doença. 

A transparência de dados advindos da Secretaria de Saúde do Estado da 

Paraíba possibilitou essa análise e a discussão sobre aspectos sociais e a 

ocorrência de Covid-19 no estado, gerando produtos que possibilitem o 

planejamento de ações mais efetivas, coerentes e resolutivas aos problemas 

que interferem negativamente no processo saúde-doença vivenciado pela 

população. 

Conclui-se que a ocorrência do coeficiente de incidência de Covid-19 foi 

desigualmente distribuída nos municípios do estado da Paraíba e deve ser 

associada ao IDHM. O mapeamento desigual de Covid-19 e sua relação com o 

IDHM da Paraíba podem contribuir com ações de enfrentamento regional à 

pandemia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Staphylococcus aureus é uma bactéria patogênica capaz de produzir 
enterotoxinas em alimentos, as quais, ao serem ingeridas, resultam em 
intoxicação alimentar estafilocócica (HENNEKINNE et al., 2012).   
 No Brasil, S. aureus está entre os dez maiores causadores de surtos de 
doenças transmitidas por alimentos (DTA), representando 9,5% das notificações 
entre 2009 e 2018. Já nos Estados Unidos da América, no ano de 2017, as 
intoxicações estafilocócicas causaram 12 surtos, o que corresponde a 2% do total 
desses eventos no ano (CDC, 2017).       
 A utilização de antimicrobianos no tratamento de humanos e animais nos 
últimos anos foi realizada de forma inadequada, o que favoreceu o surgimento de 
isolados resistentes (GEBREYES et al, 2017). Exemplos importantes são S. 
aureus resistente a meticilina (MRSA) e ainda isolados multirresistentes, 
caracterizados pela resistência a três ou mais classes de antimicrobianos 
(DUARTE et al., 2018)        
 Segundo WITTE (2000), genes de resistência, presentes no cromossomo 
ou em plasmídeos de micro-organismos, são uma das principais formas de 
resistência aos antimicrobianos. Esse é um fato importante, uma vez que bactérias 
possuem mecanismos de transferência de material genético, como por exemplo, a 
conjugação. Nesse processo há a transferência de plasmídeos de uma bactéria 
para a outra, e dessa forma, genes de resistência plasmidiais podem ser 
transferidos entre micro-organismos de mesma espécie ou até entre micro-
organismos de espécies diferentes (HAABER et al., 2017).    
 Sendo assim, esse estudo teve como objetivo avaliar fenotipicamente e 
genotipicamente o perfil de resistência a antimicrobianos em isolados de S. aureus 
oriundos de surtos de intoxicação alimentar ocorridos no sul do Brasil.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Treze isolados de S. aureus provenientes de surtos de intoxicação 
alimentar ocorridos no sul do Brasil, disponíveis na coleção de culturas do 
Laboratório de Microbiologia de alimentos do Departamento de Ciência e 



 

Tecnologia Agroindustrial/DCTA/FAEM/UFPel, foram selecionados para a 
avaliação fenotípica e genotípica de resistência a antimicrobianos.   
 Os isolados foram submetidos ao teste de disco difusão em ágar, 
preconizado pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (2012), utilizando-se 
16 antimicrobianos: penicilina (10 U), ampicilina (10 µg), oxacilina (1 µg), cefoxitina 
(30 µg), clindamicina (2 µg), eritromicina (15 µg), claritromicina (15 µg), 
estreptomicina (10 µg), amoxicilina + ácido clavulânico, tetraciclina (30 µg), 
vancomicina (30 µg), imipenen (10 µg), sulfazotrim (25 µg), gentamicina (10 µg), 
sulfonamina (300 µg), minociclina (30 µg), adquiridos da Laborclin® (Brasil). Os 
resultados foram interpretados de acordo com as normas CLSI (2016). Utilizou-se, 
como controle positivo para os testes, a cepa S. aureus ATCC 25923.  
 A extração do DNA genômico foi realizada segundo o protocolo descrito por 
GREEN et al. (2012), com adaptações. Após a quantificação do DNA, a amostra 
foi submetida à técnica de PCR em termociclador MJ Research PTC 100.  Foram 
avaliados os genes que codificam a resistência aos macrolídeos (ereB, ermB, 
ermC), tetraciclinas (tetA, tetB, tetK, tetL, tetM e tetO), inibidores da síntese de 
folato (sul1, sul2, dfrG) e ß-lactâmicos (blaZ e mecA). Para cada reação, foram 
adicionados 12,5 μL de 2x GoTaq® Green Master Mix (Promega), 1 μL de cada 
oligonucleotídeo, 2 μL de DNA (20 ng) e água ultrapura para completar o volume 
final de 25 μL. Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel de 
agarose a 1,5% e visualizados em transiluminador (Loccus®). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Todos os isolados foram resistentes à penicilina e ampicilina, quatro foram 
resistentes à sulfonamida (30,76%), e apenas o isolado 7 foi resistente a 
eritromicina, claritromicina, tetraciclina e minociclina (7,69%) (Tabela 1). 
Simultaneamente, foi observada resistência intermediária à eritromicina e 
claritromicina (38,46% e 30,46%, respectivamente) e multirresistência, 
caracterizada pela resistência a três ou mais classes de antimicrobianos, em 
30,76% (isolados 4, 5, 6 e 7). 

Em relação à detecção de genes de resistência (Tabela 1), o gene blaZ, 
que confere resistência a beta-lactâmicos, foi identificado em 76,9% (10/13) dos 
isolados.  O gene ereB, envolvido na resistência a macrolídeos, foi detectado em 
23,07% (3/13) dos isolados, enquanto o gene sul2, que provoca a inibição da 
síntese de folato, em 15,38% (2/13) dos isolados. Já os genes tetK e ermB, os 
quais conferem resistência a tetraciclinas e macrolídeos, só foram detectados nos 
isolados 12 e 13, respectivamente (7,69%).  

JAMALI et al. (2015) também avaliaram o perfil fenotípico e genotípico de 
resistência a antimicrobianos em 328 isolados de S. aureus provenientes de 
amostras de leite cru e queijo. Os autores verificaram que 47,3% (155 isolados) 
foram resistentes à penicilina, sendo que o gene blaZ foi detectado em 97,4% (151 
isolados). Vinte e seis isolados (7,9%) foram resistentes à eritromicina, dos quais, 
12 (42,6%) portavam o gene ermB  e 18 isolados (69,2%) carreavam o gene 



 

ermC). Além disso, 184 isolados (56,1%) foram resistentes à tetraciclina, dos 
quais, 64 (34,8%) portavam o gene tetM. 

Tabela 1: Perfil de resistência fenotípica e genotípica em isolados de S. 
aureus provenientes de surtos de intoxicação estafilocócica  

Isolado Resistência 
fenotípica 

Resistência 
intermediária 

Resistência 
genotípica 

1 PEN, AMP SUT blaZ, sul2, ereB 
2 PEN, AMP  blaZ, ermB 
3 PEN, AMP ERI, CLA blaZ  
4 PEN, AMP, SUL  blaZ 
5 PEN, AMP, SUL  blaZ 
6 PEN, AMP, SUL   
7 PEN, AMP, SUL, 

ERI,CLA, TET, MIN 
 blaZ 

8 PEN, AMP ERI blaZ 
9 PEN, AMP ERI  
10 PEN, AMP ERI, CLA blaZ 
11 PEN, AMP  blaZ, ereB,  
12 PEN, AMP  tetK 
13 PEN, AMP ERI, CLA blaZ,sul2,ereB,  

Ampicilina 10 μg (AMP); Claritromicina 15 μg (CLA); Eritromicina 15 μg (ERI), 
Minociclina 30 μg (MIN); Penicilina G 10U (PEN); Sulfazotrim 25 μg (SUT); 
Sulfonamida 300 μg (SUL); Tetraciclina 30 μg (TET) . 

Os resultados deste estudo estão em concordância com os obtidos por DA 
COSTA et al. (2018), que também encontraram 100% de resistência à penicilina 
em 15 isolados de S. aureus obtidos de pescada amarela (Cynoscion acoupa). 
 Quatro isolados (30,76%) avaliados neste estudo (isolados 4, 5, 6 e 7)  
foram multirresistentes, o que é um resultado muito relevante. SOUZA (2007), por 
exemplo, descreve que micro-organismos multirresistentes a antimicrobianos são 
um problema de saúde pública, pois limitam as opções de princípios ativos a 
serem utilizados, bem como facilitam a disseminação de genes de resistência 
entre micro-organismos, dificultando o seu controle.     

4. CONCLUSÃO 

 Isolados de S. aureus obtidos de surtos de intoxicação estafilocócica 
ocorridos no sul do Brasil apresentam resistência a  β-lactâmicos, macrolídeos, 
tetraciclinas e sulfonamidas. Além disso, a presença de isolados multirresistentes 
reforça a necessidade de mais estudos utilizando esses isolados, verificando o 
seu perfil plasmidial e possível potencial conjugativo, a fim de caracterizar melhor 
essas resistências.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

As infecções bacterianas continuam sendo um grande desafio à saúde 

pública, sendo responsáveis por significativa morbimortalidade em hospitais 

mundialmente (HUGHES; WEBBER, 2016). Esse problema se agrava devido à 

resistência bacteriana, pois os patógenos se tornam multirresistentes aos 

antibióticos convencionais, o que pode se agravar quando há capacidade de 

formar biofilmes (PIDDOCK, 2016). 

Biofilmes são comunidades de micro-organismos compostas por uma ou 

mais espécies aderidas a um substrato embebido por uma matriz de polímeros 

extracelulares, denominados de exopolissacarídeos (EPS). A organização em 

biofilmes torna as células bacterianas menos suscetíveis aos antimicrobianos e 

também à morte por mecanismos imunológicos do hospedeiro (HA; O’TOOLE, 

2015; HALL; MAH, 2017; DEL POZO, 2017). As bactérias com a capacidade de 

formar biofilme são mais resistentes a antibióticos em comparação a outros 

micro-organismos, tornando-se ainda mais problemáticas as contaminações e 

infecções hospitalares (MIHAI et al., 2015; RABIN et al., 2015).  

Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa são exemplos de 

patógenos oportunistas responsáveis por diversas infecções nosocomiais 

graves, incluindo pneumonias, bacteremias e infecções no trato urinário. Um 

dos fatores que contribuem para a sua resistência e persistência em infecções 

é a capacidade de colonizar e formar biofilme (THUMMEEPAK et al., 2016; 

MAURICE et al., 2018). Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

capacidade de formação de biofilme por cepas padrão e isolados clínicos de A. 

baumannii e P. aeruginosa. 

 
 

 
2. METODOLOGIA 
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Para as análises microbiológicas foram utilizadas as cepas padrão de A. 

baumannii ATCC 19606 e P. aeruginosa ATCC 27853, bem como, 6 isolados 
clínicos de A. baumannii (Ab02, Ab03, Ab10, Ab13, Ab15 e Ab47) e 3 isolados 
de P. aeruginosa (Pa02, P03 e Pa04) confirmados bioquímica e  
fenotipicamente.  

Os micro-organismos foram classificados quanto a sua capacidade de 
formar biofilme de acordo com STEPANOVIĆ et al. (2007). Para o ensaio, 
foram utilizadas microplacas com 96 cavidades, nas quais foram adicionados 
180μL de caldo Trypticase Soy Broth (TSB). Posteriormente, foram adicionados 
aos poços, 20μL do inóculo bacteriano na concentração de 1 x 106 UFC/mL, 
exceto nos poços controle, nos quais foram colocados apenas 200μL de TSB. 
A placa foi incubada em estufa à 37ºC durante 24 horas. 

 Após o período de incubação, foi descartado o conteúdo contendo as 
células planctônicas e os poços foram lavados com solução de cloreto de sódio 
(NaCl) a 0,9% (solução salina). Para a fixação do biofilme, foram adicionados 
posteriormente a lavagem, 200μL de metanol por 20 min, e então, as 
microplacas foram secas por 16-18h, a temperatura ambiente. A seguir, as 
cavidades foram coradas com 200μL de cristal violeta a 0,5% por 15 min, e 
logo os poços foram lavados cuidadosamente com solução salina até ser 
retirado totalmente o excesso do corante. A placa foi levemente seca com 
papel toalha absorvente e, posteriormente, foram adicionados 200μL de álcool 
etílico 95%, durante 30 minutos. Após isso, foi realizada a leitura da densidade 
óptica a um comprimento de onda de 540nm (DO540) dos biofilmes bacterianos 
com o auxílio de um espectrofotômetro. Em seguida, as cepas foram 
classificadas como: não formadora de biofilme (DObiofilme≤DOcontrole), fraca 
formadora de biofilme (DOcontrole<DObiofilme≤2xDOcontrole), moderada formadora 
de biofilme (2x DOcontrole<DObiofilme≤4x DOcontrole) e forte formadora de biofilme 
(4x DOcontrole<DObiofilme). 

 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos neste estudo, referente a capacidade de formação 

de biofilme, estão apresentados na tabela 1. A. baumannii ATCC 19606 
apresentou maior capacidade de formação de biofilme, quando comparado 
com a cepa padrão de P. aeruginosa ATCC 27853. O mesmo pode ser 
observado quando analisamos os isolados das duas espécies, pois todos os 
isolados de A. baumannii foram classificados como fortes formadores de 
biofilme, ao contrário dos isolados de P. aeruginosa, que dos 3 isolados 
testados apenas um (Pa04) mostrou-se forte formador de biofilme, enquanto os 
demais foram não formadores de biofilme. 

ZEIGHAMI et. al., (2019) testando 100 isolados de A. baumannii 
observaram que todos os isolados foram capazes de formar biofilme, sendo 42 
isolados moderados formadores e 58 na classificação de fortes formadores. 
Resultados semelhantes foram observados por BABAPOUR et al., (2016), que, 
utilizando o método de microdiluição em placas, testou 650 amostras clínicas, 
sendo 156 isolados de A.baumannii, obtendo a classificação de 3 isolados 
como não formadores de biofilme, 49 fracos formadores, 91 moderados 



 
 

 

formadores e 13 fortes formadores de biofilme. Segundo YOUN-SUNG (2018), 
a taxa de formação de biofilme em A. baumannii é de 80-90%, sendo assim, 
maior que de outras espécies (5-24%). 

 
 

Tabela 1. Capacidade de formação de biofilme por cepas padrão e isolados 
clínicos de A. baumannii e P. Aeruginosa. 
 

Isolados 

Capacidade de formação de Biofilme 

Não 
formador 

de biofilme 

Fraco 
formador de 

biofilme 

Moderado 
formador de 

biofilme 

Forte 
formador de 

biofilme 

A. baumannii ATCC 19606    X 

P. aeruginosa ATCC 
27853 

X    

Ab 02    X 

Ab 03    X 

Ab 10    X 

Ab 13    X 

Ab 15    X 

Ab 47    X 

Pa 02 X    

Pa 03 X    

Pa 04    X 

 
Diferente dos resultados obtidos nesse estudo, KARAMI et. al, (2019) 

testando 58 isolados clínicos de P. aeruginosa, obteve a classificação de forte 
formador de biofilme para 35 isolados e 3 para não formadores de biofilme. 
Assim como, ABDELRAHEEM et. al. (2020) testaram 100 isolados de P. 
aeruginosa, tendo como resultado 27 isolados produtores de biofilme, no qual 
14 foram classificados como forte formadores de biofilme, 7 moderados e 6 
fracos formadores de biofilme. No estudo de ABDELRAHEEM et. al. (2020) foi 
comparado a formação do biofilme com resistência a uma variedade de 
antimicrobianos, e observou-se que a resistência a múltiplas drogas foi maior 
entre cepas produtoras de biofilme do que as que não produzem biofilme. 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Todos os isolados clínicos e também a cepa padrão de A. baumannii 

mostraram-se fortes formadores de biofilme. Enquanto que para P. aeruginosa 
a classificação foi de não formador de biofilme para a cepa padrão e isolados, 
com exceção de Pa04 que se mostrou forte formador de biofilme. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na industrialização de alimentos estão cada vez mais presente os 
produtos funcionais, também conhecidos como probióticos, e que podem ser 
consumidos tanto por humanos quanto por animais (FERREIRA, 2012).  

Os probióticos para animais são alternativas para o tratamento e 
prevenção de diarreias, pois possuem microrganismos benéficos que são 
capazes de eliminar os patogênicos (BATISTA et al., 2008; GUANDALINI, 
2011). 

Dentro do grupo dos microrganismos benéficos, a levedura probiótica 
Saccharomyces boulardii, tem sido muito utilizada para o tratamento de 
diarreias e condições inflamatórias do aparelho gastrointestinal 
(POTHOULAKIS, 2009; FEIZIZADEH; SALEHI-ABARGOUEI; AKBARI, 2014). 

Para garantir que o microrganismo probiótico sobreviva ao processo 
industrial de fabricação e durante a passagem pelo trato gastrointestinal até o 
intestino, pode-se utilizar a técnica de microencapsulação. 

A microencapsulação é uma técnica de empacotamento de materiais, 
dando origem a pequenas cápsulas que liberarão seu conteúdo de maneira 
controlada e sob condições específicas (MENEZES et al., 2013). A 
microcápsula é constituída por um material parede, responsável por proteger a 
substância ou microrganismo ativos, evitando a exposição inadequada dos 
mesmos (CARMO; FERNANDES; BORGES, 2015). 

A microencapsulação é de extrema importância, porque o público alvo 
no presente estudo são cães e gatos, e o processo é uma forma de garantir 
que a levedura chegue ao intestino, de forma viável e tolere as mudanças 
repentinas de pH, sem que sofra grandes alterações (ALVES, 2013). 

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é desenvolver um método 
de microencapsulação específico para a levedura probiótica Saccharomyces 
boulardii visando sua utilização em um produto comestível para cães e gatos, 
estudando a melhor forma de encapsulamento e desempenho, contribuindo 
para o desenvolvimento de um produto na área de alimentos voltada ao 
mercado pet. 
 

2. METODOLOGIA 
 
 
2.1 MICROENCAPSULAÇÃO 
 Teve como base o estudo desenvolvido por Callone et al. (2008). Três 
métodos de microencapsulamento foram avaliados. 
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Metodologia 1: uma cultura de 72 horas a 25ºC em caldo YEG e aerobiose, foi 
distribuída em 1000µL para tubos eppendorfs e centrifugada duas vezes, por 
10 minutos, 4ºC, 7590rcf. Ao pellet final, adicionou-se 500µL de glicerina e 
500µL de solução de alginato de sódio 2%, transferindo a mistura para seringa 
de insulina estéril 1mL. Em solução de CaCl2 0,1M gotejou-se a mistura pela 
técnica de extrusão. As microcápsulas foram filtradas em papel filtro e 
armazenadas em criotubos com solução de 1:1 de água destilada e caldo YEG. 
Metodologia 2: pesou-se 1000mg de pó liofilizado de levedura S. boulardii, 
adicionando 3,5mL de glicerina e 3,5mL de solução de alginato de sódio 2%. A 
mistura foi repassada para seringa estéril descartável 20mL, gotejando em 
CaCl2 0,1M por extrusão, seguindo para filtragem. As microcápsulas foram 
transferidas para pó de quitosana e levemente agitadas para formar a barreira 
protetora de quitosana. 
Metodologia 3: pesou-se em balança analítica 1500mg de levedura liofilizada, 
acrescentando 3,5mL de glicerina e 3,5mL de solução de alginato de sódio 2%, 
repassando a combinação para seringa estéril descartável. Pela da técnica de 
extrusão, gotejou-se em solução de CaCl2 0,1M, em seguida, realizou-se a 
filtragem e armazenamento das cápsulas em criotubos com solução de 1:1 de 
água destilada e caldo YEG. 
 

2.3 AÇÃO DO SUCO GÁSTRICO E INTESTINAL 
Utilizou-se como base o método de simulação proposto por Thomas et 

al. (2014), formulando-se o suco gástrico (pH 2,0) e suco intestinal (pH 8,0). 
Em saco plástico estéril, adicionou-se o suco gástrico e uma 

microcápsula, onde o mesmo permaneceu por 2 horas em homogeneizador. A 
cada 30 minutos efetuou-se inóculo de 100µL em placas de ágar Saubouraud 
Dextrose (SD), incubação por 96 horas, 25ºC, aerobiose. Em seguida, a 
microcápsula foi transferida para de suco intestinal por 45 minutos, e nos 
tempos 20 e 45 minutos, realizou-se o inóculo de solução em placas de Ágar 
SD, conforme processo anterior. 

 
2.4 VIABILIDADE DAS MICROCÁPSULAS CONTENDO Saccharomyces 
boulardii EM PETISCO COMESTÍVEL PET 

Foram aplicadas em petisco comestível e recheado, 15 microcápsulas 
contendo leveduras (metodologia 3) e avaliou-se a viabilidade das mesmas no 
petisco após 15 dias da data de aplicação, realizando inóculo em placas de 
Ágar YEG. A incubação foi realizada a 25ºC por 96 horas. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em relação aos métodos de microencapsulação, a metodologia de 
microencapsulamento 1 foi eficiente, porém muito sensível durante o processo 
de estocagem, tendo seu tamanho significativamente reduzido. 

Aprimorando as técnicas, na metodologia 2 utilizou-se cultura em pó de 
levedura liofilizado e quitosana, sendo a técnica mais eficiente em proteção, 
entretanto, apesar das condições assépticas, durante a estocagem e análises 
em ágar SD, a contaminação por fungos foi amplamente detectada em todas 
as execuções. Conforme Matté e Rosa (2013), a quitosana é muito utilizada na 
indústria alimentícia por apresentar atividade antimicrobiana, além de ação 



 
 

 

antifúngica, contradizendo ao que foi obtido como resultado na presente 
pesquisa.  

Tratando-se do melhor método de microencapsulação, na metodologia 
3, com cultura em pó liofilizado de S. boulardii em uma concentração maior, 
obteve-se o melhor resultado em microcápsulas para aplicação em petisco pet. 
As cápsulas mostraram-se inertes durante o período de estocagem, não 
apresentando deterioração, isentas de contaminação, medindo 1,5cm de 
diâmetro. Da mesma forma Mandal, Puniya e Singh (2006) realizaram o 
encapsulamento de Lactobacillus casei com revestimento de alginato de sódio, 
alegando que a proteção por alginato foi altamente eficiente. 
 Em relação a ação do suco gástrico e intestinal, os resultados foram 
satisfatórios, embora tenha havido uma leve liberação de células durante o 
processo de passagem pelo suco gástrico, o processo com suco intestinal 
resultou em 5,32 Log10 de colônias viáveis crescidas em placas de ágar SD. A 
sobrevivência de microrganismos probióticos durante a passagem no sistema 
digestivo e crescimento no intestino é potencializado pelo processo de 
microencapsulação, permitindo desenvolver seu potencial probiótico conforme 
recomendação da Organização Mundial da Saúde (FAO/WHO, 2001). 
 A partir de petisco recheado contendo 15 microcápsulas realizou-se 
contagem das colônias viáveis, resultando em 6,12 x 106 UFC viáveis. 
Conforme a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2016), o ideal 
para produtos probióticos é uma densidade entre 108 a 109 UFC, mas valores 
menores são aceitos desde que comprovado sua eficácia. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da metodologia de microencapsulamento adaptado 
para levedura liofilizada (metodologia 3) apresentou-se mais eficiente, evitando 
a maior perda de células. Além disso, as microcápsulas mantiveram-se viáveis 
durante a simulação do trânsito gastrointestinal, com maior liberação de células 
no suco intestinal. Possivelmente isso garantirá a eficácia das mesmas em 
condições reais. 

Conforme a aplicação no petisco comestível pet, as células 
permaneceram viáveis durante o período de estocagem, alcançando uma 
adequada densidade celular de 6,12 x 106 UFC, indicando a eficácia da 
levedura Saccharomyces boulardii microencapsulada no bioproduto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A periodontite, também conhecida como doença periodontal (DP), é uma 
condição clínica inflamatória que afeta o periodonto, ou seja, os tecidos que 
envolvem e suportam os dentes, como a gengiva, osso alveolar e ligamento 
periodontal (GAURILCIKAITE; RENTON; GRANT, 2016). Conforme 
SAMISTRARO (2018), essa complicação é uma das principais causas de perda 
dentária na população adulta, porém também pode vir a afetar crianças e 
adolescentes. 

A periodontite é iniciada por microrganismos que se aderem na superfície 
dos dentes e da gengiva, formando o biofilme, o que gera uma inflamação 
generalizada, que pode vir a progredir da periodontite leve e moderada até a 
periodontite severa (KINANE; STATHOPOU; LOUPAPAPANOU, 2017). 
Ademais, o papel dos microrganismos como principal fator etiológico da DP 
vem ganhando novas perspectivas, justificando a necessidade de pesquisas na 
área, que elucidem os principais microrganismos associados a progressão da 
DP (SAMISTRARO, 2018). 

Com base no exposto, esta pesquisa possui como objetivo realizar uma 
investigação bioquímica e molecular da comunidade microbiana de pacientes 
com periodontite. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foram obtidas amostras bucais de pacientes com saúde periodontal (n = 
3), periodontite leve (n= 3), periodontite moderada (n= 6) e periodontite severa 
(n=6). Os pacientes incluídos no estudo aceitaram participar do projeto e 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê 
de Ética em Seres Humanos-CEP (Protocolo nº CAAE70323117.3.0000.5593).  

Após isolamento, os microrganismos foram submetidos a provas 
bioquímicas e moleculares de análise e identificação. Foram selecionados 19 
microrganismos, os quais foram identificados a nível molecular pela técnica de 
ARDRA e mediante sequenciamento da região do rRNA 16S. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observou-se grande diversidade microbiológica existente na cavidade 
bucal dos pacientes, mesmo para os indivíduos do grupo controle (saúde 
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periodontal) cuja carga microbiana média de isolados bacterianos Gram 
positivos e Gram negativos foi respectivamente de 1,82x109 e 1x102 
UFC/paciente. Logo, para os pacientes com periodontite a carga microbiana de 
isolados Gram positivos ficou em 1,7x108 UFC/paciente e carga microbiana 
para isolados Gram negativos foi de 2,9x107 UFC/paciente. 

Embora o número total de microrganismos para pacientes saudáveis 
tenha sido alto (1x109 UFC/paciente), houve pouquíssimos (1x102)  
microrganismos patógenos Gram negativos. Isso se justifica pelo fato que, 
conforme o biofilme progride dando início a DP ocorre uma transição do meio 
ambiente aeróbio para um meio privado de oxigênio, onde as bactérias 
gram-positivas são gradualmente substituídas por bactérias gram-negativas 
anaeróbicas ou anaeróbicas facultativas, com maior potencial patogénico 
(PEREIRA et al., 2016).  

Observou-se que os indivíduos com periodontite severa apresentaram 
carga microbiana maior em relação aos outros, com vários tipos de colônias. 

Conforme CAMELO ‐ CASTILLO (2015) a diversidade microbiana é maior em 
pacientes com DP do que em indivíduos saudáveis e aumenta conforme a 
doença progride. 

Verificou-se que o número de gêneros bacterianos foi maior conforme a 
gravidade do quadro clínico da doença, sendo três gêneros identificados em 
pacientes com periodontite leve, seis gêneros em pacientes com periodontite 
moderada e dez gêneros identificados em pacientes com periodontite severa. 
O que condiz com o avaliado por MOMBELLI (2017) ou seja, conforme a 
periodontite progride, a diversidade da flora microbiana aumenta.  

Staphylococcus sp. se mostrou como o gênero de maior frequência, tendo 
sido isolado de pacientes dos três quadros clínicos aqui avaliados. Klebsiella 
azaenae, Citrobacter freundii, Streptococcus sp. e Pseudomonas sp. também 
apresentaram elevada incidência na cavidade bucal dos pacientes. Tais 
resultados são semelhantes ao avaliado por COLOMBO et al. (2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A cavidade bucal de pacientes com periodontite apresenta uma grande 

diversidade microbiana. Essa diversidade é mais numerosa em pacientes com 
doença periodontal (DP) do que em indivíduos saudáveis. Ademais, dentre os 
microrganismos mais frequentes em pacientes com periodontite destaca-se 
Staphylococcus sp., Citrobacter freundii, Klebsiella azaenae, Streptococcus sp. 
e Pseudomonas sp.. 

 
5. APOIO FINANCIRO 

 
Esta pesquisa teve apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, mediante Bolsa de pesquisa 
de Iniciação Cientifica - PIBIC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A resistência bacteriana é uma das principais ameaças a saúde pública. 
Apesar de ser uma consequência natural à resposta de adaptação, o uso 
indiscriminado e a exposição frequente aos antibacterianos têm aumentado a 
pressão seletiva, e o desenvolvimento de novos mecanismos de resistência 
(LOUREIRO, et al., 2016). A disseminação de bactérias resistentes a antibióticos 
ocorre tanto no ambiente hospitalar quanto na comunidade. No entanto, o 
ambiente hospitalar, especialmente para pacientes imunodeprimidos internados 
em unidades de terapia intensiva (UTI), representa um local propício ao 
desenvolvimento desses patógenos e a aquisição de infecções relacionadas a 
assistência à saúde (IRAS) (SANTOS, 2004). Nesse sentido, Enterococcus 
faecalis e Klebsiella pneumoniae vem ganhando destaque. Estas espécies são 
bactérias comumente associadas à IRAS, causando infecções do trato urinário 
(ITU), infecções em feridas, bacteremias e pneumonias. Essas bactérias 
apresentam resistência contra uma vasta gama de antibacterianos 
(CHRISTOPHER et al., 2014; CDC, 2019). 
          Atualmente, os carbapenêmicos compreendem uma classe amplamente 
utilizada no tratamento de infecções envolvendo K. pneumoniae. Entretando, K. 
pneumoniae produtoras de carbapenemase (KPC), produzem uma enzima que 
degrada esta classe de antimicrobianos, conferindo proteção contra 
carbapenêmicos e também penicilinas, cefalosporinas e monobactâmicos. As 
KPC constituem um importante mecanismo de resistência no contexto hospitalar 
mundial. (DIENSTMANN, et al., 2010) Também, a resistência à vancomicina por 
Enterococcus sp. (VRE) tem sido alvo de preocupações. O VRE é cada vez mais 
resistente a antibióticos adicionais, aumentando a apreensão em relação a 
eficácia destes medicamentos (SOUZA, 2013; CDC, 2019). 
           Visto que a problemática da resistência bacteriana tem se agravado, a 
falta de opções terapêuticas resultante justifica a busca por novas alternativas 
terapêuticas. O uso da nanotecnologia na área médica é uma realidade e, neste 
estudo, destacamos as nanopartículas de prata (AgNP). Estas tem ação 
antimicrobiana, inclusive contra bactérias resistentes à múltiplas drogas (RMD).   



 
 

Quanto ao mecanismo de ação, sugere-se que as AgNP, ao entrarem em 
contato com a membrana celular da bactéria, podem causar danos ao processo 
de respiração celular e permeabilidade, além da ligação das AgNPs ao DNA, 
impedindo a divisão celular (RAMIN, 2016). Além disso, as AgNPs têm a 
vantagem de serem menores em tamanho, melhorando a capacidade de reagir 
com outras moléculas e facilitando a entrada na membrana plasmática da 
bactéria. Também, as nanopartículas de prata biogênica (Bio-AgNPs), 
produzidas por síntese biogênica ou verde, são obtidas a partir de extratos 
vegetais, fungos, algas ou leveduras (DURAN, et al., 2019). Essas possuem 
vantagens, por serem consideradas simples, de baixo custo, sustentáveis e, sem 
uso de agentes estabilizantes externos (FIGUEIREDO, et al., 2019). Nesse 
sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana das Bio-
AgNP contra Enterococcus faecalis e Klebsiella pneumoniae. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A Bio-AgNP utilizada foi formulada pelo método descrito por DURÁN et al. 

2005, com adaptações, no Laboratório de Genética Molecular de ESALQ-USP 
(Piracicaba, São Paulo, Brasil). O método consisti na redução do nitrato de prata 
por Fusarium oxysporum cepa 551. Foram utilizadas as cepas padrão de 
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™ e Klebsiella pneumoniae ATCC® 
700603™, pertencetes à bacterioteca do Laboratório de Biologia Molecular de 
Micro-organismos (LBMM) da Universidade Federal de Pelotas. As suspensões 
bacterianas foram preparadas em tubos contendo solução salina a 0,9%, a partir 
de cultivo fresco. A suspensão foi homogeneizada por agitação em vórtex e teve 
a densidade óptica medida à 630 nm (DO630), correspondendo a 0,08-0,1, 
equivalente a escala 0,5 de McFarland (1,5 x 108 UFC/mL). O inóculo foi 
preparado com suspensão bacteriana na proporção de 1:20 em caldo Muller 
Hinton (MH-Kasvi®). O método utilizado para a determinação da atividade 
antimicrobiana seguiu conforme Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI, 2017). Foi utilizada uma placa para microdiluição com 96 poços e 
acrescentado nos mesmos, 50 µL de meio MH e 50 μL de Bio-AgNP na 
concentração inicial de 30 µg/mL. A microdiluição seguiu a escala 1:2, onde as 
concentrações variaram de 0,03-30 µg/mL da Bio-AgNP. Após a microdiluição, 
foram adicionados 50 μL do inóculo bacteriano na concentração mencionada 
acima. A microplaca foi incubada a 37°C durante 24 horas. Após o período de 
incubação, foram acrescentados 20 µL de resazurina 0,02%, que atua como 
indicador de viabilidade celular. A CMI foi definida como a concentração mínima 
capaz de inibir o crescimento bacteriano. O teste foi realizado em triplicata. A 
CMB foi determinada a partir dos resultados da CMI (CLSI, 2017), onde foram 
retiradas alíquotas dos poços em que houve inibição do crescimento bacteriano, 
semeadas em placa de MH e incubadas a 37°C por 24h. A ausência de 
crescimento bacteriano no meio MH indica que houve ação bactericida. O teste 
foi realizado em triplicata. 

 
 
 



 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da atividade antibacteriana encontram-se na Tabela 1. A 

Bio-AgNP apresentou CMI e CBM de 1,87 µg/mL para E. faecalis e, para K. 
pneumoniae, CMI de 1,87 µg/mL e CMB de 7,5 µg/mL. 
 
Tabela 1. Concentração mínima inibitória (CMI) e Concentração bactericida 
mínima (CMB) da Bio-AgNP contra E. faecalis e K. pneumoniae 
 

 
Cepa padrão ATCC 

 
 

  Bio-AgNP 
µg/mL 

     CMI CMB 

Enterococcus faecalis ATCC® 51299™ 
 

     1,87 1,87 

Klebsiella pneumoniae ATCC® 700603™      1,87 7,5 

 
SCANDORIEIRO et al., 2016, avaliaram nanopartícula de prata biogênica 

e relataram que a Bio-AgNP apresenta um amplo espectro de ação, contra cepas 
padrão de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Estes autores 
observaram que o valor da CMI foi menor para Escherichia coli (0,106 mg/mL), 
quando comparada com Staphylococcus aureus (0,212 mg/mL). No nosso 
trabalho, a CMI para as cepas padrão avaliadas foi de 1,87 µg/mL, ou seja, não 
diferiu para Gram-positiva e Gram-negativa. Já a CMB foi de 1,87 µg/mL para E. 
faecalis e de 7,5 µg/mL para K. pneumoniae, representando um efeito 
bactericida. Também VIJAYAN et al., 2016, avaliando o efeito de nanopartículas 
de prata na inibição bacteriana, mostraram a capacidade destas de inibir o 
crescimento de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, como K. 
pneumoniae e S. aureus. É importante pontuar que as diferenças na estrutura 
da parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, são 
consideradas ponto chave na atividade biológica dos compostos. Além disso, 
outros fatores podem influenciar, como o tamanho (quanto menor mais 
eficientes), a morfologia e o revestimento da nanopartícula (SCANDORIEIRO, et 
al., 2016). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A Bio-AgNP apresentou efeito antibacteriano frente a E. faecalis e K. 
pneumoniae com CMI de 1,87 µg/mL e CMB de 1,87 µg/mL e 7,5 µg/mL, 
respectivamente, tendo, portanto, não só capacidade de inibir o crescimento, 
mas também de matar estas bactérias. Bio-AgNP pode ser considerada uma 
alternativa terapêutica contra a problemática da resistência antibacteriana, no 
tratamento de IRAS. 
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SUSPENSÃO BACTERIANA

SOLUÇÃO SALINA A 0,9% 

DENSIDADE ÓPTICA
0,08-0,1nm 

ESCALA 0,5 MCFARLAND
(1,5x 108 UFC/mL)

INÓCULO

PROPORÇÃO 
1:20

CALDO 
MULLER 
HINTON

MÉTODO DE MICRODILUIÇÃO EM CALDO (CLSI, 2017) 

controle do 
meio

controle 
dos 

inóculos

controle da 
Bio-AgNP

50 µL de meio 
MH e 50 μL de 

Bio-AgNP

50 µL do 
inóculo 

bacteriano

37°C/24h

20 µL de 
resazurina

0,02%

Ágar Muller Hinton

Incubado  
37°C/24h

Concentração capaz 
de matar o micro-

organismo

CMB

Cepa padrão ATCC

Bio-AgNP

µg/mL

CMI CMB

Enterococcus faecalis ATCC® 51299™ 1,87 1,87

Klebsiella pneumoniae ATCC® 700603™ 1,87 7,5

Tabela 1. Concentração inibitória mínima (CMI) e
Concentração bactericida mínima (CMB) da Bio-AgNP

K. Pneumoniae
E. faecalis

(DURÀN et al., 2019)

[ ]  0,03-30 µg/mL da Bio-AgNP
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1. INTRODUÇÃO 

 
As endo-β-1,4-xilanases são enzimas que catalisam a hidrólise das 

ligações glicosídicas β-1,4 da xilana, principal constituinte hemicelulósico da 
parede celular vegetal. Estas enzimas são produzidas por bactérias, fungos 
filamentosos e leveduras através de cultivo em estado sólido ou submerso, 
utilizando diferentes materiais lignocelulósicos como fonte de xilana (WALIA et 
al., 2017). Dentre os micro-organismos produtores de xilanases desta-ca se a 
levedura Aureobasidium pullulans, que é capaz de produzir altas quantidades da 
enzima mesmo em meio agroindustrial (GAUTÉRIO et al., 2020).   

As xilanases são aplicadas, na sua forma bruta ou purificada, em diversos 
segmentos industriais incluindo papel e celulose, têxtil, rações animais, 
alimentos e biocombustíveis (KUMAR; DANGI; SHUKLA, 2018). Para aplicação 
das xilanases em processos sob temperatura controlada faz-se necessária a 
caracterização destas quanto à estabilidade térmica. A determinação dos 
parâmetros de termoestabilidade – constante de desnaturação térmica (kd), 
meia vida (t1/2), valores D e z, energia livre de Gibb’s (ΔG*), e variação de entalpia 
(ΔH*) e de entropia (ΔS*) – é essencial na compreensão da relação entre a 
estrutura proteica e a estabilidade da enzima (SANT’ANNA et al., 2010). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade 
térmica de xilanase bruta e purificada de A. pullulans, e determinar os 
parâmetros termodinâmicos de desnaturação enzimática. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O extrato bruto de xilanase foi obtido através do cultivo submerso de  

A. pullulans CCT 1261 utilizando farelo de arroz como substrato (GAUTÉRIO et 
al., 2020). O extrato purificado de xilanase (fator de purificação de 6,8 vezes e 
recuperação enzimática de 69,8%) foi obtido submetendo o extrato bruto à 
precipitação fracionada de 0-30% a 30-60% de (NH4)2SO4, e posterior diálise 
(GAUTÉRIO, 2020). 
 A estabilidade térmica da xilanase bruta e purificada foi investigada 
através da incubação dos extratos enzimáticos na faixa de 40 a 60 °C com 
intervalo de 5 °C. Os extratos foram armazenados em frascos âmbar e mantidos 
em banho termostático na temperatura de estudo. Amostras foram retiradas 
periodicamente dos frascos, resfriadas em banho de gelo e utilizadas na 
determinação da atividade de endo-β-1,4-xilanase (BAILEY; BIELY; 



 

POUTANEN, 1992; MILLER, 1959). Os ensaios foram conduzidos até que a 
enzima perdesse pelo menos 50% da sua atividade inicial.  
 O kd (1/s) para cada temperatura foi determinado a partir do coeficiente 
angular do gráfico ln (A/A0) versus o tempo de incubação, em que A é a atividade 
de xilanase em cada tempo de amostragem e A0 é a atividade inicial de xilanase 
(t = 0). A t1/2 (h), definida como o tempo que a atividade enzimática atinge 50% 
do seu valor inicial, foi calculada através do quociente entre o ln (2) e o kd. 
 Os parâmetros termodinâmicos de desnaturação térmica da xilanase foram 
determinados através da equação de Arrhenius e do rearranjo da equação 
absoluta de Eyring, conforme as Equações 1 e 2, respectivamente: 
 

ln kd = ln A - 
ln Ed 

RT
    (1) 

  

kd =  (
kBT

h
)e

(
-∆H

*

RT
)
e
(

∆S
*

R
)
 

   
   (2) 

 
onde kd é a constante de desnaturação térmica (1/s), A é a constante de 
Arrhenius, Ed é a energia de ativação para desnaturação enzimática (kJ/mol), R 
é a constante universal dos gases (8,315 × 10-3 kJ/mol.K), T é a temperatura 
absoluta (K), kB é a constante de Boltzmann (1,38 × 10-23 J/K), h é a constante 
de Planck (6,63 × 10-34 J/s), ∆H* é a variação de entalpia (kJ/mol) e ∆S* é a 
variação de entropia. Os parâmetros ∆H* e ∆S* foram determinados a partir do 
rearranjo da Equação 2, enquanto o ∆G* (kJ/mol) foi calculado pela Equação 3.  

∆G
*
=  ∆H

* − T∆S
*
     (3) 

O valor D (min), foi calculado conforme a Equação 4, enquanto que o valor 
z (°C) foi calculado através do coeficiente angular do gráfico log D versus 
temperatura. 

 

D =  
2,3026

kd

      (4) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
 Conforme a Tabela 1, para ambos os extratos de xilanase, os valores de kd 
foram inversamente proporcionais a t1/2, indicando que a enzima é sensível a 
altas temperaturas. Maior estabilidade térmica foi observada à 40 °C, onde nesta 
temperatura os extratos bruto e purificado apresentaram t1/2 de 20 d e 10 d, 
respectivamente. Além disso, o extrato bruto se mostrou mais estável 
termicamente comparado ao extrato purificado, fato este possivelmente 
relacionado à presença de compostos oriundos do meio de cultivo (ex. sais, 
açúcares) que contribuem para a estabilidade da enzima. 
 O valor D diminuiu consideravelmente com o aumento da temperatura e 
teve seu maior valor a 40 °C (Tabela 1). Além disso, o extrato bruto apresentou 
maiores valores D comparado ao extrato purificado em uma mesma temperatura, 
indicando que maior tempo de incubação é requerido para que a atividade inicial 



 

da enzima bruta seja reduzida em 90%. Ambos os extratos apresentaram baixos 
valores de z (intervalo de temperatura necessário para modificar o valor D em 
um ciclo logarítmico), demonstrando a sensibilidade dos extratos ao incremento 
de temperatura. Contudo, os valores de z indicam a aplicação favorável de 
xilanase em temperaturas abaixo de 40 °C, tais como em processos elaboração 
de massa para pães, clarificação de sucos e produção de xilo-oligossacarídeos. 
 
Tabela 1 – Valores de z, D, Kd e meia vida (t1/2) obtidos a partir da desnaturação 
térmica de xilanase de A. pullulans CCT 1261 bruta e purificada.  

Extrato T (°C) D (min) z (°C) kd (1/s) t1/2 (h) 

Bruto 

40 98682,9 4,9 3,9 × 10-7 495,11 
45 5273,1  7,3 × 10-6 26,46 
50 255,7  1,5  × 10-4 1,28 
55 45,9  8,4 × 10-4 0,23 
60 8,3  4,6 × 10-3 0,04 

Purificado 

40 49341,4 4,7 7,8 × 10-7 247,55 
45 2933,2  1,3 × 10-5 14,75 
50 141,9  2,7 × 10-4 0,71 
55 10,7  3,6 × 10-3 0,05 
60 4,6  8,4 × 10-3 0,02 

 
Tabela 2 – Parâmetros termodinâmicos de xilanase de A. pullulans CCT 1261 

bruta e parcialmente purificada. 

Extrato T (°C) 
Ed  

(KJ/mol) 
∆G* 

(KJ/mol) 
∆H*  

(KJ/mol) 
∆S* 

(J/mol.K) 

Bruto 

40 408,6 114,2 406,0 931,6 
45  109,6   
50  104,9   
55  100,2   
60  95,6   

Purificado 

40 420,8 112,5 418,1 975,9 
45  107,6   
50  102,8   
55  97,9   
60  93,0   

  
 Segundo a Tabela 2, para ambos os extratos, os valores de ∆G* diminuíram 
com o aumento da temperatura, indicando a ocorrência da desnaturação 
enzimática. O extrato bruto apresentou menor valor de ∆H* comparado ao extrato 
purificado, sendo assim mais estável termicamente. Além disso, valores 
positivos de ∆H* encontrados para os extratos indicam que o processo de 
inativação enzimática possui caráter endotérmico. Valores positivos de ∆S* para 
os extratos sugerem o desdobramento da proteína em uma estrutura mais 
aleatória, sendo este efeito mais pronunciado no extrato purificado. 
 Os valores Ed médios foram obtidos em função da temperatura, quanto 
maiores os valores de Ed, maior é a energia necessária para a desnaturação 
enzimática, indicando maior estabilidade da biomolécula. No entanto, com base 
nos valores de kd e ∆G*, o extrato bruto apresenta maior estabilidade térmica em 



 

relação ao purificado, contrariando o valor de Ed médio. Segundo KAZAN E 
ERARSLAN (1997), os valores de kd ou o aumento nos valores de ∆G* são 
critérios mais confiáveis para avaliar a estabilidade da biomolécula, quando 
comparado ao alto valor de Ed. 

 
4. CONCLUSÕES 

  

 Os parâmetros de termoestabilidade (kd, t1/2, ∆H*, ∆G*, ∆S*) dos extratos 
indicaram que o incremento da temperatura entre 40 °C a 60 °C leva à 
desnaturação enzimática, sendo este processo endotérmico e que ocasiona o 
desdobramento da proteína em uma estrutura mais desordenada. Na faixa de 
temperatura em estudo, o extrato bruto se mostrou mais estável termicamente 
em relação ao extrato purificado. Ambos os extratos apresentaram maior 
estabilidade à 40 °C, podendo ser aplicados em segmentos alimentícios que 
utilizam temperaturas iguais ou inferiores à esta.  
 

Agradecimentos: Capes (código de financiamento 001), FAPERGS (Bolsa 
PROBIC) e CNPq (423285/2018-1 e 304857/2018-1).  
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BAILEY, M. J.; BIELY, P.; POUTANEN, K. Interlaboratory testing of methods for 
assay of xylanase activity. Journal of Biotechnology, v. 23, n. 3, p. 257–270, 
1992.  
GAUTÉRIO, G. V. Produção e caracterização de enzimas xilanolíticas e xilo-
oligossacarídeos a partir de substratos agroindustriais. 2020. 290 f. Tese 
(Doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos - Pós-graduação em 
Engenharia e Ciência de Alientos, Universidade Federal do Rio Grande.  
GAUTÉRIO, G. V.; DA SILVA, L. G. G.; HÜBNER, T.; DA ROSA RIBEIRO, T.; 
KALIL, S. J. Maximization of xylanase production by Aureobasidium pullulans 
using a by-product of rice grain milling as xylan source. Biocatalysis and 
Agricultural Biotechnology, v. 23, n. January, 2020.  
KAZAN, D.; ERARSLAN, A. Stabilization of Escherichia coli penicillin G acylase 
by polyethylene glycols against thermal inactivation. Applied Biochemistry and 
Biotechnology - Part A Enzyme Engineering and Biotechnology, v. 62, n. 1, 
p. 1–13, 1997.  
KUMAR, V.; DANGI, A. K.; SHUKLA, P. Engineering thermostable microbial 
xylanases toward its industrial applications. Molecular Biotechnology, v. 60, n. 
3, p. 226–235, 2018.  
MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing 
sugar. Analytical Chemistry, v. 31, n. 3, p. 426–428, 1959.  
SANT’ANNA, V.; UTPOTT, M.; CLADERA-OLIVERA, F.; BRANDELLI, A. Kinetic 
modeling of the thermal inactivation of bacteriocin-like inhibitory substance P34. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 58, n. 5, p. 3147–3152, 2010.  
WALIA, A.; GULERIA, S.; MEHTA, P.; CHAUHAN, A. Microbial xylanases and 
their industrial application in pulp and paper biobleaching: a review. 3 Biotech, 
v. 7, n. 1, p. 1–12, 2017.  
 



ESTABILIDADE TÉRMICA E PARÂMETROS TERMODINÂMICOS DE XILANASES BRUTA E PURIFICADA DE Aureobasidium pullulans

TAIRINE DA ROSA RIBEIRO1; TAMIRES HUBNER1; GABRIELLE VICTORIA GAUTÉRIO1;  LARISSA GONÇALVES GARCIA DA SILVA1; SUSANA JULIANO KALIL1

1Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

Purificação de 
xilanase por 

precipitação salina

Extrato purificado 
de xilanase

Ensaios em banho 
termostático

Determinação da 
atividade enzimática 

Análises dos parâmetros 
termodinâmicos

Obtenção de xilanase
em cultivo submerso

(extrato bruto)

Temperaturas 
de estudo:

*40°C 
45°C 
50°C 
55°C 
60°C 

→ O extrato bruto se mostrou mais estável 
termicamente em relação ao extrato purificado;

→  Ambos os extratos apresentaram maior 
estabilidade à 40 °C (t1/2 de 20 d e 10 d).



 

 

OBTENÇÃO DE XILO-OLIGOSSACARÍDEOS POTENCIALMENTE 
PREBIÓTICOS UTILIZANDO XILANASE BRUTA E PURIFICADA 

 
TAMIRES HÜBNER1; TAIRINE DA ROSA RIBEIRO2; GABRIELLE VICTORIA 
GAUTÉRIO2;LARISSA GONÇALVES GARCIA DA SILVA2 ;SUSANA JULIANO 

KALIL3 
 

1Universidade Federal do Rio Grande  – tamires210897@gmail.com 
2Universidade Federal do Rio Grande – gabriellevgauterio@furg.br 

3Universidade Federal do Rio Grande – dqmsjk@furg.br 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

As xilanases são enzimas que catalisam a clivagem das ligações 
glicosídicas β-1,4 da xilana (WALIA et al., 2017), principal polissacarídeo da 
fração hemicelulósica da biomassa vegetal, gerando xilo-oligossacarídeos 
(XOS) com diferentes graus de polimerização (GP) e eventualmente xilose 
(BIELY et al. 2016). Estas enzimas são aplicadas na indústria de papel e 
celulose, alimentícia, têxtil, rações, produtos químicos e de biocombustíveis. 
Dentre as aplicações promissoras das xilanases destaca-se a hidrólise 
enzimática de xilanas para obtenção de XOS (KUMAR et al., 2018). 

Os XOS são oligossacarídeos não digeríveis contendo GP entre duas a 
dez unidades de xilose (FREITAS et al., 2019). A principal propriedade dos XOS 
está relacionada ao seu efeito prebiótico, estimulando o crescimento de 
bactérias benéficas ao trato gastrointestinal. Contudo, os XOS apresentam 
outros benefícios à saúde humana como prevenção à diabetes, melhoria no 
metabolismo lipídico e ação anti-inflamatória e antioxidante (BHATIA et al., 
2019).   

Na hidrólise enzimática de xilanas é interessante avaliar a necessidade 
de purificação prévia da enzima aplicada, visto que pode impactar na conversão 
em XOS e no perfil de carboidratos dos hidrolisados. Assim, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a aplicação de xilanase bruta e purificada na obtenção de 
XOS por hidrólise enzimática de xilana de madeira de faia.  

 
2. METODOLOGIA 

 
O extrato bruto de xilanase foi obtido a partir do cultivo submerso de 

Aureobasidium pullulans CCT 1261 em meio contendo farelo de arroz 
(GAUTÉRIO et al., 2020). O extrato purificado de xilanase (fator de purificação 
de 6,8 vezes e recuperação enzimática de 69,8%) foi obtido através da 
submissão do extrato bruto à precipitação fracionada de 0-30% e 30-60% de 
(NH4)2SO4, e posterior diálise (GAUTÉRIO, 2020). 

As hidrólises enzimáticas foram conduzidas em reatores encamisados 
contendo 75 mL do meio reacional composto por xilana de faia 3% (m/v) em 
tampão citrato de sódio 50 mmol/L pH 5,3, e extrato de xilanase (200 U/g de 
xilana) (AACHARY; PRAPULLA, 2009). As hidrólises foram mantidas sob 
agitação mecânica (180 rpm), 40 °C por 32 h. Alíquotas de 3 mL foram coletadas 
em intervalos de tempo predefinidos e aquecidas a 100 °C por 5 min para 
inativação enzimática. As amostras foram centrifugadas (10.000 × g a 4°C por 



 

 

10 min) e os sobrenadantes analisados por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE). 

As concentrações de XOS e xilose nos hidrolisados foram 
determinadas a partir das curvas de calibração. A conversão de xilana em XOS 
(%) foi calculada pela relação entre a massa de XOS gerados pela massa inicial 
de xilana nos reatores, multiplicado por cem. Os ensaios foram submetidos ao 
teste t ou Análise de Variância (ANOVA) seguido da comparação post-hoc 
Tukey, ao nível de 5% de significância (p<0,05).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com as Tabelas 1 e 2, para ambas as reações utilizando os 

extratos enzimáticos bruto ou purificado, foi observada a hidrólise parcial dos 
XOS de maior GP em xilobiose e o aumento no teor de xilose ao longo do tempo. 
Além disso, a produção de XOS (mg/mL) estabilizou em 24 h e permaneceu 
constante estatisticamente (p>0,05) até às 32 h de reação. Devido à isto, o tempo 
de 24 h de reação foi escolhido para comparação da eficiência hidrolítica das 
enzimas bruta e purificada. 

As conversões de xilana em XOS obtidas em 24 h de reação utilizando os 
extratos bruto (25,7%) e purificado (26,5%) não apresentaram diferença 
estatística entre seus valores pelo teste t (p>0,05). Em relação ao perfil de 
carboidratos em 24 h de reação, os hidrolisados obtidos apresentaram maior 
percentual de xilobiose (50,9% e 53,8%), seguido de xilotriose (30,9% e 32,8%) 
e XOs de maior GP (4,3% e 3,7%). Segundo SINGH et al. (2015), a alta 
quantidade de XOS com GP 2-3 é interessante para posterior uso em alimentos 
devido ao seu potencial efeito prebiótico.  

 
Tabela 1 – Produção de XOS e xilose e percentual de conversão a partir de 

xilana de faia utilizando xilanase bruta de A. pullulans CCT 1261. 
Tempo 

(h) 
Perfil de carboidratos (%) XOs 

totais 
(mg/mL) 

Conversão de 
xilana em XOs 

(%) 
X1 X2 X3 X4-X5 XOs totais 

2 4,9 35,1 38,6 21,4 95,1 5,9 ± 0,3e 19,5 ± 1,0e 
4 6,4 40,5 38,1 15,1 93,6 6,4 ± 0,1d 21,4 ± 0,1de 
6 7,7 43,4 37,3 11,5 92,3 6,8 ± 0,1cd 22,7 ± 0,3cd 
8 8,8 45,3 36,6 9,5 91,2 7,0 ± 0,2bc 23,3 ± 0,4bcd  
10 10,1 46,6 35,5 7,8 89,9 7,1 ± 0,2bc 23,7 ± 0,4abc  
12 11,2 47,5 34,6 6,8 88,9 7,2 ± 0,2b 23,9 ± 0,3abc  
24 13,9 50,9 30,9 4,3 86,1 7,7 ± 0,2a 25,7 ± 0,6a 
28 16,2 50,1 29,7 4,0 83,8 7,6 ± 0,1a 25,2 ± 0,2ab 
32 18,3 49,7 28,5 3,5 81,7 7,4 ± 0,2a 24,8 ± 0,8abc 

Média ± erro padrão (n=2). Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam que não há 
diferença entre as médias pelo teste Tukey (p > 0,05). Legenda: X1 – xilose; X2 – xilobiose; 

X3 – xilotriose; X4 – xilotetraose; X5 – xilopentose. 

 

O uso do extrato purificado resultou em um hidrolisado com maior 
percentual de XOS totais (90,2%) comparado ao obtido pelo uso da enzima 
bruta (86,1%), em 24 h de reação. Hidrolisados com altos percentuais de XOS 
são preferíveis para aplicações em alimentos, pois possuem menor teor de 
xilose, a qual não possui efeito prebiótico (REDDY; KRISHNAN, 2016). 



 

 

Tabela 2 – Produção de XOs e xilose percentual de conversão a partir de 
xilana de faia utilizando xilanase purificada de A. pullulans CCT 1261.  

Tempo 
(h) 

Perfil de carboidratos (%) XOs totais 
(mg/mL) 

Conversão 
de xilana em 

XOs (%) 
X1 X2 X3 X4-X5 XOs totais 

2 4,1 35,7 39,1 21,2 95,9  6,0  ± 0,1e 20,0 ± 0,2e 
4 5,1 41,3 38,9 14,8 94,9  6,7 ± 0,1d 22,3 ± 0,3d 
6 5,9 44,5 38,2 11,4 94,1  7,0 ± 0,1cd 23,3 ± 0,3cd 
8 6,6 46,7 37,5 9,2 93,4  7,2 ± 0,1bc 24,0 ± 0,3bc 
10 6,9 48,5 36,9 7,7 93,0  7,4 ± 0,1b 24,5 ± 0,3b 
12 7,7 49,7 36,2 6,5 92,3  7,5 ± 0,1b 24,9 ± 0,3b 
24 9,8 53,8 32,8 3,7 90,2  7,9 ± 0,1a 26,5 ± 0,3a 
28 10,3 54,5 31,7 3,5 89,7  8,1 ± 0,1a 26,9 ± 0,3a 
32 10,8 55,0 31,0 3,1 89,2  8,1 ± 0,1a 27,0 ± 0,2a 

Média ± erro padrão (n =2). Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam que não há 
diferença entre as médias pelo teste Tukey (p > 0,05). Legenda: X1 – xilose; X2 – xilobiose; 

X3 – xilotriose; X4 – xilotetraose; X5 – xilopentose. 

 

Conforme ilustra a Figura 1, a concentração de XOS nos hidrolisados 
oriundos do uso da enzima bruta e purificada foi estatisticamente igual (p>0,05), 
diferindo apenas no teor de xilose remanescente. Segundo GAUTÉRIO (2020), 
o maior teor de xilose no hidrolisado é justificado pela presença de β-xilosidases 
(as quais hidrolisam a xilobiose em xilose) no extrato enzimático bruto.  

Uma vez que o teor de XOS totais não diferiu estaticamente (p>0,05) com 
o uso da enzima bruta e purificada, e que o acúmulo de xilose no meio pode ser 
controlado através dos parâmetros reacionais, o uso do extrato bruto também se 
mostrou promissor nas reações de hidrólise, permitindo assim a eliminação da 
etapa de purificação da enzima. Portanto, ambos os extratos podem ser 
aplicados na obtenção de XOS potencialmente prebióticos.  

 
Figura 1  – XOS totais e xilose em 24 h de hidrólise de xilana de faia utilizando 

xilanase bruta e parcialmente purificada de A. pullulans CCT 1261. 

 
Média ± erro padrão (n = 2). Letras iguais em colunas da mesma cor indicam que não há 

diferença entre as médias ao nível de 5% de significância pelo teste t (p>0,05). 

    
4. CONCLUSÕES 

  
 O conteúdo de XOS totais e a conversão de xilana em XOS, em 24 h de 
reação, não apresentou diferença significativa pela aplicação dos extratos de 
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xilanase bruto ou purificado. Os hidrolisados exibiram alto percentual de 
xilobiose e xilotriose, característica interessante para posterior uso em alimentos 
devido ao potencial efeito prebiótico dos XOS de baixo GP.  
 Apesar da aplicação do extrato purificado resultar em um hidrolisado com 
menor conteúdo de xilose, isto pode ser contornado através dos parâmetros 
reacionais de produção de XOS. Assim, ambos os extratos enzimáticos se 
mostraram promissores na obtenção de XOS potencialmente prebióticos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma doença infecciosa negligenciada de distribuição 
global, associada principalmente à regiões tropicais e países subdesenvolvidos, 
acomete tanto animais silvestres e domésticos quanto humanos (COSTA et al., 
2015). Os seres humanos são hospedeiros acidentais e a infecção é decorrente 
do contato direto ou indireto com animais infectados, principalmente através da 
urina de roedores, sendo estes os principais disseminadores desses patógenos 
(ZIN et al., 2019). A doença é causada por espiroquetas patogênicas do gênero 
Leptospira spp. (FAINE et al., 1999). Esse gênero compreende cerca de 30 
espécies, com mais de 300 sorovares distintos, destes, 270 patogênicos, sendo 
L. interrogans a principal espécie responsável pelo desenvolvimento da doença 
em humanos e este fato está associado com seu maior tempo de sobrevivência 
quando exposta no ambiente (ESTEVES et al., 2018). 

Atualmente, o padrão ouro recomendado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o diagnóstico de leptospirose é o Teste de Aglutinação 
Microscópica (MAT). Este ensaio consiste em confrontar diferentes sorovares de 
leptospiras patogênicas vivas, com o soro de pacientes suspeitos da infecção. 
Entretanto, apesar de usual, é um teste altamente laborioso, que apresenta 
riscos à saúde dos técnicos e pode também levar a resultados errôneos 
decorrente das diferentes interpretações (YAAKOB; K.F RODRIGUES; D.V. 
JOHN, 2015). O diagnóstico da leptospirose em humanos passa pelo exame 
clínico e pela coleta de amostras de soro, que são enviadas aos Laboratórios 
Centrais (LACEN). Nestes se faz um ensaio sorológico do tipo ELISA (do inglês 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) para o diagnóstico da enfermidade, no 
entanto, a confirmação do resultado sempre deve ser feito pela MAT. Estes 
ensaios do tipo ELISA, utilizados nos LACEN no Brasil, são importados e de alto 
custo, havendo a necessidade de um teste baseado em tecnologia nacional e 
que detecte tanto anticorpos IgM quanto IgG, representativos da fase aguda e 
convalescente da doença. Desta forma, torna-se evidente a necessidade de 
novas alternativas diagnósticas para a leptospirose (MUSSO; LA SCOLA, 2013). 

A lipoproteína ErpY-like é descrita como uma proteína de L. Interrogans 
que é expressa in vitro, apresenta capacidade de ligação ao fibrinogênio 
plasmático, mostrou-se eficiente na proteção de hamster contra infecções letais 



 
 

e foi eficaz para o diagnóstico de infecção em suínos, através da aplicação em 
teste do tipo ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) (JORGE et al., 2018; 
OLIVEIRA et al., 2018; PADILHA et al., 2019). O presente estudo buscou avaliar 
o potencial da proteína recombinante ErpY-like de L. interrogans no 
desenvolvimento de um teste do tipo ELISA indireto, na detecção de anticorpos 
IgG e IgM no soro de humanos naturalmente infectados. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Produção da proteína recombinante ErpY-like (rErpY-like): a proteína ErpY-
like foi produzida conforme descrito anteriormente (PADILHA et al., 2019). 
Soros de humanos: os soros de humanos verdadeiramente positivos e 
negativos usados nesse trabalho foram cedidos pelo Laboratório Referência 
Nacional de Diagnóstico de Leptospirose da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ, RJ, Brasil). Um total de 62 amostras foram analisadas, sendo 20 
negativas e 42 positivas para leptospirose, as quais foram reativas para 
diferentes sorovares (título de anticorpos entre 100 e 6.400) e caracterizadas de 
acordo com a fase clínica da doença (20 de fase convalescente, 11 de fase 
aguda e 11 de fase indefinida). Essas amostras são oriundas de pacientes dos 
estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal 
e Rio Grande do Sul, confirmados através da MAT. 
ELISA indireto com a proteína rErpY-like: placas de poliestireno de fundo 
chato foram sensibilizadas com a proteína ErpY-like diluída em tampão 
carbonato–bicarbonato (50 μl, pH 9,6). Foram utilizadas 312,5 ng de proteína por 
cavidade da placa. Após incubação por 1h à 37°C, as cavidades foram 
bloqueadas com solução PBS-T/caseína [0.05% (v/v) Tween 20 e 0.5% (w/v) 
caseína no PBS] por 90 minutos e, posteriormente, os soros humanos foram 
diluídos em PBS 1X (pH 7,4) na proporção 1:50 e mantidos em contato com a 
proteína por 1h à 37°C. Para detecção do complexo antígeno-anticorpo formado, 
foram utilizados os anticorpos anti-IgG e anti-IgM humano conjugado à 
peroxidase (Sigma-Aldrich, USA), na diluição de 1:10.000. As placas de 
poliestireno foram mantidas à 37°C por 1h. Entre cada uma das etapas, as placas 
foram lavadas quatro vezes com solução PBS-T (PBS + 0,05% Tween 20). A 
visualização do teste foi feita através da adição de tampão fosfato-citrato (pH 
5,3) acrescido de 0,2 mg/mL de o-phenylenediamine dihydrochloride (OPD) e 
0,03% de H2O2. Uma solução 2M H2SO4 foi utilizada para parar a reação. A 
quantificação da reação foi realizada em espectrofotômetro com comprimento de 
onda de 492nm. Para análise dos resultados foi utilizado o software MedCalc® 
versão 8.0.0.0 (MedCalc Software, Ostend, Belgium). Os soros foram avaliados 
em duplicata nas placas e o experimento foi repetido três vezes. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O teste de ELISA-IgG indireto desenvolvido utilizando a proteina rErpY-like e 
soros de fase convalescente, apresentou um um cut-off (ponto de corte) >0,25, 
especificidade de 95,0% e sensibilidade de 100% (Figura 1A). Resultados que 
regulam com a literatura, pois foi realizada a detecção do anticorpo IgG, o qual 



 
 

é comum na fase convalescente da doença (YAAKOB; K.F RODRIGUES; D.V. 
JOHN, 2015). 

Os soros de fase aguda foram avaliados por ELISA-IgM indireto, utilizando a 
proteína rErpY-like, resultando em um cut-off >0,137, sensibilidade de 100% e 
especificidade de 80%, como pode ser observado na Figura 2B. ROSA et al. 
(2017) descrevem resultados similares na aplicação de ELISA-IgM indireto na 
fase aguda, obtendo sensibilidade de 90,0% e uma especificidade de 91,0%, 
isso ocorre pois os anticorpos IgM são detectados principalmente na fase inicial 
da doença (PICARDEAU et al., 2014). 

Por fim, os soros de fase desconhecidas foram avaliados por ELISA-IgG 
e IgM indireto, apresentando um cut-off >0,5, sensibilidade de 100%, 
especificidade de 95% e cut-off >0,158, sensibilidade de 100% e especificidade 
de 96%, respectivamente (Figuras 1C e 1D). Estes resultados são semelhantes 
aos observados por PADILHA et al., 2019, que utilizando a mesma proteína para 
o diagnóstico de leptospirose suína, obteve sensibilidade e especificidade de 
96,8% e 100%, respectivamente.  

 

Figura 1: Utilização da proteína rErpY-like em ELISA indireto para detecção de anticorpos IgM e 
IgG anti-Leptospira em soros de humanos. Cut-off, sensibilidade e especificidade do teste, onde 1 são os 
soros positivos na MAT e 0 os negativos. (A) ELISA-IgG indireto com soros de fase convalescente. (B) 
ELISA-IgM indireto com soros de fase aguda. (C) ELISA-IgG indireto com soros de fase desconhecida. 

(D) ELISA-IgM indireto com soros de fase desconhecida. 

 4. CONCLUSÕES  
  
 O ELISA utilizando a proteína recombinante ErpY-like demonstrou ser um 
teste promissor, pois apresentou elevada sensibilidade e especificidade, 
independentemente da fase clínica da doença. Isso indica que a proteína foi 
reconhecida tanto por anticorpos IgG e IgM dos pacientes com o diagnóstico de 
leptospirose, confirmados pela MAT, os quais apresentam soros de diferentes 



 
 

titulações e foram produzidos contra diferentes sorovares. Portanto, a proteína 
rErpY-like se destaca como potencial alvo para o diagnóstico sorológico da 
leptospirose em humanos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) evidenciou que 20% da população 
possui dermatocomicoses, sendo que 10% da apresentam onicomicoses.  
Fungos causadores das dermatofitoses estão distribuídos em sete gêneros de 
acordo com a morfologia de seus macro e micro-conídios: Trichophyton, 
Microsporum, Epidermophyton, Nannizzia, Lophophyton, Arthroderma e 
Paraphyton (HOOG et al., 2016). 

Dentre os dermatófitos destaca-se o T. rubrum, espécie mais prevalente 
entre as micoses humanas, responsável por cerca de 69,5% das infecções 
causadas por dermatófitos. De forma geral, as dermatofitoses provocadas por T. 
rubrum são de caráter crônico, não inflamatório, de progressão lenta e recorrente 
(PERES et al., 2010). 

O dermatófito T.rubrum é capaz de modular a resposta imune 
impossibilitando o reconhecimento do patógeno pelo sistema de defesa celular, 
sendo este processo comprovado através de experimentos realizados em 
linhagens celulares pela tecnologia HCAT que tem como funcionalidade otimizar 
uma reação da forma desejada  possibilitou a realização do experimento e 
evidenciou que houve a redução da resposta imunológica da célula contra o 
dermatófito favorecendo o processo infeccioso (HUANG et al., 2015). 

Apesar da alta prevalência de dermatofitoses em todo o mundo, ainda é 
escasso o conhecimento dos mecanismos moleculares envolvendo a interação 
patógeno-hospedeiro, possivelmente por dificuldades técnicas para estabelecer 
modelos que mimetizam esta interação, além da ausência de ferramentas 
genéticas para o estudo desses organismos (ACHTERMAN, 2021). Além disso, 
segundo a literatura a linhagem de monócitos/macrofágos humanos THP-1 é a 
mais adequada para avaliar a resposta imunológica do hospedeiro com a 
interação com microrganismos (SABHARWAL, 2016). 

A curcumina tem sido utilizada oralmente e topicamente para tratamentos 
de pele, que inclui parasitas, infecções, feridas infecciosas, inflamação e 
psoríase. Constatou-se que a droga é capaz de modular a ativação de células T 
e B, macrófagos, neutrófilos, células natural killer (NK), células dendríticas e 
também a secreção de citocinas inumes presentes no corpo (JAGETIA; 
AGGARWAL, 2007). 



 
 

 

Portanto, o objetivo deste projeto foi realizar testes com curcuminoides, que 
são moléculas modificadas a partir da curcumina na University of Saskatchewan, 
apresentados na Figura 1. A parir destes compostos, avaliar a atividade 
antifúngica frente ao fungo Trichophyton rubrum e sua toxicidade nas células 
monócitos/macrófagos humanos (THP-1).  

 
 

Figura 1: Estruturas químicas da curcumina e seus análogos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizado 
a microdiluição dos compostos em placas de 96 poços e com concentração de 
1 x105 conídios/mL. Após 7 dias, foi observado o crescrimento macroscópico do 
fungo e transferido para placas contendo meio Ágar Sabouraud Dextrose. 

Para o ensaio de viabilidade celular da linhagem THP-1 foi utilizado o 
método MTT, o qual é um teste colorimétrico e utiliza como fundamento a 
conversão do sal {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]} 
em Formazan, o qual possui coloração azul escuro, nas mitocôndrias das células 
metabolicamente viáveis. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Tabela 1: Determinação de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e de 
Concentração Fungicida Mínima (CFM) dos compostos contra T. rubrum. 

 

Compostos CIM (µM) CFM (µM) 

Fluconazol 50,9 - 

2087 12,5 25,0 

2088 5,9 11,8 

2288 66,6 133,2 

 
 
 
 

Figura 1: Porcentagem de viabilidade celular utilizando diferentes 
concentrações dos composto 2088 contra a linhagem celular THP-1. Onde 

*=p<0,01, **=p<0,05, ***=p<0,001 e ****=p<0,0001. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que os compostos 
modificados apresentaram resultados satisfatórios devido à atividade 
fungistática em concentrações menores que o controle utilizado. E além disso, 
não mostrou alta citotoxicidade na linhagem celular TPH-1 em concentração que 
apresentou funcionalidade.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O alho-poró (A. ampeloprasum var. porrum) pertence a família Alliaceae, 
gênero que compreende várias espécies de hortaliças, como por exemplo, 
alho, cebola e cebolinha (Moreira, et al 2019). Estes vegetais são muito 
utilizados como tempero e, em alguns casos, como planta medicinal. São 
comercializados de diferentes formas, as mais comuns são in natura, secos ou 
desidratados (Albuquerque, 2015).  

O alho-poró é fenotipicamente semelhante ao alho, se difere no formato, 
onde apresenta folhas alongadas e largas com coloração verde escuro 
(Andrade, 2018). Feiras livres são consideradas os lugares mais comuns para 
comercialização deste tipo de alimento, entretanto, muito se discute sobre as 
condições higiênico-sanitárias do local de fornecimento e comercialização. 

As feiras livres são opções para grande parte da população, por oferecer 
alimentos saudáveis e ampla variedade de preços, são locais muito 
freqüentados (FERREIRA, 2016). Contudo, muitas destas feiras podem 
apresentar falhas de Boas Práticas de Fabricação, podendo assim, serem a 
origem de diferentes patologias associadas a alimentos (GOMES, et al. 2012).  

Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 250 doenças 
transmitidas por alimentos (DTA). Vários são os microrganismos que podem 
contaminar os alimentos. As bactérias do grupo dos coliformes termotolerantes, 
por exemplo, quando presentes é um indicativo de condições higiênicos-
sanitárias inadequadas. Dentre estas podemos citar a bactéria de Escherichia 
coli, que é considerada um agente patogênico causador de infecção alimentar. 
Estes microrganismos são encontrados na microbiota entérica de animais e 
seres humanos (Nogueira, et al 2011). 

É de grande importância a avaliação de bactérias do grupo dos 
coliformes em alimentos, pois através do resultado é possível observar a 
qualidade e segurança do alimento analisado (Lundgren, et al 2009). 

O presente trabalho teve como objetivo quantificarcoliformes 
termotolerantes em alho-poró comercializado em feiras livres no município de 
Pelotas/RS.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Foram coletadas 40 amostras de 100 gramas de alho poró, vegetal 
considerado como “condimento” ou “tempero”, muito utilizado na gastronomia 
brasileira. As amostras foram adquiridas em feiras livres da cidade de Pelotas-



 
 

RS. A cada coleta eram adquiridas, na forma como eram comercializadas, duas 
amostras, totalizando 20 coletas no período de março de 2018 a março de 
2020. 

As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com as 
recomendações propostas pela American Public Health Association (APHA) 
(Downes&ito, 2001) com modificações.  

As amostras foram pesadas e identificadas assepticamente e 
submetidas a diluições seriadas até a diluição 10-6. 

A análise presuntiva de coliformes foi realizada em Caldo Lauril Sulfato 
de Sódio (LST), com incubação a 35°C por 48 horas. A enumeração de 
coliformes termotolerantes foi realizada em Caldo Escherichia coli (EC), com 
incubação a 45,5°C por 24 horas. Os resultados foram expressos a partir da 
técnica do Número Mais Provável (NMP). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 estão dispostos os resultados obtidos para e coliformes 

termotolerantes em amostras de alho-poró.  
Tabela 1- Quantificação de Coliformes Termotolerantes em 40 amostras de 

alho-poró vendidos em feiras livres da cidade de Pelotas-RS, Brasil. 

Amostra (n) Coliformes termotolerantes n (%)* 

Alho poró (40) 8 (40) 

n – número de amostras analisadas.  
*Amostras com contagens acima de 5 x 10 NNP.g-1 que é o valor máximo 
permitido pela RDC 12/2001. 

As amostras de alho poro foram obtidas em feiras livres no município de 
Pelotas, Rio Grande do Sul no período de março de 2018 a março de 2020. 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através do regulamento 
técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos, é estabelecido um limite 
aceitável para a presença de coliformes termotolerantes de 5x102NMP/g. 
Foram analisadas 40 amostras de alho poro, destas 8 estavam impróprias para 
o consumo, representando 20% das amostras, o que indica deficiência na 
qualidade higiênico-sanitária do produto. 

A provável explicação para os resultados encontrados pode ser 
associada ao fato que feiras livres geralmente possuem condições precárias de 
higiene. Baseado nisto, as pesquisas microbiológicas em alimentos 
comercializados neste ambiente é crescente.  

Uma pesquisa realizada por Viana e colaboradores (2016) constatou que 
os alimentos comercializados em feiras livres geralmente são mantidos sob 
baixas condições de higiene, incluindo as tendas e utensílios. Silva et al. 
(2015), analisando a qualidade microbiana de saladas de frutas manipuladas 
em feiras livres, verificaram péssimas condições higiênico-sanitárias, bem 
como a presença de E. coli, o que pode trazer riscos para saúde do 
consumidor, devido a este microrganismo ser causador de infecções 
alimentares. Um trabalho experimental, realizado por Macedo et al. (2016) 
avaliou a prevalência de coliformes e Staphylococcus aureus em mãos de 
manipuladores de alimentos de feira livre de Vitória, ES. Os resultados 
indicaram que os manipuladores são possíveis veiculadores de bactérias 
patogênicas. Comparando com outro trabalho realizado, Costa et al. (2009), 
estudou o perfil microbiológico de diferentes amostras de alimentos vendidos 
em feiras livres no município de Goiânia, GO. Foram analisadas196 amostras, 



 
 

foi constatado que 22 amostras apresentaram contagem acima dos padrões 
permitidos pela legislação sanitária para coliformes termotolerantes (coliformes 
a 45°C), tais resultados estão em acordo aos encontrados em nosso estudo e 
denotam uma situação preocupante, considerando que estes microrganismos 
podem implicar em riscos à saúde dos consumidores.  

Na maioria das feiras livres a contaminação pode ocorrer em diferentes 
pontos, o mais comum é através dos manipuladores. Uma provável explicação 
para este fato está na falta de conhecimento sobre o assunto, um questionário 
aplicado por Rodrigues (2015) interrogou os participantes sobre o 
conhecimento do meio de transmissão de doenças através de alimentos, como 
resultado, a maior parte dos entrevistados desconhece os meios de 
contaminação de alimentos. Indicando a falta de debate do assunto ou até 
mesmo instruções de maneira que visam evitar possíveis DTAs.  
 

4. CONCLUSÕES 
A partir dos resultados obtidos neste estudo fica evidente a necessidade 

de orientação, treinamento e conscientização dos feirantes e produtores rurais, 
principalmente daqueles que trabalham com alimentos in natura como o alho 
poró, para que possam implementar boas práticas de manipulação de 
alimentos, desta forma, reduzindo-se riscos de contaminação alimentar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa no setor de desenvolvimento de novos alimentos funcionais que 
contenham microrganismos como parte do processo, apresenta uma busca 
crescente por novos microrganismos isolados de diferentes matrizes 
alimentares, visto que estes podem apresentar potencial para melhora de 
palatabilidade, processabilidade e valor nutricional de uma ampla faixa de 
alimentos (ROSOLEN et al., 2019). Dentre as espécies isoladas, destacam-se 
as bactérias ácido-láticas (BAL), as quais têm sido incorporadas em alimentos 
fermentados e, algumas delas com potencial probiótico (LINARES et al., 2017). 

Técnicas de encapsulamento aparecem neste contexto como necessárias 
para promover proteção a microrganismos probióticos, visto a alta 
susceptibilidade a desintegração proporcionada por condições adversas 
encontradas nos alimentos, armazenamento e até mesmo no processo 
digestório superior (YEUNG et al., 2016). Dentre as diversas técnicas destaca-
se o spray drying ou secagem por atomização, muito utilizada na indústria de 
alimentos pelo seu baixo custo e alta reprodutibilidade. A técnica consiste na 
atomização de um liquido a altas temperaturas dentro de uma câmara de 
secagem, tendo como resultado final partículas secas (PEREIRA et al. 2018). 

Com base no exposto acima, o presente estudo teve como objetivo produzir 
microcápsulas de Pediococcus pentosaceus P107 por spray drying utilizando 
como material encapsulante soro de queijo e pectina. Para isso, investigou-se a 
estabilidade ao armazenamento em diferentes temperaturas e a morfologia das 
microcápsulas, utilizando as células livres secas como controle. 

2. METODOLOGIA 
2.1 Estirpe e condições de cultivo 

Pediococcus pentosaceus P107 (P. pentosaceus P107) foi mantido com 
glicerol a -20 ºC até o momento de uso, quando para otimizar do crescimento 
celular foi previamente cultivado em soro de queijo (Relat - Estação, RS, Brasil) 
reconstituído a 6%, o qual é pasteurizado a 65 ºc por 30 min. O inóculo foi 
adicionado numa concentração de 3% para reativação em agitador orbital 
(CERTOMAT BS-1, Germany) à 37 ºC, 180 rpm por 16 h, e após foi cultivado em 
biorreator de bancada (BIOSTAT B -New Brunswik, EUA) à 37 ºC e 100 rpm, 
overnigth a fim de atingir uma densidade celular alta. Sendo ambos cultivos sob 
anaerobiose. Ao final do processo de cultivo as células de P. pentosaceus P107 



 
 

foram centrifugadas a 2370 g por 10 min a 4 °C e o pellet foi lavado em tampão 
fosfato-salino PBS (10 mM, pH 7,0). 
 
2.2. Produção das microcápsulas 

O material encapsulante utilizado foi soro de queijo associado a pectina e 
aerosil (SQP). Ambos materiais foram pasteurizados a 65 ºC por 30 min. Após o 
preparo das soluções encapsulantes o pellet de P. pentosaceus P107 foi 
acrescentado e mantido sob agitação magnética até o momento no qual foram 
submetidas ao processo de secagem utilizando spray dryer (LabMaq – MSDi 1.0, 
São Paulo, SP, Brasil). Os parâmetros utilizados foram 100 °C de temperatura 
de entrada, 68 °C de temperatura de saída, com fluxo de alimentação de 0,25 L 
h-1 e fluxo de ar de secagem 3,00 m 3 min-1. O produto final seco foi coletado em 
frascos estéreis e armazenado em diferentes temperaturas. O processo de 
encapsulação e subsequentes análises foram realizadas em triplicata.  
 
2.3 Morfologia da microcápsula 

A morfologia das microcápsulas foi determinada em sete dias de 
armazenamento na temperatura de -20 °C. As amostras foram fixadas com uma 
fita de carbono dupla face, revestida com ouro por aspersão (Leica, modelo EM 
SCD 500, Wetzlar, Alemanha), visualizadas por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) Jeol, modelo JSM - 6610LV (Jeol, Tóquio, Japão) em modo de 
alto vácuo para examinar a morfologia da superfície e estimar seu tamanho. 

 
2.4 Viabilidade das células livres e microencapsuladas de Pediococcus 
pentosaceus P107 ao armazenamento em diferentes temperaturas 

A viabilidade das células livres e das microcápsulas contendo P. 
pentosaceus P107 foram realizadas durante 30 dias de armazenamento, em três 
diferentes temperaturas: -20 ± 1°C (congelamento), 4 ± 1 °C (refrigeração) e 25 
± 1 °C (ambiente). Para o rompimento das microcápsulas de SQP, 0,01 g de pó 
foi disperso em uma solução ácida contendo pepsina durante 30 min, conforme 
MEIRA et al. (2012) com modificações. Para a determinação das células livres 
de P. pentosaceus P107, 0,01 g do pó foi suspenso em 1 mL de água peptonada 
0,15% (m.v-1) estéril e homogeneizada em vórtex. A contagem das células 
viáveis foi determinada por diluição seriada em água peptonada 0,15% (m.v-1) e 
alíquotas dessas diluições foram inoculadas em ágar MRS, incubadas a 37 0C 
por 48 h em anaerobiose e a concentração das células viáveis foi expressa log 
UFC g-1. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados referentes às células livres 

e microencapsuladas de P. pentosaceus P107 nas temperaturas de -20, 4 e 25 
°C, durante 30 dias de armazenamento. 
 
 
 
 



 
 

Tabela 1: Viabilidade cellular de P. pentosaceus P107 livre e microencapsulado 
submetido ao armazenamento a -20, 4 e 25°C 

 

 P. pentosaceus P107 livre P. pentosaceus  P107 microcapsulado 
 

Dias -20 °C 4°C 25°C -20 °C 4 °C 25 °C 

0 10.45 ± 0.28b 10.45 ± 0.28b 10.45 ± 0.28b 13.63 ± 0.50a 13.63 ± 0.50a 13.63 ± 0.50a 

7 9.00 ± 0.00b 8.69 ± 0.35b 8.47 ± 0.00b 13.54 ± 0.06a 13.54 ± 0.06a 13.39 ± 0.08a 

14 9.15 ± 0.15b 8.81 ± 0.20b 8.39 ± 0.08b 13.00 ± 0.00a 13.51 ± 0.20a 13.25 ± 0.24a 

21 8.84 ± 0.06b 8.39 ± 0.08b 8.59 ± 0.11b 12.69 ± 0.35a 12.00 ± 0.00a 13.15 ± 0.15a 

30 9.09 ± 0.05b 8.21 ± 0.20b 8.48 ± 0.43b 12.58 ± 0.51a 12.00 ± 0.00a 13.83 ± 0.12a 

 
a,b Letras diferentes correspondem a diferença estatística (p<0,05) dentro do 
mesmo intervalo de tempo (dias). 
 

A célula livre apresentou uma redução logarítmica de 1,36, 2,24 e 1,97 
UFC. g-1, respectivamente para as temperaturas de -20, 4 e 25 °C ao final dos 
30 dias analisados. Essa redução pode estar relacionada às lesões celulares 
causadas pela secagem no processo, o que resulta em morte celular 
(SANTIVARANGKNA; KULOZIK; FOERST, 2008). Para a microcápsula a 
redução logarítmica para todas temperaturas variou de 0,42 a 1,63 UFC.g-1, no 
entanto permaneceu com alta concentração celular ao final dos 30 dias 
analisados. Os resultados apresentados demonstram que probióticos 
microencapsulados apresentam viabilidade superior quando comparados com a 
célula livre (ROSOLEN et al., 2019). 

No estudo de Yasmin et al. (2019) B. longum BL-05 foi microencapsulado 
com soro de queijo e pectina associados. Os autores referem que assim como o 
presente estudo, os materiais utilizados foram efetivos na proteção celular ao 
armazenamento por 28 dias a 4 °C, sendo superior as células livres. 

A Figura 1 mostra as imagens de MEV das células livres e da 
microcápsula. A célula livre apresentou um tamanho médio de 2,98 ± 0,45 μm 
enquanto a SQP o valor foi de 6,99 ± 0,67 μm. A microcápsula SQP possui um 
formato levemente arredondado, e algumas deformações em sua superfície, que 
podem ser devidas à interação do material com a alta pressão exercida pela 
pulverização e ao encolhimento durante o processo e resfriamento (SINGH; 
KAUR, 2018). 

Considerando o tamanho das microcápsulas obtidas, elas foram 
adequadas (até 80µm) para serem inseridas em alimentos, pois pequenas 
partículas garantem um produto homogêneo e de alta qualidade sem afetar as 
propriedades sensoriais (MARTÍN et al., 2015). No estudo de Rosolen et al. 
(2019), os autores observaram um valor médio de 12,73 µm para Lactococcus 
lactis subsp. lactis R7 microencapsulado como soro de leite e inulina. 
 

 
 



 
 

Figura 1. Microscopia eletrônica de varredura de Pediococcus pentosaceus 
P107 livre (a) e microencapsulado com soro e pectina (b). 

 
 

4. CONCLUSÕES 
A microencapsulação de P. pentosaceus P107 garantiu a viabilidade 

celular por 30 dias de armazenamento nas três diferentes temperaturas, e o 
tamanho e a morfologia das mesmas é considerada ideal, demonstrando 
potencial de aplicação na indústria de alimentos funcionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil produziu 35,6 bilhões de litros de etanol na safra de 2019-2020 
(CONAB, 2020). A vinhaça, o principal subproduto da indústria do álcool, é 
gerada numa proporção de 10-15L por litro de etanol, o que, nesse exemplo, 
equivaleu a cerca de 460 bilhões de litros de vinhaça.   

A vinhaça possui uma composição complexa. Geralmente esse efluente 
tem coloração marrom escura, elevado teor orgânico (aproximadamente 45g/L, 
expressa em DQO - demanda química de oxigênio-), alta quantidade de sais 
minerais com destaque ao K+, Ca2+ e Mg2+ e baixo pH (em torno de 3,0 a 4,5) 
(FUESS et al., 2014). Durante décadas, o destino mais comum da vinhaça é a 
fertirrigação do solo para o aproveitamento dos minerais (MORAES et al., 2015). 
No entanto, a concentrações de potássio e a sua alta carga orgânica podem 
impactar significativamente a fertilidade do solo após o seu uso contínuo.  Tais 
impactos são ampliados pela lixiviação de sais, metais e sulfato, ocasionando a 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas (FUESS et al., 2014; 
MORAES et al., 2015). Para minimizar os efeitos negativos da vinhaça na 
fertirrigação é necessário desenvolver opções para o uso desse resíduo.    

O cultivo de microalgas em vinhaça é uma alternativa tanto para o 
tratamento como para a valoração desse efluente através da produção de 
bioprodutos de interesse industrial (PATEL et al., 2020). Distribuídos 
globalmente, Raphidocelis subcapitata e Chlorella vulgaris são as duas espécies 
de algas modelo comumente usadas em testes de toxicidade química e para 
produção de bioprodutos (OECD, 2011). Além disso, essas microalgas se 
destacam pela fácil adaptabilidade a diversos ambientes através de seu rápido 
crescimento, seja de forma autotrófica ou mixotrófica. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi produzir biomassa e bioprodutos de 
microalgas com importância comercial utilizando a vinhaça como meio de cultivo 
em diferentes concentrações aliado à um protocolo de valorização e tratamento 
da vinhaça (“upgrading”). Dessa forma essa proposta tem como meta uma visão 
integrativa de produção com o tratamento de resíduo resultando na intenção de 
dar sustentabilidade ao processo de produção de bioenergia. 

 
2. METODOLOGIA 

 

A vinhaça foi fornecida pela Agrovale (Agroindústrias do Vale do São 
Francisco S.A) e passou por uma etapa prévia de decantação, sendo coletada 
apenas o sobrenadante que teve o pH corrigido para 7,0. A cepa de Raphidocelis 



 
 

subcapitata e Chlorella vulgaris foram cultivadas em meios compostos por 
vinhaça diluída a 10gO2/L (Vin10DQO) e 5gO2/L (Vin5DQO) suplementada com 
nitrato de sódio (NaNO3) e fosfato de potássio (KH2PO4) para atingir os valores 
presentes na composição do meio sintético BG-11. Os ensaios em triplicata 
foram realizados em erlenmeyers de 1L contendo 540 mL de meio sob condições 
de fotoperíodo 12h:12h (claro/escuro), intensidade luminosa de 3500 lux, 
agitação 85 rpm, aeração com ar atmosférico e temperatura de 25°C±1°C. O 
crescimento de microalgas foi monitorado por densidade óptica (DO680nm), teor 
total de clorofila, pH e densidade bacteriana (ufc/mL). No início e ao fim do 
cultivo, amostras foram analisadas quanto à concentração de fosfato, nitrato e 
DQO. Ao fim do cultivo, a biomassa foi centrifugada e liofilizada para a extração 
de lipídeos pelo método clorofórmio:metanol (2:1) (FREEMAN et al., 1957). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As microalgas C. vulgaris e R. subcapitata cresceram em duas 
concentrações de vinhaça em 8 e 6 dias, respectivamente (Figura 1). Em relação 
a biomassa, as duas microalgas se mostraram adaptadas às duas 
concentrações de vinhaça, C. vulgaris atingiu valores de 78% em ambas 
vinhaças enquanto que R. subcapitata atingiu 68% na Vin5DQO e 100% na 
Vin10DQO em relação ao seus controles (Meio BG-11).  

 

Figura 1: Crescimento das microalgas Chlorella vulgaris (A e B) e 
Raphidocelis subcapitata (C e D) em relação a biomassa e clorofila α. 

 
Não se pode afirmar com exatidão que somente a microalga foi a 

responsável pela turbidez e biomassa atingida na curva de crescimento. Isso 
porque a vinhaça é meio não tratado, rico em nutrientes e propício para o 
crescimento de uma série de microrganismos autóctones, como bactérias, 
leveduras e fungos (HOARAU et al., 2018). Por isso análises de clorofila e 
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densidade bacteriana são fundamentais para guiar a interpretação dos 
resultados obtidos. Assim, é possivel visualizar na Tabela 1 que a densidade 
bacteriana nos cultivos com C. vulgaris diminui enquanto que nos cultivos com 
R. subcapitata aumentou. Indicando que possivelmente a biomassa registrada 
para R. subcapitata não foi somente da microalga e sim também de bactérias ou 
do seu crescimento mixotrófico. 

Entretanto, quando analisamos a clorofila demonstra que Vin10DQO para 
ambas as algas tem os menores acúmulos, indicando que a coloração 
amarronzada da vinhaça inibe a penetração de luz, e dificultam a fotossíntese 
das algas (DOS SANTOS et al., 2016). Assim, tratamentos que clarifiquem a 
vinhaça, como a diluição, centrifugação e filtração podem melhorar a 
transmitância da luz, e essa está correlacionado diretamente com um melhor 
rendimento na produção de biomassa de algas.  

Em relação ao acúmulo de lipídeos, todas as duas microalgas em ambas 
condições tiveram rendimento variando de 70-76% e 73-81% abaixo do controle 
(Meio BG-11) para C. vulgaris e R. subcapitata, respectivamente. Segundo 
Zhang et al. (2012), as algas em culturas puras tendem a acumular mais lipídios 
do que em culturas na presença de outros microrganismos. Portanto, novas 
estratégias para superar esse fato, como a depleção de nitrogênio ou aumento 
da salinidade podem ser método posteriores a serem testados para estimular o 
acúmulo de lipídeos em microalgas (JUNG et al., 2019). 

O tratamento e remoção de nutrientes de um resíduo industrial é essencial 
para reduzir impactos ambientais como a eutrofização, promovendo assim um 
possível reuso da vinhaça pós cultivo. As taxas de remoção de C. vulgaris e R. 
subcapitata em vinhaça foram acimas de 82% para nitrato, 86% para fosfato e 
59% para DQO. A destinação dessa vinhaça pós-cultivo pode ser a fertiirrigação, 
agora com valores inferiores de compostos orgânicos biodegradáveis e sais, 
evitando assim impactos ambientais negativos como salinização e a permanente 
acidificação do solo. 

 

Tabela 1: Parâmetros avaliados durante o cultivo das microalgas.  

 



 
 

4. CONCLUSÕES 
 
É sabido que altas quantidades de vinhaça gerada corresponde ao 

aumento da produção global de etanol. Portanto, uma adequada destinação 
desse resíduo tem atraído muita atenção. A vinhaça foi testada como um meio 
de cultivo para as microalgas Chlorella vulgaris e Raphidocelis subcapitata, que 
acumularam significativa quantidade de biomassa e clorofila durante o cultivo. 
Concomitantemente, houve a redução da concentração de nutrientes e carga 
organica após o cultivo. Portanto, é também um processo promissor para o 
tratamento desse efluente. A diluição da vinhaça para o cultivo de microalga 
parece ser necessária para reduzir sua coloração e turbidez e facilitar o processo 
autotrófico. O cultivo de microalgas oleaginosas pode aumentar 
significativamente a viabilidade da cadeia produtiva do biodiesel. O fator limitante 
para tanto está nos custos com a preparação de meio sintético. O 
aproveitamento da vinhaça como meio de cultivo pode baratear 
significativamente a produção de biodiesel produzido com o lipídeo algal.  
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1. INTRODUÇÃO 
Encapsulação é uma tecnologia que permite que pequenas partículas 

sólidas ou líquidas do material de interesse sejam envolvidas por um agente 
encapsulante de modo a criar microcápsulas (GARCIA, 2016). A partícula 
formada pode variar de 0,2 a 5000 micrometros (µm) sendo denominada de 
núcleo e o material de revestimento de material de parede (NOGUEIRA, 2017). 

Cabe destacar que a encapsulação é um dos métodos mais eficientes 
para a proteção de probióticos a fatores adversos como luz, alta concentração 
de oxigênio, aquecimento, umidade e possibilitando a liberação controlada sobre 
condições específicas. (POLETTO et al., 2019). 

Há inúmeras técnicas disponíveis como spray dryer, spray cooling, 
coacervação, extrusão, lipossomas, recobrimento em leito fluidizado, 
complexação por inclusão e por liofilização.   

A escolha da técnica deve considerar propriedades físicas e químicas do 
material de parede e do núcleo, não reatividade com o material de núcleo, 
estabilidade, tamanho da cápsula e forma final (JANISZEWSKA-TURAK, 2017).  

Segundo Carvalho (2017), a seleção do material de parede depende da 
substância a ser encapsulada e das características desejadas do produto final. 
O material deve ser selecionado de acordo com o método de encapsulação 
escolhido e com base nas propriedades físico-químicas, tais como solubilidade, 
peso molecular, cristalinidade, difusividade, temperaturas de transição de fase, 
formação do filme e propriedades emulsificantes (GARCIA, 2016). 

Como a maioria dos compostos não possui todas estas características, é 
comum a combinação de diferentes materiais (NOGUEIRA, 2017). Assim, há 
uma diversidade de materiais que podem ser utilizados como agentes 
encapsulantes, como polissacarídeos (goma arábica, ágar, alginato de sódio, 
carragena, goma xantana, amido, maltodextrinas, sacarose, lactose, etc.), 
proteínas (soro de leite, gelatina, caseína, albumina, glúten, etc.), e lipídeos 
(cera, parafina, óleos, gorduras) (GARCIA, 2016; NOGUEIRA, 2017). 

Diante do exposto, nesta revisão serão apresentados algumas das 
técnicas de encapsulação de bactérias probióticas utilizadas e seus princípios. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema em revistas 
científicas, reunindo informações, técnicas e conceitos aplicáveis na 
encapsulação de probióticos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Spray Drying (Secagem por atomização) 



 
 

Este método é amplamente utilizado por ser relativamente simples, de 
baixo custo operacional, de rápida execução, permitindo um fácil escalonamento 
e produção em larga escala, uma alta eficiência de processo, gerando um 
produto na forma de pó e de fácil manuseio. (CASANOVA et al., 2016; 
ESTEVINHO et al., 2017; GONCALVES et al., 2017). 

Sendo assim, a secagem por atomização permite a redução da atividade 
da água, garante estabilidade microbiológica, evita processos de degradação, 
reduz os custos de armazenamento e transporte (ALIAKBARIAN et al., 2015). 

As etapas gerais no processo de microencapsulação de bactérias 
probióticas por spray drying envolve a homogeneização das células e dos 
materiais de parede para criar uma emulsão. Esta é atomizada na câmara de 
secagem, em temperaturas elevadas, formando uma nuvem de pequenas 
gotículas que ao entrar em contato com o ar quente secam rapidamente, de 3 a 
5 segundos, gerando pó ao final do processo. No entanto, a utilização de altas 
temperaturas pode ocasionar a redução da viabilidade celular do probiótico. 

 Polissacarídeos e proteínas são normalmente utilizados como material 
encapsulantes (BAKRY et al., 2016; LEE; WONG, 2014). 
3.2 Coacervação 
 Coacervação é definida como a separação de uma solução coloidal em 
duas fases líquidas (BURWELL, 1976). Há dois tipos de coacervação: a simples 
e a complexa. A coacervação simples usa um único polímero para formar 
coacervatos através da adição de sal ou agente dissolventes podendo estes 
serem álcoois ou acetona (TIMILSENA et al., 2019). Na coacervação complexa, 
duas ou mais soluções poliméricas com cargas elétricas opostas interagem entre 
si na água resultando em duas fases líquidas imiscíveis. (DE KRUIF; 
WEINBRECK; DE VRIES, 2004). 

Embora esta técnica seja considera complexa, cara e consumir mais tempo 
comparado à secagem por spray drying, ela oferece um risco menor aos 
probióticos como a utilização de temperatura ambiente, alta integridade da 
cápsula e excelente liberação controlada. No entanto, esta técnica produz 
partículas maiores (GOUIN, 2004). 
3.3 Spray Chilling/Cooling (Secagem por resfriamento) 

 Uma mistura homogênea do material de núcleo e do material de 
revestimento lipídico fundido é pulverizado através de uma corrente de ar 
resfriado abaixo do ponto de fusão do lipídio. O ar resfriado solidifica o lipídeo 
em torno das partículas do núcleo. Normalmente, os materiais de revestimento 
são lipídeos ou seus derivados hidrofóbicos com um ponto de fusão 
razoavelmente alto sendo os materiais de núcleo hidrofílicos, como enzimas, 
vitaminas solúveis em água e probióticos (DESAI; PARK, 2005; BAMPI et al., 
2016).  

A secagem por resfriamento é eficiente para a encapsulação de probióticos, 
uma vez que se assemelha ao spray drying, sendo baseado na injeção de ar frio 
para solidificar as partículas permitindo uma maior taxa de sobrevivência celular 
(BAMPI et al., 2016). 
3.4 Extrusão 



 
 

 Na extrusão, o material de núcleo é incorporado em uma massa de 
carboidrato fundido e, em seguida, a mistura é forçada através de uma matriz e 
coletada em um banho de solução desidratante (REINECCIUS, 2019). 

Os materiais de parede comumente utilizados incluem a glicose, xarope de 
glicose, sacarose, maltodextrina e glicerina que podem ser usados de forma 
isolada ou misturados entre si. A principal vantagem deste método é a proteção 
do material de núcleo frente ao oxigênio uma vez que eles ficam completamente 
isolados do ar pelo material de parede (GIBBS et al., 1999). 

O trabalho mais antigo usando extrusão para o encapsulamento apareceu 
no final da década de 1950 na indústria de aromas, conhecido como injeção por 

fusão (CASTRO et al., 2016). Este método apresenta condições simples e 
acessíveis para a produção de microcápsulas probióticas por não utilizar 
temperatura e solventes (ETCHEPARE et al., 2015). 

4. CONCLUSÃO 
De modo geral as técnicas de encapsulação são capazes de garantir a 

estabilidade de bactérias probióticas e de compostos sensíveis ao 
processamento e armazenamento. Um aspecto determinante na escolha é 
conhecer o comportamento do probiótico frente às condições de estresse. A 
partir disso, e dos conhecimentos das técnicas e dos materiais de parede, é 
possível realizar a encapsulação garantindo a viabilidade celular desejada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As xilanases (endo-β-1,4-xilanases, E.C 3.2.1.8) são enzimas hidrolíticas 
envolvidas na clivagem das ligações glicosídicas internas (β-1,4) da xilana 
(polissacarídeo majoritário das hemiceluloses), produzindo oligômeros de 
xilose (xilo-oligossacarídeos, XOs) (ANAND; KUMAR; SATYANARAYANA, 
2013). Essas enzimas são produzidas principalmente por micro-organismos 
como bactérias, fungos filamentosos e leveduras, e posteriormente podem ser 
aplicadas (na forma bruta ou purificada) em processos diversos, como na 
fabricação de papel (WALIA et al., 2017), clarificação de sucos 
(SHAHRESTANI et al., 2016), bem como na produção de XOs (HALTRICH et 
al., 1996).  

Em alguns processos é indispensável a utilização de extratos de 
xilanases previamente purificados pois são removidas impurezas e/ou a 
atividade indesejável de outras enzimas presentes, como celulases (na 
fabricação de papel) e β-xilosidades (na produção de XOs) (DING; LI; HU, 
2018). Com a enzima purificada também é possível avaliar sua atividade 
catalítica e sua capacidade de resposta a moléculas reguladoras que 
aumentam ou diminuem sua atividade (DING; LI; HU, 2018). 

A purificação de proteínas por precipitação salina (salting out) é 
amplamente empregada nos estágios iniciais de purificação, pois é um método 
rápido, de baixo custo e de possível aumento de escala. (LEMES et al., 2019; 
PESSOA JR; KILIKIAN, 2005). O sulfato de amônio ((NH4)2SO4) é o sal mais 
utilizado na técnica de precipitação, pois apresenta elevada solubilidade e 
propriedades não desnaturantes para a maioria das proteínas (WALSH, 2014).  

Devido à importância da aplicação das xilanases, este trabalho tem como 
objetivo investigar condições para sua purificação que permita incrementar seu 
grau de pureza e mantenha sua atividade catalítica. 

 
2. METODOLOGIA 

 
O extrato de xilanases de A. pullulans CCT 1261 utilizado para o estudo 

de purificação foi produzido mediante cultivo submerso em condições de 
máxima produção da enzima conforme GAUTÉRIO et al. (2020). Ao final do 
cultivo, o meio líquido foi clarificado (centrifugação e filtração) e o sobrenadante 
obtido (extrato enzimático bruto) foi utilizado nos ensaios de precipitação com 
(NH4)2SO4 nas concentrações de 20, 40 e 60% de saturação do sal (SCOPES, 
1994).  



 
 

O sal foi adicionado de forma gradual ao extrato enzimático (4 °C), sob 
constante agitação magnética. Após, as amostras permaneceram em repouso 
refrigerado por 2 h (PAL; KHANUM, 2011), e em seguida, foram centrifugadas 
(4757 × g, 30 min, 4 °C). O precipitado obtido foi ressuspendido em solução 
tampão citrato de sódio (50 mmol/L e pH 5,3) e posteriormente submetido à 
etapa de diálise (overnight) com o mesmo tampão para remover o excesso do 
sal. A retirada do sal foi monitorada mediante adição do reagente de Nessler à 
solução tamponante. 

A atividade de endo-β-1,4-xilanases (BAILEY; BIELY; POUTANEN, 1992) 
e a concentração de proteínas solúveis (LOWRY et al., 1951) foram 
determinadas no extrato enzimático bruto (EB), no precipitado ressuspendido 
(P) e no sobrenadante (S). 

A eficiência do processo de purificação foi avaliada em termos da 
recuperação enzimática (REC%) e do fator de purificação (FP), conforme 
Equações 1 e 2, respectivamente. 

 

REC (%)= 
As × Vs

A𝑒𝑏 × V𝑒𝑏
 ×100 

(1) 

FP= 
AEs

AE𝑒𝑏
 

(2) 

 
Onde As e Aeb representam a atividade enzimática (U/mL) de endo-β-1,4-

xilanases na fração de saída e do EB, respectivamente. Vs e Veb representam o 
volume (mL) da fração de saída e do EB, respectivamente. AEs e AEeb 

representam a atividade enzimática específica (U/mgproteína) de endo-β-1,4-
xilanases na fração de saída e do EB, respectivamente. 

A fim de verificar diferenças significativas entre as condições estudadas, 
foram realizados o teste t ou a análise de variância (ANOVA) seguidos pelo 
teste de Tukey, ao nível de confiança de 95% (p < 0,05). Todos os ensaios 
foram realizados em triplicata. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 estão estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios 
de precipitação com (NH4)2SO4 nas diferentes concentrações estudas. É 
possível observar que o aumento da concentração de (NH4)2SO4 causou um 
aumento significativo (p<0,05) na REC e no FP do precipitado ressuspendido. 
O Ensaio 1 mostrou que a saturação de 20% do sal é muito baixa para 
precipitar as xilanases, o que promoveu uma baixa REC (2,28%). A atividade 
recuperada aumentou de 2,28% (Ensaio 1) para 51,07% (Ensaio 3) e o FP 
passou de 0,63 (Ensaio 1) para 3,23 (Ensaio 3) na fração precipitada. 

Como pode ser observado na Tabela 1 não existe diferença significativa 
entre o FP dos Ensaios 2 e 3. Dessa forma, observando simultaneamente os 
resultados de REC e do FP, o Ensaio 3 mostrou ser a condição mais adequada 
para o processo purificação. 

NINAWE; KAPOOR; KUHAD (2008) precipitaram endo-β-1,4-xilanase com 
60% de saturação de sulfato de amônio e recuperaram 58,9% da atividade da 
enzima com FP de 1,48 vezes. 



 
 

Tabela 1 – Fator de purificação (FP) e recuperação enzimática (REC) 
obtidos na precipitação de xilanases por (NH4)2SO4  

(média ± desvio padrão, n = 3).  
 

Saturação 
do sal (%) 

Fração** 
Concentração 
de proteínas 

(mg/mL) 

Atividade 
enzimática 

(U/mL) 

Atividade 
específica 

(U/mg)proteína 
REC(%) 

Fator de 
Purificação 

20 
Ensaio1 

EB 2,88 ± 0,04 81,30 ± 1,96 28,20 ± 0,68 100 1 
P 0,27 ± 0,04 4,75 ± 0,45 17,90 ± 0,72 2,28c ± 0,24 0,63b ± 0,03 
S 2,15 ± 0,08  59,4 ± 2,20 27,80 ± 0,40 74,50 ± 1,04 0,98 ± 0,01 

40 
Ensaio 2 

EB 2,71 ± 0,038 73,10 ± 1,75 26,60 ± 0,80 100 1 
P 0,20 ± 0,01 27,70 ± 4,19 103,90 ± 13,30 17,90b ± 1,05 3,90a ± 1,17 
S 1,50 ± 0,02 33,2 ± 1,12 22,0 ± 1,02 48,70 ± 1,64 0,83 ± 0,04 

60 
Ensaio 3 

EB 2,72 ± 0,04 72,80 ± 1,52 26,80 ± 1,02 100 1 
P 0,84 ± 0,02 78,70 ± 0,97 93,70± 3,39 51,07a ± 3,36 3,23a ± 0,04 
S 1,33 ± 0,02 ND* - - - 

*ND: não detectado; **EB: extrato bruto; P: precipitado; S: Sobrenadante. Letras diferentes na mesma 
coluna indicam diferença significativa (p<0,05) pelo teste Tukey. 

 
No estudo de LUO et al. (2016), foi possível purificar endo-β-1,4-xilanases 

com recuperação enzimática de 68,17% e FP de 3,21 vezes por precipitação 
com (NH4)2SO4  em 60% de saturação, estando esses resultados muito 
próximos aos encontrados neste trabalho com mesma saturação de sal. 

De acordo com ŁOJEWSKA et al. (2016), o objetivo da precipitação de 
proteínas em uma única etapa é selecionar a concentração do agente 
precipitante em que apenas as proteínas contaminantes precipitam e não 
molécula alvo. Conhecer o perfil de solubilidade da enzima de interesse frente 
ao agente precipitante em diferentes concentrações permite estabelecer a 
melhor faixa de concentração de sal para posterior precipitação de forma 
fracionada (ou em dois estágios). No primeiro estágio de precipitação remove-
se a maior parte de proteínas contaminantes (menos solúveis) e no segundo 
estágio a concentração do agente precipitante é suficiente para precipitar a 
maior parte da enzima de interesse. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados do FP e REC a saturação de sulfato de amônio 
de 60% mostrou ser a concentração mais adequada para a precipitação de 
xilanases, uma vez que uma maior quantidade da enzima foi recuperada no 
precipitado e um aumento no fator de purificação foi alcançado. A partir deste 
estudo foi possível conhecer o comportamento de precipitação da enzima de 
interesse, o que permitirá a escolha de uma faixa ideal de concentração de sal 
para posterior purificação por precipitação de forma fracionada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, extratos e metabólitos de cogumelos já utilizados  têm se 

mostrado capazes de contribuir para o tratamento de uma variedade de doenças. 
Cogumelos medicinais, especialmente os pertencentes a basidiomicetos 
superiores, como carvalho (Lentinula edodes) e cogumelos ostra (espécies de 
Pleurotus), destacam-se como importantes reservatórios de compostos bioativos 
com múltiplas propriedades terapêuticas (AL-BAHRANI et al., 2017). 

A procura por tais compostos, com o objetivo de controlar infecções 
microbianas, aumentou expressivamente nos últimos anos. Esta busca, por sua 
vez, é justificada pelo atual uso indiscriminado de antibióticos que resulta na 
resistência de microrganismos a diferentes medicamentos (CORRÊA; HELENO, 
2020). 

Ademais, recentemente, na literatura, tem sido reportada a resistência de 
Candida albicans e outras espécies de mesmo gênero contra alguns antifúngicos 
(WHALEY et al., 2017). C. albicans são membros comensais da cavidade oral 
da maior parte da população. Entretanto, podem causar infecções em humanos 
quando o organismo está em desequilíbrio devido a fatores locais ou sistêmicos 
(DELAVY et al., 2020). 

Além dos fatores do organismo hospedeiro, é necessário que esses 
microrganismos usem diversos mecanismos para colonizar as células epiteliais 
e evadir do sistema imune. E dentre esses mecanismos, pode-se destacar a 
produção de enzimas extracelulares, como proteinase e fosfolipase (BACH et 
al., 2017). 

Dessa maneira, se faz necessária a adoção de métodos alternativos para 
o controle de infecções bacterianas e fúngicas. Portanto, os objetivos desse 
estudo foram avaliar a atividade de extratos de cogumelos pertencentes às 
espécies Lentinula edodes (SHI), Pleurotus pulmonarius (PUL) e Pleurotus sajor-
caju (PSC) contra oito espécies de leveduras e avaliar a produção de proteinase 
e fosfolipase em amostras de Candida spp. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 



 
 

2.1 Condições de cultura dos cogumelos e preparo dos extratos filtrados 
 

Os cogumelos foram cultivados no Laboratório de Micologia (Departamento 
de Microbiologia e Parasitologia, IB, UFPel). Após serem coletados para 
extração, os basidiomicetos foram lavados e então levados à estufa, onde 
permaneceram por 15 dias a 35 °C para secagem total até que estivessem 
prontos para uso. 

Em seguida, após secos, os cogumelos foram moídos por um minuto (50 g 
de cogumelos / 1 L de água destilada). A mistura resultante foi refrigerada a 4 °C 
por 24 h, filtrada, e por fim centrifugada a 5000 g a 4 °C por uma hora. O 
sobrenadante foi filtrado através do papel filtro Whatman n° 1 e membrana de 
Acetato de celulose de 0.45 e 0.25 micrometros em condições assépticas em 
fluxo laminar. 

 

2.2 Exposição das amostras de Candida aos extratos filtrados 

Foram coletadas amostras de C. albicans do palato de indivíduos com 
estomatite para avaliar a atividade extracelular das enzimas proteinase e 
fosfolipase. Os espécimes foram semeados no meio Ágar de dextrose 
Sabouraud (SDA) com 0.2 mg / mL de cloranfenicol e incubados a 37 °C por até 
48 h.  

Adaptando a metodologia M27 A3 do “Clinical and Laboratory Standards 
Institute” (CLSI), os extratos foram testados puros e diluídos (50%) por 
microdiluição em caldo. O antifugigrama foi realizado com os extratos nas 
diluições 1:2 e 1:4 contra C. sake, C. albicans, C. parapsilosis e C. globose. 

 
2.3 Avaliação da atividade extracelular das enzimas proteinase e 
fosfolipase 
 

Para avaliar a atividade de ambas enzimas, as amostras de C. albicans 
foram testadas em triplicata. O meio utilizado para o ensaio da proteinase foi o 
SDA contendo 57.3 g de cloreto de cálcio e 100 mL de gema de ovo enriquecida 
e estéril por litro de água destilada. Enquanto que o o meio utilizado para o ensaio 
da fosfolipase foi o Ágar BSA (albumina sérica bovina) contendo 5 g de BSA, 
1.45 de YNB (base de nitrogênio de levedura), 20 g de glicose e 20 g de Ágar-
Ágar por litro de água destilada. 

Todas as amostras de leveduras foram cultivadas em SDA 4% por 24 h. 
Em seguida, foram diluídas em água destilada na escala 05. de McFarland, e 20 
µl de cada amostra foi aplicado nos meios de ensaio. As placas foram incubadas 
a 37 °C por 72h. Atividade enzimática foi determinada pela formação de um halo 
ao redor da colônia de leveduras e mensurada pela divisão = diâmetro da 
colônia/diâmetro da colônia + zona de precipitação (Zp), de acordo com o 
método descrito por PRICE et al. (1982). 

Logo, os valores obtidos determinaram o grau de atividade enzimática de 
C. albicans: alta atividade (valores menores que 0.63), baixa atividade (valores 
entre 0.99 a 0.64) e nenhuma atividade (valores iguais a 1.00) 

 



 
 

2.4 Análise estatística 
 
Os resultados obtidos foram analisados por meio do teste t de Student e 

ANOVA, utilizando, para ambos, SigmaStat 3.5 para determinar se a diferença 
estatística foi calculada considerando p <0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a leitura dos resultados, foi observado que a cepa C. parapsilosis foi 

sensível aos extratos de SHI na diluição 1: 2, PUL, PSC e SHI na diluição 1: 4. 
Uma amostra de C. globosa foi sensível ao SHI nas diluições 1: 2 e 1: 4 e ao 
PUL na diluição 1: 2. Outro espécime de C. globosa foi sensível apenas ao PSC 
na diluição 1: 2. Já C. sake e C. albicans não mostraram sensibilidade a nenhum 
dos três extratos em qualquer diluição. 

De um total de 81 cepas isoladas das amostras, a maioria foi identificada 
com C. albicans (n=70). E dentre essas, todas amostras de C. albicans 
apresentaram altos níveis de produção de proteinase, com valores de Zp entre 
0.167 e 0.581. Enquanto isso, a produção de fosfolipase foi observada em 55 
cepos de C. albicans, com valores de Zp entre 0.422 e 0.905. As 11 cepas não-
albicans também mostraram altos níveis de produção de proteinase, com valores 
de Zp entre 0.271 e 0.391. A produção de fosfolipase foi observada em apenas 
4 cepas não-albicans (2 parapsilosis, 1 lipolytica e 1 tropicalis).  
Os valores médios de produção de fosfolipase e proteinase, de acordo com as 
espécies, são mostrados na Tabela 1. 

 
Table 1: Average values of proteinase and phospholipase production, 

according to species. 

 

Species 

Proteinase Production 

(Pz) (media±DP) 

Phospholipase 

production 

(Pz) (media±DP) 

 

C. albicans (n=70) 

C. parapsilosis (n=5) 

C. lipolytica (n=2) 

C. guilliermondii (n=2) 

C. glabrata (n=1) 

C. tropicalis (n=1) 

 

0,327±0,083 

0,272±0,037 

0,325±0,065 

0,331±0,039 

0,342±0,016 

0,246±0,025 

 

0,663±0,118 

0,756±0,036 

0,743±0,050 

- 

- 

0,663±0,015 

 
4. CONCLUSÕES 

 



 
 

Os resultados obtidos trouxeram novas perspectivas sobre a utilização de 
fungos macroscópicos patogênicos para humanos e animais, visto que o uso de 
cogumelos como antimicrobiano, principalmente antifúngico, tem se destacado 
como uma possível alternativa, já que vários deles podem produzir metabólitos 
tóxicos a outros microrganismos e seus subprodutos. 

Os extratos de cogumelos testados apresentaram atividade antimicrobiana, 
entretanto frente a , apenas, algumas das cepas discutidas ao longo do estudo. 
Assim, estudos complementares são necessários para melhor avaliar o 
mecanismo de ação da atividade antimicrobiana de tais cogumelos, bem como 
o efeito inibitório  das enzimas proteinase e fosfolipase pelos extratos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  Xilo-oligossacarídeos (XOs) são compostos formados pela quebra da 
cadeia da xilana, compostos basicamente de 2 a 10 unidades de xilose unidas 
por ligações β-1,4 e com proporções variadas de substituintes laterais como 
grupos acetila, ácidos urônicos e arabinoses (MONIZ et al., 2016). XOs de baixo 
grau de polimerização (GP) ≤ 5 não são metabolizáveis pelo organismo humano 
e por vezes apresentam função prebiótica, promovendo a colonização da 
microflora intestinal benéfica (SINGH; BANERJEE; ARORA, 2015). Por este 
motivo, açúcares com essa propriedade têm despertado o interesse para a 
aplicação na indústria alimentícia, visto que funcionam como aditivos ou 
adoçantes em dietas (NIETO DOMÍNGUEZ et al., 2017). Porém, para aplicação 
dos XOs é necessário conhecer a sua estrutura, o seu GP, as  suas propriedades 
biológicas e funcionais, entre outras (CHAPLA; PANDIT; SHAH, 2012).  
 A hidrólise enzimática é o método mais utilizado na produção de XOs, pois 
a ação de endo-β-1,4-xilanase não produz subprodutos indesejáveis durante a 
reação, não necessita de equipamentos especiais e acontece em condições 
amenas de pH e temperatura (GAUTÉRIO et al., 2018; RAJAGOPALAN; 
SHANMUGAVELU; YANG, 2017). Para uma hidrólise enzimática eficiente faz-
se necessária a avaliação de alguns parâmetros (AZELEE et al., 2016) tais como 
o pré-tratamento do substrato (xilana), o qual pode proporcionar maior liberação 
de oligômeros durante a hidrólise. Até o presente momento, não foram 
encontrados estudos envolvendo o uso do ultrassom como técnica de pré-
tratamento da xilana para posterior produção de XOs. Assim, o objetivo do 
estudo foi avaliar a produção de XOs a partir da hidrólise enzimática da xilana 
bruta (não tratada) e da xilana pré-tratada com ultrassom.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Para a hidrólise enzimática foi utilizado um extrato enzimático de xilanase 
produzido por A. pullulans CCT 1261 em cultivo submerso, conforme SOUZA 
(2020). Foram utilizadas duas xilanas de madeira de faia, ambas solubilizadas 
em tampão citrato de sódio 50 mM pH 5,0, uma bruta (sem tratamento) – Ensaio 
1, e outra xilana pré-tratada – Ensaio 2, através de ondas ultrassônicas, para tal, 
foi aplicada a solução de xilana uma intensidade ultrassônica de 5 W/mL por  
5 min, condição estudada por SOUZA (2020).  

Os ensaios de hidrólises enzimáticas foram realizados sob os seguintes 
parâmetros reacionais: 1% (m/v) de xilana (com ou sem pré-tratamento), 
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proporção enzima/substrato de 300 U/g, 45 °C, 180 rpm (AACHARY; 
PRAPULLA, 2009).  

Todas as hidrólises foram realizadas em triplicata de ensaios em 
incubadora com agitação orbital em frascos de 125 mL e volume reacional de  
50 mL. A amostragem foi realizada nos tempos de 0 12 e 24 h de hidrólise 
GAUTÉRIO (2020). Para todos os tempos reacionais, a amostra foi submetida à 
100 °C em banho fervente por 5 min para inativação da enzima, e posterior 
banho de gelo por 5 min. Todas as amostras foram analisadas por cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE) para quantificação do teores de XOs e xilose no 
hidrolisado, além da determinação do GP dos XOs (AACHARY; PRAPULLA, 
2009). Aos resultados de produção de XOs totais foi utilizado teste de diferença 
de médias, comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 1 e a Tabela 1 mostram o perfil de carboidratos e os teores de 
produção de XOs, respectivamente, resultantes da hidrólise enzimática de xilana 
bruta e pré-tratada com ultrassom. Conforme mostra a Tabela 1, o pré-
tratamento ultrassônico da xilana ocasionou um aumento significativo (p<0,05) 
na produção de XOs. 

 
Figura 1 – Perfil de carboidratos resultantes da hidrólise enzimática de 

xilana bruta e xilana pré-tratada com ultrassom.  

 
*Nota: Entende-se: X1: xilose; X2: xilobiose; X3: xilotriose; X4: xilotetraose; X5: xilopentose; B 
12h e B 24h: Xilana bruta com 12 e 24 h de hidrólise; S 12h e 24h: Xilana sonicada com 12 e 24 
h de hidrólise.  
 

Na Figura 1, observa-se o aumento expressivo no conteúdo de X2 e X3 
após o pré-tratamento ultrassônico da xilana, representando em média 
45,95±0,15% e 34,87±0,15%, respectivamente, do total de carboidratos 
hidrolisados, com rendimento total de XOs de 85,93%. Segundo Singh et al. 
(2015), os XOs de GP 2 e 3 são os mais adequados para preparações 
alimentícias, visto que seu potencial prebiótico é maior.   

Observa-se aumento de 20% na produção de XOs totais, passando de 2,80 
para 3,36 mg/mL, com o pré-tratamento com ultrassônico na xilana em 24 h de 
reação. O pré-tratamento aplicado, proporcionou ainda aumento na conversão 
de xilana em XOs, passando de 28,0% na xilana bruta para 33,6% na xilana pré-
tratada em 24 h de hidrólise. O aumento na produção de XOs pode ter ocorrido 
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devido à modificação estrutural da xilana após o tratamento ultrassônico, 
possibilitando assim maior ação enzimática sobre esta.  

 
Tabela 1 - Produção de XOs a partir da hidrólise enzimática de xilana bruta e 

xilana pré-tratada com ultrassom. 

Xilana  Amostras (h) ∑X2+…+X5 (mg/mL) 
B

ru
ta

 0 0,79±0,04 e 

12 2,54±0,03 d 

24 2,80±0,03 c 

P
ré

-

tr
a

ta
d
a
 

0 0,62±0,07 f 

12 3,08±0,03 b 

24 3,36±0,01 a 
*Nota: Letras iguais indicam que não há diferença estatística ao nível de 5% de significância em 
teste Tukey. Entende-se: X1: xilose; X2: xilobiose; X3: xilotriose; X4: xilotetraose; X5: 
xilopentose; ∑X2+…+X5: Somatório de XOs de GP 2, 3, 4 e 5 (XOs totais) 
 

O efeito do tratamento ultrassônico provavelmente ocasiona modificações 
na cadeia da xilana facilitando o acesso da enzima a este substrato. Fato  que 
condiz com o observado por Dalagnol (2010), pois segundo o autor, quando 
aplicado ao substrato, cria aberturas na superfície da molécula, resultado do 
impacto mecânico da cavitação, favorecendo a ação da enzima e reduzindo o 
tempo de processo necessário. Quando o autor testou a pré-sonicação do 
substrato antes da atividade enzimática, observou maior atividade da xilanase 
com o pré-tratamento e conclui que o ultrassom deve ter agido na cadeia da 
xilana reduzindo seu tamanho ou causando desdobramentos na molécula que 
facilitaram o acesso da enzima.  

No presente estudo, a redução do tempo de hidrólise também pode ser 
observada, uma vez que o teor de XOs obtido em 12 h de hidrólise de xilana pré-
tratada (3,08 mg/mL) foi significativamente maior quando comparado ao obtido 
em 24 h de hidrólise de xilana bruta (2,80 mg/mL). Em outras palavras, o pré-
tratamento ultrassônico da xilana proporcionou maior produção de XOS em 
menor tempo de processo. 

Até o presente momento não foram encontrados estudos envolvendo o pré-
tratamento ultrassônico da xilana para posterior produção de XOs. No entanto, 
o estudo mostrou a eficiência deste pré-tratamento no aumento da concentração 
de XOs e redução do tempo de processo. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este estudo demonstrou que o pré-tratamento ultrassônico da xilana 

aumenta em 20% a produção de XOs totais, produzindo em média 3,36 mg/mL 
de XOs com grau de polimerização de 2 a 5. O processo de pré-tratamento 
proporcionou ainda, uma maior hidrólise de XOs de menor GP, X2 e X3 
representando 80,8% dos oligômeros hidrolisados, açúcares esses com possível 
potencial prebiótico.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O mercado cervejeiro atual demanda cada vez mais novos produtos e 
tecnologias. Cervejas produzidas com ingredientes locais, novos flavors, de 
baixa caloria e com baixo ou nenhum teor de álcool são uma tendência do 

mercado. Restringir a diversidade microbiana a apenas Saccharomyces 
cerevisiae na produção de cerveja limita as características sensoriais e reduz a 

complexidade do produto final (STEENSELS; VERSTREPEN, 2014). Este fato 
pode ser contornado pela aplicação de diferentes cepas de leveduras e bactérias 
comercialmente disponíveis, ou então presentes em diferentes ambientes tais 

como na superfície de frutas ou no interior de barris de maturação (DE ROOS; 
VAN DER VEKEN; DE VUYST, 2019; SPITAELS et al., 2014). Assim, produtores 

em larga-escala têm buscado a utilização de leveduras não-convencionais como 
alternativas para obter novos flavors, texturas, acidez, controle de contaminação, 
entre outras características (STEENSELS; VERSTREPEN, 2014).  

 A bioprospecção de novas leveduras depende principalmente de 
características como a tolerância ao etanol, consumo de diferentes açúcares (ex: 

maltose, frutose, maltotriose), atenuação, sobrevivência em meios com pH 
ácido, entre outros (OSBURN; AHMAD; BOCHMAN, 2016). Microrganismos 
podem ser isolados a partir de sua forma selvagem e aplicados na fermentação 

alcoólica, dependendo apenas da sua domesticação, como ocorrido com S. 
cerevisiae há milhares de anos  (LEE et al., 2011; STEENSELS et al., 2019). 
Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar o potencial para fermentação de 

cerveja do isolado da levedura selvagem Moniliella megachiliensis. 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Isolamento e identificação das leveduras selvagens 

 

Quinze amostras compreendendo solo, raízes, cascas de árvores, folhas 
e flores foram coletadas no Olympic National Park (Port Angeles, Washington, 

US) em Agosto de 2019. Uma parte de cada amostra foi extraída e inoculada em 
meio YPM8E5 (10 g/L yeast extract, 20 g/L peptone, 80 g/L maltose, 5% etanol 



 
 

(v/v), 50 g/mL kanamycin, 50 g/mL chloramphenicol). As amostras foram 
incubadas sob agitação durante 72 h a 30 °C. Foram utilizados 10 uL de cada 

amostra para o isolamento em meio Wallerstein Laboratory Nutrient agar (WLN), 
sendo as placas incubadas sobre as mesmas condições anteriores.  

A partir do cultivo de cada isolado em meio YPD líquido, 200 uL foram 

utilizados para extração do DNA genômico. Foi utilizado 0,5 uL de gDNA como 
template para a reação de PCR com os primers NL1 (5’ - 

GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3’) e NL4 (5’ – GGTCCGTGTTTCAAGAC 
GG - 3’) para o domínio variável (D1/D2) de 26S rDNA, o qual resulta na 
amplificação de um fragmento de em torno 600 bp. Os fragmentos amplificados 

foram purificados, quantificados e submetidos ao sequenciamento pela empresa 
ACGT, Inc (Wheeling, IL). O resultado do sequenciamento foi analisado e 

comparado quanto a homologia de sequências do banco de dados do National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), utilizando a ferramenta nucleotide 
BLAST, disponível em https://blast.ncbi.nlm.nih.gov.  

 

2.2. Análise filogenética 

O sequenciamento de cada uma das sequências amplificadas do domínio 

D1/D2 do gene 26S rDNA foi utilizado para a análise das relações filogenéticas 
entre as leveduras selvagens, utilizando o software MEGA (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis) v. 10.1.7 (https://www.megasoftware.net/) para 
o alinhamento, construção e visualização da árvore filogenética. O alinhamento 
das sequências foi realizado com o uso da ferramenta ClustalW, e a árvore 

filogenética usando o método Bootstrap com 1000 replicações, a partir do 
método estatístico Neighbor-joining.   

 

2.3. Testes de fermentação  

As leveduras isoladas Yamadazyma scolyti, Debaryomyces hansenii, 

Starmerella riodocensis e Moniliella megachiliensis foram cultivadas em dois 
tubos até a obtenção de aproximadamente 1x109 cells/mL. Um dos tubos foi 

utilizado para testar a fermentação de 400 mL de extrato de malte 100% Pilsner, 
densidade 1.040 g/cm³ e pH 5.4, enquanto o segundo tubo foi utilizado para 
testar a fermentação de 400 mL de mosto de cerveja IPA (India Pale Ale), 1.049 

g/cm³, pH 5.5, 80 IBU, produzido e fornecido pela cervejaria Upland Brewery 
Company (Bloomington, Indiana,US). Os frascos foram mantidos sem agitação, 

com air-lock para saída do CO2 originado da fermentação, durante 14 dias a 
aproximadamente 23 °C.  

 
2.4. Avaliação das características importantes de Moniliella megachiliensis 
para fermentação de cerveja  

Os testes para caracterização da levedura Moniliella megachiliensis 

isolado ONP131 foram realizados em placas de 96-well, em triplicata, em três 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.megasoftware.net/


 
 

independentes experimentos. Para cada well, 100 uL da diluição em D.O.660nm 
0.06 de Moniliella megachiliensis ou Saccharomyces cerevisiae WLP001 (White 

Labs, San Diego, CA) foi misturado com 100 uL do meio em teste, na 
concentração de 2x, e sobreposto com óleo mineral para evitar a evaporação. A 
curva de crescimento foi acompanhada durante 48 h a 30 °C, através de leituras 

da densidade óptica a cada 15 min no Synergy H1 Plate Reader (Biotek, 
Winooski, VT) com o Gen5 Microplate Reader and Imager Software (Biotek, 

Winooski, VT).  

 O consumo de diferentes carboidratos foi testado a partir das 

concentrações de 2% glucose (p/v), 2% maltose (p/v) e 2% sucrose (p/v), 
enquanto a tolerância ao estresse osmótico foi avaliado utilizando-se as 

concentrações de 10%, 20% e 30% de glucose (p/v), e 5%, 10%, 20% e 30% de 
maltose (p/v). Todas as condições anteriores foram analisadas com YP como 
base para formulação do meio. Ainda, a tolerância a salinidade no meio foi 

testada utilizando YPD + 0.5%, 1%, 5% e 10% (p/v) de NaCl. A capacidade das 
leveduras suportarem etanol foi avaliada a partir das concentrações de 2%, 4%, 

5%, 6%, 8%, 10% e 15% (v/v) de etanol adicionado no meio YPD. Como controle, 
foi realizado o teste utilizando apenas YPD para avaliação da curva de 
crescimento das cepas.   

 A capacidade de crescimento em diferentes pHs foi avaliada a partir da 
incubação de M. megachiliensis em meios YPD de pHs ácidos 2.5, 3.0, 3.5, 5.0 

e pH básico de 8.0, ajustados com HCl 1M e NaOH 2M. Ainda, houve a avaliação 
de capacidade de crescimento nos mesmos pHs com ajuste sendo realizado com 

Ácido Lático 85%. A habilidade de tolerar diferentes concentrações de α-acids 
and β-acids – compostos presentes no lúpulo e que possuem atividade 
antimicrobiana - foi avaliada a partir do uso das concentrações de 10 ppm até 

200 ppm de isomerized hop extract 30% (Hopsteiner, Mainburg, Germany) e 100 
ppm a 200 ppm de Beta Bio 45% (Hopsteiner, Mainburg, Germany). Por fim, a 

curva de crescimento durante a incubação a 37 °C também foi avaliada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

A técnica de PCR foi capaz de amplificar um fragmento de 597 pb 
correspondendo ao basidiomiceto M. megachiliensis em duas amostras do 
Olympic National Park. Essas leveduras formaram colônias com margens 

filamentosas, células com aproximadamente duas vezes o tamanho de S. 
cerevisiae WLP001 e que geralmente estão dispostas em agregados celulares. 

Ainda, após 72 h de crescimento em meio de cultivo sólido, as colônias 
apresentaram coloração preta. 

O isolado ONP131 foi capaz de realizar uma atenuação aparente entre 40 

e 50% nos mostos fermentados, com pH final entre 4.05 a 4.28 em ambos os 
testes. Em uma análise sensorial simples, aromas como esterificado e fenólico 

puderam ser notados. Essas características demonstram sua adaptabilidade ao 
meio de fermentação, destacando também sua influência positiva nos flavors 
produzidos. Essa foi a primeira vez que o potencial da levedura na fermentação 



 
 

de cerveja foi avaliado; na literatura há apenas o destaque para sua utilização 
em processos fermentativos que visam a obtenção de eritritol (adoçante). 

A fase de crescimento exponencial em meio YPD foi alcançada mais rápido 
(~7h) que o observado para S. cerevisiae (12h), no entanto S. cerevisiae alcança 
uma maior densidade celular final. A levedura selvagem foi capaz de crescer em 

meios contendo somente sacarose ou maltose como fonte de carbono, tolerar 
concentrações até 30% de glicose ou maltose, etanol e NaCl até a concentração 

de 5%, e não demonstrou ter seu crescimento afetado nas maiores 
concentrações de α-acids e β-acids. M. megachiliensis foi capaz de crescer em 
meios com pH em torno de 2.5, o que desperta o interesse em seu uso para 

cervejas ácidas. A habilidade de tolerar a incubação a 37 °C faz da levedura uma 
boa opção para processos que dependam de temperaturas mais altas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, foi possível isolar a levedura M. megachiliensis de 

amostras do ambiente, caracterizá-la quanto sua capacidade metabólica de 
diferentes carboidratos e avaliar pela primeira vez sua tolerância à condições de 
estresse, às quais as leveduras são expostas em fermentações de cerveja. 

Como perspectivas futuras, o grupo tem como objetivo produzir uma cerveja 
utilizando o isolado ONP131, buscando confirmar o perfil sensorial atribuído pela 

levedura M. megachiliensis quando utilizada como única levedura e quando 
aplicada em processos de fermentação mista com outras leveduras e bactérias.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Por sua vasta aplicação e potencialidade como produto, (COSTA et al., 

2019) Spirulina é o gênero microalgal mais estudado no Brasil e a microalga 
procariótica que abrange mais publicações no mundo (GARRIDO-CARDENAS 
et al., 2018). Esse microrganismo se destaca em cultivos comerciais, pois sua 
biomassa e biomoléculas podem ser utilizadas como matérias-primas na 
produção de rações, pigmentos, fármacos, biocombustíveis, entre outros 
(ANDRADE; COSTA, 2008). Contudo, com a tendência atual da população de 
busca por saúde, a indústria de alimentação saudável é uma das que mais busca 
inovação na utilização de microalgas. Isso porque, essas podem ser utilizadas 
como ingredientes proteicos alternativos na formulação de alimentos funcionais 
e suplementos alimentares (PEREIRA et al., 2018). 

Devido a isso, várias estratégias visam aumentar a concentração de 
biomassa e biocompostos dessa microalga. Dentre essas, a pesquisa de 
SILVEIRA (2019), relatou que suplementar o fitohormônio ácido 3-indolacético 
(AIA) em cultivos microalgais pode ser uma solução eficiente para melhorar a 
produção de biomassa, proteínas e lipídios. No entanto, o estudo não apresentou 
resultados referente à produtividade dos biocompostos.  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo aumentar a 
produtividade de proteínas e lipídios a partir da suplementação de ácido  
3-indolacético em diferentes fases do cultivo de Spirulina sp. LEB 18. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Os experimentos foram realizados com a microalga Spirulina sp. LEB 18 
(MORAIS et al., 2008) em meio Zarrouk (ZARROUK, 1966). Para a 
suplementação dos cultivos foi utilizado o fitohormônio comercial ácido  
3-indolacético - AIA (98 %, Sigma-Aldrich, Brasil).  

Os cultivos foram conduzidos em fotobiorreatores do tipo Erlenmeyer de 
0,5 L (volume útil de 0,4 L) por 30 dias. Os experimentos foram compostos por 
seis duplicatas com suplementação de 0,1 mg L-1 de AIA em cada (SILVEIRA, 
2019) em diferentes dias. Esses foram denominados D0, D5, D10, D15, D20 e 
D25, os quais eram referentes aos dias em que o fitohormônio foi adicionado a 
cada um – dia 0, 5, 10, 15, 20 e 25, respectivamente. Para efeito de comparação, 
em uma das duplicatas não foi adicionado AIA (ensaio controle – C).  



 
 

 

A concentração celular inicial do experimento foi de 0,2 g L-1 e a condução 
se deu de forma descontínua (C e D0) e batelada alimentada (D5, D10, D15, 
D20 e D25). Todos os cultivos foram realizados em câmara termostatizada 
mantida a 30 ºC com fotoperíodo de 12:12 h (claro:escuro) (REICHERT et al., 
2006), intensidade luminosa de aproximadamente 70 μmol fótons m-2 s-1 
fornecidos por lâmpadas fluorescentes e agitação por meio de injeção de ar. 

Ao final dos experimentos, a biomassa liofilizada foi utilizada para realizar 
análises de caracterização. Para a quantificação de lipídios se fez o uso do 
método de MARSH; WEINSTEIN (1966), extraindo as biomoléculas com 
solventes orgânicos clorofórmio:metanol (1:2) e comparando-as com curva 
padrão de tripalmitina. Para realizar a determinação de proteínas, os extratos de 
biomassa foram submetidos a tratamento em sonda ultrassônica a fim de romper 
a parede celular e liberar material intracelular. A metodologia utilizada para 
quantificar proteínas foi LOWRY et al. (1951), com pré-tratamento térmico e 
alcalino, e utilizando albumina de soro bovino como padrão. 

A produtividade volumétrica de biomassa foi calculada utilizando as 
concentrações de biomassa no tempo inicial e final de cultivo.   As produtividades 
das biomoléculas foram determinadas multiplicando os resultados da 
produtividade de biomassa pela concentração das biomoléculas quantificadas. 

As médias foram comparadas a partir de triplicatas por Análise de Variância 
(ANOVA) e teste de Tukey, com intervalo de confiança de 95 % (p≤0,05). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados de produtividade de proteínas foram superiores ao 
experimento controle em todas as condições testadas (Tabela 1). Por outro lado, 
a produtividade de lipídios foi aumentada somente em duas das condições 
testadas (D5 e D10). 

  
Tabela 1 - Produtividade das biomoléculas referentes ao cultivo de Spirulina 

sp. LEB 18 com adição de AIA em diferentes fases do crescimento 

Experimento 
Produtividade de Proteínas 

(mg L-1 d-1) 
Produtividade de Lipídios 

(mg L-1 d-1) 

C 64,13d±4,36 15,10b,c±1,51 

D0 85,35b±2,83 11,61d±1,07 

D5 93,87a±2,49 16,87a,b±1,29 

D10 80,50c±3,20 17,96a±1,74 

D15 91,27a±1,02 15,07a,b±1,37 

D20 80,81b,c± 4,45 13,61c,d±1,26 

D25 82,48b,c±3,77 14,64b,c±1,58 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não há diferença significativa entre as respostas (p≤0,05). 

 



 
 

 

Os melhores resultados para os experimentos com proteínas foram obtidos 
quando AIA foi adicionado aos cultivos nos dias 5 (94 mg L-1 d-1) e  
15 (91 mg L-1 d-1). Essas condições geraram um incremento na produtividade 
proteica de 46 % e 42 %, respectivamente, em relação ao cultivo sem a adição 
do fitohormônio. As proteínas constituem a maior fração da composição da 
biomassa de Spirulina, consequentemente, também é a biomolécula que 
apresenta maior produtividade. Esse é um fator relevante principalmente para 
aplicação da biomassa microalgal na indústria alimentícia (FONSECA, 2016). 

Na análise lipídica, ao adicionar AIA no 10° dia de experimento, a 
produtividade teve aumento de 18 % e com suplementação no dia 5, obteve-se 
incremento de 11% em relação ao controle. Nas demais condições, a 
suplementação não exerceu a atividade esperada, com resultados inferiores em 
relação ao ensaio sem suplementação. Essa redução pode estar ligada à 
concentração de fitohormônio adicionada aos cultivos não ser ideal para 
estimular a produção de lipídios. No estudo de SILVEIRA (2019) foi relatado que 
a faixa ideal de concentração de suplementação do fitohormônio AIA para 
Spirulina sp. LEB 18 a fim de estimular a produção lipídica é restrita e 
concentrações acima da faixa ideal diminuem a produção dessa biomolécula. 
Acredita-se que esse fator também foi significativo nesse estudo. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A suplementação de AIA em diferentes dias se mostrou uma estratégia 
promissora para promover o aumento da produtividade de biomoléculas no 
cultivo de Spirulina sp. LEB 18. Os experimentos com adição do fitohormônio no 
dia 5 apresentaram resultados positivos para as produtividades analisadas, 
sendo o aumento de 46 % para proteínas e 11 % para lipídios, em relação ao 
experimento controle. Esses resultados podem ser de grande valia, 
principalmente para a indústria de suplementos alimentícios e alimentos 
funcionais, a qual utilizando ingredientes alternativos de Spirulina pode produzir 
alimentos de forma sustentável para atender à demanda mundial por alimentos 
mais saudáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A engenharia tecidual objetiva a utilização de biomateriais, bem como o uso 
de células e fatores de crescimento para a regeneração de tecidos (MAURMANN 
et al, 2017). Para testar a biocompatibilidade do biomaterial, são realizados teste 
com culturas de células. Com isso, são utilizados “O-rings”, que são anéis que 
garantem que os biomateriais se mantenham em contato com as células e não 
flutuem. Estes O’rings devem ser atóxicos e inertes, para que não venham a 
interferir nos resultados dos ensaios biológicos. Os O-rings podem ser 
compostos por diversos materiais, como borracha (HU et al, 2020), silicone, aço 
inox, entre outros. A maioria dos artigos não menciona o uso destes, e os que 
mencionam, pouco relatam sobre seu material. No Brasil, é restrita a 
comercialização desses tipos de materiais laboratoriais.  

Devido a necessidade de uma geometria específica para confecção do O-
ring e uso de um material adequado ao ensaio, surge a proposta de manufatura 
aditiva, também chamada de impressão 3D (VOLPATO, 2017). Diferentemente 
da manufatura subtrativa (LWT, 2016) e manufatura conformativa 
(SCHAEFFER, 2004), a manufatura aditiva age no princípio da deposição de 
material fundido - FDM (Fused Deposition Modeling), onde o material é 
adicionado, camada por camada, até que as formas do objeto sejam então 
materializadas (3DFILA, 2020). Isto permite a utilização de materiais como o 
ácido poliláctico (PLA), que é um polímero sintético, biocompatível, que não afeta 
a amostra e com boa disponibilidade no mercado.  

O objetivo desta pesquisa foi produzir O-rings de PLA e testá-los de forma 
experimental em uma cultura de células. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Os suportes O-rings de PLA foram impressos em uma impressora 
3DCloner, com volume de impressão de 150 mm x 150 mm x 150 mm, 
temperatura de fusão de até 220°C e filamento fundido com diâmetro de 0,2 mm, 
gerando camadas nesta espessura. A modelagem foi realizada pelo software 
FreeCAD (FREECAD, 2020), gerando os arquivos com extensão STL (Standard 
Triangle Language), responsável por transformar o sólido 3D em um polígono 
multifacetado, resultando em uma superfície geométrica em 3 dimensões. Cada 
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O-ring foi impresso com o diâmetro externo de 15,2 mm e interno de 12 mm, 
sendo altura de 3 mm, e lixados manualmente para evitar aderência.  

Os O-rings de PLA impressos e de silicone comercializados para vedação 
foram esterilizados em autoclave, 1 atm por 30 minutos. Também foi comparada 
a esterilização química com 25% de glutaraldeído por 7 horas e 30 minutos, com 
posterior lavagem duas vezes com tampão fosfato-salino (PBS).  

Sob condições estéreis, os O-rings foram colocados em placas de culturas 
de 24 poços, sendo 3 poços com o uso do material de silicone, 3 poços com o 
material de PLA, e 3 poços controle, isto é, sem o uso de O-ring. 

Foram cultivadas 10.000 queratinócitos (linhagem de células HaCat), com 
meio de cultivo de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) com alta glicose 
suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de estreptomicina e penicilina. 

Após 5 dias de cultivo foram feitas microfotografias para acompanhamento 
do crescimento das células. Após de 6 dias foi realizado o teste de viabilidade 
das células por meio do ensaio de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-
il)-2,5-difeniltetrazólio) (MTT) segundo MAURMANN e colaboradores (2017). A 
solução de MTT (0,25mg/mL) foi mantida por 4 horas de incubação a 37°C e os 
cristais de formazan formados foram dissolvidos com dimetil sulfóxido (DMSO). 
A leitura foi realizada em espectrofotômetro MultiskanTM FC (Thermo Scientific 
– Thermo Fisher Scientific®) e o resultado calculado pela diferença de 
absorbâncias nos comprimentos de onda de 630 e 570nm. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os O-rings impressos em manufatura aditiva apresentaram suas 
superfícies lisas e uniformes. A maioria dos O-rings encaixou nos poços das 
placas de cultura; entretanto alguns ficaram apertados e outros frouxos. 

O comportamento celular nos diferentes grupos experimentais após cinco 
dias de cultivo é demonstrado na Figura 1. Quando a esterilização térmica foi 
utilizada, observou-se maior número de células nos poços onde foram 
adicionados os O-rings impressos de PLA, em comparação com os O-rings 
comerciais de silicone. Além disso, é possível observar menor número de células 
nos poços quando as mesmas foram cultivadas em contato com os O-rings, 
submetidos a esterilização com glutaraldeído. 

 
 



 
 

 

 
Figura 1- Microfotografias das células nos diferentes grupos experimentais 

após 5 dias de cultura. Imagens representativas mostrando as células HaCat 
 

Os resultados do ensaio de atividade mitocondrial (MTT), que correlaciona 
a quantidade de células viáveis, estão demonstrados na Figura 2. Não foi 
encontrada diferença estatisticamente significativa entre os poços controle e os 
poços com o O-ring impresso, indicando que a viabilidade das células nos poços 
com esse material foi similar aos poços sem materiais (p˃0,05). Por outro lado, 
com a utilização de O-rings de silicone utilizados comercialmente para vedação, 
houve diminuição da viabilidade celular em comparação com o controle (p<0,01). 
A comparação entre os O-rings impressos e os comerciais também demonstrou 
diferença na viabilidade (p < 0,05). 

  

 

Figura 2- Resultado do cultivo de HaCat no teste dos O-rings após 6 dias. Os 
dados estão expressos como média da absorbância ± desvio padrão por meio 
do teste MTT. Grupo Poço (controle - placa de cultivo), Grupo O-ring silicone 

(células cultivadas na presença do O-ring de silicone) e Grupo O-ring PLA 
(células cultivadas na presença do O-ring 3D impresso). ** indicam p < 0.0101 

por ANOVA seguida por Tukey. 

 

 Já os resultados de MTT após a esterilização com glutaraldeído não 
indicaram a presença de células viáveis. Os valores de média da absorbância ± 
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desvio padrão dos poços controle (sem os O-rings) foi 0,736 ± 0,110 e os valores 
nos poços O-ring após a esterilização química foram 0,028 ± 0,002 (p < 0.01) 
para os materiais de silicone e 0,039 ± 0,011 (p < 0.01) no caso dos materiais de 
PLA. Esses resultados indicam que as lavagens dos O-rings com solução 
tampão não foram efetivas para a remoção do glutaraldeído utilizado na 
esterilização. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Com o presente estudo pode-se concluir que o O-ring de PLA, obtido por 
manufatura aditiva, não foi citotóxico, garantindo sua aplicabilidade quando 
gerados a partir de impressão 3D, com a funcionalidade de ter sua geometria 
facilmente ajustada para o suporte de ensaio. Para que os O-ring sejam mais 
eficazes, será testado o PLA flexível.  

Em relação ao método de esterilização, embora o glutaraldeído seja 
utilizado neste tipo de ensaio, pode ter ficado resíduos mesmo com duas 
lavagens, o que poderia ter sido minimizado com um número maior de lavagens. 
Já a utilização de autoclave para a esterilização dos O-rings não causou 
toxicidade às células. 
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1. INTRODUÇÃO 

A universidade deve proporcionar ao estudante oportunidades de        
conhecimento além da sala de aula, fazendo com que sua formação seja a mais              
completa possível. Sendo assim, projetos de ensino são um dos meios de obter             
esse êxito, pois beneficiam a integração de conteúdos de forma interdisciplinar,           
favorecem o entendimento de sua aplicação, trazendo a transposição de          
informações que serão absorvidas com maior facilidade e buscando em sua           
essência, auxiliar na formação de um biotecnologista de excelência através da           
aprendizagem sólida e efetiva. 

A Biotecnologia compreende um amplo espectro de técnicas e         
conhecimentos biológicos, que aliados ao uso de organismos vivos permite          
solucionar problemas ou produzir bens de serviço. Onde é promovida a intersecção            
de diversas áreas do conhecimento, sendo uma ciência de grande potencial           
agregado, que para seu desenvolvimento, necessita de um ambiente com forte base            
acadêmica e científica. 

A partir disso, o projeto de ensino “Identidade e pertencimento qualificando a            
formação do biotecnologista” surge a fim de promover o pertencimento ao curso de             
Graduação em Biotecnologia (G-Biotec) do Centro de Desenvolvimento Tecnológico         
(CDTec) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), consolidando a construção de           
um perfil profissional com qualificação científica e técnica, e ainda, socialmente           
comprometido. 

Buscando garantir qualidade de ensino e formação sólida dos graduandos, é            
promovido no projeto supracitado uma atividade denominada “Seminários        
Integradores”. Esta atividade de ensino promove a reflexão de temas de aplicação            
da Biotecnologia pelos alunos graduandos dos diferentes semestres do curso, junto           
aos mediadores e especialistas no assunto, de forma a integrar os conteúdos vistos             
nos diferentes semestres em um assunto de aplicação e de impacto atual da             
biotecnologia. Com isso, o objetivo deste trabalho é relatar a forma de            
planejamento, organização e realização dos Seminários Integradores da        
Biotecnologia, avaliando a opinião dos participantes frente a esta atividade          
extraclasse e o impacto na sua formação acadêmica. 
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2. METODOLOGIA 

A atividade dos Seminários Integradores da Biotecnologia tiveram início no          
ano de 2019, quando foram realizadas três edições no curso de Graduação em             
Biotecnologia. Para a execução desses encontros, em reuniões sistemáticas foram          
discutidas e elencadas as práticas didáticas que seriam utilizadas na atividade de            
ensino. Os temas pertinentes de aplicação da Biotecnologia e com caráter           
integrador foram escolhidos. Além disso, foi elaborado um edital e um formulário            
para inscrição dos alunos interessados. Os mediadores especialistas nos assuntos          
escolhidos foram convidados e foi feita a escolha do material enviado aos            
participantes como suporte. O dia e horário do encontro foi determinado e publicado             
através de e-mail e redes sociais da atividade, sendo estes o Facebook, Instagram e              
grupo do Whatsapp. 

A fim de avaliar a metodologia adotada nesta atividade de ensino, e também             
de arrecadar sugestões para os encontros subsequentes, ao final de cada encontro            
foi entregue aos participantes e colaboradores um formulário específico para          
avaliação. Após as respostas foram contabilizadas e analisadas pela equipe          
organizadora. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os Seminários Integradores da Biotecnologia promoveram a interação entre         

alunos de diferentes semestres da graduação com profissionais/pesquisadores        
atuantes nas áreas de interesse abordadas nas diferentes edições da atividade. Isto            
acabou favorecendo um fluxo de troca de informações, gerou conhecimento,          
promoveu o sentimento de identidade com a profissão e o pertencimento ao curso.  

Como prática didática, foi determinado que o seminário aconteceria a partir           
da discussão promovida pelo um trio de mediadores/colaboradores especialista e          
atuantes na temática foco, além, da intercessão promovida pela coordenadora do           
projeto e pela bolsista de ensino. Foi determinado que ao longo de cada atividade              
seria construído um mapa conceitual embasado no que foi abordado na reflexão            
promovida. 

As temáticas abordadas foram escolhidas em conjunto entre os estudantes          
participantes e os organizadores. O primeiro assunto eleito foi “CRISPR”, que           
significa “Conjunto de Repetições Palindrômicas Curtas Regularmente Espaçadas“,        
ao qual se transformou em uma importante ferramenta da engenharia genética; e            
tem sido apontada como um grande marco na evolução da biotecnologia moderna.            
O segundo encontro foi acerca do tema “Vacinas”, que são produtos em constante             
evolução pelo avanço da biotecnologia, que no entanto, tem sofrido pelo impacto            
negativo na população através da propagação de falsas notícias. E o terceiro tema             
escolhido foi sobre “Bactérias Multirresistentes”, tratando acerca das principais         



 
causas de sua evolução, uso indiscriminado de antibióticos e as soluções que a             
Biotecnologia tem desenvolvido neste âmbito. 

Os encontros aconteceram na sala do Programa de Pós- Graduação em           
Biotecnologia (PPGB), no prédio 20 do Campus Capão do Leão da UFPel, das             
12:30 até 14 horas. Os participantes realizaram a inscrição através de um formulário             
do Google Docs fornecido pela comissão organizadora. Foram inscritos 26 alunos,           
provenientes dos diferentes semestres em andamento do curso. Foram utilizadas          
redes sociais e aplicativos para divulgar as datas e horários, assim como divulgar o              
tema e conteúdos selecionados como base teórica. A cada encontro foi estabelecido            
um cronograma de discussão a fim de organizar o conteúdo, ampliar a discussão e              
aprofundar os conhecimentos sobre o assunto previamente determinado. Os alunos,          
participaram ouvindo, discutindo, perguntando e interagindo com os mediadores. 

O grande diferencial dos Seminários Integradores são os mapas conceituais          
que foram construídos durante os encontros. Estes, são realizados com o intuito de             
servir de resumo da discussão, e permanecer como um material de estudo sobre os              
assuntos abordados nos encontros.  

Através dos formulários de avaliação pode-se perceber que os encontros          
mostraram-se satisfatórios, alcançando nota 10 em escolha do tema e relevância           
para biotecnologistas. Foi analisado também que a abordagem didática dos temas           
estava sendo conduzida de forma clara e eficiente, pois foi obtida a média 9 neste               
quesito de avaliação entre os participantes. 

Foram sugestões propostas para temáticas dos próximos encontros:        
produção de antibióticos; soluções para diminuir a quantidade de plásticos em           
oceanos; neurologia biotecnológica; modelos animais; transgênicos; e       
xenotransplante. 

A partir das atividades propostas com os Seminários Integradores, obtivemos          
relatos extremamente satisfatórios por parte de seus participantes, o que ilustra a            
qualificação acadêmica promovida como resultado efetivo deste projeto de ensino          
do curso de Graduação em Biotecnologia.  

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
Conclui-se que a proposta da atividade dos “Seminários Integradores da          

Biotecnologia” alcançou o intuito de fomentar o conhecimento científico e aumentar           
as vivências entre os estudantes de todas as etapas do curso através de uma visão               
inter e multidisciplinar. As discussões buscaram fomentar a reflexão aprofundada          
sobre a atuação do biotecnologista, abordando questões técnicas, marcando o          
papel do profissional na sociedade e discutindo a ética envolvida na aplicação das             
biotécnicas. As atividades foram retomadas de forma remota neste semestre         
alternativo do calendário acadêmico da UFPel, permitindo seguimento do projeto e           
novas perspectivas de ação pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, tem causado impacto 
sem precedentes na história das infecções virais humanas. Até o dia 03 de 
agosto de 2020 – cerca de nove meses após seu surgimento, a Organização 
Mundial da Saúde apontou 21.260.760 casos confirmados em 213 países, com 
uma taxa superior a 3,5% de mortes (WHO, 2020).  

Não há tratamento farmacológico disponível para tratar a COVID-19 até o 
momento. Dada a gravidade desta doença, é urgente a necessidade de se 
encontrar opções terapêuticas em apoio aos protocolos existentes para auxiliar 
na prevenção, tratamento, controle da sintomatologia e diminuir a gravidade das 
infecções causadas pelo SARS-CoV-2 (FUZIMOTO; ISIDORO, 2020).  

Pesquisas com o SARS-CoV e o MERS-CoV, responsáveis pelos primeiros 
surtos de coronavírus deste século, forneceram dados sobre fitoquímicos 
antivirais, apontando que estes são fonte de compostos ativos que podem ser 
usados contra coronavírus (CHOJNACKA et al., 2020).  

Assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre o 
uso de fitoquímicos como recursos antivirais potenciais frente à COVID-19. 

 

2. METODOLOGIA 
 

As questões da pesquisa foram formuladas sobre aspectos relacionados à 
COVID-19 e fitoquímicos utilizados em seu tratamento ou com pesquisa em 
andamento. As bases eletrônicas consultadas foram o SCIELO e ScienceDirect. 
Foram utilizadas as palavras-chave: “Covid-19”, “plant”, “antiviral activity” e 
“phytochemical”, com o auxílio dos operados booleanos “and” e “or”, 
combinados. O período de abrangência foi de janeiro a agosto de 2020. Foi 
criada uma lista de artigos obtidos incluídos no estudo, destacando-se seis 
trabalhos. Os principais critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa, 
editoriais, notas curtas, estudos de caso e revisões em periódicos que façam 
divulgação nas áreas médicas e ciências básicas e que tratassem sobre o uso 
de moléculas vegetais com ação antiviral frente ao SARS-CoV-2. Também foram 
incluídas publicações de instituições governamentais ou de pesquisa 
renomadas, como a World Health Organization (WHO). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Até o momento, nenhuma vacina ou tratamento antiviral específico está 
disponível para o tratamento de COVID-19. A interação molecular entre os 
receptores das células virais e as células hospedeiras, principalmente com 
glicoproteínas de superfície, é particularmente importante para o 
desenvolvimento de um tratamento antiviral (SHARMA et al., 2020), porém 
outras estruturas ou moléculas virais também tem sido pesquisadas. 

GURUNG et al. (2020) realizaram análise in silico para propor moléculas 
protótipo como potenciais inibidores da enzima protease tipo C de coronavírus. 
Do repertório de fitoquímicos consultados na base de dados da Food na Drug 
Administration que podem ser utilizados para o tratamento da infecção por 
coronavírus em humanos, os autores apontaram a molécula 102.004.710 (18-
hidroxi-3-epi-α-ioimbina) como potencial inibidor de protease tipo C do SARS-
CoV-2 e do SARS-CoV e 11.646.359 (Vincapusine), 120.716 (Aloioimbina) e 
10.308.017 (Gummadiol) como potenciais inibidores de SARS-CoV-2, SARS-
CoV e MERS-CoV. Como a bioatividade desses compostos contra infecções 
virais não foi relatada até o momento, estes são fitoquímicos possuem potencial 
como protótipos a ser explorados contra infecções por coronavírus em humanos. 

RUSSO et al. (2020), propõem o desenvolvimento de protocolos 
terapêuticos baseados em anti-inflamatórios e antivirais naturais já conhecidos 
como opção terapêutica, preventiva alternativa ou adicional, uma vez que 
estudos in silico e in vitro demonstraram que fitoativos polifenólicos de baixa 
massa molecular podem interferir em vários estágios do ciclo de replicação de 
coronavírus. Entre estes, citam-se flavonoides bastante conhecidos, como a 
quercetina, baicalina, luteolina, hesperetina, galocatequina e galato de 
epigalocatequina e alguns mais incomuns, como a escutelareína, amentoflavona 
e o papiriflavonol A. Estas moléculas podem representar compostos-alvo a 
serem testados em futuros ensaios clínicos para ampliar o arsenal de 
medicamentos contra infecções por coronavírus, uma vez que possuem 
vantagens como suas baixas e conhecidas toxicidades, bem como grande 
diversidade de atividades biológicas, podendo agir em vários sintomas 
relacionados a infecção pelo SARS-CoV-2. 

CHEN et al. (2020) analisaram as propriedades, mecanismos e aplicações 
antivirais de polissacarídeos e derivados como nova abordagem ao 
desenvolvimento de medicamentos e vacinas para o tratamento de infecções 
causadas por coronavírus, especialmente para o COVID-19, e verificaram que 
glicosaminoglicanos, polissacarídeos marinhos (como carragenina e quitosana) 
e polissacarídeos da medicina tradicional chinesa (como polissacarídeos de 
Astragalus sp. e de Lentinan edodes e seus derivados) apresentaram potente 
atividade anti-coronavírus com múltiplos mecanismos, como: (1) interferência na 
afinidade entre o SARS-CoV-2 e proteoglicanas de heparam sulfatos da 
superfície da célula hospedeira ou via receptor do fator de crescimento 
epidérmico, (2) alteração estrutural da proteína no domínio de ligação ao 
receptor viral (RBD), (3) inibição da transcrição e replicação viral e (4)  melhora 
da resposta imune à vacinação contra SARS-CoV-2. 

 



 
 

 

 
 
KALININA et al. (2020) analisaram a ação do Panavir®, um produto 

comercial cujo princípio ativo é a fração de alta massa molecular dos 
polissacarídeos extraídos de brotos de Solanum tuberosum (batata) em 12 
pacientes de 22 a 56 anos com a forma grave da COVID-19. O esquema de 
tratamento incluiu: (1) cinco injeções intravenosas de Panavir® (5 mL de solução 
a 0,004%), três com intervalo de 24 horas e depois outras duas com intervalo de 
48 horas; (2) azitromicina, 500 mg duas vezes ao dia, durante três dias após as 
três primeiras injeções de Panavir®, depois 500 mg uma vez ao dia por mais três 
dias. Todos os pacientes apresentaram recuperação completa em até 10 dias 
após a primeira administração da fração do produto.  

 

4. CONCLUSÕES 
 

As novas tendências em biotecnologia e medicina permitiram o uso de 
compostos de origem natural em maior extensão do que nas décadas anteriores, 
principalmente como suplementos alimentares e nutracêuticos (CHOJNACKA et 
al., 2020), porém, recursos naturais como plantas e derivados com ações 
antivirais demonstram ser candidatos promissores para a triagem como 
moléculas protótipo no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de 
COVID-19. Esses recursos já existentes economizarão tempo e terão bom custo-
efetividade no atual cenário de emergência internacional de saúde e na falta de 
modalidades de tratamento desta doença (SHARMA et al., 2020). 

Diversas classes de fitoativos do metabolismo secundário vegetal, como 
flavonoides e alcaloides, tem demonstrado potencial para uso contra o SARS-
CoV-2. Citam-se também polissacarídeos oriundos do metabolismo primário, 
com ação direta ou indireta (imunoestimulante) no vírus. 

Fitoativos com ações antivirais reconhecidas e com baixa toxicidade podem 
ser considerados como potenciais adjuvantes terapêuticos para o tratamento da 
COVID-19, em especial na ausência de tratamentos a esta doença ou à sua 
prevenção. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose é uma das principais causas de morbidade e morte infantil, sendo 
considerado um problema de saúde global, a infecção é causada por 
Mycobacterium tuberculosis e geralmente resulta em doença respiratória aguda 
e crônica (ZUNZA M et al. 2017). 
A isoniazida é um dos principais medicamentos utilizados no tratamento da 
tuberculose, embora dados de melhora dos pacientes após ingerir durante nove 
meses o fármaco ocorram somente se o indivíduo for totalmente aderente ao 
tratamento, tornando a taxa real de eficácia do medicamento menor, sem contar 
com as preocupações em relação ao efeitos colaterais da droga como 
hepatotoxidade e neuropatia (McCLINTOCK et al. 2017). Com base nessas 
informações, já se vem utilizando outro medicamento, a rifampicina, juntamente 
com a isoniazida, justamente para pessoas que não suportam a medicação por 
nove meses, os resultados da coadministração desses medicamentos vem se 
mostrado promissores em relação tanto ao resultado de melhora dos pacientes 
quanto em duração do período de tempo do tratamento (McCLINTOCK et al. 
2017). 
Sabendo que a isoniazida é o medicamento com maior potencial bactericida e é 
usado desde o início do tratamento de tuberculose, desde o aparecimento de 
agentes causadores da tuberculose resistentes a certos medicamentos 
utilizados para o tratamento, tornou-se imperativo o início da síntese de novos 
compostos e derivados da isoniazida, buscando a criação de moléculas mais 
eficazes ao combater a tuberculose ocasionando também a diminuição dos seus 
efeitos colaterais (PUNKVANG et al.2010). 
Portanto, com o intuito de analisar a toxicidade de cinco derivados da isoniazida, 
o presente trabalho buscou avaliar os compostos in vitro e in silico, promovendo 
assim uma triagem dessas moléculas, com o objetivo de selecionar qual delas 
apresenta propriedades mais tóxicas ou similares a isoniazida. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Estrutura da isoniazida e dos seus derivados:  
 

 
 

2.2. Preparação da amostra: 

O sangue venoso heparinizado será obtido de voluntários saudáveis doadores 
do Hospital da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, 
Brasil (30 ± 12 anos). Os eritrócitos serão separados por centrifugação (480 g 
por 10 min em temperatura ambiente) e o plasma será aspirado. O sedimento 
celular será lavado três vezes com tampão fosfato-solução salina (6,1 mM e pH 
7,4, contendo NaCl 150 mM). O método para separação de leucócitos consistirá 
em sedimentação diferencial de eritrócitos com dextrana e posteriormente 
ajustaremos as amostras para 2 x 106 leucócitos / mL com HBSS / heparina. 
 
2.3. Tratamento: 

Após o isolamento das células alvos, estas serão expostas a diferentes 
concentrações dos compostos durante 90 a 180 minutos, a temperatura de 37 
graus. Juntamente, será utilizado um grupo controle positivo (veículo dos 
compostos DMSO, o qual é utilizado em concentração atóxica) e um grupo 
controle negativo (1 a 2 mM de Terbutil, concentração que cause dano a 50% 
das células expostas). 
 
2.4. Análises: 
2.4.1 Análise da viabilidade celular: 
Os procedimentos foram conduzidos seguindo o método de Mischell e Shiingi, 
1980. A viabilidade celular será determinada microscopicamente (aumento de 
400 ×) e calculada como: o número de células intactas (isto é, aquelas não 
coradas com azul de tripan) divididas pelo número total de células e multiplicadas 
por 100 para expressão em porcentagem de células viáveis. 
2.4.2 Análise da toxicidade in silico: 
O servidor pkCSM foi utilizado para a determinação das propriedades 
toxicológicas dos compostos derivados da isoniazida (PIRES et al. 2015). 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 
 

 

 
3.1. Análise da viabilidade celular: 

A análise da viabilidade celular dos leucócitos é mostrada na figura 1, os testes 
estatísticos revelaram um efeito redutor na viabilidade celular promovido pelo 
derivado HG360 após 3 horas de exposição quando comparado aos grupos com 
água e com o controle positivo. 
 
 

Figura 1: Viabilidade celular, onde os leucócitos foram expostos durante 3 
horas a uma concentração de 100µM de cada composto, os dados foram 

expressos como média ± EPM, e analisados por ANOVA de uma via seguido 
pelo teste de múltiplas comparações de tukey´s. * indica diferença significativa 
dos grupos quando comparados ao grupo com água destilada (p ≤ 0,0001) e # 

indica uma diferença significativa dos grupos quando comparados ao grupo 
DMSO(p≤ 0,001). 

 

 
 
3.2. Análise da toxicidade in silico: 
A análise dos valores das propriedades de toxicidade do servidor pkCSM 
correlacionados com a viabilidade celular é mostrado na figura 2, os testes 
estatísticos revelaram uma correlação significativa positiva entre os valores da 
viabilidade celular com os resultados encontrados para as propriedades de 
máxima dose tolerada em humanos e a toxicidade em peixes. Também foi 
significativo, mas com valores menos expressivos para as doses de toxicidade 
aguda e crônica em ratos. Assim, proporcionando uma facilidade na triagem 
desses compostos, onde o derivado HG360 tinha se mostrado o único tóxico na 
viabilidade celular enquanto os outros mostraram uma semelhança com os 
grupos controle, ao descobrirmos que existe uma forte correlação entre a 
máxima dose tolerada em humanos com a viabilidade celular, podemos induzir 
que esse derivado causará uma toxicidade alta em humanos até mesmo em 
concentrações inferiores que os outros derivados. 
 

Figura 2: Análise de correlação entre a viabilidade celular dos compostos 

derivados com as suas propriedades toxicológicas do servidor pkCSM, os 
dados foram expressos como média ± EPM, e analisados a partir de uma 

correlação paramétrica seguidos pelo teste de Pearson r, onde valores com 



 
 

 

p<0.05 são considerados significativos e valores de r próximos a 1 representam 
uma correlação positiva, enquanto próximo a -1, uma correlação negativa. 

 

 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Portanto, este estudo promoveu uma análise inicial de toxicidade de 
derivados da isoniazida, com o intuito de facilitar a triagem desses compostos 
em testes futuros para verificar se um desses derivados tem potencial para ser 
um composto com efeitos similares a isoniazida, porém sem seus efeitos 
colaterais. 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ZUNZA, M.; GRAY, D.M.; YOUNG, T.; COTTON, M.; ZAR, H.J. Isoniazid for 
preventing tuberculosis in HIV-infected children (Review). Cochrane Database 
of Systematic Reviews, V.8, p.1-37, 2017. 
 

MCCLINTOCK, A.H.; EASTMENT, M.; MCKINNEY, C.M.; PITNEY, C.L.; 
NARITA, M.; PARK. D.R.; DHANIREDDY, S.; MOLNAR A. Treatment completion 
for latent tuberculosis infection: a retrospective cohort study comparing 9 months 
of isoniazid, 4 months of rifampin and 3 months of isoniazid and rifapentine. BMC 
Infectious Diseases, Estados Unidos da América, v.146, n.17, p. 1-8, 2017. 
 
PUNKVANG, A.; SAPARPAKORN, P.; HANNONGBUA, S.; WOLSCHANN, P.; 
PUNGPO, P. Elucidating Drug-Enzyme Interactions and Their Structural Basis 
for Improving the Affinity and Potency of Isoniazid and Its Derivatives Based on 
Computer Modeling Approaches. Molecules, Tailândia, v.15, p. 2791-2813, 

2010. 
 
MISCHELL B.B., SHIINGI S.M., Selected Methods in Cellular Immunology, W.H. 
Freeman Company, New York,1–469, 1980. 

 
PIRES, D.E.V.; BLUNDELL, T.L.; ASCHER. D.B. pkCSM: predicting small-
molecule pharmacokinetic properties using graph-based signatures. Journal of 
Medicinal Chemistry, Reino Unido, v.58, n.9, p. 4066–4072, 2015. 





 
 

 

CONSUMO DE IOGURTE E INFLUÊNCIA DE COMPRA:  UM ESTUDO        
DE MERCADO  

 

LAURA DE VASCONCELOS COSTA1, ÉLDER PACHECO DA CRUZ2, 
ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA3 

 
1 Egressa do Curso de Alimentos do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de 

Alimentos (CCQFA), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - lauravcosta98@hotmail.com 
 

2 Egresso do Curso de Alimentos do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de 
Alimentos (CCQFA), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - 

elderpachecodacruz@gmail.com 
 

3 Docente do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos (CCQFA), 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – elizangelagoliveira1@gmail.com 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais os consumidores estão cada vez mais preocupados com 
relação a sua alimentação (SILVA, 2020). O hábito de consumir alimentos 
açucarados, ricos em sal e gordura tem perdido o lugar para uma dieta cada vez 
mais balanceada. Recentemente, os alimentos com propriedades funcionais 
tornaram-se aliados da saúde, prevenindo doenças e proporcionando uma 
melhor qualidade de vida (FEITOSA et al., 2020). A indústria alimentícia cada 
vez mais vem se atualizando e apostando em produtos nutritivos e com 
características funcionais, como os iogurtes. 

O iogurte é um produto obtido através do processo de fermentação do 
leite por bactérias, especialmente Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 
thermophilus (LIMA et al., 2020). Diversas pesquisas ressalvam as 
características dos iogurtes como um alimento fonte de proteínas, cálcio, fósforo, 
riboflavina, tiamina, vitamina B12, fosfato, niacina, magnésio e zinco, associado 
às propriedades funcionais (FEITOSA et al., 2020). 

Existem estudos que mostram a importância do iogurte na alimentação de 
humanos, como a melhoria das funções intestinais, aumento na absorção de 
minerais, como o cálcio, atuando na prevenção de doenças, como hipertensão, 
diabetes e osteoporose (COSTA et al., 2015; SILVA, 2017). Em face disso, com 
o objetivo de avaliar o consumo e a influência de compra de iogurtes foi realizado 
um estudo de mercado com a população local. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para a realização deste estudo de mercado, disponibilizou-se um 
questionário estruturado composto por sete questões objetivas, através da 
plataforma Google Forms. As quais foram respondidas ao acaso por sessenta e 
três indivíduos não treinados. 

O estudo de mercado iniciou-se com questões abordando dados 
socioeconômicos, sendo, gênero (feminino ou masculino); idade (menor que 20; 
igual ou maior que 20 a 30 anos ou maior do que 30 anos); renda (de menos que 
um salário mínimo; de 1 a 2 salários mínimos; de 3 a 4 salários mínimos ou mais 



 
 

 

de 4 salários mínimos); escolaridade (ensino médio completo; superior 
incompleto; superior completo ou pós-graduação) e sobre os hábitos de 
consumo de iogurte foram realizados os seguintes questionamentos: com que 
frequência você consome iogurte? (diariamente; as vezes ou não consumo); qual 
classificação que você costuma comprar? (diet; light; sem lactose ou 
convencional) e o que lhe influencia na hora de comprar o produto? (marca; 
rótulo; preço ou tipo). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com base na avalição dos dados socioeconômicos, 84,1% dos indivíduos 
que responderam o questionaram são do gênero feminino e 15,9% do gênero 
masculino.  A maioria possui menos que vinte anos (54%), 30,2% possuem igual 
ou mais que 20 anos até trinta anos de idade e 15,9% possuem mais que 30 
anos. Destes, 44,4% possuem o ensino superior incompleto, 25,40% possuem 
o ensino médio completo, 17,4% possuem pós-graduação e 12,7% possuem o 
superior completo. Em relação a renda mensal, 33,3% indicaram ter renda menor 
que um que um salário mínimo, 23,8% de um a dois salários mínimos, 23,8% de 
três a quatro salários mínimos e 19% mais que quatro salários mínimos.  

Embora, o número de indivíduos com o ensino médio completo seja maior 
que os demais, a maioria alegou receber menos que um salário mínimo, podendo 
estar diretamente relacionado com o fato da maioria destes, serem estudantes 
de graduação, e ainda, não possuírem um emprego formal.  

Sobre os hábitos de consumo de iogurte, a minoria dos indivíduos 
questionados (3,2%) não possui o hábito de consumir iogurte, 19% consume 
iogurte diariamente e a maioria (77,8%) possui o hábito de consumir as vezes. 
Uma possível explicação seria que nos últimos anos, houve grandes mudanças 
na vida da sociedade, como: grandes empregos, maiores níveis de estudos, uso 
intensivo do carro, grande industrialização, e em consequência disso, 
procurando ganhar tempo, a população tem buscado cada vez mais por 
alimentos prontos, como por exemplo, minimamente processados, alimentos 
congelados, alimentos enlatados, biscoitos, fast-foods, iogurtes e diversos outros 
(LEAL, 2010; MOITA; GUERRA, 2012)  

Com relação a classificação dos iogurtes mais procurados, os 
convencionais se destacam com 79,40%. No entanto, os iogurtes light (12,07%), 
sem lactose (5%) e diet (3,40%), também apresentam uma demanda de busca. 
Essa maior procura por iogurtes convencionais, muitas vezes pode estar 
correlacionada com a influência que as crianças tem sobre seus pais, 
consequentemente, influenciado na decisão das compras de casa (SOARES et 
al, 2013). 

Evidenciou-se que a maior influência na hora da compra de iogurtes, é 
pelo tipo (39,7%), estando fortemente relacionado com a classificação, sendo, 
convencional, light, diet, sem lactose, convencional ou outro. Ainda, 27%, 23,8% 
e 9,5% dos indivíduos são influenciados pelo preço, marca e rotulo, 
respectivamente. 

 
4. CONCLUSÕES 



 
 

 

 
 A maioria dos indivíduos que responderam o questionaram eram do 
gênero feminino (84,1%), tinham menos que vinte anos (54%), recebiam menos 
que um salário mínimo (33,3%) e possuíam o ensino superior incompleto 
(33,3%). Com o estudo de mercado, foi possível perceber que o iogurte é um 
alimento bastante presente na alimentação, em que 19% consome diariamente 
e 77,8% consome as vezes. Já em relação as maiores influências na hora de 
decisão da compra de iogurtes, o tipo (39,7%) e preço (27%), são as opções que 
mais relevantes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A levedura oleaginosa Yarrowia lipolytica é bastante estudada tanto pela 
capacidade de acúmulo lipídico quanto por produzir metabólitos de interesse 
industrial, tais como as lipases. As lipases se destacam no cenário 
biotecnológico por possuírem características como eficiência e ampla 
seletividade, participando da produção de importantes moléculas nas áreas 
farmacêutica, química, cosmética e de alimentos (BASSO; SERBAN, 2019). A 
produção de lipases por micro-organismos está diretamente ligada às 
condições do meio de cultivo, como fonte de carbono, pH, temperatura e pode 
ter sua síntese induzida por fontes de carbono hidrofóbicas (substratos 
lipídicos) (FABISZEWSKA et al., 2014). O azeite de oliva pode ser empregado 
como indutor, visto que é composto por mais de 70% de ácido oleico, 
componente conhecido por ativar os genes induzíveis da levedura para a 
produção dessa subclasse de hidrolases (WANG et al., 2008). 

 Além disso, sabe-se que a glicose é o substrato mais facilmente 
assimilado pela maioria dos micro-organismos, como a levedura S. cerevisiae 
cujo metabolismo apresenta o chamado efeito Crabtree KAVŠČEK et al. 
(2015), garantindo que a glicose quando disponível seja a primeira a ser 
utilizada. Entretanto, a Yarrowia lipolytica é conhecida por ter a capacidade de 
se multiplicar na presença de fontes alternativas de carbono, como pentoses, 
glicerol KAVŠČEK et al. (2015) e substratos lipídicos (FABISZEWSKA et al., 
2014).  Dessa forma, este trabalho propôs a comparação entre a utilização de 
uma fonte convencional de carbono, a glicose, e de uma fonte de substrato 
lipídico, o azeite de oliva, como única fonte de carbono na produção de lipases 
pela levedura Yarrowia lipolytica. 
 

2. METODOLOGIA 
 

 A levedura Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095 foi utilizada para a 
produção de lipase em cultivo submerso. O inóculo foi preparado transferindo 
células do micro-organismo cultivadas em um tubo inclinado para um 
Erlenmeyer totalizando 200 mL do meio de cultivo proposto por FRENGOVA et 
al. (1994), composto por (g.L-1): 40 glicose, 8,0 KH2PO4, 0,5 MgSO4.7H2O e 
3,0 extrato de levedura. O inóculo foi cultivado em agitador tipo shaker a 28°C, 
180 rpm durante 24 h. Os cultivos foram inoculados (10% v.v-1) em frascos tipo 
Erlenmeyer de 500 mL com 200 mL de cada meio estudado: meio padrão, 
utilizando meio de cultivo proposto por FRENGOVA et al. (1994), e o mesmo 



 
 

meio com indutor, sem a presença de glicose e com azeite de oliva (10 g.L-1) e 
Triton X-100 (2 g.L-1). Os ensaios foram conduzidos em duplicata em agitador 
tipo shaker a 28°C, 180 rpm durante 240 h. 

Durante os cultivos, foram acompanhadas as concentrações de 
biomassa e a atividade de lipase extracelular. O crescimento de biomassa foi 
monitorado seguindo a metodologia proposta por LIU et al. (2013) sendo a 
densidade óptica correspondente ao valor OD600nm convertida para massa 
seca através da construção de uma curva padrão. Para as análises, uma 
alíquota de 5 mL de meio foi centrifugada por 10 min a 4000 rpm, do 
precipitado resultante da centrifugação mediu-se a concentração de biomassa 
e o sobrenadante foi utilizado para a determinação da atividade enzimática 
seguindo a metodologia proposta por SILVA et al. (2005). Uma unidade de 
atividade enzimática (U) foi definida como a quantidade de enzima necessária 
para liberar 1 nmol de p-nitrofenol por minuto a pH 8,0 e 37°C. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 1 representa a curva de concentração de biomassa da levedura 
Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095 para os meios de cultivo estudados. É 
possível perceber que a concentração de biomassa ao longo do tempo nos 
ensaios com o meio padrão foram maiores em comparação ao meio contendo 
apenas o azeite de oliva como fonte de carbono e indutor. Como citado 
anteriormente, a glicose é o substrato mais facilmente assimilado pelos micro-
organismos e isso pode ter contribuído para o maior crescimento celular. A 
concentração máxima de biomassa (Xmáx) obtida no cultivo com meio padrão 
foi de 15,91 g.L-1 em 168 h, para o meio com azeite de oliva foi de 8,60 g.L-1 
em 24 h. 

 
Figura 1- Curva de concentração de biomassa da levedura Yarrowia lipolytica 

NRRL Y-1095 em meio padrão (■) e em meio com azeite de oliva (▲) 
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 Quanto à produção de lipases, apenas os ensaios com azeite de oliva 
apresentaram atividade enzimática, os valores são apresentados na Tabela 1. 



 
 

 Esses resultados vão ao encontro do que é dito na literatura quanto à 
necessidade da presença de uma fonte lipídica que funcione como indutora do 
gene promotor LIP2 responsável pela codificação da lipase extracelular na 
levedura Yarrowia lipolytica (FICKERS et al., 2011). FICKERS et al. (2003) em 
seus estudos com mutantes da levedura em questão, obtiveram resultados 
baixos de atividade enzimática nos cultivos de Yarrowia lipolytica LgX64.81 em 
que a glicose era a única fonte de carbono disponível, em comparação aos 
resultados obtidos utilizando-se azeite de oliva e glicerol como indutores. 
Segundo os autores, isso ocorre devido à enzima hexoquinase, que catalisa o 
metabolismo de hexoses, estar envolvida na repressão do gene LIP2.  

Tabela 1- Valores de atividade enzimática do cultivo utilizando meio com azeite 

de oliva 

Tempo de cultivo (h) Atividade enzimática (U.mL-1) 

168 53,5 ± 0,016 
240 167 ± 0,042 

 

 Além disso, é possível perceber que a produção de lipases pela levedura 
Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095 ocorreu apenas no período final do cultivo 
(fase estacionária). PEREIRA-MEIRELLES et al. (2000) sugerem que a 
produção de lipases está associada ao crescimento celular e que no início do 
cultivo essas enzimas estão presentes apenas intracelularmente. Em seus 
estudos, a liberação extracelular de lipase começou apenas quando cerca de 
50% da fonte de carbono do meio já havia sido consumida. Ainda, é importante 
destacar que a utilização de surfactantes como o Triton X-100 aumenta a 
atividade de lipase extracelular ao causar mudanças na permeabilidade da 
célula, auxiliando a enzima em sua atuação na interface orgânico-aquosa de 
soluções emulsionadas (MAGDOULI et al., 2017). Ademais, ressalta-se que a 
produção de lipases varia de acordo com a concentração de indutor enzimático 
disponível no meio e com a cepa utilizada.  

 Portanto, o azeite de oliva cumpriu com a função de induzir a produção 
de lipases pela levedura e funcionar como única fonte de carbono 
simultaneamente. Em trabalhos futuros, substratos lipídicos residuais como 
óleo de motor e óleo de fritura podem ser explorados, diminuindo o custo dos 
meios de cultivo e valorizando esses resíduos.  

 
4. CONCLUSÕES 

 

O trabalho contribui com os estudos sobre a utilização de um substrato 
alternativo em cultivos de leveduras como a Yarrowia lipolytica para a produção 
de lipases, sugerindo o uso de um único composto funcionando 
simultaneamente como fonte de carbono e indutor enzimático.   
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Guanina e adenina são bases orgânicas nitrogenadas de grande 
importância para a formação de DNA e RNA (WANG, et al. 2020). Eles 
apresentam efeitos no fluxo sanguíneo, na inibição de neurotransmissores e na 
atividade do adenilato ciclase. A concentração destas no sangue é considerado 
um indicativo para câncer, AIDS e status da energia das células miocárdicas 
(ENSAFI, et al., 2013). 
  A utilização de bases nitrogenadas em trabalhos científicos tem 

aumentado nos últimos anos. Recentemente NG e seus colaboradores (2018), 

introduziram guanina em um nanomaterial feito de paládio e óxido de grafeno 

reduzido (Pd/rGO) para eletrooxidação de metanol. Também foi relatado a 

funcionalização de nanotubos de carbono de parede simples com guanina, 

timina e adenina (SILAMBARASAN; IYAKUTTI;VASU; 2014). 

As nanopartículas magnéticas vêm ganhando cada vez mais atenção em 

estudos por possuírem características que as tornam promissoras em 

experimentos de adsorção e atividade biológica (AL-JABARI et al.,2019), 

destacando-se as nanopartículas com propriedades superparamagnéticas, 

como a ferrita (Fe3O4). Elas respondem de forma rápida e forte a um campo 

magnético e apresentam alta biocompatibilidade, podendo serem utilizadas na 

modificação de estruturas (SURESHKUMAR et al., 2016). 

Neste contexto, o objetivo deste tralho foi obter guanina magnética para 
posteriormente investigar suas possíveis aplicações em diversas áreas, sejam 
elas tecnológicas ou biológicas. 
  

2. METODOLOGIA 
 

A magnetização da guanina foi realizada a partir do método de Rhoden 
et al (2017), utilizou-se um balão de fundo redondo de 250 mL contendo 100 
mL de água ultrapura previamente desoxigenada, sequencialmente, adicionou-
se 100 mg de guanina, 500 mg de cloreto ferro II (FeCl2) (Sigma Aldrich®) e 
hidróxido de amônia até atingir pH oxidante. Em seguida, a mistura foi 
submetida a radiação ultrassônica a 150 W e ao aquecimento, intercalando as 
etapas. Após, a solução foi transferida para um béquer e com o auxílio de um 
imã, o material obtido foi lavado repetidas vezes com acetona e seco a 50ºC 
para evaporação do solvente remanescente. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 
 

 

A espectroscopia de infravermelho é uma ferramenta importante, pois 
fornece evidências da presença de grupos funcionais na estrutura orgânica. O 
infravermelho médio compreende números de onda entre 4000 - 400 cm-1, 
região de maior utilidade para caracterizar as estruturas de carbono. 

O equipamento utilizado para caracterizar as amostras sintetizadas 
neste trabalho foi FTIR da Perkin-Elmer, modelo Spectro One. As pastilhas 
foram obtidas com 2 mg de amostra e 200 mg do suporte (KBr). O espectro 
aparece, em forma de bandas, resultante das vibrações das moléculas ao 
absorverem a radiação infravermelha (RHODEN, 2018). 

 
Figura 1 – Espectroscopia de infravermelho da guanina e da guanina 

magnética. 

 
 

Fonte: Construção do autor. 

  
Na figura acima são apresentados os espectros de infravermelho (FTIR) 

da guanina e da guanina magnética obtida. Os picos de absorção da guanina 
observados em 3535 e 2850 cm-1 correspondem ao estiramento da ligação O-H 
e a deformação axial simétrica de CH2 respectivamente, em 1600-1500 cm-1, 
bandas atribuídas à deformação axial da ligação C=O e ao estiramento da 
ligação C-O proveniente do carbono carboxílico, na região de 1500 a 1400 cm-1 

envolve a deformação axial da ligação C-C, próximo de 1100 cm-1 

representando alongamento C-O, em 900 cm-1 e em torno de 675 cm-1 

representam a deformação angular das ligações de C-H (COSKUN, et al., 
2020). 

Além dos picos constantes da guanina, observou-se o aparecimento sem 
interferência da banda na faixa de 600 cm-1 originada pelas vibrações de 
estiramento de Fe-O indicando a presença de Fe3O4 incorporado a guanina 
(LOPEZ et al., 2010; RHODEN et al., 2017). 

 



 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 A espectroscopia de FTIR, juntamente com a aproximação do material 
obtido a um campo magnético foi possível uma confirmação inicial da 
incorporação de nanopartículas magnéticas na estrutura da guanina. Ressalta-
se a necessidade de novas técnicas de caracterização para a partir destas 
iniciar a testagem da guanina magnética obtida em protocolos de atividade 
biológica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os ácidos clorogênicos são compostos hidroxinâmicos, com a presença 
de ésteres, com estruturas de ácidos caféicos e ácidos quínicos. Podem ser 
classificados com base no tipo, número e posição do grupamento acila, (Parras 
et al.,2007) e incluem vários isômeros. Os mais abundantes na natureza são 
ácido 3-cafeoilquínico (3-CQA), ácido 4-cafeoilquínico (4-CQA), ácido 5-
cafeoilquínico (5-CQA), ácido 3,4-dicafeoilquínico (3,4-DQA), ácido 3,5-
dicafeoilquínico (3,5-DQA) e ácido 4,5dicafeoilquínico (4,5-DQA) (Meinhart et al., 
2019). 

Tais compostos estão presentes em matrizes vegetais como: café, erva 
mate, chás, maças, pêra, uva, goiaba, cenouras, kiwis, ameixas, batatas, folhas 
de tabaco e tomates (Chen et al., 2019; Stalmach et al., 2010; Limwachiranon et 
al., 2019; Meinhart et al., 2019).Estes possuem atividades benéficas ao 
organismo humano, como atividades antioxidantes, anti-inflamatória, 
antimicrobiana, anti-hipertensiva, antitumoral (Aree, 2019; Campos et al., 2017; 
Feng et al., 2016;Kremr et al., 2016; Meinhart et al., 2019). 

No entanto, os ácidos clorogênicos sofrem degradação parcial ao passar 
pelo processo digestório. Por esse motivo, alguns pesquisadores têm realizado 
processos de encapsulamento, a fim de garantir maior estabilidade aos 
compostos para chegarem até o trato gastrointestinal, o que acarreta maior 
possibilidade de absorção. Esta revisão tem como objetivo compilar informações 
de trabalhos disponíveis na literatura até o presente momento sobre os ácidos 
clorogênicos e sua bioacessibilidade.  

 

2. METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas em bases 
de dados, Scopus, Science direct, Periodicos Capes. As palavras utilizadas nas 
buscas todas as plataformas de pesquisas foram “chlorogenic acid’’; 
“encapsulation chlorogenic acid’’; “biodisbibibility chlorogenic acid’’ e 
“bioaccessibility chlorogenic acid’’, publicadas até 31 de julho de 2020. 

 
 
 
 



 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Há estudos relacionados ao encapsulamento de compostos clorogênicos 
e seu comportamento na bioacessibilidade. Limwachiranon et al. (2019) buscou 
aumentar a estabilidade e bioacessibilidade de uma solução de ácidos 
clorogênicos através de soluções complexadas com diferentes agentes 
encapsulantes de amidos como, amido de batata, amilose e amilopectina. 
Avaliou a formação dos complexos de ácidos clorogênicos com as diferentes 
fontes e concentrações de amidos, apresentando o melhor resultado a 
amilopectina com concentração 100%. As analises in vitro digeriram o material 
encapsulado na fase gástrica. Pode-se observar que quando em pH 2,5 reteve 
a máximo de ácidos clorogênicos, o que auxilia na bioacessibilidade, tendo em 
vista o pH durante o processo de digestão gástrica. Além disso, 81,14% dos 
compostos clorogênicos encapsulados com amilopectina foram absorvidos após 
a digestão gastrointestinal. Sendo assim, percebe-se que utilizar a complexação 
com amilopectina melhora a estabilidade de ácidos clorogênicos.  

Nallamuthu et al. (2014) realizou um encapsulado de ácidos clorogênicos 
em nanopartículas de quitosana, através do método de gelificação iônica. O 
preparado de nanopartículas mostrou um perfil de liberação controlada e uma 
atividade antioxidante em condições in vitro. Eles também mantiveram uma 
estabilidade ao calor, podendo ser utilizados em vários tipos de alimentos 
processados termicamente. Sabe-se que as nanopartículas são conhecidas por 
transportar compostos bioativos através da barreira mucosa e, portanto, 
aumentam a biodisponibilidade, podendo ser um transportador adequado para 
melhor distribuição de ACG em alimentos. 

Lozano-Vazquez et al. (2015) encapsulou ácido clorogênico em alginato 
de cálcio preenchido com amido de tapioca modificado em hidrogéis. Também 
avaliou o tamanho, textura e viscoelasticidade dos grânulos, além da eficiência 
de aprisionamento de ácidos clorogênicos, atividade antioxidante e liberação sob 
condições gastrointestinais simuladas. Concluindo que a utilização desse 
material para o encapsulamento de ácido clorogênico, atinge menor tamanho de 
partícula e maior esfericidade do (que sua versão feita apenas com cálcio 
alginato). Isso ocasionou uma liberação mais rápida de ácidos clorogênicos no 
trato gastrointestinal, sendo uma alternativa barata e adequada para 
encapsulamento e liberação de bioativos 

Feng et al. (2016) usou um lipossoma carregado de ACG (CAL), com a 
finalidade de aumentar a biodisponibilidade oral através de nanopartículas. A 
análise farmacocinética de CAL, em comparação com ácido clorogênico mostrou 
um valor mais alto de concentração (6,42 e 3,97, respectivamente para CAL e 
ACG) e um tempo máximo (15 e 10 minutos respectivamente) com Aumento de 
1,29 vezes na biodisponibilidade oral relativa. Em teste com camundongos, o 
CAL acumulou no fígado, indicando potencial de direcionamento hepático, 
demonstrando efeitos hepatoprotetores significativos.   

 
 
 
 



 
 

 
No estudo de Stalmach et al. (2010), foi analisada a absorção intestinal 

dos ACG’s e   metabólitos após uma única dose de ingestão de café (200 ml) em 
humanos com ileostomia, analisando o fluido ileal e de urina 0-24 horas pós-
ingestão. Revelou a presença total de ACG e seus metabólitos recuperados no 
fluido ileal correspondeu a 71%, dos 385 μ mol presentes no café inicialmente, 
indicando uma absorção de 29% desses compostos na digestão no intestino 
delgado, implicam que cerca de um terço dos ácidos clorogênicos ingeridos 
foram absorvidos ao entrar na corrente sanguínea a partir do intestino delgado. 
Em comparação ao excretado pela urina 8% foram encontrados, sendo ácido 
caféico e ácido ferúlico, liberados pela hidrólise da sulfatase. O autor concluiu 
que a quantidade de ACG metabolizados variam conforme o conteúdo do cólon 
de cada ser humano. Havendo uma melhor elucidação das vias envolvidas no 
metabolismo pós-ingestão de ácidos clorogênicos e também distinguiu entre os 
compostos absorvidos no intestino delgado e grosso.  

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Existem diversos tipos de materiais para utilizar na encapsulação de 

ácidos clorogênicos para diferentes finalidades de aplicação e sua 
bioacessibilidade. Após a análise dos resultados obtidos no presente estudo, 
pode-se concluir que ainda há necessidade da realização de novos estudos, para 
concluir a melhor forma de disponibilidade dos compostos clorogênico, tendo em 
vista o material utilizado no encapsulamento e sua disponibilidade na ingestão 
humana. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Desde o final do século 20, a técnica de electrospinning vem ganhando 

cada vez mais espaço dentro da comunidade científica, assim como na área 
industrial. Com o desenvolvimento da nanotecnologia, essa técnica tem se 
tornado uma das mais utilizadas para o desenvolvimento de fibras e cápsulas na 
escala micro ou nanométrica. Atualmente, existem mais de 100 polímeros, de 
origem sintética ou natural, que já foram utilizados para a formação de fibras ou 
cápsulas a partir da técnica de electrospinning. Entretanto, mesmo com o uso 
generalizado da técnica, a compreensão desse método ainda é bastante 
limitado, uma vez que diversos parâmetros podem afetar a eficiente formação 
das nanofibras ou nanocápsulas (HAIDER; HAIDER; KANG, 2018). 

O sistema para aplicação da técnica de electrospinning é composto 
principalmente por quatro partes: uma seringa, contendo a solução polimérica, 
uma agulha metálica, uma fonte de alta tensão e um coletor metálico. O processo 
se inicia quando as cargas elétricas geradas pela fonte de energia se movem 
para a solução polimérica através da agulha metálica localizada na ponta da 
seringa, acarretando na instabilidade da solução. À medida que a seringa é 
pressionada, a solução polimérica passa pela agulha e dirige-se ao coletor. 
Nesse momento, em que a solução está saindo da agulha, ocorre uma repulsão 
entre as moléculas da solução, devido à carga elétrica, capaz de gerar uma força 
que se opõem a tensão superficial, indo na direção do campo elétrico. Um 
aumento no campo elétrico faz com que a gota esférica se deforme e assuma 
uma forma cônica. Nessa fase, as nanofibras emergem a partir da gotícula da 
solução polimérica cônica, conhecida como cone de Taylor, as quais são 
coletadas no coletor metálico, o qual é mantido a uma distância otimizada da 
seringa. Um jato de carga estável pode ser formado apenas quando a solução 
polimérica possui força coesiva suficiente. Durante o processo, as forças das 
cargas internas e externas causam um efeito chicote no jato de liquido em 
direção ao coletor. Esse efeito permite que as cadeias do polímero dentro da 
solução se estiquem e gerem as fibras com diâmetros suficientemente reduzidos 
para serem chamadas de nanofibras (BAE et al., 2013; HAIDER et al., 2013). 

As fibras produzidas possuem uma vasta empregabilidade nas mais 
diferentes áreas. Desde encapsulação de compostos bioativos e probióticos, 
imobilização de enzimas, sistema carreador de fármacos, produção de scaffolds 
para tratamento de queimaduras e feridas, engenharia de tecidos, entre diversas 



 
 

outras aplicações (HAIDER; HAIDER; KANG, 2018; LI et al., 2002; SKRLEE et 
al., 2019; WANG et al., 2005) 

2. PARÂMETROS OPERACIONAIS DA TÉCNICA DE ELECTROSPINNIG 
Dentro desse processo, diversos parâmetros capazes de influenciar na 

formação e estrutura das fibras já foram analisados. Existem diversos estudos 
com relação a voltagem aplicada, taxa de alimentação e distância entre o capilar 
e o coletor, os quais dizem respeito aos parâmetros operacionais do próprio 
equipamento (TEO; RAMAKRISHNA, 2006). 
2.1 Voltagem aplicada 

Com relação a voltagem aplicada, é um fato conhecido que a sua 
aplicação na solução polimérica, através do capilar é o fator responsável por 
deformar a gota gerada na ponta capilar e formar o cone de Taylor, gerando 
assim as fibras ultrafinas. Esse fenômeno só ocorre a partir de um certo valor 
mínimo de voltagem aplicada, conhecida como voltagem crítica 
(LAUDENSLAGER; SIGMUND, 2012). 

Esse valor crítico varia de polímero para polímero. Um aumento no valor 
da voltagem aplicada, a partir do valor crítico, também já foi descrito como sendo 
o responsável pela obtenção de fibras de menor diâmetro. Nesse caso, o 
aumento da voltagem aplicada teria uma capacidade maior de estirar a solução 
polimérica em correlação com a repulsão de cargas dentro do jato polimérico 
(SILL; RECUM, 2008). Da mesma maneira, valores muito acima da voltagem 
crítica possuem efeito oposto, gerando fibras de maior diâmetro e com a 
formação de gotas. Nesse caso a voltagem aplicada acarreta em uma diminuição 
do tamanho do cone de Taylor e aumentar a velocidade do jato formado, isso 
em uma mesma taxa de alimentação (HAIDER; HAIDER; KANG, 2018). 
2.1 Taxa de alimentação 

A taxa de alimentação é uma das responsáveis pela morfologia das fibras 
geradas. Para a obtenção de fibras uniformes e sem a formação de gotas é 
necessário um valor crítico de taxa de alimentação para cada solução polimérica. 
Valores muito acima do valor crítico podem ocasionar na formação de fibras com 
gotas, diâmetros e poros maiores, assim como alterar sua conformação, 
obtendo-se fibras no formato de fitas. Esse fenômeno ocorre, pois, uma alta taxa 
de alimentação inviabiliza a evaporação completa do solvente durante o 
estiramento da solução polimérica, do mesmo modo que interfere também no 
próprio estiramento da solução polimérica, entre o capilar e o coletor. (HAIDER; 
HAIDER; KANG, 2018). 
2.1 Distância entre o capilar e o coletor 

A distância entre o capilar e o coletor também desempenha um importante 
papel na morfologia das fibras geradas a partir da técnica de electrospinning, 
existindo uma distância ideal para cada sistema. Destaca-se a importância desse 
parâmetro, uma vez que a alteração do mesmo acarreta na alteração do tempo 
de deposição, na taxa de evaporação, assim como toda a estabilidade do jato 
formado (MATABOLA; MOUTLOALI, 2013). Distâncias muito baixas, 
normalmente, acarretam em fibras defeituosas e de diâmetros maiores, podendo 
diminuir esse diâmetro com o aumento da distância. Desse modo, uma distância 
crítica deve ser mantida, para gerar fibras lisas e uniformes (HAIDER; HAIDER; 
KANG, 2018; ZHANG et al., 2005). 



 
 

3. PARÂMETROS DA SOLUÇÃO DE TRABALHO APLICADA NA TÉCNICA 
DE ELECTROSPINNIG 

Da mesma forma, existem os parâmetros da solução aplicada na técnica, 
também muito estudados, como a massa molar, viscosidade e a condutividade 
da solução (TEO; RAMAKRISHNA, 2006). 
3.1 Massa molar e viscosidade 

O fenômeno de electrospinning depende principalmente do estiramento 
uniaxial da solução polimérica em forma de jato carregado. Essa capacidade de 
estiramento está diretamente relacionada com a concentração, massa molar e, 
consequentemente, viscosidade da solução polimérica (PILLAY et al., 2013). Em 
concentrações e/ou massa molares muito baixas, o campo elétrico aplicado e a 
tensão superficial, diretamente relacionados ao nível de entrelaçamento da 
cadeia polimérica, causam o rompimento desse entrelaçamento, gerando 
fragmentos menores antes de alcançarem o coletor, produzindo apenas gotas 
ou fibras com gotas. Um aumento na concentração da solução polimérica e/ou 
massa molar do polímero acarreta em um aumento na viscosidade da solução, 
esse fenômeno será responsável pelo aumento do nível de entrelaçamento entre 
as cadeias poliméricas da solução. Nessa situação, o entrelaçamento das 
cadeias poliméricas se torna suficiente para superar a tensão superficial e 
produzir fibras uniformes sem a formação de gotas. Entretanto, um aumento 
muito acima de um valor crítico (valor no qual são obtidas as fibras uniformes) 
para este parâmetro dificulta a passagem da solução pelo capilar da seringa, o 
que pode comprometer o escoamento da solução polimérica e, 
consequentemente, a formação de fibras (HAIDER et al., 2013). 
3.1 Condutividade 

Outro parâmetro da solução importante para a formação de fibras a partir 
da técnica de eletro fiação é a condutividade da solução polimérica, visto que ela 
afeta a formação do cone de Taylor e o diâmetro das fibras. Soluções com baixa 
condutividade não possuem carga suficiente para formar o cone de Taylor, 
inviabilizando todo o processo de electrospinning. Enquanto que soluções com 
condutividades muito altas também impedem a formação do cone de Taylor 
(SUN et al., 2014). 

4. PARÂMETROS AMBIENTAIS NA TÉCNICA DE ELECTROSPINNIG 
Os parâmetros ambientais também são importantes para a produção de 

fibras a partir da técnica de electrospinning. Destacam-se a umidade relativa do 
ar e a temperatura como sendo capazes de influenciar na formação, no diâmetro 
e na morfologia das fibras formadas. A umidade é capaz de alterar o diâmetro 
da fibra, visto que ela afeta diretamente a secagem do jato. Em que normalmente 
uma diminuição do diâmetro da fibra é obtida com o aumento da umidade. 
Enquanto a temperatura é capaz de alterar o diâmetro das fibras através de duas 
formas distintas. O aumento da mesma aumenta a taxa de evaporação do 
solvente e diminui a viscosidade da solução, o que pode acarretar na diminuição 
do diâmetro das fibras (DE VRIEZE et al., 2009).  

3. CONCLUSÃO 
Existem muitas variáveis dentro da técnica de electrospinning, mesmo 

sendo uma técnica já amplamente utilizada e para uma gama cada vez maior de 
polímeros. Estudos futuros ainda irão avançar muito nessa área, possibilitando 



 
 

um domínio maior sobre o controle das fibras formadas, dos polímeros utilizados 
e decorrente disso, novas aplicações também tendem a surgir. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A teoria do funcional da densidade (DFT) é uma teoria de mecânica 
quântica utilizada para investigar sistemas de muitos corpos, em particular, 
átomos, moléculas e fase condensada. A DFT tem mostrado ser um dos métodos 
mais eficientes para cálculos de propriedades eletrônicas e estruturais de 
atômicos e moléculas (IFTIKHAR, 2018).  

Estudos teóricos relacionando a estrutura molecular de uma classe de 
compostos com as suas respectivas atividades biológicas (determinadas 
experimentalmente) visam orientar a síntese de novos compostos, de forma a 
economizar reagentes e otimizar o tempo. As propriedades analisadas para 
obtenção de um conjunto que se relacione com a atividade biológica são 
chamadas de descritores. Os descritores mecânicos quânticos ou eletrônicos 
são obtidos por meio de cálculos quânticos referentes à estrutura eletrônicas das 
moléculas, como densidade eletrônica, energia e densidade dos orbitais de 
fronteira. 

Desta forma, o presente estudo objetivou a síntese de quatro novos 
complexos de Cu(II) contendo ligantes tridentados do tipo fenolato-imina. Dados 
estruturais e eletrônicos dos novos complexos foram determinados por cálculos 
baseados na teoria do funcional de densidade (DFT) com o objetivo de 
determinar e caracterizar as estruturas de menor energia, assim como identificar 
os possíveis fatores eletrônicos e geométricos dos novos complexos, conforme 
a modificação do ligante. Esses estudos teóricos, irão auxiliar no entendimento 
das atividades biológicas dos complexos, determinadas experimentalmente.  

 
2. METODOLOGIA 

2.1. Síntese dos pré-ligantes (1a-1d): Os pré-ligantes 1a-1b foram sintetizados 
seguindo procedimentos descritos na literatura (DE OLIVEIRA, 2018).  
2.2. Síntese dos complexos  
2.2.1. Síntese do complexo [Cu{Ph(NH)-C2H4-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(OC6H2)}Cl]) (2a): A uma solução de CuCl2.2H2O (0,075 g, 0,44 mmol) em 
metanol (5 mL), mantida sob agitação constante e a 25ºC, foi adicionada gota a 
gota uma solução do pré-ligante 1a (0,200 g, 0,44 mmol) em metanol (10 mL). A 



 
 

mistura reacional foi deixada por 24h com agitação constante. Ao término do 
tempo reacional o solvente foi evaporado, e o complexo 2a  foi lavado (3×5 mL) 
com metanol gelado e seco sob vácuo. O complexo 2a foi obtido como um sólido 
de cor verde escuro com rendimento  de 79%. IV (ATR, cm-1): υ 1616 (C=N). UV-
Vis (CH2Cl2, 200 – 700 nm, 25 ºC): 230 (π→π* benzeno), 267 (π→π* imina), 345 
(n→π), 415; 462 (L→M) e 620 (d→d).  
2.2.2. Síntese do complexo [Cu{C9H2N-8-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-(OC6H2)}Cl] 
(2b):  A rota de síntese é similar a descrita para o complexo 2a, iniciando com 
1b (0,200 g, 0,55 mmol) e CuCl2∙2H2O (0,094 g, 0,55 mmol). O complexo 2b foi 
obtido como um sólido de cor marrom com rendimento de 87%. IV (ATR, cm-1): 
υ 1600 (C=N). UV-vis (CH2Cl2, 200 – 700nm, 25 ºC): 237 (π→π* benzeno), 286 

(π→π* imina), 347 (n→π) e 479 (L→M). 
2.2.3. Síntese do complexo [Cu{2-PhS-Ph-CH2-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(OC6H2)}Cl] (2c): A rota de síntese é similar a descrita para o complexo 1b 
iniciando com 1c (0,100 g, 0,2mmol) e CuCl2∙2H2O (0,0425g, 0,25mmol). A 
mistura reacional foi deixada a 40 ºC por 24 h. O complexo 2c foi obtido como 
um sólido de cor verde escuro, com rendimento de 67,0%. IV (ATR, cm-1): υ 1623 
(C=N). UV-Vis (CH2Cl2, 200 – 700 nm, 25 ºC): 234 (π→π* benzeno), 276 (π→π* 
imina), 365 (n→π), 470 (L→M) e 547; 655 (d→d). 
2.2.4. Síntese do complexo [Cu{2-PhO-Ph-(N=CH)-2,4-terc-butil-2-
(OC6H2)}Cl] (2d): A rota de síntese é similar a descrita para o complexo 2a, 
iniciando com 1d (0,100 g, 0,2 mmol) e CuCl2∙2H2O (0,0425 g, 0,25 mmol).  A 
mistura reacional foi deixada a 40 ºC por 24 h.  O complexo 2d foi obtido como 
um sólido de cor verde escuro com rendimento de 72,0%. IV (ATR, cm-1): υ 1623 
(C=N). UV-vis (CH2Cl2, 200 – 700 nm, 25 ºC): 231 (π→π* benzeno), 267 (π→π* 
imina), 335 (n→π), 455 (L→M) e 592 (d→d). 
2.3. Métodos Computacionais: Os complexos de cobre foram desenhados 
utilizando o software livre Avogadro e suas estruturas pré-otimizadas utilizando 
o campo de forças UFF (Universal Force Field), que estima parâmetros de 
potencial para cada átomo com base apenas no elemento, sua hibridização e 
conectividade. A partir das estruturas pré-otimizadas, cálculos de estrutura 
eletrônica foram realizados com o pacote ORCA, com a teoria do funcional da 
densidade, utilizando o funcional B3LYP, e as funções de base def2-TZVP para 
todos os átomos. Todas as estruturas otimizadas foram confirmadas como 
mínimos da superfície de energia potencial. A aproximação da resolução da 
identidade RIJCOSX e a correção de dispersão D3BJ foram utilizadas em todos 
os cálculos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A reação de CuCl2.2H2O em quantidade equimolar com 1a-1d levou a 
obtenção de 4 novos complexos de Cu(II). Os complexos 2a-2d foram isolados 
como sólidos de cor verde escuro ou marrom com bons rendimentos (67-87%) 
(Esquema 1). A caracterização desses complexos foi estabelecida com base em 
espectroscopia de IV, UV-Vis e cálculos teóricos empregando a teoria do 
funcional da densidade (DFT). Estudos computacionais utilizando DFT foram 
aplicados aos complexos de Cu(II) contendo ligantes tridentados fenolato-imina, 



 
 

com diferentes grupos pendentes contendo átomo doador S, O ou N, com o 
objetivo de determinar  e caracterizar as estruturas de menor energia, assim 
como identificar os possíveis fatores eletrônicos e geométricos dos complexos. 
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OL Cu
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Esquema 1. Reação de síntese dos complexos 2a – 2d. 

Tais relações matemáticas baseadas em propriedades estruturais, físico-
químicas e conformacionais contribuem no entendimento e predição da relação 
estrutural e eletrônica dos novos complexos com a atividade biológica 
investigada in vitro/in vivo. 

Os complexos de cobre (II) foram desenhados e pré-otimizados com o 
auxílio do programa Avogadro, que é um editor e visualizador de moléculas, 
muito utilizado na química computacional, modelagem molecular e 
bioinformática. Essa pré-otimização nos fornece um arquivo com as 
coordenadas cartesianas que é posteriormente usada para os cálculos de DFT 
utilizando o pacote ORCA 4.0, com o funcional da classe B3LYP e os parâmetros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Estruturas otimizadas para os complexos 2a-2d. 

TightOPT e TightSCF para convergência. As estruturas de mínimo de energia, 
energias e formas dos orbitais moleculares, foram obtidas a partir dos cálculos 
de estrutura eletrônica. 

Na Figura 1 são apresentadas as estruturas de mínimo de energia para 
os complexos 2a-2d.  As estruturas otimizadas de todos os complexos 
apresentam número de coordenação quatro (04), com geometria quadrática, 
mesmo quando o ambiente de coordenação é alterado, pela presença de 



 
 

diferentes átomos doadores (N, S e O) em sua esfera de coordenação.  Ainda, 
as distâncias de ligação entre os ligantes e o átomo de Cu(II) apresentam valores 
próximos a obtidos para sistemas similares. Um maior desvio da geometria 
quadrática é observado para o 2c.  Ao compararmos as energias dos orbitais de 
fronteira HOMO e LUMO observou-se pequenas diferenças, Tabela 1. Análise 
das energias dos orbitais HOMO de maior energia e LUMO de menor energia, 
notamos que as energias correspondentes aos complexos 2a e 2b, contendo 
átomo doador pendente N são maiores quando comparados aos complexos 
contendo S ou O como átomo doador. Observa-se um padrão para os orbitais 
moleculares de fronteira dos complexos de Cu(II). Os orbitais moleculares de 
fronteira HOMO e LUMO mostram que no orbital HOMO há uma maior 
contribuição do metal Cu(II), com o orbital principalmente deslocalizado no 
ligante. No LUMO, há pouca contribuição do metal e o orbital encontra-se 
principalmente localizado no grupo fenolato do ligante. Assim, os orbitais de 
fronteira dos complexos são bastante semelhantes, apesar das modificações 
nos ligantes coordenados ao centro metálico. 
Tabela 1. Energia dos orbitais de fronteira HOMO e LUMO (eV) de 2a-2d . 

 
4. CONCLUSÕES 

Quatro novos complexos tridentados de Cu(II) contendo ligantes fenolato-
imina com grupos pendentes doadores N-, O- e S foram sintetizados e 
caracterizados. Através da Teoria do Funcional da Densidade foi possível 
determinar e caracterizar as estruturas de menor energia dos complexos, em 
que as mesmas apresentam geometria quadrática, com pouca variação na 
esfera de coordenação independente da natureza dos ligantes. A densidade 
eletrônica dos orbitas de fronteira dos complexos são semelhantes entre si, com 
pouca participação dos átomos doadores. 
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  2a 2b 2c 2d 

Spin para 
cima 

LUMO (eV) -1.7807 -2.7201 -2.3263 -2.3118 

HOMO (eV) -5.5077 -5.5321 -5.6162 -5.6686 
 ΔE (eV) 3.7270 2.812 3.2899 3.3568 
Spin para 
baixo 

LUMO (eV) -2.9767 -2.8289 -3.4070 -3.3291 

HOMO (eV) -5.4833 -5.4936 -5.5793 -5.6210 
 ΔE (eV) 2.5066 2.6647 2.1723 2.2919 
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1. INTRODUÇÃO 
O 3-(4-clorofenilselanil)-1-metil-1h-indol (CMI) é um composto orgânico de 

selênio que apresenta diferentes efeitos farmacológicos, como efeito do tipo 
antidepressivo em diferentes modelos, anticâncer e ansiolítico (BIRMANN et 
al., 2018; CASARIL et al., 2019; CASARIL et al., 2020). Porém nenhum estudo 
foi realizado avaliando seu efeito em reverter o comportamento do tipo 
depressivo em camundongos submetidos a privação do sono. 

Irregularidade no ciclo circadiano acompanhado por episódios de privação 
do sono afetam o metabolismo e a fisiologia celular. Na quarentena da COVID-
19, a insônia aumentou entre a população (GIALLONARDO et al., 2020), o que 
torna esse problema ainda mais emergente. Além disso, a insônia é um dos 
sintomas dos pacientes que apresentam depressão (MA; SONG; WANG; SHI 
et al., 2019), o que pode ajudar a desencadear a doença ou mesmo agrava-la.  

A depressão é uma doença multifatorial e o estresse, câncer, e alteração no 
sistema imune, assim como a privação do sono, são todos fatores que 
contribuem para o aparecimento dessa doença. Entre suas características 
psicológicas, a anedonia, exaustão mental, irritação e, em casos extremos, 
suicídio estão  presentes em pacientes depressivos (BELMAKER et al., 2008). 
Para o tratamento da depressão existem diversos fármacos disponíveis, 
entretanto para muitos pacientes o tratamento não  atinge um resultado 
satisfatório e algumas vezes muitos pacientes param de reagir ao tratamento  
(IONESCU et al., 2015).  

Com tudo descrito e sabendo que a privação do sono é um problema 
emergente e fator de risco para a depressão, o objetivo deste trabalho é 
descrever as propriedades do CMI em reverter o comportamento do tipo 
depressivo em camundongos submetidos a privação do sono. 
 

2. METODOLOGIA 
 O CMI foi preparado no Laboratório de Síntese Orgânica Limpa (LASOL) 

da Universidade Federal de Pelotas, de acordo com Vieira et al. (2017). A 
fluoxetina foi a obtida em meio comercial. O CMI foi dissolvido em óleo de 
canola, uma substância não polar, e administrada pela via intragástrica (i.g) na 
dose de 1 mg/kg enquanto a fluoxetina foi dissolvida em salina e administrada 
pela via i.g na dose de 10 mg/kg. 

mailto:anappesarico@gmail.com
mailto:luciellisavegnago@yahoo.com.br


 
 

O estudo utilizou camundongos Swiss machos de 4 a 6 semanas. Durante 
o processo, os animais tinham livre acesso a água e comida e estavam no ciclo 
de 12h de claro/escuro e mantidos em uma temperatura de 22+-2 °C. Todo o 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Experimentação Animal da 
Universidade Federal de Pelotas (CEEA/UFPEL 38156-2019). 

Neste protocolo (Fig.1), um grupo de camundongos foi induzido a privação 
do sono aguda de 24h. A privação era realizada em uma caixa com 3 
plataformas e então preenchida com água por 4 cm acima da base. Os 
camundongos quando chegam na fase do movimento rápido dos olhos (REM) 
durante o sono relaxam a musculatura fazendo que os mesmos se 
desequilibrem da plataforma e caiam na água, e em seguida subam novamente 
nela, impedindo os mesmos de dormir (MISRANI et al., 2019). 

 
Figura 1. Protocolo utilizado no projeto. 
 Após 24h, os camundongos foram retirados da privação do sono. Após 
foi realizada a administração dos veículos (óleo de canola + salina), CMI 
(1mg/kg) e fluoxetina (10 mg/kg)  nos camundongos e 30 minutos após os 
testes comportamentais foram feitos. Os comportamentos para avaliar o efeito 
tipo antidepressivo do CMI foram: o teste do nado forçado (PORSOLT et al., 
1977), que mede a imobilidade do camundongo num período de 4 minutos, 
dentro de um período total de 6 minutos e o Splash Test (ISINGRINI et al., 
2010) que mede o tempo de limpeza durante 5 minutos. Após o 
comportamento, os camundongos foram eutanasiados e foram realizadas as 
coleta de duas estruturas: o córtex pré-frontal e o hipocampo. Os testes 
bioquímicos realizados foram a atividade da Na+K+-ATPase (Fiske, et al, 1925) 
e o nível de espécies reativas ao oxigênio (Loetchutinat, 2005),  

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média e 
considerados significativos quando p < 0,05. As análises estatísticas foram 
realizadas pela análise de variância de um ou duas vias seguidas pelo teste de 
post hoc Tukey através do software GraphPad Prism 7.0. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os animais submetidos à privação do sono demonstraram um 
comportamento do tipo depressivo, uma vez que os animais diminuíram o 
tempo de limpeza no splash test (Fig. 2A) e aumentaram o tempo de 
imobilidade no teste do nado forçado (Fig. 2B). O tratamento com CMI foi eficaz 
em reverter essas alterações, bem como a fluoxetina. A fluoxetina, um inibidor 
seletivo da recaptação de serotonina, foi utilizado para validar o teste 
comportamental.  



 
 

 
Figura 2. Efeito do tratamento com CMI e fluoxetina (1 e 10 mg/kg, 
respectivamente, pela via intragástrica) nos testes comportamentais nos 
camundongos controles ou submetidos a privação do sono. Tempo de limpeza 
no Splash test (A); Tempo de imobilidade no teste do nado forçado (B). Os 
resultados estão expressos em média ± erro padrão da média. (n = 7) ** p < 
0.01 e *** p <0.001 quando comparados com o controle. # p < 0.05, ## p <0.01 
e ### p <0.001 quando comparados com o grupo da privação do sono (two-
way Anova para CMI e one-way para fluoxetina seguido pelo teste de Tukey). 

Em relação aos testes bioquímicos, o CMI foi efetivo em modular a  
atividade da Na+K+- ATPase no córtex pré-frontal (Fig. 3A), mas não no 
hipocampo (Fig. 3B), e diminuir o nível de espécies reativas no hipocampo (Fig. 
D), mas não no córtex pré-frontal (Fig. C) nos animais submetidos a privação 
do sono. A atuação do CMI no córtex pré-frontal e no hipocampo pode explicar 
sua propriedade do tipo antidepressiva in vivo. Com a diminuição da atividade 
da Na+K+- ATPase, os neurônios mantêm a homeostase do potencial de ação o 
que permite a maior liberação de neurotransmissores, como serotonina e 
dopamina, e com a diminuição de espécies reativas há maior integridade em 
proteínas, enzimas e membranas celulares, o que contribui para manter a 
estrutura e a manutenção do cérebro, o que pode impedir o comportamento 
tipo depressivo. 

 
Figura 3. Efeito do tratamento com CMI na atividade da Na+K+-ATPase e os 
níveis de espécies reativas. A atividade da Na+K+-ATPase dada em nmol Pi/mg 
proteína/min, no (a) córtex pré-frontal e (b) hipocampo; Níveis das espécies 
reativas, dada em unidades de fluorescência, no (c) córtex pré-frontal e (d) 
hipocampo. Os resultados estão expressos em média ± erro padrão da média. 



 
 

(n = 7) * p < 0.05 e *** p < 0.001 quando comparados com o controle. # p < 
0.05, quando comparado ao grupo da privação do sono (ANOVA de duas vias 
seguido pelo teste de Tukey). 
 

4. CONCLUSÕES 
O tratamento com CMI reverteu o comportamento do tipo depressivo em 

camundongos submetidos a privação do sono, possivelmente através da 
modulação da atividade da Na+K+, ATPase e pela diminuição dos níveis de 
espécies  reativas. Estudos futuros são necessários para melhor avaliar genes 
e proteínas expressas e inibidas pelo tratamento com CMI no modelo da 
privação do sono. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Espécies reativas de oxigênio são produzidas no organismo por 
metabolismos celulares comuns ao mesmo. Em baixas concentrações estas 
exercem papel importante no organismo, porém em altas concentrações podem 
acabar sendo prejudiciais podendo levar a modificações de componentes 
celulares como lipídeos e proteínas. A alteração no equilíbrio entre espécies 
oxidantes/antioxidantes no organismo é chamada de estresse oxidativo. Este 
leva a danos celulares e diversas problemas de saúde como câncer, doenças 
cardiovasculares e neurodegenerativas.  

A primeira linha de defesa contra os danos causados pelo estresse 
oxidativo são os antioxidantes. Antioxidantes são definidos como substâncias 
capazes de prevenir ou reparar os danos causados pelas espécies reativas de 
oxigênio. (HALLIWELL, B. et all. 1999 e TACHAKITTIRUNGROD, S. et all. 2007)  
Antioxidantes sintéticos são amplamente utilizados e recebem muita atenção do 
ponto de vista farmacêutico, porque são eficazes e de menor custo quando 
comparado aos antioxidantes naturais. 

Compostos de coordenação com atividades antioxidantes demonstram 
capacidade de proteger os sistemas e as células vivas do comprometimento 
causado pelo estresse oxidativo ou pelos radicais livres. Esses complexos são 
geralmente doadores de hidrogênio ou de elétrons para o local reativo na 
neutralização.  

Considerando a importância desse tema na área de saúde, nosso grupo de 
pesquisa tem se concentrado no desenvolvimento de novos compostos de 
coordenação, contendo metais bioessenciais, e a investigação da atividade 
antioxidante desses novos complexos. Recentemente, descrevemos a síntese 
de uma nova classe de complexos bimetálicos de Cu(II) contendo ligantes Bases 
de Schiff (Machado, T. et all. 2020). A Atividade antioxidante e a citotoxicidade 
dos novos complexos foi avaliada por ensaios in vitro. Os complexos bimetálicos 
apresentaram boa atividade na eliminação do radical DPPH. Ainda, a maioria 
dos complexos de Cu(II) mostrou atividade de eliminação de radicais ABTS+. 
Esses complexos apresentaram baixa citotoxicidade em células V79. 

No presente trabalho, ampliamos essa classe de complexos de Cu(II) 
contendo ligantes Bases de Schiff. A síntese, caracterização e avaliação da 
atividade antioxidante de novos complexos monometálicos são descritos.  



 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1.Sintese e caracterização dos pré-ligantes e novos complexos de Cu(II): 
Os pré-ligantes L1 – L4 foram sintetizados seguindo procedimentos descritos na 
literatura (CASAGRANDE, 2018). A síntese ocorre via uma reação de 
condensação da base de Schiff entre uma amina primária e o 3,5-di-tert-butil-2-
hidroxibenzaldeído em refluxo por 24h. Os complexos Cu1 – Cu4 foram 
sintetizados seguindo procedimentos descritos na literatura (MACHADO, T.S., et 
all, 2020). A reação entre os pré-ligantes L1 – L4 com 1 equiv. de CuCl2.2H2O 
em metanol, à temperatura ambiente para (L1 e L2) ou utilizando 40ºC para (L3 
e L4) levou a formação dos complexos (Cu1 – Cu4). 
2.2. Ensaio de atividade de eliminação do radical 2,2’-difenil-1-picril-hidrazil 
(DPPH): A análise antioxidante dos compostos, foi realizada em colaboração 
com o Laboratório de Pesquisa em Farmacologia Bioquímica (LaFarBio). Para 
este ensaio, foram utilizadas diferentes concentrações dos complexos (1, 5, 10, 
50, 100 e 200 µM) e uma alíquota dos mesmos foi misturada a uma solução 
etanólica de DPPH, a qual foi incubada por 30 minutos, a temperatura ambiente, 
na ausência de luz. Após, a reação de cor é medida em um espectrofotômetro a 
517 nm, e os resultados foram expressos como porcentagem (%) do controle. 

 O ácido ascórbico nas mesmas concentrações dos complexos foi usado 
como controle positivo para determinar a diminuição máxima na absorbância do 
DPPH. 
2.3. Ensaio da atividade de eliminação do radical 2,2’-azino-bis (ácido 3-
tilbenztiazolina-6-sulfônico) (ABTS+): Para este ensaio, foram utilizadas 
diferentes concentrações dos complexos (1, 5, 10, 50, 100 e 200 µM), e uma 
alíquota dos mesmos foi misturada a uma solução de ABTS diluída numa 
solução salina tampão fosfato pH 7,4 então foi incubado por 30 minutos a 
temperatura ambiente na ausência de luz. Após, a reação de cor é medida em 
um espectrofotômetro a 730 nm e os resultados foram expressos como 
porcentagem (%) do controle. Foi utilizado o ácido ascórbico como controle 
positivo para esse ensaio. 
2.4. Análise Estatística: Os resultados experimentais foram expressos como a 
média ± erro padrão da média. Os dados dos ensaios in vitro foram analisados 
por análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de múltiplas 
faixas de Newman-Keuls, quando apropriado. As diferenças entre os grupos 
foram consideradas estatisticamente significantes quando os valores de 
probabilidade foram menores que 0,05 (P <0,05). Os valores de IC50 foram 
obtidos a partir do gráfico da concentração do composto versus a porcentagem 
do efeito de eliminação de radicais livres. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A rota geral de síntese para os novos complexos de Cu(II) a partir dos pré-
ligantes é apresentada no esquema 1. Os complexos sintetizados, foram 
isolados com bons rendimentos (67 – 87%) e são estáveis a ar e umidade. As 
estruturas foram deduzidas com base em espectroscopia na região do 
infravermelho, espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta/visível e 
utilizando a teoria do funcional da densidade. 
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Esquema 1. Rota geral de síntese dos complexos de cobre (II) Cu1 - Cu4. 

Para investigar as propriedades antioxidantes de todos os complexos de 
Cu(II) obtidos, foram realizados métodos espectrofotométricos para a 
determinação de compostos eliminadores de radicais livres, incluindo os testes 
ABTS+ e DPPH. O ácido ascórbico, um agente antioxidante amplamente 
conhecido, foi usado como controle positivo.  

O ensaio DPPH foi realizado para determinar a capacidade dos 
compostos em doar um elétron ou um átomo de hidrogênio. Nesse ensaio, a 
mudança de coloração da solução etanólica do DPPH de roxo escuro para 
amarelo indica o efeito de eliminação de radicais livres dos compostos. Os 
complexos Cu1, Cu3 e Cu4 foram capazes de eliminar o radial DPPH a partir da 
concentração de 10 µM. Para esses complexos, foi possível observar que 
conforme aumenta a concentração dos mesmos a porcentagem de eliminação 
varia, mostrando assim que estes não são dose dependentes.  
Tabela 1. Atividade dos complexos de Cu (II) na eliminação de radicais DPPH. 

 Complexos Cu (II)  

Cu1 Cu2 Cu3 Cu4 Ácido 
ascórbico 

Imax(%) 86,1 ± 1,38 a 91,9 ± 1,09 81,0 ± 2,55 87,5 ± 6,67 

IC50(µM) 6,3 a 7,4 6,4 17,0 
Imax= % de inibição máxima; IC50= concentração (µM) para reduzir de 50% de DPPH+ formação de radicais; a= inativo a 
200μM (concentração mais alta testada). 

 Nesse ensaio os complexos Cu1, Cu3 e Cu4 apresentaram atividade 
antioxidante superior ao ácido ascórbico, conforme Tabela 1. Os valores de IC50 
foram de 6,3, 7,4, 6,4 e 17,0 µM para Cu1, Cu3, Cu4 e o ácido ascórbico, 
respectivamente. O composto Cu3 apresentou o mais alto valor de Imax 91,9%. 
O complexo Cu2 nas concentrações testadas não apresentou diferença 
significativa quando comparado ao controle, mostrando assim a sua 
incapacidade antioxidante neste ensaio. 

A atividade antioxidante dos complexos, ainda foi avaliada utilizando o 
ensaio de atividade da eliminação do radical ABTS+. O complexo Cu1 foi capaz 
de eliminar o radical ABTS a partir da concentração de 10 µM e apresentou 
atividade semelhante ao do ácido ascórbico. Os complexos Cu2 – Cu4 nas 
concentrações testadas não apresentaram diferença significativa quando 
comparado ao controle, mostrando assim a sua incapacidade antioxidante nesse 
ensaio. 

 



 
 

Tabela 2. Atividade dos complexos de Cu (II) na eliminação de radicais ABTS+. 

 Complexos Cu (II)  

Cu1 Cu2 Cu3 Cu4 Ácido 
ascórbico 

Imax(%) 87,7 ± 0,42 a a a 99,9 ±0,05 
IC50(µM) 11,8 a a a 10,8 

Imax= % de inibição máxima; IC50= concentração (µM) para reduzir de 50% de DPPH+ formação de radicais; a= inativo a 
200μM (concentração mais alta testada). 

  
4. CONCLUSÕES 

 
 Novos complexos de cobre (II) contendo ligantes bases de Shiff 
tridentados, com grupos pendentes doadores N, S e O foram sintetizados e 
caracterizados. Os complexos Cu1, Cu3 e Cu4, nas condições empregadas nos 
ensaios in vitro, apresentaram capacidade de eliminação do radical DPPH, com 
valores de IC50 superiores ao do ácido ascórbico, um antioxidante natural. O 
composto Cu1 se destacou mostrando atividade semelhante ao do ácido 
ascórbico no ensaio de eliminação do radical ABTS+. Como perspectivas futuras 
pretendemos ampliar os estudos na parte de análise da capacidade antioxidante 
desses complexos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O transtorno depressivo maior é uma das mais relevantes doenças 
psiquiátricas que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. Além de estimativas 
apontarem que mais de 300 milhões de pessoas no mundo convivem com esta 
patologia, o número de pacientes com transtornos mentais apresenta-se em 
contínuo crescimento, o que torna a depressão uma das maiores prioridades da 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017). Entretanto, a farmacoterapia 
disponível apresenta inúmeras limitações, como resposta lenta ao tratamento, 
ineficácia em alguns pacientes e efeitos adversos (HILLHOUSE et al., 2015). 

A experimentação animal é uma ferramenta importante para a investigação de 
novas drogas com possíveis ações terapêuticas. A avaliação do comportamento do 
tipo depressivo em animais usualmente baseia-se na observação destes quando 
submetidos a uma situação inescapável e que, após tentativas de fuga, adotam um 
estado de imobilidade (SLATTERY et al., 2014). A avaliação experimental de 
potenciais fármacos antidepressivos em fêmeas é essencial visto que a depressão 
apresenta maior incidência em mulheres (HASIN et al., 2018). 

Dentre as alternativas terapêuticas estudadas estão os compostos à base de 
selênio (WANG et al., 2018). O núcleo benzofurano também é alvo de pesquisas 
para o tratamento de doenças do sistema nervoso central, como a depressão 
(RIZZO et al., 2008). Nosso grupo de pesquisa tem investigado o composto 2-fenil-3-
(fenilselanil)benzofurano (SeBZF1), o qual apresentou atividade antioxidante in vitro 
e efeito do tipo antidepressivo em camundongos machos mediado pelo sistema 
serotoninérgico. Assim, os objetivos deste estudo foram investigar o efeito do tipo 
antidepressivo do SeBZF1 no teste de suspensão pela cauda (TSC) e avaliar o 
potencial de toxicidade aguda do composto, ambos em camundongos fêmeas. 

2. METODOLOGIA 
2.1 Animais  

Foram utilizados camundongos fêmeas Swiss, pesando entre 25-35g. O projeto 
foi cadastrado no COCEPE sob o código 8784 e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas (CEEA/UFPel 4897-
2017).  

2.2 Composto 
O composto SeBZF1 (Figura 1) foi sintetizado no Laboratório de Síntese de 

Derivados de Selênio e Telúrio (LabSelen) da Universidade Federal de Santa 

mailto:strelowdianer@gmail.com
mailto:estelaheufpel@gmail.com
mailto:taisteixeira.r@gmail.com


 
 

Catarina. O SeBZF1 foi dissolvido em óleo de canola e administrado 
intragastricamente (i.g.) em um volume fixo de 10 ml/kg de peso corporal. 

 
Figura 1. Estrutura química do composto SeBZF1 

2.3 Procedimentos experimentais 

2.3.1 Curva dose-resposta 
 O composto SeBZF1 (5 e 50 mg/kg, i.g.) ou seu veículo (óleo de canola) 
foram administrados 30 minutos antes do TSC. A bupropiona (10 mg/kg, i.g.) foi 
utilizada como controle positivo. No TSC os camundongos foram submetidos 
individualmente à suspensão pela cauda durante 6 minutos. Foram avaliados o 
tempo de latência para o primeiro episódio de imobilidade e o tempo total de 
imobilidade (STERU et al.,1985). Imediatamente antes do TSC foi realizado o teste 
do campo aberto (TCA) para avaliar a atividade locomotora (número de cruzamentos 
entre os quadrantes) e exploratória (número de levantamentos sobre as patas 
posteriores) durante 4 minutos (WALSH e CUMMINS, 1976). 

2.3.2 Avaliação da toxicidade aguda 
A toxicidade aguda do composto foi avaliada seguindo as Diretrizes da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2001). Os 
animais receberam o tratamento com SeBZF1 (300 mg/kg, i.g.) ou seu veículo (óleo 
de canola) e foram observados em um período de 14 dias quanto a sinais gerais de 
toxicidade. No último dia foi realizado o TCA e o ganho de peso corporal foi 
registrado. A seguir, os animais foram anestesiados com isoflurano e o sangue 
heparinizado foi coletado por punção cardíaca. O plasma foi utilizado para avaliar as 
atividades de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) 
(testes de função hepática) e níveis de uréia plasmática (teste de função renal).  

2.4 Análise estatística 
A análise estatística foi realizada pelo software GraphPad Prism versão 8.2.0, 

sendo aplicado o teste D'Agostino Pearson Omnibus para testar a normalidade dos 
dados. As comparações entre os grupos experimentais foram realizadas através da 
análise de variância ANOVA de uma via seguida do teste de comparações múltiplas 
de Dunnett. Quando apenas dois grupos foram estatisticamente comparados foi 
escolhido um teste t não pareado para a análise dos dados. Os resultados foram 
expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M), sendo valores de p < 0,05 
considerados estatisticamente significativos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Curva dose-resposta 
Os resultados obtidos pelo tratamento agudo de SeBZF1 estão demonstrados 

na Figura 2. A análise estatística revelou um efeito significativo do composto na dose 
de 50 mg/kg na redução no tempo total de imobilidade (Fig. 2A) [F(3, 28)= 9,915, p = 



 
 

0,0001] e o aumento da latência para o primeiro episódio de imobilidade (Fig. 2B) 
[F(3, 28)= 11,62, p < 0,0001]. Dessa forma, foi evidenciado que o SeBZF1 na dose de 
50 mg/kg promoveu um efeito do tipo antidepressivo no TSC, porém não na dose de 
5 mg/kg. A bupropiona, como esperado, também causou o aumento do tempo de 
latência (p < 0,0001) e a redução do tempo total de imobilidade (p = 0,0006).  

A administração de SeBZF1 (5 e 50 mg/kg, i.g.) não alterou a atividade 
locomotora (Fig. 3A) e exploratória (Fig. 3B) dos animais submetidos ao TCA. Por 
outro lado, o controle positivo bupropiona (10 mg/kg, i.g.) causou um aumento do 
número de cruzamentos (p = 0,0334). 

 
Figura 2. Efeitos do tratamento agudo com SeBZF1 (5 e 50 mg/kg, i.g.) e 

bupropiona (10 mg/kg, i.g.) em camundongos fêmeas submetidas ao TSC e TCA. 
(2A) Tempo total de imobilidade (s); (2B) tempo de latência para o primeiro episódio 
de imobilidade (s); (2C) Número de cruzamentos; (2D) Número de de levantamentos 
sobre as patas posteriores. Valores expressos como média ± E.P.M (n = 8 
animais/grupo). * p ˂ 0,05, ** p < 0,001 e *** p ˂ 0,0001 comparado ao grupo 
controle (C). ANOVA de uma via/Dunnett. 

 
3.2 Avaliação da toxicidade aguda 
 A administração aguda de SeBZF1 (300 mg/kg, i.g.) em camundongos 
fêmeas não causou sinais de toxicidade nos parâmetros analisados, como pode ser 
observado na Figura 4. Os animais submetidos ao tratamento com o composto 
apresentaram porcentagem de peso corporal  (p = 0,5798), consumo alimentar (p = 
0,5791), e atividade locomotora (p = 0,5543) e exploratória (p = 0,5446) sem 
alterações significativas em comparação ao grupo controle. Além disso, a análise 
dos parâmetros bioquímicos revelou que o grupo submetido ao tratamento com o 
composto apresentou atividade da AST (p = 0,3333), atividade da ALT (p = 0,7606), 
e nível de ureia plasmática (p = 0,9519) semelhantes ao do grupo controle. 



 
 

 
Figura 4. Parâmetros de toxicidade sistêmica em camundongos fêmeas 

expostos à administração aguda de SeBZF1 (300 mg/kg, i.g.). Valores expressos 
como média ± E.P.M (n = 6 animais/grupo). Teste t não pareado. 

4. CONCLUSÕES 

 Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que o SeBZF1, administrado 
de forma aguda, apresenta uma ação do tipo antidepressiva em camundongos 
fêmeas submetidas ao TSC, sem alterar o padrão locomotor. Além disso, os 
resultados evidenciaram uma segurança ao tratamento agudo com o composto, sem 
originar sinais de toxicidade nos animais.  

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HASIN, D. S. et al. Epidemiology of Adult DSM-5 Major Depressive Disorder and Its 
Specifiers in the United States. JAMA Psychiatry, v. 75, n. 4, p. 336-46, 2018. 
HILLHOUSE, T. M.; J. H. PORTER. A brief history of the development of 
antidepressant drugs: from monoamines to glutamate. Experimental and Clinical 
Psychopharmacology, v. 23, n. 1, p. 1-21, 2015. 
RIZZO, S. et al. Benzofuran-based hybrid compounds for the inhibition of 
cholinesterase activity, beta amyloid aggregation, and abeta neurotoxicity. Journal 
of Medicinal Chemistry, v. 51, n. 10, p. 2883-2886, 2008. 

SLATTERY, D. A.; CRYAN, J. F. The ups and downs of modelling mood disorders in 
rodents. ILAR Journal, v. 55, n. 2, p. 297-309, 2014. 
STERU, L. et al. The tail suspension test: A new method for screening 
antidepressants in mice. Psychopharmacology, v. 85, n.3, p.367–370, 1985. 
WALSH, R. N.; CUMMINS, R. A. The Open-Field test: a critical review. 
Psychological Bulletin, Brisbane, v. 83, n. 3, p. 482-504, 1976. 
WANG, J.; UM, P.; DICKERMAN, B. A.; LIU, J. Zinc, magnesium, selenium and 
depression: a review of the evidence, potential mechanisms and implications. 
Nutrients, v. 10, n. 5, p. 1-19, 2018. 
 



INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO DO TIPO ANTIDEPRESSIVA E DE PARAMÊTROS DE TOXICIDADE SISTÊMICA EM CAMUNDONGOS 
FÊMEAS EXPOSTOS À ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE 2-FENIL-3-(FENILSELANIL)BENZOFURANO 

DIANER NORNBERG STRELOW1; ESTELA HARTWIG RIBEIRO2; LETÍCIA DEVANTIER KRÜGER2; TAÍS DA SILVA TEIXEIRA RECH2; CÉSAR AUGUSTO 
BRÜNING2; CRISTIANI FOLHARINI BORTOLATTO3

/

SeBZF1

5 e 50 mg/kg, i.g.300 mg/kg, i.g.

TCA TSC

TCA

Consumo alimentar

Ganho de peso corporal

Parâmetros bioquímicos

Ação do tipo antidepressiva  

Sem sinais de toxicidade

TSC



 
 

O ENVOLVIMENTO DOS RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS D 2/3 NO 
EFEITO DO TIPO ANTIDEPRESSIVO DA BENZAMIDA N-(3-

(FENILSELENIL)PROP-2-IN-1-ÍLICA (SePB) EM CAMUNDONGOS 
 

 EVELYN MIANES BESCKOW1; GUSTAVO D’AVILA NUNES1; ÉVERTON 
BERWANGER BALBOM2; BENHUR GODOI2; CRISTIANI FOLHARINI 

BORTOLATTO1; CÉSAR AUGUSTO BRÜNING1. 
 

1Laboratório de Bioquímica e Neurofarmacologia Molecular (LABIONEM),  

Universidade Federal de Pelotas – evy591@gmail.com; cabruning@yahoo.com.br. 
2 Núcleo de Síntese, Aplicação e Análise de Compostos Orgânicos e Inorgânicos (NUSAACOI), 

Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 
1. INTRODUÇÃO 

  

 O transtorno depressivo maior (TDM) é uma desordem caracterizada por 
episódios recorrentes de sintomas depressivos, além de ser etiologicamente 
complexa e heterogênea. As manifestações mais frequentes incluem anedonia, 
sonolência excessiva diurna e culpa intensificada, podendo causar grande 
impacto na qualidade de vida dos indivíduos por serem incapacitantes (MALHI 
et al., 2018).   
 O TDM já atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo 
(MALHI et al., 2018). Além disso, devido ao contexto atual de instalação da 
epidemia do coronavírus de 2019 (COVID-19), alguns estudos já relatam um 
aumento de sintomas depressivos em diversas partes do mundo (PENG et al., 
2020; TORALES et al., 2020), o que pode resultar em uma maior prevalência 
da doença no futuro.  
 Apesar do elevado número de casos de TDM, a fisiopatologia desta 
doença ainda não é totalmente compreendida (MALHI et al., 2018). Entretanto, 
o déficit de neurotransmissores do sistema monoaminérgico — como 
serotonina (5-HT), noradrenalina (NOR) e dopamina (DA) — tem sido proposto 
como o principal mecanismo etiológico da depressão, além de demonstrar 
eficácia clínica ao longo dos anos (PLETSCHER, 1991). Porém, o 
desenvolvimento de resistência aos tratamentos a longo prazo é cada vez mais 
frequente (AKIL et al., 2018), o que demonstra a necessidade de buscar novas 
terapias farmacológicas para esta patologia. 
 Na busca por fármacos inovadores com efeitos antidepressivos, os 
compostos orgânicos contendo selênio vêm se destacando ao demonstrarem 
promissoras ações do tipo antidepressivas em testes pré-clínicos realizados em 
camundongos (BESCKOW et al., 2020; SAMPAIO et al., 2020). Um destes 
compostos é a benzamida N-3-(fenilselenil)prop-2-in-1-ílica (SePB) (Fig.1). 
 A SePB demonstrou possuir uma ação do tipo antidepressiva e esse 
efeito farmacológico parece depender, em alguma instância, do sistema 
serotoninérgico (BESCKOW et al., 2020). Com o objetivo de compreender 
melhor o mecanismo de ação de SePB, no presente trabalho avaliamos se os 
receptores dopaminérgicos D2/3, exercem alguma ação no efeito demonstrado 
pela SePB.  
 

 
 



 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Drogas: A SePB (Fig.1), foi sintetizada no Núcleo de Síntese, Aplicação a 
Análise de Compostos Orgânicos e Inorgânicos (NUSAACOI) da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Cerro Largo. Foi diluída em óleo de 
canola para administração intragástrica, no volume de 10 mL/kg. O antagonista 
sulpirida foi adquirido da Sigma-Aldrich (St Louis, Missouri, USA), diluído em 
solução salina 0,9% e administrado por via intraperitoneal (i.p.) no volume de 
10 mL/kg. 

 
Figura 1. Estrutura química da benzamida N-(3-(fenilselenil)prop-2-in-1-ílica 

(SePB) 
 

2.2 Animais: Os testes foram realizados em camundongos adultos machos da 
raça Swiss (25-30g) provenientes do Biotério Central da Universidade Federal 
de Pelotas. Todos os experimentos foram conduzidos de acordo com as 
normas do Comitê de Ética e Bem-Estar Animal da UFPel (CEEA 4903-2017). 
Os grupos de animais foram acondicionados em caixas separadas, sob 
temperatura de 22 ± 2ºC e mantidos em um ciclo de 12h claro/12h escuro. A 
dieta foi constituída de ração comercial (GUABI, RS, Brasil) e água fresca ad 
libitum  

 
2.3 Procedimentos experimentais: Para investigar uma possível contribuição 
dos receptores D2/3 sobre o efeito do tipo antidepressivo demonstrado pela 
SePB, camundongos adultos machos foram pré-tratados com sulpirida (50 
mg/kg, i.p., um antagonista de receptores D2/3) ou solução salina (10 ml/kg, 
i.p.). Após 15 min os animais receberam SePB (10 mg/kg, i.g.) ou óleo de 
canola (10 ml/kg, i.g.) e 30 minutos depois foram submetidos ao teste de 
suspensão da cauda (TSC). O TSC foi realizado conforme STERU et al. 
(1985), sendo avaliados os parâmetros tempo de imobilidade e latência para o 
primeiro episódio de imobilidade dos animais. Com o objetivo de descartar 
qualquer potencial efeito sedativo sobre os camundongos, 4 minutos antes do 
TSC foi realizado o teste do campo aberto (TCA) conforme WALSH et al. 
(1976), onde foi avaliado o número de cruzamentos nos quadrantes e o número 
de elevações.  

 
2.4. Análise estatística: A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de 
D’agostino. Os dados experimentais foram demonstrados como média ± erro 
padrão da média. As comparações entre os grupos foram feitas por ANOVA de 
duas vias, seguida pelo teste de Newman-Keuls, quando apropriado. Um valor 
de p < 0.05 foi considerado significativo. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi observado em camundongos submetidos ao tratamento com SePB 
(10 mg/kg) mais salina 0,9% (Fig. 2A) uma redução significativa do tempo de 



 
 

imobilidade [F(1,24) = 16,46, p < 0,001], quando comparado ao grupo controle. 
Estes resultados corroboram com o que o nosso grupo de pesquisa já havia 
elucidado, a SePB possui um efeito do tipo antidepressivo em camundongos 
(BESCKOW et al., 2020). Este efeito foi bloqueado no grupo de animais que 
recebeu SePB (10 mg/kg) mais sulpirida (50 mg/kg), aumentando 
significativamente seu tempo de imobilidade [F(1,24) = 5,097, p = 0,033]. 

 
Figura 2 – Efeito do pré-tratamento com sulpirida (50 mg/kg, i.p.) (A: tempo de 

imobilidade; B: latência para imobilidade) 15 minutos antes da administração de 
SePB (10 mg/kg, i.g.). N = 7 - 8 animais por grupo. *** P <0,001 quando 
comparado ao controle tratado com veículo; ### P <0,001 ou ## P <0,01 

quando comparado ao grupo pré-tratado com a SePB. 
 

 Em relação a latência para o primeiro episódio de imobilidade 
identificamos que houve um aumento significativo no grupo de animais que 
recebeu SePB (10 mg/kg) mais salina 0,9% [F(1,26) = 4,367, p = 0,047], quando 
comparados aos animais controles (Fig. 2B). Assim como ocorreu com a 
imobilidade total, a administração de SePB mais sulpirida resultou em um 
bloqueio do aumento da latência para imobilidade gerada pela administração 
de somente SePB [F(1,34) = 5,712, p < 0,0225]. Este fato é provavelmente 
resultante da dependência dos receptores D2/3 no efeito terapêutico 
demonstrado pela SePB. Além disso, na Tabela 1, os resultados demonstram 
que não houve alteração no padrão locomotor nos animais, descartando 
qualquer interferência de algum possível efeito sedativo nos animais.      

 
Tabela 1.  Efeito da Administração de Sulpirida e/ou SePB no Teste do Campo 

Aberto (TCA) 

Groups Cruzamentos Levantamentos 

Controle 66,57 ± 7,44 34,00 ± 3,90  

Sulpirida  67,57 ± 4,94 30,67 ± 2,93 

SePB  64,71 ± 4,27 32,63 ± 1,49 

SePB + Sulpirida 51,71 ± 1,73 26,00 ± 3,24 

O número de cruzamentos e levantamentos está expresso como média ± erro 
padrão da média; (n = 6 - 8) animais por grupo. 

 Estudos pré-clínicos têm demonstrado que uma disfunção na 
neurotransmissão dopaminérgica pode contribuir para anedonia. De fato a 
cariprazina, um agonista parcial de receptores dopaminérgicos D2/3, demonstrou 
efeito do tipo antidepressivo ao atenuar significativamente o comportamento 
anedônico de camundongos (DURIC et al., 2017). Sendo assim, a relação 
entre o efeito demonstrado pela SePB e os receptores D2/3 pode ser relevante, 



 
 

visto que os tratamentos padrões para TDM – particularmente inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina (ISRS’s) – não são suficientes para 
atenuar os sintomas de anedonia na depressão (HOFLICH et al., 2019). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

 Utilizando ferramentas farmacológicas demonstramos que o efeito do 
tipo antidepressivo apresentado pela SePB em camundongos depende da 
modulação de receptores D2/3 e, consequentemente, do sistema 
dopaminérgico. Esse mecanismo de ação pode ser útil para atenuar sintomas 
como anedonia, o que ainda é um desafio para a terapia atual. Como 
perspectivas futuras, pretendemos avaliar se o efeito da SePB está relacionado 
a outros receptores de dopamina como: D1 e D2.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As propriedades excepcionais da nanocelulose, como sua 
biocompatibilidade, baixa citotoxicidade, capacidade adsortiva e como 
carreadora de fármacos têm despertado a atenção de pesquisadores nos últimos 
anos. Este nanomaterial subsiste em três formas, nanocelulose bacteriana, 
nanocelulose cristalina e nanocelulose em fibras, tais materiais podem ser 
obtidos por diferentes métodos como por exemplo, hidrólise ácida e enzimática 
ou por processos mecânicos (ČOLIĆ; TOMIĆ; BEKIĆ, 2020). O nanopolímero 
supracitado é o mais abundante do planeta, o que viabiliza a sustentabilidade da 
extração do material (PHANTHONG et al., 2018). Não obstante, a presença de 
grupos funcionais em sua estrutura polimérica, conferem-lhe a capacidade de 
formação de nanocompósitos. Acerca dessa premissa, a ferrita pode ser 
incorporada em sua superfície e adicionar características magnéticas que 
poderão potencializar algumas das propriedades já mencionadas 
(SURESHKUMAR et al., 2016). 

Dentre as possibilidades e vantagens do uso de materiais magnéticos, 
destacam-se a otimização de ensaios de adsorção, por meio da exclusão das 
etapas subsequentes de filtragem e centrifugação (RHODEN, 2018). Nos 
ensaios de atividade biológica, o emprego de um nanocarreador magnético, 
permite que o fármaco atue de forma específica, aumentando a eficácia 
terapêutica e reduzindo os efeitos adversos (JABBAR; AMMAR, 2019). 

 Recentemente Jozala e colaboradores (2016), desenvolveram um stent 
com revestimento magnético para reparo tecidual em caso de aneurisma. De 
semelhante modo, Sureshkumar e seus colaboradores (2010), também 
empregaram a nanocelulose bacteriana e sintetizaram um nanocompósito 
magnético com prata, buscando investigar as propriedades antibacterianas. 
Tendo em vista as inúmeras possibilidades de aplicação de materiais 
magnéticos, o presente trabalho teve como objetivo a obtenção de nanocelulose 
magnética de forma rápida e fácil para posteriormente explorarmos sua 
aplicação em diferentes áreas. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para a obtenção da nanocelulose com propriedades magnéticas, seguiu-se 
a metodologia proposta por Rhoden et al (2017). Em um balão de fundo redondo, 
adicionou-se a nanocelulose, o FeCl2 e submeteu-se a a condições oxidação, 
posteriormente quando o material já apresentava comportamento magnético, a 



 
 

 

reação foi extraída com metanol e acetona e sequencialmente levada a estufa 
para evaporação dos solventes. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por meio da técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada 
de Fourier (FTIR), foi possível evidenciar bandas características da 
nanocelulose, bem como, a incorporação da ferrita em sua estrutura. Na região 
de 3477cm-1 observa-se uma banda oriunda do estiramento da ligação O-H, em 
aproximadamente 1620 cm-1 um pico adicional em razão da absorção de água 
pelas moléculas da celulose, em 1347 cm-1 um pico referente ao estiramento da 
ligação CH2 (MARIÑO BOHÓRQUEZ et al., 2017). No espectro de FTIR da 
nanocelulose magnética, além dos picos manterem-se constantes, têm-se o 
aparecimento de uma banda inexistente anteriormente, na região de  600 cm-1 
relacionada ao estiramento da ligação Fe-O proveniente do Fe3O4, evidenciando 
que a ferrita foi incorporada a superfície da nanocelulose (RHODEN et al., 2017).  

 
Figura 1- Espectros de FTIR e DRX da nanocelulose e nanocelulose 

magnética 

 
Fonte: Construção do Autor 

 

Por meio da técnica de difração de raios-X (DRX), foi possível evidenciar a 
cristalinidade do nanomaterial pelo aparecimento de picos em 2θ ≈ 16º e 22°, no 
DRX da celulose magnética, os picos em torno de 2θ ≈ 30°, 35°, 43°, 57°e 65º 
correspondem aos planos cristalinos do Fe3O4. Além disso, observa-se que os 
picos característicos da nanocelulose foram parcialmente suprimidos pela 
incorporação da ferrita, confirmando a obtenção da nanocelulose com 
propriedades magnéticas (SURESHKUMAR, 2010; RHODEN, 2018). 



 
 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Pode-se auferir que a nanocelulose magnética foi obtida de forma rápida e 
eficaz, podendo ser evidenciada pelas das técnicas instrumentais de 
espectroscopia de infravermelho e difratograma de raios-X e comprovada por 
meio da aproximação de um campo magnético. De acordo com as vastas 
características e propriedades da nanocelulose, diversos estudos serão 
realizados explorando desse nanomaterial, ademais, cabe ressaltar ainda, a 
necessidade de complementação com maiores caracterizações do nanomaterial 
obtido. 
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1. INTRODUÇÃO

As nanopartículas magnéticas (MNPs), em especial com comportamento 
superparamagnético, têm se mostrado promissoras na área farmacêutica, uma 
vez que demonstram-se biocompatíveis, não imunogênicas e com baixa 
toxicidade. Além disso, respondem de forma rápida e forte a um campo 
magnético, podendo ser veiculadas no organismo e serem direcionadas ao 
órgão/ tecido alvo (UNSOY et al., 2012; IQBAL et al., 2017). 

Recentemente, a literatura têm reportado o emprego de MNPs em ensaios 
de atividade antibacteriana, antifúngica, antioxidante e em sistemas de entrega 
direcionada de fármacos (PATIL et al., 2018; BRUSCHI.; DE TOLEDO, 2019). 
Dentre os compostos com excelentes propriedade farmacológicas, o eugenol (4- 
alil-2-metoxifenol), componente majoritário do cravo da índia, têm sido 
empregado em sistemas nanoparticulados e têm demonstrado excelente 
propriedade antibacteriana, antioxidante, antinflamatória e antiproliferativa 
(TALÓN et al., 2019; SHAHABADI et al., 2019; ESMAEILI et al., 2016). 

Tendo em vista, as propriedades farmacológicas deste óleo essencial, 
pouco têm sido explorado sua incorporação em sistemas magnéticos. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho foi obter de forma simples e rápida o eugenol 
magnético, para posteriormente utilizá-lo em ensaios biológicos. 

2. METODOLOGIA

A magnetização do eugenol foi realizada conforme descrito por Rhoden et 
al (2017). Para esta reação empregou-se um balão de fundo redondo de 250 mL, 
contendo 100 mL de água ultrapura previamente desoxigenada, em seguida, 
adicionou-se o equivalente a 100 mg de eugenol e 100 mg de cloreto de ferro II 
(FeCl2) e hidróxido de amônio até atingir pH oxidante (pH≈ 9,0). Após, a mistura 
foi submetida a radiação ultrassônica e ao aquecimento a 80 ºC, intercalando as 
etapas durante 60 minutos. Sequencialmente, a solução foi vertida para um 
béquer, e, com o auxílio de um ímã para a retenção do material. O sólido foi 
lavado consecutivamente com metanol e acetona e posteriormente, o material 
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foi seco em estufa a 50 °C durante 20 minutos para total evaporação dos 
solventes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a obtenção do eugenol magnético, empregou-se a eugenol e o FeCl2 

e posteriormente, submeteu-se a condições de oxidação. Na figura abaixo está 
esquematizado o processo de magnetização do óleo essencial, bem como o 
produto gerado pela reação. 

 

Figura 1- Estrutura química do eugenol magnético obtido no trabalho 
 

Fonte: Construção do autor 
 

Na figura 2, confirma-se o comportamento do material magnético, mediante 
aproximação de um ímã, posteriormente, a reação foi lavada com solvente 
adequado sem perdas do material. 

As amostras foram caracterizadas por meio da técnica de espectroscopia 
de infravermelho com transformada de Fourier utilizando o equipamento da 
Perkin-Elmer, modelo Spectro One. As pastilhas foram obtidas com 2 mg de 
amostra e 200 mg do suporte (KBr). 

 

Figura 2- Comportamento magnético e Espectro de infravermelho do 
eugenol e do eugenol magnético 

 

Fonte: Construção do autor 



 

 
 

No espectro de FTIR do eugenol, observa-se uma banda em torno de 3400 
cm-1 referente ao estiramento da ligação O-H, na região de 1600-1500 cm-1 

referentes a ligação C=C e os picos agudos na região de 1200-700 cm-1 oriundos 
das ligações C=C do anel aromático (PRAMOD et al., 2015; NUCHUCHUA et 
al., 2009). No espectro do eugenol magnético, além das bandas se manterem 
constantes, o aparecimento de uma banda expressiva na região de 600 cm-1 é 
originada das vibrações Fe-O proveniente do Fe3O4 incorporado ao eugenol 
(RHODEN et al., 2017). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Por meio da caracterização de FTIR foi possível observar a incorporação 

da ferrita ao óleo essencial, bem como pôde-se ser comprovada pela 
aproximação de um campo magnético. Futuramente, caracterizações 
complementares e ensaios de citotoxicidade e atividade biológica serão 
desenvolvidos, visando determinar a segurança e as propriedades 
farmacológicas desta nanopartícula magnética. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O glioblastoma (GB) é o tumor cerebral humano mais comum e agressivo, 
com sobrevida média dos pacientes de apenas 14 a 15 meses (THAKKAR et al., 
2014). Atualmente o tratamento é realizado com cirurgia, quando possível, 
seguido de radioterapia e quimioterapia, onde o quimioterápico padrão é a 
temozolomida (TMZ). O TMZ melhorou a sobrevida dos pacientes (GROSSMAN 
et al., 2016), entretanto o GB já apresenta mecanismos de resistência a ele 
(WOO et al., 2019), mostrando a importância de novas abordagens terapêuticas 
capazes de melhorar o prognóstico dos pacientes. 

Os compostos naturais e extratos de plantas mostram-se promissores 
nesta busca, pois possuem interessante fonte de compostos bioativos (KAUR & 
VERMA, 2015). Entre estes compostos está o ácido tânico (AT), um ácido 
fenólico que pode ser encontrado em diversos alimentos como vinho tinto, café, 
chocolate entre outros (KUO et al., 1992). O AT exibe variadas propriedades 
farmacológicas, dentre elas ação anti-neuroinflamatória (WU et al., 2019) e 
antidepressiva (LUDUVICO et al., 2020). 

Diante do exposto, este trabalho visa avaliar o efeito antitumoral do AT, 
bem como sobre parâmetros comportamentais em um modelo pré-clínico de 
glioblastoma. 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Animais 
 Para o modelo in vivo de glioma foram utilizados 30 ratos Wistar machos, 
com 60 dias de idade, obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de 
Pelotas. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 
Animal da instituição, sob o número de protocolo CEEA 31292-2018. 
 
 2.2. Protocolo in vivo 
 Para o implante de glioma intracerebroventricular os animais foram pré-
anestesiados com administração intraperitoneal de cetamina e xilazina. As 
células C6 foram ressuspensas em meio DMEM e injetadas (3 μL) no estriado 
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(coordenadas em relação ao bregma, 3,0 mm lateral, 0,5 posterior e 6 mm de 
profundidade).  
 Cinco dias após a implantação os animais foram divididos em três grupos: 
(1) Sham, (2) Glioblastoma + Veículo, (3) Glioblastoma + AT (50 mg/kg/dia). O 
tratamento foi realizado durante 15 dias pela via intragástrica. No 9º dia de 
tratamento os animais foram submetidos ao teste de locomoção utilizando o 
aparelho de campo aberto (GERZSON et al., 2020), no 10° dia ao teste de 
reconhecimento de objetos (BRYAN et al., 2009) e no 11º dia ao teste do labirinto 
em cruz elevado (WALF & FRYE, 2007).  
 O teste de campo aberto consiste em uma caixa de madeira dividida em 
16 quadrantes onde a capacidade de locomoção do animal é avaliada de acordo 
com o número de quadrantes cruzados no período de 5 minutos. O teste do 
labirinto em cruz elevado consiste em um aparelho com braços abertos e braços 
fechados cruzados um ao outro, sendo utilizado para avaliar a ansiedade nos 
animais. O teste de reconhecimento de objeto avalia a memória de 
reconhecimento de curto prazo, baseando-se na tendência dos ratos de interagir 
com novos objetos. 

Após 21 dias da implantação do glioma os animais foram eutanasiados e 
os cérebros foram removidos, seccionados e fixados em formalina para 
posteriores análises. Três seções do cérebro de cada animal foram coradas com 
hematoxilina e eosina (HE) e analisadas por uma patologista. Foram capturadas 
imagens para quantificação do tamanho do tumor (utilizando um microscópio 
conectado a uma câmera). A área do tumor (mm²) foi quantificada utilizando o 
software ImageJ. O volume total do tumor (mm³) foi calculado multiplicando a 
seção da fatia e adicionando a área segmentada. 

 
2.3. Análise estatística 
Os dados foram analisados em triplicata utilizando a ANOVA de uma via 

seguida do post-hoc de Tukey e teste t de Student. A diferença entre os grupos 
foi considerada significativa quando P<0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observa-se na Figura 1 que o grupo controle (animais referentes ao grupo 
Glioblastoma + veículo) demonstrou tamanho médio do tumor de 400 mm³. O 
grupo tratado com AT apresentou tamanho do tumor com valor médio de 200 
mm³, mostrando redução significativa de 50% do tamanho tumoral quando 
comparado ao grupo controle. O resultado corrobora com estudos prévios que 
demonstraram o efeito antitumoral (KARAKURTI et al., 2016) e antiglioma 
(ZHANG et al., 2018) do AT. Ademais, o presente estudo foi o primeiro a 
demonstrar o efeito antiglioma do AT in vivo. 
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Figura 1. Análise do tamanho do tumor, volume total em mm³ determinado usando o software 
ImageJ (n = 8-9). Os dados foram analisados pelo teste t de Student. *P<0,05 quando comparado 
ao grupo controle. 

 
Os resultados referentes aos testes comportamentais sugerem que, na 

avaliação da memória de reconhecimento de curto prazo, o AT não foi capaz de 
reverter os danos causados pela implantação do tumor (Figura 2B).  

No teste do campo aberto (Figura 2A) observou-se uma redução 
significativa na locomoção dos animais com glioblastoma e o tratamento com AT 
foi capaz de reverter essa alteração, reestabelecendo esse parâmetro 
comportamental.  

No teste do labirinto em cruz elevado, representado na Figura 2C, é 
possível observar uma redução significativa do tempo gasto nos braços abertos 
pelo grupo controle, demonstrando que os animais com glioblastoma 
apresentaram comportamento tipo-ansiogênico. Entretanto, no grupo tratado 
houve aumento significativo do tempo gasto nos braços abertos em relação ao 
grupo controle, sugerindo que o AT apresenta efeito tipo-ansiolítico nos animais. 

 

 
 
Figura 2. Testes comportamentais: (A) teste no aparelho de campo aberto; (B) teste de 
reconhecimento de objeto; (C) teste do labirinto em cruz elevado. Dados expressos como média 
± erro médio padrão (n=7-10 animais por grupo) e analisados pela ANOVA de uma via seguida 
do post-hoc de Tukey. ** P<0,01 e *** P<0,001 quando comparado ao grupo controle. ## P<0,01 
quando comparado ao sham. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Nosso trabalho demostrou um promissor efeito antiglioma do AT, 
reduzindo significativamente o tamanho do tumor. Além disso pode-se observar 



 
 

 

que o ácido fenólico foi capaz de reverter os danos causados pelo glioma na 
locomoção e na ansiedade dos animais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O selênio (Se) é um oligoelemento pertencente ao grupo dos calcogênios, 
e fisiologicamente, ele está relacionado a proteção do organismo frente ao dano 
oxidativo (BHOWMICK et al., 2015) por apresentar-se incorporado à 
selenoproteínas com atividade antioxidante, como a glutationa peroxidase 
(GPx). Além disso, o Se desempenha uma função importante ao suprimir a 
ativação de vias pró-inflamatórias reguladas pelo fator de transcrição Nuclear 
Kappa-beta (NF-κβ). Nesse sentido, moléculas antioxidantes contendo Se em 
sua estrutura são importantes promotoras da manutenção do equilíbrio entre os 
sistemas antioxidante e pró-oxidante, evitando que ocorra o dano oxidativo às 
biomoléculas estruturais do organismo (COLLIN,2019). 

Em vista da importância dos mecanismos de defesa antioxidantes para 
neutralização de promotores do estresse oxidativo, somando-se as propriedades 
promissores do Se, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antioxidante in 
vitro de compostos híbridos moleculares da betacalcogenamina di-terc-
butilfenólico, os quais foram denominados por 5p, 5g e 5k (Figura 1). Vale 
ressaltar que a estrutura molecular desses compostos inclui substâncias 
fenólicas combinadas com Se, ambas muito conhecidas por seus potenciais de 
neutralização de espécies reativas, o que as fazem alvos promissores para o 
desenvolvimento de novas terapias antioxidantes. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Os compostos foram sintetizados pelo Laboratório de Síntese 

Multicomponente, da Universidade Federal de Santa Catarina, posteriormente 
foram diluídos em dimetilsulfóxido (DMSO) nas concentrações 0,1 μM, 1 μM, 10 
μM, 50 μM e 100 μM para realização dos ensaios antioxidantes in vitro. 



 
 

 

 
Figura 1. Estruturas químicas dos compostos híbridos moleculares da 
betacalcogenamina di-terc-butilfenólico. (A) N- (2- (ciclo-hexilamino) -1- (3,5-di-
terc-butil-4-hidroxifenil) -2-oxoetil) -2-hidroxi-N- (2- (fenilselanil) etil) benzamida. 
(B) N- (terc-butil) -2- (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) -2- (N- (2- (fenilselanil) etil) 
acetamido) acetamida. (C) 2- (2- (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) -2- (N- (2- 
(fenilselanil) etil) acetamido) acetamido) acetato de etila. 
 

A atividade de eliminação de radicais livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazila 
(DPPH•+) foi adaptada do método de Choi et al. (2002). O método de 
neutralização dos radicais 2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) 
(ABTS+) foi realizado de acordo com a técnica de Re et al. (1999) com algumas 
modificações. O teste do poder redutor do íon ferro (FRAP) foi adaptado de 
acordo com o método de Stratil et al. (2006).  

Todos os ensaios in vitro foram realizados em triplicatas e os resultados 
avaliados através de análises de variância unidirecional (ANOVA), seguida pelo 
teste pos hoc de Tukey. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão 
da média (DP) e a diferença foi considerada estatisticamente significativa com 
uma probabilidade inferior a 5% (p < 0,05). Também foram calculadas a potência 
representada pela concentração do composto capaz de inibir 50% da formação 
dos radicais livres (IC50) e sua eficácia representada pela porcentagem de 
inibição máxima (IMáx), por meio do software Graphpad Prism. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados revelam que todos os compostos foram capazes de capturar os 

radicais DPPH•+, sendo que os valores de IMÁX seguiram a ordem 5p > 5k > 5g. 
Contudo, o 5p demonstrou ser o mais potente em capturar os radicais DPPH•+, 
apresentando IC50 de 9,1 μM (Tabela 1).  

Reforçando os dados anteriores, todas as moléculas avaliadas 
demonstraram atividade de eliminação dos radicais ABTS+. O composto 5g 
apresentou ser o mais potente na neutralização dos radicais ABTS+ quando 
comparado aos compostos 5k e 5p, sendo os valores de IC50 de 4,1 μM, 6,2 μM 
e 12,5 μM, respectivamente. Em adição a isso, os três compostos demonstraram 



 
 

 

a mesma eficácia na atividade de neutralização dos radicais ABTS+, sendo 
apresentada pelos valores de IMÁX 5g = 5k = 5p (Tabela 2). 

O teste FRAP foi realizado para determinar o potencial redutor dos 
compostos híbridos moleculares da betacalcogenamina di-terc-butilfenólica. De 
acordo com os resultados apresentados na tabela 3, os compostos 5k e 5p 
apresentaram poder redutor na concentração de 50 μM, enquanto 5g mostrou 
atividade apenas na concentração de 100 μM quando comparados ao controle. 

 
Tabela 1. Efeito dos compostos na atividade scavenger do radical DPPH•+ 

Compostos 
Concentração molar dos compostos (μM) IC50 %IMÁX 

0,1 1 10 50 100   

5g - 8,9 ± 4,7 8,9 ± 2,7 11,5 ± 1,2 24,6 ± 2,0*** - 24,6 ± 2,0 

5k - 2,6 ± 2,6 14,7 ± 2,7 28,5 ± 5,8** 36,1 ± 4,6*** - 36,1 ± 4,6 

5p 0,0 ± 0,0 12,8 ± 2,3** 50,6 ± 3,4*** 86,4 ± 0,6*** 88,3 ± 0,8*** 9,1 (7,7 a 10,7) 88,3 ± 0,8 

Valores apresentados como uma porcentagem de inibição dos radicais DPPH•+ em relação ao controle expressos como 

a média ± desvio padrão da média (DP) (n = 3). O IC50 indica a concentração capaz de inibir 50% da formação dos 

radicais DPPH•+. O IMáx representa a porcentagem de inibição máxima apresentada pelo composto. Os asteriscos 

atribuem a diferença significativa (* p < 0,05; ** p < 0,01; e *** p < 0;001) quando comparados ao controle pela ANOVA 

unidirecional seguida pelo teste pos hoc de Tukey. 

Tabela 2. Efeito dos compostos na neutralização dos radicais ABTS+ 

Compostos 
Concentração molar dos compostos (μM) IC50 %IMÁX 

0,1 1 10 50 100   

5g 10,5 ± 3,1 15,3 ± 5,1* 73,5 ± 3,6*** 96,5 ± 1,1*** 89,2 ± 3,3*** 4,1 (2,9 a 5,9) 96,5 ± 1,1 

5k - 17,1 ± 4,7 58,0 ± 4,3*** 95,4 ± 2,0*** 90,0 ± 6,0*** 6,2 (4,0 a 9,2) 95,4 ± 2,0 

5p - 16,2 ± 1,6 41,7 ± 5,11 76,0 ± 15,6* 86,7 ± 8,7*** 12,5 (5,5 to 24,2) 86,7 ± 8,7 

Valores apresentados como uma porcentagem de inibição dos radicais ABTS+ em relação ao controle expressos como 

a média ± desvio padrão da média (DP) (n = 3). O IC50 indica a concentração capaz de inibir 50% da formação dos 

radicais ABTS+. O IMáx representa a porcentagem de inibição máxima apresentada pelo composto. Os asteriscos atribuem 

a diferença significativa (* p < 0,05; ** p < 0,01; e *** p < 0;001) quando comparados ao controle pela ANOVA unidirecional 

seguida pelo teste pos hoc de Tukey. 

Tabela 3. Efeito dos compostos pelo método FRAP 

Compostos 
Concentração molar dos compostos (μM) 

0,1 1 10 50 100 

5g - 0,2 ± 0,0 0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,2 1,5 ± 0,3** 

5k - 0,2 ± 0,0 0,4 ± 0,1 1,0 ± 0,1* 1,5 ± 0,2*** 

5p - 0,3 ± 0,0 0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,1* 1,4 ± 0,2*** 

Os valores mostram a absorbância a 593 nm do potencial de redução de íons férricos quando comparados ao controle 

e são expressos como a média ± desvio padrão da média (DP) (n = 3). Os asteriscos representam a diferença significativa 

(* p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001) quando comparados ao controle (0,4 ± 0,1) por ANOVA unidirecional, seguida 

pelo teste pos hoc de Tukey. 

Nesse cenário, pesquisas que se concentram no desenvolvimento de 
estratégias baseadas em terapias antioxidantes capazes de amenizar ou 
eliminar eficientemente os efeitos deletérios do estresse oxidativo são 
necessárias para futuras abordagens terapêuticas. Mais especificamente, 
evidencia-se o potencial antioxidantes de moléculas contendo Se associadas a 
outros compostos que ofereçam vantagens para a obtenção de uma maior 
capacidade de neutralização das espécies reativas presentes em quantidades 
excedentes. O Se é um oligoelemento essencial e constituinte dos aminoácidos 
selenocisteína e selenometionina, os quais são incorporados a proteínas como 



 
 

 

a enzima glutationa peroxidase (GPx), que juntamente com a superóxido 
dismutase (SOD), catalase (CAT), representam as principais defesas 
antioxidantes enzimáticas do organismo (AGUILAR et al, 2016). Além disso, o 
Se é um imunomodulador ativo que favorece o sistema de defesa antioxidante 
sendo capaz de reduzir a atividade pró-inflamatória por meio da quelação de 
radicais livres. Desta forma, o Se exerce um papel fundamental na prevenção do 
desenvolvimento de doenças crônicas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Desta maneira, podemos destacar os compostos 5p, 5g e 5k como alvos 
promissores para estudos mais aprofundados quanto ao seu potencial 
antioxidante no tratamento de fisiopatologias relacionadas ao estresse oxidativo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Caracterizada por ocorrer a partir do processamento de um estímulo 
danoso, a nocicepção é responsável pelo processamento de sinalizações que 
resultam na dor (LOESER E TREEDE, 2004). Sendo assim, a percepção de 
sensações diversas, como a irritação, inflamação e latejo, permite associar a dor 
como um mecanismo protetor mediado por terminações nervosas livres, 
denominadas nociceptores (BEAR et al., 2017). Normalmente, um estímulo 
nocivo de alto limiar promove a ativação dos canais iônicos dos nociceptores, 
resultando no encaminhamento do sinal modulado para o Sistema Nervoso 
Central, viabilizando a integração da dor (ARMSTRONG E HERR, 2019).  

Atualmente, os fármacos analgésicos mais utilizados para o controle da 
transmissão dor apresentam eficácia reduzida, além de causarem diversos 
efeitos colaterais (BRUNING et al., 2014). Sendo assim, ainda que a patologia 
seja considerada uma função fisiológica vital, o seu tratamento deve ser 
priorizado em virtude do envolvimento de aspectos sensoriais, comportamentais 
e cognitivos, tornando-a uma experiência indesejável (JARACZ et al., 2016; 

WILHELM et al., 2019). Com isso, torna-se necessário investigar novos alvos 
terapêuticos que possibilitem a redução de alterações ocasionadas. 

Dados da literatura indicam que os compostos orgânicos de selênio são 
agentes farmacológicos considerados promissores, tendo em vista seus efeitos 
do tipo antioxidante, antinociceptivo e anti-inflamatório (NOGUEIRA et. al., 2004; 
WILHELM et al., 2019). Além disso, já foi relatado a interação entre a ação 
destes compostos com o sistema serotoninérgico (BESCKOW et al., 2020). 

Nosso grupo de pesquisa já verificou o efeito do tipo antinociceptivo da 
benzamida N-(3-(fenilselenil)prop-2-in-1-ílica (SePB) em camundongos 
submetidos ao teste da chapa quente, da imersão da cauda e no teste do 
glutamato (LEDEBUHR, 2019). Sendo assim, o objetivo do trabalho foi 
determinar o envolvimento do sistema serotoninérgico no efeito do tipo 
antinociceptivo causado pelo SePB em camundongos. 

 

2. METODOLOGIA 
 



 
 

 

2.1. Drogas: O SePB (Figura 1) foi sintetizado no Núcleo de Síntese, Aplicação 
e Análise de Compostos Orgânicos e Inorgânicos (NUSAACOI), da Universidade 
Federal da Fronteira do Sul. A diluição do composto foi feita em óleo de canola. 
Para avaliação do envolvimento do sistema serotoninérgico, utilizou-se a 
cetanserina como antagonista dos receptores 5-HT2A/2C (Sigma–Aldrich, USA) e 
solubilizada em solução salina 0,9% para a dose de 0,3 mg/kg. Todas as 
administrações aos animais foram realizadas no volume de 10 mL/kg. 

 
Figura 1 - Molécula da benzamida N-(3-(fenilselenil)prop-2-in-1-ílica (SePB). 

2.2. Animais: Foram utilizados camundongos Swiss machos adultos, pesando 
entre 25 e 30g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de 
Pelotas. Os animais foram mantidos em caixas em um ciclo de 12h claro e 12 
escuro e sob condições padrão de temperatura a 22°C. Além disso, água e 
comida foram disponibilizadas até o momento dos testes comportamentais. 

2.3. Delineamento experimental: Para realização dos testes comportamentais, 
os animais foram divididos em 4 grupos. Dessa forma, a investigação do 
envolvimento dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A/2C ocorreu a partir do 
tratamento, via intraperitoneal (i.p.), do antagonista cetanserina (0,3 mg/kg) ou 
de solução salina nos animais. Após 15 minutos da administração inicial, os 
camundongos foram tratados com óleo de canola (i.g.) ou com o composto SePB 
(10 mg/kg, i.g.). O teste do campo aberto (TCA) foi efetuado 26 minutos após a 
realização do tratamento, seguido pelo teste de imersão da cauda. 

2.4. Testes comportamentais: O TCA é utilizado para descartar a presença de 
possíveis déficits locomotores nos animais decorrentes da administração do 
antagonista ou do SePB. Após 26 minutos da realização do tratamento, os 
animais foram colocados em uma caixa dividida em 9 quadrantes iguais, a fim 
de determinar o número de cruzamentos e de levantamentos durante 4 minutos 
(WALSH E CUMMINS, 1976). Imediatamente após o TCA os animais foram 
submetidos ao teste de imersão da cauda. A cauda dos animais foi submersa 
em água (52°C) e foi contabilizado o tempo em que o camundongo levava para 
removê-la após o estímulo nociceptivo térmico. Para avaliar a resposta basal dos 
animais, o teste de imersão da cauda também foi efetuado antes do tratamento 
com a cetanserina e o SePB, conforme sugerido por JANSSEN et al. (1963). 

2.5. Análise estatística: Os resultados foram expressos como média ± erro 
padrão e a normalidade dos dados foi efetuada a partir do teste de D’Agostino. 
A comparação entre os grupos foi realizada por ANOVA de duas vias, seguida 
por Newman-Keuls. Valores de p<0.05 foram considerados significativos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O procedimento experimental efetuado possibilitou avaliar que, conforme 
mostrado na Fig. 2, quando administrado com o veículo, o SePB aumentou a 



 
 

 

latência para a retirada da cauda sob a aplicação do estímulo térmico na imersão 
da água. Isso indica que o composto apresentou um efeito do tipo antinociceptivo 
nos animais. Entretanto, a cetanserina demonstrou um papel bloqueador da 
ação farmacológica do SePB, tendo em vista que promoveu a redução da 
latência durante o teste. O resultado corrobora a hipótese de que o composto 
atua sobre os receptores 5-HT2A/2C do sistema serotoninérgico. 

 

Figura 2 – Avaliação da interação do SePB com o antagonista 
cetanserina no teste de imersão da cauda (***) p<0,001 quando comparado ao 
grupo controle e (###) p<0,001 quando comparado ao grupo SePB. N: 8 – 10 

animais por grupo. 

Os dados obtidos através do TCA (Fig. 3) indicam que  o pré-tratamento 
nos camundongos não promoveu alterações locomotoras significativas, levando 
em consideração que o número de cruzamentos e levantamentos foi semelhante 
entre os grupos.  

 

Figura 3 – Avaliação do número de cruzamentos e levantamentos durante 
o teste do campo aberto. N: 8 – 10 animais por grupo. 

 
4. CONCLUSÕES 

O envolvimento entre os receptores serotoninérgicos 5-HT2A/2C e o efeito 
antinociceptivo do SePB foi demonstrado a partir dos procedimentos 
experimentais adotados. Entretanto, é necessário explorar a interação da ação 
do composto com outras vias presentes no organismo, bem como a sua 



 
 

 

toxicidade. Dessa forma, será possível estabelecê-lo como um novo alvo 
terapêutico para o controle da transmissão da dor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O glioblastoma multiforme (GBM) é um tipo de tumor cerebral agressivo 
que apresenta alta malignidade, sendo classificado como glioma de grau IV, 
exibindo altas taxas de infiltração, vascularização e de crescimento (LOUIS et 

al., 2016; GIAKOUMETTIS et al., 2018). Os indivíduos acometidos pelo GBM 
têm um baixo prognóstico, com uma média de sobrevida em torno de 12-15 
meses, e o tratamento atual consiste em cirurgia, além de radioterapia 

combinada ao quimioterápico temozolomida (TMZ); entretanto, na maioria dos 
casos, essas combinações terapêuticas são insuficientes (SHABIERJIANG et 
al., 2018).  

Levando em conta a alta taxa de mortalidade dos pacientes acometidos 
por essa doença, é de extrema importância que se busque por terapias 
alternativas, a fim de oferecer uma melhora na qualidade de vida dos 

portadores. Nesse sentido, destacam-se os compostos naturais, que são 
amplamente relatados na literatura por possuírem diversas propriedades 
farmacológicas, incluindo atividade antitumoral frente ao GBM (BHUSHAN & 

DESAI, 2017). Sendo assim, o ácido tânico (AT) é um tanino hidrolisável que 
possui diversas propriedades relatadas, inclusive inibição da proliferação 
células de câncer de mama (BRIDGEMAN et al., 2017). Além do AT, o ácido 

gálico (AG) é um polifenol que também exerce atividades farmacológicas, 
dentre elas antitumoral (LOCATELLI et al., 2013). Considerando o exposto, o 
objetivo desse trabalho foi realizar uma comparação entre o efeito antitumoral 

do AT e do AG frente à linhagem celular C6 de glioblastoma multiforme (GBM) 
in vitro. 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Cultivo de linhagem de GBM e cultivo primário de astrócitos 
 A linhagem de glioma (C6) foi obtida através da American Type Culture 
Collection (ATCC), cultivada em meio DMEM suplementado com 5% de soro 

fetal bovino (SFB) e mantida sob condições padrão de cultivo celular (37ºC de 

temperatura, ambiente umidificado e 5% de CO2). As células foram semeadas 
em placa de 96 poços na densidade de 5 x 103 células/poço. Para realizar o 
cultivo primário de astrócitos, foram utilizados seis ratos Wistar, com idades de 

1 a 3 dias. Esse procedimento foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
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2 

Experimentação Animal (CEEA) da UFPel, sob o número de protocolo 31292-
2018. O cultivo foi realizado de acordo com DA FROTA et al. (2009), onde os 

astrócitos provenientes do córtex dos ratos foram mantidos em meio DMEM, 
suplementado com 10% de SFB. As células foram semeadas em placa de 96 
poços, com uma densidade de 3 x 104 células/poço e foram mantidas sob 

condição padrão de cultivo celular por 15 dias. 
 
2.2 Avaliação da citotoxicidade celular do AT frente ao GBM e à cultura 

primária de astrócitos 
  As células foram tratadas com o AT nas concentrações de 6,25; 12,5; 
25; 50 e 75 μM no período de 48 horas, sendo utilizadas células expostas ao 

DMSO (0,05%) como controle. A viabilidade das células C6 foi avaliada através 
do método de MTT, que consiste na determinação de células com metabolismo 
viável (MOSMMAN, 1983). O meio foi removido após o tratamento e a solução 

de MTT misturada com DMEM (0,5 mg/mL) foi adicionada. As células foram 
incubadas por 90 minutos sob condição padrão de cultivo celular. Além disso, 
foi realizado o método colorimétrico da sulforodamina B (SRB) para avaliar a 

proliferação celular das células C6 e dos astrócitos, baseado na capacidade de 
ligação do corante aos aminoácidos das proteínas celulares (PAUWELS et al., 
2003). O meio foi removido após o tratamento com AT, adicionou-se 50% de 
ácido tricloroacético para fixar as células e incubou-se a 4ºC por 45 min. Por 

fim, o corante foi adicionado às células C6 e aos astrócitos e a incubação 
ocorreu no escuro por 30 minutos à temperatura ambiente.  
 

2.3 Avaliação da citotoxicidade celular do AG frente ao GBM e à cultura 
primária de astrócitos 

As células foram tratadas com AG nas concentrações de 50; 100; 200; 

300 e 400 μM no período de 48 horas, sendo utilizado como controle células 
não tratadas. Da mesma forma, foram realizados os métodos de MTT e SRB 
para avaliar a viabilidade e a proliferação celular, respectivamente, das células 

C6 frente ao AG, além da avaliação da proliferação celular dos astrócitos pelo 
ensaio de SRB. 
 

2.4 Análise estatística  
Os dados foram expressos como média ± erro padrão e analisados por 

ANOVA de uma via seguido de post-hoc de Tukey. Os resultados foram 

considerados significativos quando P ˂0,05. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que o AT 
reduziu a proliferação celular do GBM nas concentrações de 6,25; 12,5; 25; 50 

e 75 μM em 21%, 26%, 40%, 45% e 51%, respectivamente, após 48 h de 
exposição ao tratamento, quando comparado ao controle (Figura 1A). 
Adicionalmente, reduziu a viabilidade celular nas mesmas concentrações em 

10%, 17%, 28%, 36% e 44%, respectivamente, após 48 h de exposição ao 
tratamento, quando comparado ao controle (Figura 1B). 

Em relação aos resultados referentes ao AG, pode-se observar que 

exerceu um efeito antiproliferativo ao GBM nas concentrações de 200, 300 e 
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400 μM através da redução da proliferação celular em 39%, 59% e 64%, 
respectivamente, após 48 h de exposição ao tratamento, quando comparado 

ao controle (Figura 2A). Além disso, o AG também foi capaz de reduzir a 
viabilidade celular do GBM nas concentrações de 200, 300, e 400 μM em 27%, 
35% e 52%, respectivamente, quando comparado ao controle, como 

demonstrado na Figura 2B.  
Quanto aos efeitos citotóxicos sobre o cultivo primário de astrócitos 

(Figura 3A e 3B), observou-se que ambos os tratamentos com AT ou AG não 

promoveram qualquer alteração significativa na proliferação ou na viabilidade 
celular, sugerindo efeito citotóxico seletivo frente ao GBM. 
 

 

 
 

Figura 1. Análise da proliferação (A) e da viabilidade (B) do AT em linhagem de 
GBM de ratos (C6), após 48 h de tratamento. Os dados foram analisados por 
ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de Tukey. ** P <0,01 e *** P <0,001 

quando comparado ao grupo controle. 
 
  

 
 

     
 

Figura 2. Análise da proliferação (A) e da viabilidade (B) do AG em linhagem 
de GBM de ratos (C6), após 48 h de tratamento. Os dados foram analisados 
por ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de Tukey. *** P <0,001 quando 

comparado ao grupo controle. 
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Figura 3. Análise da proliferação celular do AT (A) e do AG (B) em cultivo 
primário de astrócitos. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, 
seguido de post-hoc de Tukey. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Ambos compostos promoveram um efeito antiglioma, e podemos inferir 
que o AT demonstrou um efeito mais promissor em comparação ao AG, pois 
apesar das porcentagens de redução do AG serem maiores, o AT foi 

administrado em menores concentrações comparadas às de AG, e isso pode 
estar relacionado com as diferenças estruturais dos compostos.   
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1. INTRODUÇÃO 

 
A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa 

associada com perda da memória (AGOSTINHO et al., 2010). A memória pode 
ser dividida em três fases: aquisição, consolidação e evocação. A fase de 
aquisição é caracterizada pela chegada de informação ao sistema nervoso 
central (MOURÃO-JUNIOR & FARIA, 2015). 

O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção 
de espécies reativas e a remoção destas espécies pelas defesas antioxidantes 
(HALLIWELL, 2006). Alterações no status redox podem causar danos em 
lipídios, proteínas e DNA comprometendo o funcionamento celular e dos 
neurônios levando assim a déficits relacionados, por exemplo, a mémoria 
(AGOSTINHO et al., 2010).  

A inosina é um nucleosídeo formado pela desaminação da adenosina, que 
tem apresentado efeitos neuroprotetores por modular o status redox, a 
inflamação e processos relacionados a memória (RUHAL & DHRINGA, 2018; 
TEIXEIRA et al., 2020). Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a 
capacidade da inosina em proteger contra os déficits na aquisição de memória 
e danos oxidativos cerebrais induzidos pela escopolamina em ratos.  

 
2. METODOLOGIA 

 
2.1 Protocolo experimental e teste da esquiva inibitória: 
 

Quarenta ratos machos Wistar adultos foram divididos em quatro 
grupos: Controle (C), escopolamina (SCO), escopolamina + inosina 50 mg/kg 
(SCO + INO 50 mg/kg) e escopolamina + inosina 100 mg/kg (SCO + INO 100 
mg/kg). Os animais foram tratados durante 7 dias por via intraperitoneal (i.p) 
com inosina ou salina. Para avaliar a fase do aprendizado/aquisição da 
memória, no 8º dia os animais receberam SCO (1mg/kg i.p.) uma hora antes 
do treino do teste da esquiva inibitória. A sessão de treino da esquiva inibitória 
foi realizada em um aparato que consistia em uma caixa com um piso de grade 
com uma porção coberta por uma plataforma de 7×25 cm, com 2,5 cm de altura. 



 
 

Cada rato foi colocado na plataforma e quando ele desceu com as quatro patas 
uma estimulação elétrica de 3 s/ 0,5mA foi aplicada. Cada animal foi submetido 
ao teste 24 horas após o treino, sendo cronometrado o tempo que o animal 
levou para descer da plataforma (latência). Protocolo adaptado de Gutierres et 
al. (2012) e as doses de inosina foram escolhidas com base em estudos 
anteriores de nosso laboratório (TEIXEIRA et al., 2020). Após, os animais foram 
submetidos à eutanásia e o hipocampo e córtex cerebral foram coletados 
(CEEA 4808/2017). 

  
2.2 Análise de Parâmetros de estresse oxidativo: 
 

O córtex cerebral e o hipocampo foram homogeneizados em tampão 
fosfato de sódio 20 mM (pH 7,4) e centrifugados a 3500 rpm por 5 minutos. O 
sobrenadante foi utilizado para as análises dos níveis de espécies reativas de 
oxigênio (ERO) (ALI et al., 1992) e atividade das enzimas superóxido dismutase 
(SOD) (MISRA & FRIDOVICH, 1972) e catalase (CAT) (AEBI, 1984).  

 
2.3 Análise Estatística: 
 

Os resultados da esquiva inibitória foram analisados pelo teste de 
Kruskal Walis e expressos como mediana ± intervalo interquartil. Os resultados 
do estresse oxidativo foram analisados por ANOVA de uma via, seguida pelo 
teste post hoc de Tukey e expressos como média ± erro. A diferença estatística 
foi considerada com P ≤ 0,05. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A SCO causou um déficit na aquisição da memória, o que pode ser 

comprovado pela diminuição da latência do grupo SCO, quando comparado ao 
controle. O tratamento com inosina não foi capaz de prevenir este efeito (Figura 
1). 

0

100

200

300

##

C SCO

Controle

sco

sco + inosina 50mg/kg

sco + inosina 100mg/kg

L
a

tê
n

c
ia

 t
e

s
te

 (
S

)

 
Figura 1. Efeito da inosina (50 e 100 mg/kg) em um protocolo de défict na aquisição da memória 
induzida por SCO (1 mg /kg) avaliado pela tarefa da esquiva inibitória. A latência é expressa 
em segundos (s). ## P <0,01 representa diferença em relação ao grupo C. 

 

Observa-se que a SCO foi capaz de aumentar os níveis de ERO no 
hipocampo e córtex cerebral. O tratamento com inosina em ambas as doses 
foram capazes de prevenir esse aumento (Figura 2). Em relação as enzimas 
antioxidantes, a escoplamina diminuiu a atividade da SOD em hipocampo e 
córtex cerebral e apenas diminuiu a atividade da CAT em cortex cerebral. O 
tratamento com a inosina em ambas as doses foi capaz de prevenir a 



 
 

diminuição da atividade da SOD em hipocampo, não prevenindo a alteração 
em córtex cerebral. Ainda, a inosina só preveniu a alteração na enzima CAT no 
córtex cerebral na maior concentração testada (Figura 3). 
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Figura  2: Efeito da inosina (50 e 100 mg/kg) nos níveis de ERO em hipocampo e córtex cerebral 
de ratos submetidos a um modelo de déficit de memória induzido por SCO. #P <0,05 e ## P 
<0,01 indicam diferença em relação so grupo C. * P <0,05, ** P <0,01 e *** P <0,001 indicam 
diferença em relação ao grupo SCO. 
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Figura 3: Efeito da inosina (50 e 100 mg / kg) na atividade da SOD e da CAT no hipocampo no 
córtex cerebral de ratos submetidos a um modelo de déficit de memória induzido por SCO. #P 
<0,05 e ## P <0,01 indicam diferença em relação ao grupo C. * P<0,05 indica diferença quando 
comparado ao grupo SCO. 

A produção excessiva de ERO associada à diminuição das defesas 
antioxidantes em córtex cerebral e hipocampo poderia explicar os déficits 
relacionados a aquisição da memória induzido pela SCO. Entretanto, 
considerando que a inosina foi capaz de prevenir alterações no status redox, 
mas não os déficits de aquisição de memória, nossos dados sugerem que 
outros mecanismos, além do dano oxidativo, podem estar envolvidos no 
prejuizo da memória observado neste trabalho.  
  

4. CONCLUSÕES 
 

A inosina não foi capaz de prevenir os déficits na aquisição de memória 
induzida por SCO, porém esta molécula foi capaz de prevenir as alterações no 
status redox em hipocampo e córtex cerebral de ratos submetidos a um modelo 
de amnésia. Estudos adicionais são necessários para avaliar o potencial 
terapêutico da inosina para o tratamento de doenças neurodegenerativas, bem 
como outros mecanismos, além do dano oxidativo, que podem estar envolvidos 
no prejuizo da memória. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O glioblastoma (GB) é um tumor cerebral maligno grave, pois apresenta 
comportamento agressivo e diversas vezes baixa resposta ao tratamento 
oncológico (SANTOS et al., 2019). De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde o GB é classificado como um tumor difuso de grau IV considerando sua 
capacidade de infiltração nos tecidos circundantes, de angiogênese, e devido à 
presença de necrose e resistência ao tratamento (JOHNSON; GIANNINI; 
KAUFMANN, 2020). Ademais, este tipo de tumor conta com uma taxa de 
sobrevida estimada bastante baixa, em torno de 12 a 15 meses, principalmente 
devido à associação de sua agressividade e limitação de terapêutica (WEN; 
KESARI, 2008). 

Desta forma, a busca por tratamentos alternativos têm sido amplamente 
investigada. Estudos epidemiológicos relataram um efeito protetor do consumo 
de frutas vermelhas na incidência de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), como o câncer (MANGANARIS et al., 2013). Neste grupo de frutas 
encontra-se o mirtilo (Vaccinium virgatum) que apresenta composição rica em 
fitoquímicos do tipo fenólico, os quais possuem propriedades anti-inflamatórias, 
antioxidantes e anticarcinogênicas já estabelecidas (SEERAM, 2008).  

O alto poder antioxidante do mirtilo lhe fez ficar conhecido como o “fruto 
da longevidade” (REQUE, 2012), principalmente devido a sua capacidade em 
inibir a degradação oxidativa por ação de radicais livres ou outras espécies 
reativas (SANTOS et al., 2007). Ainda, tal propriedade confere fator protetor 
perante a incidência de DCNT, como os gliomas, devido à relação intrínseca do 
estresse oxidativo tanto com o desenvolvimento quanto com a malignidade e 
reincidência destas doenças (REQUE, 2012). 

Dessa forma, levando em consideração o potencial antioxidante do 
mirtilo, bem como a relação intrínseca do estresse oxidativo com a ocorrência 
de cânceres, além dos relatos já existentes quanto ao seu potencial anti-
inflamatório e anticancerígeno em câncer de próstata (DIAS, 2016), este 
trabalho apresenta como objetivo a investigação do potencial antitumoral do 
extrato etanólico de mirtilo frente à linhagem de glioma de rato C6. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 Cultivo glioma C6 
As células de glioma de rato C6 foram obtidas da American Type Culture 

Collection (ATCC) (Rockville, MD, EUA). As células foram cultivadas em meio 



 
 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) suplementado com 10% de soro 
fetal bovino (SFB) e então mantidas em estufa a 37°C contendo 5% de CO2. 

 
2.2 Cultura primária de astrócitos 

Para a realização das culturas de astrócitos, utilizaram-se ratos machos 
Wistar com idade de 1-2 dias. Os animais foram submetidos à eutanásia e o 
córtex cerebral foi isolado, homogeneizado e o pool de células centrifugado a 
1000 rpm por 10 minutos, em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet 
de células ressuspendido em meio DMEM  suplementado com 10% de SFB 
(pH 7,6). Os astrócitos foram semeados em uma densidade de 3 x 104 células 
por poço em placas de 96 poços previamente preparadas com poli-L-lisina. As 
trocas de meio foram realizadas a cada 5 dias até a maturação celular (15-20 
dias). As células foram cultivadas sob condições de temperatura (37°C), 
concentração de CO2 (5%) e umidade controladas (GOTTFRIED et al., 1999). 
Cabe salientar que este protocolo foi previamente aprovado pelo cômite de 
ética em experimentação animal, da UFPel (CEEA 31292-2018). 
 
2.3 Tratamento com extrato de mirtilo - concentrações e tempos de exposição 

O extrato de frutos de mirtilo foi preparado utilizando a metodologia 
descrita por Bordignon et al. (2009). Inicialmente, o extrato de mirtilo foi 
dissolvido em água estéril na concentração de 100 µg/mL (solução estoque) e 
então diluído em DMEM com 10% SFB para obter as concentrações de 50, 
100, 200, 300, 400, 500 e 600 µg/mL. Após as  células de linhagem C6 foram 
semeadas em placas de 96 poços em uma densidade de 5x10³ e tratadas com 
extrato de mirtilo nas concentrações de 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 
µg/mL por 24 h, 48 h e 72 h. Os astrócitos foram tratadas com o extrato de 
mirtilo (500-600 µg/mL) por 72 h. Após os tratamentos, a viabilidade celular foi 
determinada pelo método do MTT. Células expostas somente ao meio DMEM 
foram consideradas controle. 
 
2.4 Teste de viabilidade celular (MTT) 

Após o protocolo experimental nas placas de 96 poços, estas foram 
gentilmente lavadas com tampão fosfato-salino (PBS) e, em seguida, foram 
adicionados 50 µL de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 
(MTT) (0,5 mg/mL) por poço. Posteriormente, as células foram incubadas em 
estufa a 37°C e em atmosfera com 5% de CO2 durante 90 minutos. Por fim, o 
MTT foi removido e o precipitado formado eluído com 50 µL de dimetilsulfóxido 
(DMSO). A leitura das absorbâncias se realizou em leitor de microplacas, 
utilizando-se o comprimento de onda de 492 nm. 
 
2.5 Análise estatística   

A análise estatística foi realizada por ANOVA de uma via seguida do 
teste de Tukey. Foi considerada diferença significativa quando p<0,05. Os 
dados foram expressos com média±erro padrão. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foi realizada a avaliação da viabilidade celular através de ensaio de 
MTT em três tempos diferentes, onde todos os grupos celulares tratados foram 



 
 

comparados ao grupo controle. Os dados obtidos expressos nos gráficos 
abaixo (Figura 1) demonstram que após um tempo de 24 h houve redução 
significativa na viabilidade celular nos grupos tratados com o extrato de mirtilo a 
partir da concentração de 400 µg/mL e após 48 h e 72 h houve uma redução 
significativa na viabilidade celular a partir da concentração de 200 µg/mL. 
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Figura 1. Efeito do tratamento com extrato de mirtilo (50-600 µg/mL) em células de 
glioblastoma C6, após exposição durante 24 h, 48 h e 72 h. Dados estão expressos com 
percentagem do controle. *p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 comparado com as células controles.  
 

 Ademais, foi possível observar que as culturas celulares de astrócitos 
tratadas com 500-600 µg/mL do extrato de mirtilo, não demonstraram alteração 
significativa de viabilidade celular após 72 h (Figura 2). 
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Figura 2. Efeito do tratamento com extrato de mirtilo (500 e 600 µg/mL) em cultura primária de 
astrócitos após exposição de 72 h. 

 

A partir dos dados acima, percebe-se que o extrato de mirtilo atuou de 
forma seletiva ao diminuir a viabilidade das células de glioblastoma C6 sem 
comprometer o a viabilidade dos astrócitos. Essa seletividade é de extrema 
importância  uma vez que quimioterápicos antineoplásicos usuais geralmente 
acometem também células saudáveis ocasionando efeitos os colaterais 
indesejados (ANDRADE; SILVA, 2007).  

Cabe salientar que o extrato de mirtilo utilizado neste trabalho, é rico em 
antocianinas (DEBOM et al., 2016), e que estas poderiam estar contribuindo de 
forma significativa para a redução da viabilidade das células de glioblastoma-
C6. Este efeito já foi descrito por Zhao et al. (2019), que demonstraram que as 
antocianinas são capazes de reduzir a viabilidade celular e induzir morte celular 
por apoptose de células de câncer de cólon retal. 



 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 

 Considerando o que foi proposto os resultados obtidos até o momento, 
pode-se considerar que o extrato de mirtilo apresenta potencial antineoplásico 
frente a linhagem de gliobastoma C6 além de não causar citotoxicidade em 
células saudáveis de astrócitos. Essas dados, suportam estudos futuros para o 
entendimento dos mecanismos de ação do extrato de mirtilo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das doenças mais comuns quando se fala em limite funcional 
psicossocial e diminuição da qualidade de vida é a depressão (MALHI e MANN, 
2018). Embora sua fisiopatologia não seja ainda completamente elucidada, a 
desregulação do sistema noradrenérgico tem sido implicada na patogênese 
desta doença (SEKY et al., 2018), uma vez que este faz parte da teoria 
monoaminérgica que relaciona a diminuição de noradrenalina, serotonina e 
dopamina aos sintomas depressivos (ABREU et al., 2018). 

Diversas classes de compostos vêm sendo estudadas como potenciais 
tratamentos para a depressão, dentre estes os compostos a base de selênio 
mostraram-se bastante promissores (CASARIL et al., 2019). Em contrapartida, 
pesquisadores já relataram que uma superexposição ao selênio provoca efeitos 
adversos à saúde, pois seu nível de toxicidade pode estar relacionado a sua 
forma química já que espécies inorgânicas e orgânicas possuem propriedades 
biológicas distintas (VINCETI et al.,2018). Os compostos orgânicos, por sua vez, 
parecem possuir menor toxicidade e uma melhor biodisponibilidade que os 
inorgânicos (VENTURA et al., 2017).  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar o possível envolvimento 
da via noradrenérgica na ação do tipo antidepressiva do composto 2-fenil-3-
(fenilselanil)benzofurano (SeBZF1) no teste de suspensão pela cauda (TSC) 
bem como avaliar o seu potencial de toxicidade aguda. 
 

2. METODOLOGIA 

2.1 Animais e síntese química do composto 
Foram utilizados camundongos Swiss machos pesando entre 25-35 g. Os 

estudos foram realizados de acordo com os protocolos aprovados pelo Comitê 
de Ética e Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas sob o 
código 4897. A síntese do composto SeBZF1 foi realizada pelo Laboratório de 
Síntese de Derivados de Selênio e Telúrio (LabSelen) da Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

 
2.2 Análise estatística 
O software GraphPad Prism versão 8.2.0 foi utilizado para a análise 

estatística dos dados. As comparações entre os grupos foram realizadas por 



 

ANOVA de uma ou duas vias seguida pelo teste post hoc de Newman-Keuls. 
Para o teste de toxicidade utilizou-se o teste t não pareado. Os resultados foram 
expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M) e valores de p<0,05 
foram considerados significativos. 

 

2.3 Investigação do possível envolvimento da via noradrenérgica no 
efeito do tipo antidepressivo do SeBZF1 em camundongos Swiss machos 

Os camundongos foram pré-tratados com propanolol (2 mg/kg, 
intraperitonial, i.p) , um antagonista não seletivo dos receptores β adrenérgicos, 
ou veículo (solução salina 0,9%, i.p). Após 15 minutos, receberam o composto 
SeBZF1 (50 mg/kg, i.g) (GALL et al., 2020) ou veículo (óleo de canola). 
Transcorridos 30 minutos, foram submetidos ao TSC, no qual avaliou-se o tempo 
de latência para o primeiro episódio de imobilidade e o tempo total de imobilidade 
durante 6 min (STERU et al., 1985). Imediatamente antes do TSC, foi realizado 
o teste de campo aberto (TCA) para avaliação da atividade locomotora e 
exploratória (WALSH e CUMMINS, 1976). 

 
2.4 Avaliação da toxicidade aguda do SeBZF1  
Camundongos machos foram tratados com SeBZF1 (300 mg/kg, 

intragástrica, i.g) ou veículo (óleo de canola).  Durante 14 dias, o peso corporal 
e o consumo alimentar foram monitorados. Ao final, os camundongos foram 
avaliados no TCA. Subsequentemente ao TCA, os animais foram anestesiados 
e o sangue coletado por punção cardíaca para dosagem da atividade da 
aspartato aminotransferese (AST) e da alanina aminotransferase (ALT) 
(marcadores de função hepática) bem como os níveis de ureia (marcador de 
função renal). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Investigação do possível envolvimento de receptores β-adrenérgicos 
no efeito do tipo antidepressivo do SeBZF1 

Como esperado, o composto SeBZF1 foi capaz de diminuir o tempo total 
de imobilidade (Fig. 1A) e aumentar o tempo de latência (Fig. 1B) se comparado 
ao grupo controle.  

 
Figura 1. Efeitos da pré-administração de propranolol (2 mg/kg, i.p) sobre a ação 
do tipo antidepressiva do SeBZF1 (50 mg/kg, i.g) em camundongos machos. (A) 
Tempo de imobilidade; (B)Tempo de latência no TSC. Os resultados estão 
apresentados como média ± E.P.M. (n=8-10/grupo). ANOVA de duas 
vias/Newman-Keuls. *p<0,05, ** p<0,001 e ***p<0,0001 em relação ao grupo 
controle. 



 

A análise ANOVA de duas vias mostrou que não houve interação entre os 
tratamentos propanolol e SeBZF1 no TSC para o tempo total de imobilidade [F(1, 

31) = 0,02350, p<0,8792] e para a latência de imobilidade [F(1, 31) = 1,504, 
p<0,2293], evidenciando que o antagonista β-adrenérgico não causou bloqueio 
do efeito farmacológico do composto estudado (Fig. 1).  

Além disso, os tratamentos per se ou combinados não influenciaram na 
atividade locomotora e exploratória dos animais avaliados pelo TCA (Fig. 2). 

 
Figura 2. Efeito do tratamento com propanolol (2 mg/kg, i.p) e/ou SeBZF1 (50 
mg/kg, i.g) na atividade locomotora e exploratória dos animais no TCA. 

 
3.2 Avaliação da toxicidade aguda do SeBZF1 em camundongos machos 

A Figura 3 demonstra que o percentual de peso corporal (p=0,3920) (Fig. 
3A), a ingestão alimentar (p=0,6158) (Fig. 3B) bem como a atividade locomotora 
(p=0,3659) (Fig. 3C) e exploratória (p=0,1825) (Fig. 3D) dos animais tratados 
com SeBZF1 (300 mg/kg, i.g) não apresentaram alterações significativas quando 
comparados ao grupo controle. 

Além disso, os resultados demostraram que a dosagem de AST (p= 0,5049), 
ALT (p= 0,4212) e ureia (p= 0,4768) em animais que receberam o SeBZF1 foram 
semelhantes aos animais do grupo controle, sugerindo que não houve 
comprometimento hepático ou renal (Fig. 3 E, F e G). 

 
 
 
 

*** 

   

 



 

Figura 3. Parâmetros de toxicidade aguda em camundongos machos expostos 
à administração de SeBZF1 (300 mg/kg, i.g). Os resultados são apresentados 
como média ± E.P.M. (n= 6/grupo). A ingestão de alimentos apresenta dados 
obtidos de 2 gaiolas/grupo contendo 3 animais por gaiola.  
 

4. CONCLUSÕES 

Infere-se, a partir dos resultados obtidos, que os receptores β-adrenérgicos 
não estejam envolvidos no efeito do tipo-antidepressivo do SeBZF1 em 
camundongos já que a pré-administração de propranolol foi ineficaz em bloquear 
a ação farmacológica deste composto no TSC. Além disso, a partir dos dados 
apresentados é possível sugerir que o SeBZF1 não causa toxicidade sistêmica 
aguda em camundongos Swiss machos adultos.  
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1. INTRODUÇÃO 

A depressão é um transtorno psiquiátrico multifatorial e incapacitante, 
caracterizada por sentimentos de tristeza e perda de interesse em atividades 
rotineiras (ANISMAN et al. 2018). A exposição ao estresse ocasiona um 
desequilíbrio na homeostase corporal, resultando em alterações fisiológicas, 
modificações comportamentais, emocionais e cognitivas que podem aumentar 
o risco de progressão de distúrbios neuropsiquiátricos (ROSENBLAT et al. 
2015). 

O modelo animal de estresse agudo de contenção (EAC) é amplamente 
utilizado por causar um comportamento relacionado à depressão em roedores, 
sendo capaz de induzir alterações comportamentais e neuroquímicas similares 
aquelas encontradas em pacientes com este transtorno (KLENEROVÁ et al. 
2007). Este transtorno quando induzido por estresse ocasiona a ativação de 
diversas vias intracelulares envolvidas no aumento da produção de radicais 
livres (MOYLAN et al. 2014). De fato, o estabelecimento do estresse oxidativo 
cerebral tem sido associado a alterações neuropatogenéticas induzidas por 
diferentes tipos de estresse em roedores (JEVTIĆ et al. 2016). 

Atualmente existem diversos tratamentos disponíveis para os transtornos 
depressivos. No entanto, não são totalmente eficazes e possuem efeitos 
colaterais, como náusea, perda de desejo sexual e insônia (MORSINK et al. 
2006). Portanto, torna-se importante a busca por novos tratamentos com 
menores efeito colaterais e uma maior eficácia. 

Diante disto, o 7-cloro-4-(fenilselanil) quinolina (4-PSQ), um derivado de 
quinolina contendo um grupo organoselênio, tem sido estudado por nosso 
grupo de pesquisa. Anteriormente, foi demonstrado que o 4-PSQ teve efeito em 
distúrbios que afetam o sistema nervoso central, tais como a ansiedade (REIS 
et al. 2017) e o estresse oxidativo cerebral (VOGT et al. 2018). Tendo em vista 
os aspectos mencionados, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito tipo-
antidepressivo do 4-PSQ em um modelo de depressão induzida por EAC. Além 
disso, foi investigado se o EAC promove um aumento da peroxidação lipídica 
cerebral, bem como o efeito do composto neste parâmetro.   

 
2. METODOLOGIA 

Para realização do experimento foram utilizados camundongos machos da 
raça Swiss (25-35g). Os experimentos foram aprovados pela Comissão de 
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Ética e Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
(CEEA 43302-2019), Brasil. O composto 4-PSQ (Figura 1) foi sintetizado no 
Laboratório de Síntese Orgânica Limpa da UFPel de acordo com DUARTE e 
colaboradores (2017). 

 
Figura 1. Estrutura química do 7-cloro-4-(fenilselanil)quinolina (4-PSQ) 

 

Para a realização do protocolo experimental, inicialmente os animais 
foram divididos em 5 grupos experimentais (7 animais por grupo): (I) controle 
(não estressado), (II) 4-PSQ (não estressado), (III) controle - EAC, (IV) EAC + 
4-PSQ e (V) EAC + Paroxetina O protocolo de EAC foi realizado conforme 
descrito anteriormente por ZAFIR e colaboradores (2009). Esse método 

consiste em promover o estresse nos animais colocando‐os em uma condição 
de restrição, através da introdução dos camundongos em um tubo fenestrado, 
por um período de 4 horas. Em seguida os animais foram removidos e 
mantidos sob condições ambientais padrão (22±1°C) com livre acesso a água e 
ração por 10 minutos para readaptação dos movimentos. Os animais não 
estressados permaneceram com acesso a água e ração durante as 4 horas. 
Após, os animais dos grupos I e III receberam óleo de canola (veículo dos 
compostos, 10 ml/Kg) por via intragástrica (i.g.), os grupos II e IV receberam o 
4-PSQ (10 mg/Kg, i.g.) e o grupo V recebeu a paroxetina (controle positivo, 10 
mg/Kg, i.g.). Após transcorridos 30 minutos, os animais foram submetidos ao 
teste do nado forçado (TNF). 

O TNF é um parâmetro comportamental utilizado para avaliar o efeito tipo-
antidepressivo de drogas (PORSOLT et al. 1977). Neste teste, os 
camundongos foram forçados a nadar individualmente em um recipiente 
cilíndrico aberto, contendo 19 cm de água a 25±1°C. A duração da imobilidade 
foi registrada durante um período de 6 minutos. Uma diminuição na duração da 
imobilidade é um indicativo do efeito tipo-antidepressivo do composto avaliado. 
Após o teste comportamental, os animais foram submetidos a eutanásia e os 
córtices cerebrais e hipocampos foram removidos para avaliação dos níveis de 
espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Esse ensaio avalia a 
peroxidação lipídica baseando-se na detecção e quantificação de espécies 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA), de acordo com OHKAWA e 
colaboradores (1979). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme demonstrado na figura 2A, os animais submetidos ao EAC 
apresentaram um aumento no tempo de imobilidade no TNF, quando 
comparado aos animais não estressados. Ainda, o tratamento com o 4-PSQ ou 
com a paroxetina reverteu o efeito tipo-depressivo causado pelo estresse, 
demonstrando assim um efeito tipo-antidepressivo destes.  

Em relação ao parâmetro de dano oxidativo avaliado, podemos observar 
na figura 2B e 2C que o estresse proporcionou um aumento na peroxidação 
lipídica no córtex pré-frontal e no hipocampo de camundongos quando 
comparado ao grupo não estressado, respectivamente. Os resultados sugerem 
que o tratamento com o 4-PSQ foi capaz de reduzir a peroxidação lipídica no 



 
 

córtex pré-frontal (Figura 2B) e no hipocampo (Figura 2C) ocasionada pelo 
estresse nos animais. Por outro lado, a paroxetina foi capaz de reduzir a 
peroxidação lipídica apenas no córtex pré-frontal dos camundongos expostos 
ao estresse (Figura 2B). 
 No geral, as espécies reativas produzidas durante o estresse promovem 
um aumento na peroxidação lipídica, como evidenciado pelo aumento da 
formação de malondialdeído (MDA) (MAES et al. 2011), que de fato é a 
principal consequência do estresse oxidativo no cérebro. Desta maneira, neste 
estudo, uma única dose de 4-PSQ foi capaz de reverter a resposta 
comportamental ao estresse de contenção no TNF. Acredita-se que este efeito, 
seja pelo menos em parte através da modulação do estresse oxidativo, via 
redução da peroxidação lipídica em estruturas cerebrais de camundongos. 

 
Figura 2. Efeitos do composto 4-PSQ no (A) teste do nado forçado e nos 

níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico no (B) córtex pré-frontal e (C) 
no hipocampo de camundongos após o estresse agudo de contenção (EAC). 

Os dados são reportados como média ± erro padrão da média (SEM). (*), (**) e 
(***) denotam p <0,05; p <0,01 e p <0,001 respectivamente, em comparação 
com o grupo controle não estressado. (#), (##) e (####) indicam p <0,05; p 

<0,01 e p <0,0001 respectivamente, em comparação com o grupo submetido 
ao EAC. (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey). 

 

4. CONCLUSÕES 
 Em conclusão, este estudo demonstrou que o composto 4-PSQ exerceu 
um efeito tipo-antidepressivo no TNF em camundongos submetidos ao 
estresse de contenção. Além disto, os resultados sugerem que a modulação do 
estresse oxidativo possa estar envolvida no efeito tipo-antidepressivo do 
composto neste modelo. Porém são necessários mais estudos para melhor 
elucidar o potencial do 4-PSQ para o tratamento da depressão associada ao 
estresse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
            O Ministério da Saúde (2019) estima a ocorrência de 625 mil casos de 
câncer no Brasil, por ano, nos anos 2020-2022. O câncer é causado por 
mutações no DNA, que na maior parte das vezes, são induzidas por agentes 
externos ou adquiridas espontaneamente, apenas 3 a 5% dessas mutações 
podem ser herdadas, caracterizando o câncer hereditário (OLIVEIRA, 2018). 
            Dentre as síndromes que predispõe ao câncer está a Síndrome de 
Cowden, uma doença autossômica dominante, cuja maior parte dos casos é 
proveniente de uma mutação no gene PTEN (phosphatase and tensin 
homolog), que está associado à regulação negativa da proliferação e 
sobrevivência celular, localizado no cromossomo (10q22-23) (RODRIGUES, 
2011; LIMA, 2012; INFANTE AMOROS, 2018; KAWASE, 2020).   
             O estudo objetivou analisar a produção científica sobre a síndrome de 
Cowden, priorizando os anos de 2018 a 2020, abrangendo publicações 
nacionais e internacionais. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foram realizadas buscas por artigos científicos, no mês de agosto de 
2020, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online- Scielo 
(www.scielo.com) e PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), sem restrição 
de período. Para efetuar a busca utilizaram-se as seguintes palavras-chave: 
Cowden syndrome e multiple hamartoma syndrome. Durante as pesquisas no 
PubMed, os termos selecionados foram utilizados na pesquisa avançada 
preenchendo o campo Título/Resumo. No Scielo as palavras chaves foram 
pesquisadas utilizando o campo de busca com todos os índices selecionados. 
Os resultados foram organizados em uma planilha contendo título, autoria, ano 
de publicação, banco de dados e as palavras-chave utilizadas na busca.  
Posteriormente, foi realizada a leitura dos resumos e títulos dos artigos, dos 
últimos três anos para obter informações sobre as pesquisas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na base de dados Scielo foram encontrados 36 artigos, e no PubMed 760, 
conforme a tabela 1. É possível observar que os artigos se concentram na 
plataforma do Pubmed. Fato possivelmente explicado por se tratar de um 
recurso de pesquisa em medicina e biomedicina bastante confiável, com seus 
dados atualizados rapidamente, tanto na versão inicial online como na literatura 
impressa (FALAGAS, 2008).  
 
Tabela 1- Distribuição de artigos por bancos de dados e palavras-chave sem a 
remoção das duplicidades. 

 

Palavra-chave Banco de dados Número de artigos 

Cowden syndrome PubMed 635 
Multiple hamartoma 

syndrome 
PubMed 125 

Cowden syndrome Scielo 19 
Multiple hamartoma 

syndrome 
Scielo 17 

  796 
Fonte: Autoria própia (2020). 
 

        As duplicidades, obtidas da comparação entre os títulos e nomes dos 
autores, foram removidas e por fim registrou-se 746 artigos. Após a remoção e 
análise das datas de publicações, foi possível obter a produção científica por 
ano, observada no gráfico 1. 
 
Gráfico 1- Número de publicações por ano. 
 

 
Fonte: Autoria própia (2020). 
 

            O primeiro artigo foi registrado no ano de 1971, e até o ano de 1997, 
observou-se uma produção científica baixa, com cerca de 2,5 artigos por ano.  
A partir 1998 a quantidade de publicações se torna mais significativa, tendo seu 
pico no ano de 2015, com quase 60 publicações. O ano de 2020 registra 32 
artigos até a presente data.  
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          Depois da leitura dos resumos, os artigos foram agrupados em quatro 
modalidades, adaptadas de SIGELMANN (1984) e NOBRE & BERNARDO 
(2002), apresentadas no gráfico 2. 
 
Bibliográfica: revisões de estudos com intuito de acumular o conhecimento 
sobre o tema. 
Experimental: pesquisas realizadas em laboratório, ou não, que testa uma 
hipótese a partir da escolha do objeto de estudo, seleção de variáveis 
independentes e o efeitos dessas variáveis sobre o mesmo.  
Relato de Caso: pesquisas que descrevem detalhadamente um caso clínico. 
Diretrizes: orientações feitas pelas Sociedades de Especialidade. 
 
Gráfico 2- Classificação dos artigos com base no modelo de pesquisa. 
 

 
Fonte: Autoria própia (2020). 
 

          Dos 114 artigos pulicados nos anos 2018 a 2020, 55 deles (49%) são 
relatos de caso, quase metade do total. Em seguida vêm as revisões 
bibliográficas com 35 artigos (31%), concentrando 80% das publicações nas 
duas modalidades. 
 
  

4. CONCLUSÕES 
 

  Infere-se que a análise dos artigos relacionados à Síndrome de Cowden 
levantou um número considerável de publicações, que pode ser útil em 
planejamentos de pesquisas futuras. Também foi observada a carência das 
pesquisas relacionadas à origem da síndrome. Contudo, a elevada quantidade 
de relatos de caso é importante para a melhor identificação dos casos, 
considerando as várias formas de manifestação clínica da doença. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as enzimas que possuem aplicação industrial as proteases são 

as que correspondem o maior percentual de utilização, sendo em torno de 60% 

do total de enzimas comercializadas no mundo.  As oriundas de fontes 

microbianas são as mais atraentes devido ao uso de métodos mais simples de 

produção, extração, controle e facilidade à manipulação genética. Entretanto, o 

principal obstáculo à utilização dessas enzimas é o seu custo de pureza, 

estabilidade e especificidade, que afetam diretamente o rendimento. Desse 

modo, a utilização de metodologias ou técnicas que promovam uma 

recuperação ou purificação de proteases é essencial. 

A imobilização de enzimas é uma técnica simples e que garante uma 

maior estabilidade e possibilidade de reciclagem, o que diminui o custo do 

processo (HOMAEI, 2017). As nanopartículas magnéticas (NPMs) têm sido 

atraente para imobilização de proteases devido às suas características 

vantajosas, como tamanho reduzido, alta capacidade magnética para aplicação 

de um campo magnético externo e por possuírem baixa ou nenhuma 

toxicidade. Após a imobilização é ideal que se estude alguns fatores de 

natureza físico-química, principalmente o pH e a temperatura, pois, caso não 

haja um controle das suas condições operacionais ótimas, pode ocasionar uma 

ineficiência do processo de imobilização levando a grandes prejuízos 

econômicos. 

O objetivo deste trabalho foi de estudar a influência dos parâmetros 

físico-químicos pH e temperatura sobre a atividade proteásica de uma serino 

protease livre e imobilizada em nanopartículas de magnetita revestidas com 

polianilina e avaliar a sua compatibilidade sanguínea. 

 

2. METODOLOGIA 
 



 
 

A serino protease foi obtida pelo Mucor subtilissimus UCP1262 e a 

purificação da enzima foi feita através de sistema de duas fases aquosas, no 

qual a enzima foi particionada para a fase sal (NASCIMENTO et al., 2016). As 

NPMs foram obtidas por magnetita e revestidas por polialinina (DUARTE NETO 

et al., 2018). Após o revestimento foi adicionada à serino protease (10 mg/mL). 

Na determinação da atividade proteásica, foi utilizado como substrato a 

azocaseína (1%) (GINTHER, 1979). O efeito da temperatura foi avaliado 

através da incubação da serino protease livre e imobilizada a temperaturas 

variando de 20 a 60ºC. Quanto ao pH, foram utilizadas faixas de 5,0 a 11,0. 

Para o ensaio de compatibilidade sanguínea, foi utilizado sangue humano, 

sendo a coleta aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CEP/CONEP-CAAE: 86387117.6.0000.5208). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As NPMs tiveram grande eficiência na imobilização da serino protease, o 

tempo de ativação de 4 horas utilizado neste trabalho foi suficiente para 

proporcionar a imobilização de 61,35% da enzima. O efeito da temperatura na 

atividade enzimática da protease livre e imobilizada foi investigado na faixa de 

20 a 60ºC. A Figura 1A apresenta o efeito da temperatura na atividade da 

serino protease livre e imobilizada. A enzima imobilizada apresentou melhor 

atividade na temperatura de 50ºC, o que difere da enzima livre, que foi de 

40ºC. A Figura 1B mostra o efeito do pH, sendo a maior atividade enzimática 

em pH 9, o que difere da protease livre, a qual apresentou maior atividade em 

pH 8. 

 

Figura 1 - Influência da temperatura (A) e do pH (B) na atividade proteásica da 

serino protease livre e imobilizada em NPMs. 

 



 
 

De acordo com os padrões da ASTM (Sociedade Americana para Testes 

e Designação de Materiais) substâncias com hemólise > 5% são consideradas 

hemolíticas, 2-5% ligeiramente hemolíticas, enquanto < 2% não-hemolíticas. A 

serino protease livre obteve um percentual de 2,63%±0,06%, sendo 

considerada ligeiramente hemolítica, enquanto que imobilizada não causou 

hemólise, tendo um percentual de 2,12%±0,08%, sendo esses resultados 

satisfatórios e promissores.  

 A imobilização em NPMs alterou a temperatura e o pH ótimo da 

atividade proteásica da enzima imobilizada quando comparada a livre, indo de 

acordo ao de uma protease produzida por Penicillium que teve sua atividade 

máxima alterada em relação ao pH ótimo quando ela foi imobilizada em NPMs 

(DUARTE NETO et al., 2018). Dados da figura 1 diferem do que foi encontrado 

para um processo de imobilização da enzima peroxidase em NPMs, onde a 

temperatura e o pH ótimo para a enzima livre e imobilizada foram os mesmos: 

20ºC e 6, respectivamente (DARWESH et al., 2019). Um nanomaterial 

hemolítico quando em contato com o sangue pode causar perda ou danos às 

hemácias e pode produzir níveis aumentados de hemoglobina livre no plasma, 

capaz de induzir efeitos tóxicos ou estresse em diferentes órgãos. Logo, 

melhorar a hemocompatibilidade de enzimas e nanomateriais torna-se 

importante para seu uso industrial e clínico.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

A serino protease principalmente imobilizada em NPMs é uma forte 

candidata para diversas aplicações industriais, sendo bem estabelecidos seus 

paramêtros físico-químicos de atividade ótima (pH 9,0 e temperatura 50ºC), o 

que possibilita uma alternativa promissora para aplicação dessa enzima na 

área biotecnológica e médica, uma vez que não mostrou quaisquer efeito tóxico 

sob os glóbulos vermelhos. Dessa forma, a serino protease imobilizada 

demonstra uma alternativa de liberação controlada e direcionada ao local de 

ação, aumentando o tempo de meia-vida e reduzindo custos e quantidade de 

doses. 
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1. INTRODUÇÃO 

A síndrome metabólica (SM) pode ser definida como um conjunto de 
distúrbios metabólicos que conferem potencial risco para o desenvolvimento de 
enfermidades como doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) (BOMBELLI et al., 2018). A SM é caracterizada por fatores como 
intolerância à glicose, resistência à insulina, hiperinsulinemia, hipertensão 
arterial, dislipidemia e deposição central de gordura (OLIVEIRA et al., 2017). 
Sua patogênese é complexa, pois envolve tanto predisposição genética quanto 
estilo de vida não-saudável, caracterizado por sedentarismo e alimentação rica 
em calorias e pobre em fibras, que resultam em ganho de peso excessivo e 
acúmulo de gordura abdominal (ROCHLANI et al., 2017). A prevalência de SM 
já atinge aproximadamente um quarto da população mundial e apresenta 
comportamento crescente em todo o mundo (GUPTA et al., 2012). 

Psidium cattleianum (P. cattleianum), popularmente conhecido como 
araçá, é um fruto natural do Rio Grande do Sul, pertencente à família 
Myrtaceae, que nos últimos anos vêm sendo objeto de diversos estudos que 
apontam sua atividade antioxidante (POSSA, 2016). Além disso, seu consumo 
pode reduzir o desenvolvimento de doenças degenerativas como DCV e DM2 
(PEREIRA et al., 2018). Esses efeitos devem-se à sua composição rica em 
compostos bioativos, como antocianinas, carotenoides e vitamina C, dentre 
outros (POSSA, 2016). 

Sendo assim, tendo em vista o conhecimento ainda limitado sobre o 
potencial efeito de P. cattleianum na SM e a necessidade de desenvolvimento 
de ferramentas terapêuticas alternativas para esta doença metabólica, este 
estudo objetivou determinar os efeitos da administração de extrato de P. 
cattleianum sobre parâmetros bioquímicos séricos de animais submetidos ao 
modelo experimental de SM. 

 
2. METODOLOGIA 

Para indução da SM foi ofertada dieta hiperlipídica (DHL) por 3 semanas 
seguida de injeção intraperitoneal de streptozotocina (STZ) (35mg/kg) em dose 
única. Foram utilizados 28 ratos Wistar adultos machos que foram divididos em 
4 grupos (média de 7 animais por grupo): Grupo I- Controle, recebeu dieta 
padrão e água, Grupo II-   recebeu DHL + STZ e água; Grupo III- recebeu  DHL 



 
 

+ STZ e Metformina (Met) (250mg/kg) e Grupo IV- recebeu DHL + STZ e 
extrato   de   P.  cattleianum  (200mg/kg).   A  água,  o   extrato  e  a Met  foram 
administrados por via intragástrica uma vez ao dia durante todo período 
experimental. 

Ao final do experimento os animais foram eutanasiados e o sangue foi 
coletado para separação do soro, o qual foi utilizado para mensuração dos 
níveis de colesterol total (CT), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), 
lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL). 
Cabe salientar que todos os procedimentos experimentais foram aprovados 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de 
Pelotas (CEEA n° 5747/2015). 

A análise dos dados foi efetuada no programa estatístico GRAPHPAD 
PRISM 5.0 através de ANOVA de uma via, seguida do Teste post hoc de 
Tukey, e os valores foram considerados significativos quando P< 0,05. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Em relação aos níveis séricos de CT, o grupo que recebeu extrato de P. 
cattleianum, assim como o grupo que recebeu Met, apresentou níveis 
significativamente menores quando comparado ao grupo II, demonstrando 
assim um efeito protetor frente ao aumento do CT (Figura 1A). Em relação à 
lipoproteína VLDL, a administração de Met ou extrato de P. cattleianum foi 
capaz de prevenir significativamente o aumento apresentado no grupo II 
(Figura 1B). Acerca dos níveis de LDL, foi possível observar que apenas o 
grupo que recebeu extrato de P. cattleianum apresentou proteção frente ao 
aumento nos níveis dessa lipoproteína ocasionado por DHL+STZ (Figura 1C). 
Sobre os níveis de HDL, houve uma diminuição significativa no grupo II 
comparado ao grupo controle, no entanto, neste parâmetro, o uso de P. 
cattleianum ou Met não foi capaz de prevenir a alteração (Figura 1D) 

Os resultados encontrados no presente estudo corroboram com os 
achados de OLIVEIRA et al. (2018 e 2020) em que a administração de extrato 
de P. cattleianum também foi eficiente em melhorar perfil lipídico como os 
níveis de TG, CT e LDL em modelo animal de SM. Embora os mecanismos por 
trás das ações dos polifenóis encontrados nesse fruto ainda não sejam 
inteiramente elucidados, estudos sugerem que as ações hipoglicêmicas destes 
compostos se devem à sua atividade de inibição de enzimas que digerem 
carboidratos como α-amilase, além de redução da captação de glicose no 
intestino, estimulação de secreção insulínica e proteção às células β-
pancreáticas contra a glicotoxicidade (KIM, KEOGH & CLIFTON, 2016).  

Ademais, estudos sugerem que os compostos fenólicos além de 
estimularem a excreção de ácidos biliares, ainda modulam a expressão de 
proteínas intestinais transportadoras de colesterol e, dessa maneira, 
prevenirem sua absorção (BATISTA et al., 2018). Desta maneira, foi observado 
em nosso estudo que estes compostos foram significativamente eficazes em 
modular positivamente o perfil lipídico do grupo tratado com P. catteianum 
através dos valores séricos de CT e de lipoproteínas, conferido assim ação 
protetora à eventos cardiovasculares. 
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 Figura 1: Efeito do extrato de P. cattleianum nos níveis de colesterol total (A) e das 
lipoproteínas VLDL (B), LDL (C) e HDL (D) em soro de ratos controle e ratos submetidos ao 
modelo experimental de SM. *P<0.05, **P<0.01 e ***P<0.001 comparado ao grupo controle. 
##

P<0.01 e 
###

P<0.001 comparado o grupo II. Met- Metformina, DHL- Dieta hiperlipídica e STZ- 

Streptozotocina. 

 
4. CONCLUSÕES 

O uso de extrato de P. catteianum resultou na prevenção de alterações 
lipídicas encontradas em modelo animal de SM induzida. Sendo assim, 
podemos sugerir o extrato deste fruto como potencial agente terapêutico ou 
preventivo desta importante doença metabólica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM), também conhecido popularmente 
como depressão, é uma patologia psicossomática grave. Essa desordem se 
caracteriza por sintomas como humor deprimido, anedonia, alterações em 
funções neurovegetativas, entre outros. O TDM é o principal contribuinte para o 
suicídio, que é a causa de morte de aproximadamente 800.000 pessoas por 
ano no mundo (OMS, 2018). 

Dentre as alternativas de tratamento está a terapia psicológica e a 
abordagem farmacológica. Contudo, sabe-se que os atuais medicamentos para 
a patologia possuem efeitos adversos significativos, podendo culminar em uma 
baixa adesão ao tratamento. Portanto, busca-se novas alternativas 
terapêuticas. Diante deste quadro destaca-se o mirtilo, o qual contém um 
percentual elevado de antocianinas, como também outros compostos fenólicos. 
As antocianinas conferem aos frutos colorações avermelhadas e azuladas. 
Além disso, são compostos com potencial antioxidante podendo exercer efeito 
neuroprotetor, evitando, por exemplo, a neuroinflamação (SHUKITT-HALE et 
al. 2012). 

Nos últimos anos a inflamação foi relacionada com o TDM (HOWREN et 
al. 2009). Dentre as respostas inflamatórias está o aumento dos níveis de 
citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF)-α. Não 
obstante, constatou-se que o fator apresenta relação com o TDM (DOWLATI et 
al. 2010). Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar os efeitos do 
extrato de mirtilo em camundongos submetidos ao comportamento tipo-
depressivo induzido pelo lipopolissacarídeo (LPS) mediante teste 
comportamental e mensuração dos níveis de (TNF)-α em córtex cerebral, 
hipocampo e estriado 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Preparação do extrato de mirtilo 

Os frutos de mirtilo (Vaccinium virgatum) foram obtidos pela Embrapa Clima 
Temperado. O extrato foi preparado de acordo com a metodologia descrita por 



 
 

BORDIGNON et al. (2009). Os extratos foram filtrados, rotaevaporados e 
liofilizados até a secura. 

2.2 Modelo animal de depressão e protocolo de prevenção com extrato de 
mirtilo 

Utilizou-se camundongos Swiss adultos, mantidos em condições 
experimentais controladas. Esses animais foram divididos em cinco grupos: I 
(controle), II (LPS), III (LPS + fluoxetina 20 mg/kg), IV (LPS + extrato de mirtilo 
100 mg/kg) e V (LPS + extrato de mirtilo 200 mg/kg). Nos primeiros sete dias, 
os animais foram pré-tratados com veículo, fluoxetina ou extrato de mirtilo por 
via oral uma vez ao dia. No sétimo dia também receberam salina ou LPS via 
intraperitoneal (JIANG et al. 2017; SPOHR et al. 2019). No oitavo dia, foram 
submetidos ao teste de suspensão da cauda e em seguida à eutanásia, onde o 
córtex cerebral, hipocampo e o estriado foram coletados para posterior análise 
bioquímica (CEEA nº 32979-2019). 

2.3 Teste de suspensão da cauda 

O teste de suspensão da cauda foi conduzido de acordo com a 
metodologia descrita por STERU et al. (1985) objetivando avaliar o 
comportamento tipo-depressivo. Os camundongos foram suspensos pela 
cauda, cerca de 50 cm do chão, com o auxílio de fita adesiva. O tempo total de 
suspensão foi de seis minutos, consistindo em dois minutos de adaptação e os 
quatro últimos para mensuração de movimentos realizados pelos animais. 

2.4 Níveis do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

A determinação dos níveis de TNF-α nas estruturas cerebrais foi realizada 
utilizando kit de ensaio imunoenzimático (ELISA) adquirido da BD Biosciences. 
A concentração de TNF-α nas amostras foi determinada de acordo com as 
instruções do fabricante e foi expressa como pg/mg de proteína. 

2.5 Análise estatística dos dados 

Os resultados obtidos foram avaliados através de ANOVA de uma via 
seguido do teste de Tukey. A diferença entre os grupos foi considerada 
significativa quando P<0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O teste de suspensão da cauda é muito utilizado na pesquisa de novas 
alternativas terapêuticas para o TDM a fim de avaliar se a nova substância teria 
vantagem em relação aos tratamentos farmacológicos padrões. Observou-se 
no teste de suspensão da cauda (Fig.1) que o grupo LPS obteve um tempo de 

imobilidade maior que o grupo controle. Contudo, em relação aos animais que 
receberam extrato de mirtilo nas doses de 100 mg/kg e 200 mg/kg houve uma 
redução significativa no tempo de imobilidade. Não obstante, constatou-se que 
a maior dose do extrato apresentou redução mais significativa, superando 
inclusive o fármaco fluoxetina utilizado no tratamento do TDM. 
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Figura 1: Efeito do pré-tratamento com fluoxetina ou extrato de  
mirtilo no comportamento tipo-depressivo induzido por LPS obtido  

através do teste da suspensão da cauda. (###) Denota P<0,05  
em comparação com o grupo controle. (**) P<0,01 e (***) P<0,001  

quando comparado com o grupo LPS. 
 

Quanto aos resultados obtidos pela mensuração de TNF-α, observou-se 
que o grupo LPS obteve níveis mais elevados que o grupo controle. Em córtex 
cerebral, a administração de extrato de mirtilo e fluoxetina foram capazes de 
atenuar essa alteração. Já em hipocampo, somente o extrato de mirtilo foi 
eficaz frente à alteração induzida pelo LPS. 

Estas estruturas cerebrais foram escolhidas por estarem envolvidas no 
comportamento emocional, o qual é alterado no TDM. Também existe uma 
relação do TNF-α com o hipocampo, uma vez que ele diminui a neurogênese 
(RÉUS et al. 2015), culminando na redução desta estrutura a longo prazo 
(BELLEAU et al. 2019). Pelo fato de o TNF-α estar envolvido na 
neuroinflamação (SHUKITT-HALE et al. 2012), podemos sugerir que o extrato 
de mirtilo tenha capacidade neuroprotetora, uma vez que reduziu os níveis 
dessa citocina pró-inflamatória em córtex cerebral e hipocampo. No entanto, 
faz-se necessário a realização de novas pesquisas com fim corroborativo. 

 

 
Figura 2: Figura 2: Efeito do pré-tratamento com fluoxetina ou  

extrato de mirtilo nos níveis de TNF no córtex, hipocampo e estriado, em 
modelo experimental tipo-depressivo induzido por LPS.  

(###) Denota P<0,001 comparado com o grupo controle. (**) P<0,01 e  
(***) P<0,001 comparado com o grupo LPS. 
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4. CONCLUSÕES 

       Infere-se que o extrato de mirtilo possibilitou a prevenção do 
comportamento tipo-depressivo, assim como a redução nos níveis da citocina 
de resposta inata (TNF-α), demonstrando efeito neuroprotetor frente ao 
episódio tipo-depressivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma desordem neuropsicológica 
grave e crônica caracterizada por alterações de humor, da função 
neurovegetativa, da percepção, bem como ansiedade e comportamento suicida 
e atinge cerca de 4,4% da população mundial (OMS, 2017). O tratamento para 
o TDM é baseado na combinação de farmacoterapia com a psicoterapia 
(CUIJPERS et al. 2010). Entretanto, sintomas adversos associados aos 
antidepressivos são frequentemente relatados colaborando para a diminuição 
de adesão ao tratamento (BRATS, 2012).  

Estudos demonstraram que genes ligados à resposta anti-inflamatória 
estão bastante alterados em pacientes com TDM (CARVALHO et al. 2014; 
TREADWAY et al. 2019). Ademais, o dano oxidativo está relacionado com a 
morte neuronal por apoptose ou através da agregação de proteínas oxidadas, 
processos que podem resultar na insuficiência de mecanismos estabilizadores 
de humor. Logo, tem sido sugerido que a inflamação crônica e o estresse 
oxidativo podem acompanhar um estado depressivo. Além disso, os sintomas 
do TDM se relacionam com alterações metabólicas como as alterações 
glicêmicas e lipídicas e podem favorecer a obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2 
(TALLBOT; NOUWEN, 2000). 

O mirtilo (Vaccinium virgatum) possui elevado teor em antocianinas que 
têm apresentado benefícios à saúde devido propriedades antioxidantes, que 
atuam contra os radicais livres, bem como anti-inflamatórias. Estudos indicam 
que uma dieta equilibrada associada à um consumo frequente de polifenois 
tem sido eficaz na prevenção de inúmeras patologias, incluindo a prevenção ou 
tratamento de doenças neuropsiquiátricas (DEBOM et al. 2016; SPOHR et al. 
2019). Logo, o mirtilo é um importante composto a ser estudado, visto que o 
sistema estresse/inflamação estão relacionados com a fisiopatologia do TDM.  

Assim, considerando que o TDM é a mais prevalente e uma das mais 
debilitantes desordens neuropsicológicas, além de sua terapia causar muitos 
efeitos adversos, este estudo tem como objetivo investigar o potencial efeito 
protetor do extrato de mirtilo sobre alterações comportamentais e bioquímicas 
séricas em camundongos submetidos a um modelo experimental do tipo-
depressivo induzido por lipopolissacarídeo (LPS). 
 



 
 

 

2. METODOLOGIA 
 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética e Experimentação Animal da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) (CEEA 32979-2019), camundongos 
Swiss machos adultos (60 dias, 40-50 g) foram obtidos e mantidos no Biotério 
Central de Animais da UFPEL. O modelo experimental de comportamento tipo-
depressivo e protocolo de prevenção com extrato de mirtilo teve duração de 
uma semana. Durante sete dias, os animais foram pré-tratados com veículo 
(n=10), fluoxetina (20 mg/kg n=10) ou extrato de mirtilo (100 e 200 mg/kg n=10) 
por via oral uma vez ao dia. No 7° dia de tratamento, eles receberam veículo ou 
LPS (830 μg/kg) via intraperitoneal de maneira a induzir o episódio tipo-
depressivo. No dia seguinte, os animais foram submetidos ao teste do campo 
aberto para avaliar a atividade locomotora dos animais e ao nado forçado para 
avaliar o comportamento tipo-depressivo e em seguida à eutanásia. 

As determinações bioquímicas de glicose, colesterol total, colesterol 
lipoproteínas de alta densidade (HDL) e lipoproteínas de baixa densidade 
(LDL), foram realizadas com amostras de soro usando kits comercialmente 
disponíveis (Labtest® e Bioclin). Os dados foram analisados por ANOVA de 
uma via seguida pelo teste post hoc de Tukey. Um valor de P ≤ 0,05 foi 
considerado como diferença estatisticamente significante. Todos os dados 
foram expressos como média ± erro padrão da média. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na figura 1 é possível observar que o tratamento com extrato de mirtilo foi 
capaz de prevenir o aumento do tempo de imobilidade no teste do nado 
forçado induzido pelo LPS, demonstrando o seu potencial efeito do tipo-
antidepressivo. Além disso, não houve alteração na atividade locomotora em 
nenhum grupo experimental (Figura 1). 
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Figura 1: Atividade locomotora (A) e comportamento tipo-depressivo (B) de 
camundongos induzidos com LPS e tratados com fluoxetina e extrato de mirtilo ### 
P<0,001 diferente do grupo controle e * P<0,05 e *** P<0,001 diferente grupo LPS. 

 
Quanto aos parâmetros bioquímicos, o tratamento com extrato de mirtilo 

(200mg/kg), foi capaz de prevenir a redução dos níveis de glicose induzido pelo 
LPS (Figura 2A). Tal redução pode ser explicada devido a diminuição do 
consumo alimentar pelos animais do grupo LPS nas últimas 24h com 
consequente redução da glicemia. Além disso, a endotoxina bacteriana 



 
 

 

também é responsável por aumentar a glicólise em muitos tipos de células, 
sendo capaz de causar hipoglicemia (BROOKS et al. 2014). 

Por outro lado, o pré-tratamento com fluoxetina ou extrato de mirtilo não 
foram capazes de reduzir o aumento dos níveis séricos de coleterol total 
(Figura 2C) e colesterol LDL (Figura 2D) causado pelo LPS. Em relação aos 
níveis de colesterol HDL, nossos achados demonstraram que o extrato de 
mirtilo foi capaz de prevenir a diminuição dos níveis plasmáticos dessa 
lipoproteína (Figura 2D). Corroborando com este achado, CURTIS et al. (2019) 
constataram que o consumo de uma xícara de mirtilos por dia pelos 
participantes foi capaz de melhorar a função vascular e o status lipídico, com 
redução de 12 a 15% no risco de doença cardiovascular.  

Figura 2: Níveis de glicose (A), triacilgliceróis (B), colesterol total (C) e frações (D e E) 
em soro de camundongos induzidos com LPS e tratados com fluoxetina e extrato de 
mirtilo. #P<0,05, ##P<0,01 diferente do controle, **P<0,01, ***P<0,01 diferente do 

LPS. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível demonstrar o potencial 
protetor do extrato de mirtilo em modelo animal do tipo-depressivo induzido 
pela administração intraperitoneal de LPS. Além disso, esses dados incentivam 
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a possibilidade da utilização do extrato de mirtilo em pacientes com TDM, além 
de fomentar a pesquisa para a utilização deste extrato em outros modelos 
comportamentais a fim de elucidar os seus exatos mecanismos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diabetes Melittus tipo 2 (DM2), segundo a Associação Americana de 

Diabetes, é caracterizada por uma combinação de resistência à ação da insulina 

e resposta secretora de insulina compensatória insuficiente (ADA, 2014). Essa 

doença aumenta consideravelmente o risco de acidente vascular cerebral, 

insuficiência cardíaca, doença arterial obstrutiva periférica e doença 

microvascular, afetando significativamente a expectativa e qualidade de vida, 

além de aumentar o risco de morte (BRASIL, 2019). A DM2 é uma patologia 

multifatorial normalmente associada ao estresse oxidativo, o qual está 

relacionado com as complicações secundárias da DM podendo contribuir com 

danos a biomoléculas como os lipídeos, proteínas e DNA (RAMAKRISHNA e 

JAILKHANI, 2008). O estado hiperglicêmico crônico favorece a manifestação do 

estresse oxidativo a partir do aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e/ou redução da eficácia do sistema de defesa antioxidante 

(PATEL et al., 2016). 

Considerando o papel do estresse oxidativo na patogênese da DM2, 

torna-se interessante a busca por novos compostos que tenham ação 

antioxidante e que possam prevenir as complicações dessa doença metabólica. 

Nesse contexto, destaca-se o Rubus sp., conhecido popularmente como amora-

preta, fruto pertencente à família Rosaceae e gênero Rubus, rico em compostos 

bioativos, principalmente ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas e 

carotenoides (FERREIRA et al., 2010). Esses compostos, individualmente ou 

combinados, possuem alta capacidade antioxidante, e são responsáveis por 

vários benefícios à saúde, como prevenção de distúrbios inflamatórios, doenças 

cardiovasculares e vários tipos de câncer (SKROVANJOVA et al., 2015). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato 

de Rubus sp. sobre os níveis de ERO, mensuração da lipoperoxidação e 
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atividade da enzima antioxidante catalase (CAT) em estriado de ratos 

submetidos ao modelo experimental de DM2. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do protocolo experimental, ratos Wistar adultos machos, 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

foram divididos em 4 grupos: (I) controle; (II) DM2 + água; (III) DM2 + metformina 

e (IV) DM2 + Rubus sp. Com exceção do grupo (I), os animais receberam dieta 

hiperlipídica (DHL) por três semanas seguida de dose única de estreptozotocina 

(STZ) (35 mg/kg via intraperitoneal) para indução da DM2. Os grupos III e IV 

receberam metformina (250 mg/kg) e extrato hidroalcóolico de frutos de Rubus 

sp. (200 mg/kg), respectivamente, pela via intragástrica, uma vez ao dia durante 

todo protocolo experimental, já os grupos I e II receberam água. Todos os 

procedimentos realizados foram autorizados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas (CEEA n° 

4757/2015). Após esse período experimental, os animais foram eutanasiados, o 

cérebro removido para separação do estriado, que foi então homogeneizado em 

tampão adequado para as análises bioquímicas. Os níveis de ERO foram 

avaliados conforme metodologia descrita por ALI et al. (1992). A lipoperoxidação 

foi avaliada pela determinação dos níveis de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), de acordo com ESTERBAUER e CHEESEMAN (1990). 

E por fim, a atividade da enzima CAT foi avaliada de acordo com AEBI (1984). 

Os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism 5, por ANOVA 

de uma via seguida de teste post hoc de Tukey, considerando P<0,05 como 

diferença significativa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 1 estão representados os níveis de ERO, TBARS e atividade da 

enzima CAT em estriado cerebral dos ratos. É possível visualizar que houve um 

aumento nos níveis de ERO no grupo (II) comparado ao grupo controle. Por outro 

lado, o uso de metformina e extrato de Rubus sp. foi eficaz em prevenir esse 

aumento (Fig 1A). Na figura 1B, pode-se observar um aumento nos níveis de 

TBARS no grupo (II) e a prevenção desse aumento com o uso de metformina e 

extrato de Rubus sp. Em relação a atividade da enzima CAT, houve uma 

diminuição no grupo de animais diabéticos sem tratamento (II), porém, nos 

grupos que receberam metformina e extrato de Rubus sp a diminuição da 

atividade foi prevenida. 

Entre vários tipos de complicações associadas ao estresse oxidativo 

induzido por DM2, as mais importantes são as complicações cardiovasculares, 

neuropatia e nefropatia. O malondialdeído (MDA) é formado como resultado da 

lipoperoxidação, importante dano causado à membrana das células devido ao 



 

excesso de ERO. O MDA reage como ácido tiobarbitúrico e, com isso, os níveis 

de TBARS podem ser usados para medir a extensão do dano oxidativo a lipídeos 

(REHMAN e AKASH, 2017). Ao prevenir o aumento dos níveis de TBARS, o 

extrato de Rubus sp. demonstrou uma importante atividade antioxidante. Um 

estudo realizado por DE SOUZA et al. (2014) demonstrou que a atividade 

antioxidante total de diversos frutos vermelhos estava correlacionada ao seu 

conteúdo fenólico. Vale destacar que, dentre os frutos avaliados, Rubus sp. 

demonstrou a maior atividade antioxidante e mais elevado conteúdo fenólico, 

como flavonoides, antocianinas e carotenoides (DE SOUZA et al., 2014). Em 

outro estudo, realizado por IRUDAYARAJ et al. (2012), o extrato das folhas de 

Toddalia asiatica (TALEe) demonstrou importante efeito hipoglicemiante e 

antioxidante pois aumentou a atividade de enzimas antioxidantes, dentre elas a 

CAT. A avaliação fitoquímica de TALEe mostrou a presença de alcaloides, 

terpenoides, cumarinas, flavonoides e outros compostos fenólicos 

(IRUDAYARAJ et al., 2012). Diante desses resultados, entende-se que os efeitos 

do extrato de Rubus sp. na prevenção do aumento dos níveis de ERO e TBARS 

e no reestabelecimento da atividade da enzima CAT em estriado de animais com 

DM2 induzida por DHL e STZ, deve-se à sua composição fenólica. 

 Figura 1: Efeito do extrato de Rubus sp. nos níveis de ERO (A), TBARS (B) e atividade 

da enzima CAT (C) em estriado de ratos controle e ratos submetidos ao modelo experimental 

de DM2. Dados expressos como média ± erro padrão (n=4-9). *P<0,05 e ***P<0,001 

comparado ao grupo controle. #P<0,05, ##P<0,01 e ###P<0,001 comparado o grupo 

DM2/veículo. ANOVA de uma via seguida de teste post hoc de Tukey. CAT- catalase, CT- 

controle, DHL- dieta hiperlipídica, ERO- espécies reativas de oxigênio, Met- metformina, STZ- 

estreptozotocina e TBARS- substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados nesta pesquisa demonstram que o extrato de 

Rubus sp. foi eficaz em proteger contra o estresse oxidativo induzido em estriado 

no modelo animal de DM2. Com isso, podemos concluir que Rubus sp. possui 

importante atividade antioxidante, podendo vir a ser um potencial tratamento 

preventivo contra DM2 e suas complicações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Proteases fibrinolíticas são enzimas que degradam a fibrina principal 
componente do coágulo sanguíneo. Essas enzimas podem ser produzidas por 
microrganismos e tem o potencial de inibir a coagulação sanguínea. Os fungos 
demonstraram ser uma boa fonte dessas enzimas, com possibilidade de 
produção em larga escala, facilitando a produção e a purificação deste 
bioproduto. Nos últimos anos, tem sido dada especial atenção à produção, 
avaliação da toxicidade aguda, genotoxicidade e citotoxicidade em diferentes 
linhagens celulares de enzimas fibrinolíticas que têm um alto potencial de 
degradar o coágulo de fibrina usando o gênero Mucor, especialmente a espécie 
Mucor subtilissimus (NASCIMENTO et al., 2015, 2017; SILVA et al. 2019). 

A utilização de métodos coagulômetros para avaliação da atividade 
anticoagulante de proteases, baseiam-se na formação do coágulo de fibrina, que 
pode ser visualizado no tubo, através das técnicas manuais, ou detectado 
fotometricamente, através dos aparelhos denominados coagulômetros. Os 
métodos coagulométricos avaliados são: Tempo de Protrombina (TP), tempo de 
Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa), Tempo de Trombina (TT), pesquisa de 
anticoagulante circulante, dosagem de fibrinogênio e dosagem de fatores 
(ZAGO, 2013). Dessa forma, o presente trabalho visa compreender a avaliação 
do TTPa, TT e TP sobre o plasma tratado com uma serino protease produzida 
pelo Mucor subtillissimus UCP 1262. 

 
2. METODOLOGIA 

 

2.1 Obtenção da protease fibrinolítica 
O microrganismo utilizado para a produção da enzima foi o fungo 

filamentoso Mucor subtilissimus UCP 1262 (SISGEN AA30B0B). A preparação 
do inóculo, a produção da enzima fibrinolítica por fermentação em estado sólido 
e a extração enzimática foi realizada conforme descrito por NASCIMENTO et al. 
(2015). Quanto a purificação a mesma foi realizada por cromatografia de troca 
iônica DEAE-Sephadex A50 de acordo com NASCIMENTO et al. (2017). 
2.2 Determinação dos tempos de coagulação 
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Os tempos de TP e TTPa foram realizados em um coagulômetro semi-
automático BFT II. Foi utilizado um plasma padrão para os testes fornecido pelo 
próprio fabricante. Os controles dos ensaios de TP e TT foram realizados com 
20μL e 50μL de solução salina (NaCl, 0,9%) e 100μL de plasma, incubados por 
60 segundos, com subsequente adição de 50μL do reagente RecombilPlastin 
2G. O controle do ensaio de TTPa foi realizado com 20μL e 50μL de solução 
salina, 100μL de plasma e 50μL do reagente para TTPa (APTT-SP (liquid)), 
incubado por 180 segundos e subsequente adição de 50 μL de cloreto de cálcio 
0,025M. Para avaliação do efeito anticoagulante, a protease fibrinolítica 
purificada foi utilizada em diferentes concentrações de 0,5mg/mL, 1mg/mL, 
1,5mg/mL, 2mg/mL e 2,5mg/mL. Os ensaios foram realizados em triplicata e os 
resultados expressos em função de R (razão tempo de coagulação da amostra 
sobre o tempo de coagulação do controle). Para a avaliação do TT foi utilizada 
a formação de trombos in vitro conforme a metodologia de WANG et al. (2011) 
com algumas modificações. Primeiramente 50 µL da protease fibrinolítica (1 
mg/mL) foi colocada em contato com 100 µL de trombina (20 U/mL) por 5, 10 e 
30 min, logo após esse período, cada tempo teve a solução transferida para 
eppendorfs (2 mL) contendo uma mistura de 400 µL de 150 mM de Tris-HCl- 
NaCl pH 7,75, 100 µL de tampão fosfato de 245 mM pH 7,0 e 0,72% de 
fibrinogênio bovino, sendo colocado em banho maria a 37ºC até observação da 
formação do coágulo de fibrina. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade anticoagulante foi avaliada através dos tempos de 
coagulação: TTPa para a avaliação da via intrínseca e TP presente na via 
extrínseca. Os ensaios mostraram que a protease fibrinolítica produzida pelo 
Mucor subtilissimus UCP 1262 promoveu um tempo prolongado significativo 
sobre o tempo de coagulação do TP conforme o aumento da concentração da 
enzima (Figura 1A). Curva semelhante foi obtida graficamente pela serino 
protease extraída das folhas de Leucas indica, a lunatrombase, que em uma 
concentração de 500 nM aumentou significativamente o TP (GOGOI, et al., 
2018). O TP mede os fatores envolvidos na via extrínseca e na via comum (FVII, 
X, II e Fibrinogênio), sendo independente da via intrínseca.  

 

 
 

Figura 1A - Tempo de protrombina (TP) em função da concentração da protease 
fibrinolítica (mg). R = Relação entre o tempo de coagulação da enzima e o tempo 
de coagulação de controle. Figura 1B - Tempo de protrombina (TP) da protease 



 
 

fibrinolítica em função do tempo (minutos). R = Relação entre o tempo de 
coagulação da enzima e o tempo de coagulação de controle. Figura C - Tempo 
de tromboplastina parcial ativada (TTPa). R = Relação entre o tempo de 
coagulação da amostra e o tempo de coagulação de controle. 
 

Foi utilizada a concentração de 1 mg/mL para se verificar o 
acompanhamento da atividade da protease fibrinolítica sobre o TP no plasma 
sanguíneo ao longo do tempo (Figura 1B). Nesse ensaio de TP pode ser 
observado que a serino protease prolongou o tempo de coagulação até os 7 
primeiros minutos, passado esse período houve uma razão constante do tempo, 
não tendo mais efeito da enzima com relação ao tempo. No ensaio TTPa, a 
enzima praticamente não prolongou o tempo de coagulação, mesmo com o 
aumento da concentração da enzima como pode ser observado na Figura 1C. 
Resultados semelhantes foram observados por GOGOI et al. (2018) onde a 
serino protease extraída das folhas de Leucas indica não afetou o TTPa, o que 
mostra que a protease fibrinolitica produzida pelo Mucor subtilissimus UCP 1262 
não tem quaisquer efeito sobre a via intrínseca e via comum da coagulação 
sanguínea. 

No TT foi avaliada se a enzima produzida pelo Mucor subtilissimus UCP 
1262 alteraria o tempo necessário para a formação do coágulo após a adição da 
trombina. Dessa forma foi verificada que em todos os tempos de contato com a 
trombina, seja 5, 10, ou 30 minutos não houve qualquer interferência sobre a 
ação da trombina ou do fibrinogênio sobre a formação dos trombos.Dessa forma, 
como somente o TP entre todos os estudados foi que sofreu alteração, no caso 
um prolongamento do seu tempo sugerindo que a protease fibrinolítica em 
estudo afeta a via extrínseca da coagulação.  

Nossos resultados indicam que a serino protease produzida pelo Mucor 
subtilissimus UCP 1262 pode bloquear a ativação da cascata de coagulação 
inibindo a interação com o fator VII, sabe-se que esse fator é secretado pelos 
hepatócitos na sua forma de zimogênio sendo conhecido como gene da proteína 
2 de ligação ao ácido hialurônico (HABP2), trata-se de uma serino protease 
plasmática circulante e que possui diversos efeitos na hemostasia, biologia 
vascular, inflamação e câncer e que uma vez ativado ele pode ser inibido por 
vários inibidores de proteases circulantes (BYSKOV et al., 2020) e como 
demonstrado no nossos estudos pela serino protease produzida pelo Mucor 
subtilissimus UCP 1262. Já se tem conhecimento da ação hidrolítica da protease 
semelhante a plasmina, ou seja atuando diretamente sobre a fibrina 
(NASCIMENTO et al., 2017) entretanto, alguns dos seus comportamentos 
diferem quanto a plasmina em condições fisiológicas, pois a enzima fibrinolitica 
estudada degrada especificamente a fibrina, e não os outros componentes 
sanguíneos como o fibrinogênio, fator V e fator VIII que são degradados pela 
plasmina. Dessa forma, a enzima fibrinolítica não altera o tempo de trombina 
(TT) no qual é influenciado pela concentração de fibrinogênio e pela presença 
de inibidores da fibrino formação (BYSKOV et al., 2020).  

 
4. CONCLUSÕES 



 
 

Dessa forma foi possível observar que a serino protease obtida pelo 
Mucor subtilissimus UCP 1262 promoveu um tempo prolongado significativo 
sobre o tempo de coagulação do TP conforme ocorria o aumento da 
concentração da enzima, porém a serino protease não provocou quaisquer tipo 
de alteração no TT e TTPa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A hipermetioninemia é um erro inato do metabolismo caracterizado pelo          

acúmulo tecidual e plasmático do aminoácido metionina (Met) e de seus           
metabólitos como a metionina sulfóxido (MetO) (MUDD, 2011). Nessa doença,          
os pacientes podem apresentar sintomas variados, especialmente alterações        
neurológicas e hepáticas. Além disso, recentemente o nosso grupo de          
pesquisa demonstrou que os rins sofrem alterações oxidativas após a          
administração de Met e/ou MetO (SOARES et al., 2016). Ademais, o rim            
participa como principal regulador das concentrações plasmáticas de        
aminoácidos (GUEUTIN, 2020). 

Embora os mecanismos envolvidos na fisiopatologia dessa desordem        
ainda não estejam completamente esclarecidos, diversos estudos recentes têm         
demonstrado o envolvimento do sistema colinérgico, purinérgico e inflamatório         
além da presença de estresse oxidativo na patogênese da hipermetioninemia          
(STEFANELLO, 2009 ; SOARES, 2020). 

Nesse contexto, compostos isolados de produtos naturais com ação         
antioxidante podem ser alvos promissores no manejo clínico e prevenção das           
alterações encontradas em pacientes hipermetioninêmicos. Dessa maneira,       
destaca-se o ácido tânico, um polifenol hidrolisado com sua atividade          
extensamente retratada na literatura, variando de capacidade neuroprotetora        
(GERZSON et al., 2019; LUDUVICO et al., 2020), antitumoral (BONA, 2019) e            
principalmente antioxidante (ANDRADE, 2005 ; GULÇIN, 2010). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito preventivo do ácido            
tânico frente a alterações em marcadores de estresse oxidativo nos rins de            
ratos submetidos ao protocolo experimental de hipermetioninemia aguda. 
 

2. METODOLOGIA 
2.1.  Animais 

Foram utilizados ratos Wistar obtidos do Biotério Central da UFPel, os quais            
foram mantidos em ambiente com temperatura (20-24ºC) e umidade (40-60%)          
controladas, água e alimento ad libitum e ciclo claro/escuro de 12 h. Todos os              
procedimentos envolvendo os animais foram aprovados pelo Comissão de         
Ética em Experimentação Animal da UFPel (CEEA 3527). 



 
 

 

2.2.  
Modelo experimental de hipermetioninemia e tratamento com ácido tânico 

Os ratos receberam ácido tânico (30 mg/kg por via intragástrica) ou água por             
7 dias e após foram divididos em 4 grupos experimentais: grupo I - controle,              
grupo II - ácido tânico 30 mg/Kg, grupo III - Mix (Metionina 0,4 g/Kg e Metionina                
sulfóxido 0,1 g/Kg) e grupo IV - ácido tânico 30 mg/Kg + Metionina 0,4 g/Kg e                
Metionina sulfóxido 0,1 g/Kg. Aos 29 dias de vida, os ratos dos grupos III e IV                
receberam uma injeção subcutânea de Met + MetO após o pré-tratamento com            
ácido tânico e os do grupo I e II receberam salina. Três horas após as               
administrações dos aminoácidos ou salina os animais foram submetidos à          
eutanásia e os rins foram dissecados e armazenados para as posteriores           
análises bioquímicas. 

 
2.3. Avaliação de marcadores de estresse oxidativo 

Os rins foram homogeneizados em tampão fosfato de sódio 20 mM           
contendo 140 mM de KCl (pH 7,4) e centrifugados a 3500 rpm por 5 min. O                
sobrenadante foi utilizado para avaliar os seguintes parâmetros: níveis de          
espécies reativas de oxigênio (EROS) (ALI et al., 1992) e níveis de substâncias             
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (ESTERBAUER & CHEESEMAN,        
1990). Também foi analisada a atividade da enzima antioxidante superóxido          
dismutase (SOD) (MISRA & FRIDOVICH, 1972). 

 
2.4. Análise estatística dos dados 

Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguido do teste de             
Tukey. A diferença entre os grupos foi considerada significativa quando          
P<0,05. Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como demonstrado na Figura 1, os níveis de EROS (P <0,001) e TBARS            
(P <0,05) foram significativamente aumentados no grupo Mix (Met + MetO),          
entretanto o pré-tratamento com ácido tânico foi capaz de prevenir o aumento            
de EROS (P <0,01). Além disso, a atividade da SOD foi diminuída           
significativamente no grupo Mix (P <0,01), porém o pré-tratamento com ácido          
tânico preveniu essa diminuição ( P<0,05). 

 
 
 



 
 

 
Figura 1: Efeito do pré-tratamento com ácido tânico (AT) 30 mg/kg sobre os níveis de espécies reativas 
de oxigênio (EROS) (A), peroxidação lipídica (TBARS) (B) e atividade da enzima superóxido dismutase 
(SOD) (C) em rins de ratos jovens submetidos ao modelo experimental de hipermetioninemia aguda. 
#P <0,05; ###P <0,001 diferente do grupo controle. ** P<0,01 diferente do grupo Mix (Met + MetO). 
 

Cabe salientar que o tecido renal pode ser diretamente afetado por           
elevadas concentrações de aminoácidos, como encontrado na       
hipermetioninemia, uma vez que este é responsável pela eliminação de          
produtos formados durante o metabolismo dos aminoácidos. Sendo assim, é          
de extrema importância que novos agentes com potencial terapêutico sejam          
capazes de proteger os rins contra os danos causados pela hipermetioninemia. 

Além disso, assim como encontrado no presente trabalho, diversos         
estudos já relataram o envolvimento do estresse oxidativo na patogênese de           
doenças renais crônicas (DAENEN, 2019). Nesse sentido, o efeito protetor do           
ácido tânico frente ao estresse oxidativo causado pela Met+MetO é de extrema            
importância, uma vez que auxilia a restabelecer a homeostase renal e prevenir            
a evolução para alterações mais graves. A capacidade do ácido tânico já é bem              
estabelecida na literatura (BASU, 2018), e além disso já foi demonstrado que o             
ácido tânico é capaz de proteger os rins de danos oxidativos causados pelo             
anticarcinogênico cisplatina (AKOMOLAFE, 2014). 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o ácido tânico           
preveniu o aumento de EROS e a diminuição da atividade da SOD decorrentes             
do acúmulo de metionina e metionina sulfóxido. Sendo assim, pode ser           
considerado um importante alvo na prevenção de alterações renais presentes          
em pacientes hipermetioninêmicos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Erros inatos do metabolismo (EIMs) são um grupo de distúrbios          
metabólicos hereditários causados por mutações em genes específicos que         
levam à redução ou até mesmo ausência na síntese de proteínas ou enzimas.             
Essas alterações estão relacionadas com desequilíbrio na homeostase tecidual         
associadas a diferentes vias metabólicas (SCATURRO et al., 2013). 

Os EIMs foram classificados em diferentes categorias, e uma classe          
desses distúrbios são caracterizados por uma deficiência em algum aminoácido          
específico, denominando-se aminoacidopatias. Dentre as aminoacidopatias é       
possível destacar três que possuem uma incidência e relevância clínica maior:           
fenilcetonúria (PKU), doença do xarope de bordo (DXB) e homocistinúria          
(HCU) (WASIM et al., 2017). 

Na PKU ocorre um defeito na enzima fenilalanina hidroxilase (PAH),          
tornando-a incapaz de metabolizar a fenilalanina, gerando níveis altíssimos         
deste aminoácido, o que pode acarretar em complicações neurológicas se não           
for tratada (MITCHELL et al., 2011). 

Na DXB ocorre uma deficiência da atividade do complexo da          
desidrogenase dos α-cetoácidos de cadeia ramificada (CACR) que afeta o          
metabolismo dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (BCAAs),        
aumentando muito seus níveis séricos, gerando algumas complicações como         
falha no desenvolvimento, alterações neurológicas e dificuldade na alimentação         
(BLACKBURN et al., 2017) 

A HCU é causada pela deficiência da enzima cistationina β-sintase           
(CBS), levando a um acúmulo anormal de homocisteína e seus metabólitos           
(como a metionina) no sangue e na urina, chegando a níveis 100 vezes             
maiores que o normal desses aminoácidos, podendo levar a complicações          
neurológicas e hepáticas (ANSARI et al., 2014). 

Dessa forma, frente ao exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma            
revisão bibliográfica sobre abordagens terapêuticas inovadoras para as        
aminoacidopatias supracitadas. 
 

2. METODOLOGIA 
 



 
 

 
Foi realizada uma revisão bibliográfica, sendo analisados artigos        

científicos de periódicos nas bases de dados Medline, PubMed e Google           
acadêmico. Foram selecionadas referências dos anos de 2014 a 2020 e que se             
enquadraram nos nossos objetivos. Foram usados os descritores: erros inatos  
do metabolismo, aminoacidopatias, fenilcetonúria, doença do xarope de bordo,         
homocistinúria, tratamento, terapia. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados 25 artigos. Desses, foram selecionados 3 artigos pois          
apresentavam novas alternativas terapêuticas para as aminoacidopatias       
fenilcetonúria, doença do xarope do bordo e homocistinúria. 

Um estudo conduzido por Isabelle e colaboradores (2018) teve o objetivo           
de desenvolver uma cepa bacteriana sintética (SYNB1618), utilizando o         
genoma da Escherichia coli Nissle como molde, com a capacidade de           
expressar genes que codificam enzimas metabolizadoras de fenilalanina para         
ser usada como um probiótico com atividade controlada no tratamento da PKU            
(ISABELLA et al., 2018).  

A cepa sintética, SYNB1618, foi administrada ao modelo de camundongo          
PAH enu2/enu2 PKU (modelo de fenilcetonúria), onde a cepa reduziu a           
concentração de fenilalanina no sangue dos animais em 38% em comparação           
com o controle, independentemente da ingestão de proteínas na dieta. A cepa            
também foi administrada em macacos cynomolgus saudáveis, onde se         
observou que ela foi capaz de diminuir os níveis séricos de fenilalanina após             
um desafio alimentar com esse aminoácido por via oral (ISABELLA et al.,            
2018). 

Outro estudo analisado utilizou o fenilbutirato de sódio, um fármaco para           
tratar distúrbios do ciclo da uréia, em pacientes com formas variadas de DXB             
(BURRAGE et al., 2014). Foi demonstrado que esse fármaco reduziu o nível de             
BCAAs dos pacientes tratados, pois foi capaz de ativar uma subunidade           
previamente inativada da enzima CACR, diminuindo as complicações dessa         
doença nos pacientes (BURRAGE et al., 2014). 

O terceiro estudo analisado criou uma terapia enzimática promissora, que          
utiliza uma versão modificada da CBS humana, a OT-58, que não possui um             
sítio regulador, permitindo que a atividade catalítica da enzima funcione com           
mais precisão e sem interrupção, teoricamente aumentando a capacidade da          
enzima ao metabolizar a homocisteína (BUBLIL et al., 2019). 

Além disso, foi realizado um teste pré-clínico em modelos de camundongo           
knockout para CBS (KO), onde a OT-58 foi capaz de reduzir o nível de Hcy a                
um nível similar aos camundongos controles, e foi capaz de manter 100% dos             
camundongos KO tratados continuamente vivos, onde nenhum dos        
camundongos KO tratados com veículo sobreviveram (BUBLIL et al., 2019). 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 



 
 

 
Devido às informações apresentadas acima, é possível concluir que         

mesmo as aminoacidopatias sendo doenças subdiagnosticadas e com poucas         
opções de tratamento, diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de            
desenvolver novas opções terapêuticas para pessoas que sofrem com esses          
distúrbios, e os resultados parecem promissores no que tange a farmacoterapia           
dos EIM. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As infeções fungicas são causadas por fungos patogênicos que acometem 

animais e principalmente seres humanos. Esses fungos filamentosos possuem 

a capacidade de invadir estruturas queratinizadas, como pele, cabelos e unhas 

como fonte de nutrição (KHURANA; SARDANA; CHOWDHARY, 2019). Dentre 

os fungos causadores de dermatofitoses em humanos, o fungo filamentoso T. 

rubrum (Trichophyton rubrum) é o principal causador de infecções cutâneas de 

pés, unhas e corpo (ANTUORI et al., 2019). 

As dermatófitoses são frequentemente superficiais, porém podem se 

tornar graves quando associada à outros problemas de saúde (BONGOMIN et 

al., 2017), atuando na piora do prognóstico do paciente, onde ocorre a 

disseminação dessa patologia dependendo da área do corpo infectado e do 

estado imunológico do hospedeiro.  

Os pacientes com o sistema imunológico debilitado, geralmente sofrem 

com dermatofitoses invasivas e profundas, embora essa infecção seja rara, ela 

pode ser fatal. Ao invadir o tecido, os patógenos alcançam camadas profundas, 

como a derme e a hipoderme e se disseminam, pela proximidade dessas 

camadas, nos linfonodos, cérebro e corrente sanguínea (LANTERNIER et al., 

2013).  



 
 

O processo inflamatório é uma resposta utilizada para defender o 

organismo contra os patógenos, onde a inflamação é uma tentativa de proteção, 

na qual o organismo vai tentar eliminar os patógenos. Esse processo inicia-se 

com a ativação de fosfolipases, que degradam os lipídios da membrana celular 

liberando ácido araquidônico e mediadores inflamatórios, como as citocinas 

(QUINTANS et al., 2019). 

As citocinas são um grupo amplo de proteínas de sinalização que são 

produzidas por células imunes em áreas lesadas, atuando nas células vizinhas 

ou nas próprias células que os produzem. Dentre as citocinas, podemos citar as 

interleucinas (IL) que também são proteínas produzidas e secretadas por células 

do sistema imune, que atuam na comunicação celular e no combate a infecção. 

 
2. METODOLOGIA 

 

2.1 Co-cultivo  

Foi utilizada a linhagem de monócito humano denominada de THP-1, 

diferenciada em macrófago utilizando 12,5 ng/mL de forbol 12-miristato 13-

acetato (PMA) em 24h de cultivo em meio RMPI 1640 suplementado com 10% 

de soro bovino fetal com antibióticos (Penicilina-estreptomicina na concentração 

de 100 unidades de penicilina e 100 mg/mL estreptomicina e canamicina foi 

cultivada em estufa contendo 5% de CO2 na temperatura de 37º C.  

O cultivo da linhagem de T.rubrum foi realizado em meio de cultura 

Sabouraud Dextrose agar por 15 dias a 28º C, segundo os métodos previamente 

descritos por (FACHIN et al., 2006). A solução de conídios foi preparada na 

concentração 1x107 conídio/mL em hematímetro, em seguida foram incubadas 

em 50 mL de meio Sabourad líquido e foram incubados num agitador orbital por 

7h para germinação dos conídios (CANTELLI et al., 2017).  

Os dois organismos (macrófagos e T. rubrum) foram reunidos e mantidos 

em estufa de CO2 5% a 37ºC por 24 h. Após o período de incubação, o 

sobrenadante foi utilizado para realizar a quantificação das interleucinas. 



 
 

2.2 Quantificação de interleucinas  

A quantificação da IL-17E e IL-1β foi realizada em duplicata em dois 

experimentos independentes com o kit ELISA Development Mini TMB EDK 

(PeproTech), segundo recomendações do fabricante e como descreve (BOMFIM 

et al., 2017). A análise estatística dos dados foi Pared t test, realizada no 

programa prisma.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 descreve a quantificação das interleucinas IL-17E e IL-1β, onde 

podemos observar que houve maior liberação de IL-1 β maior durante o co-

cultivo, quando comparado com o cultivo de macrófagos (controle). Para o IL-

17E não foi observado diferença de liberação entre o co-cultivo e o controle. 

 

Figura 1 - Quantificação da liberação de IL-1β (A) e IL-17 E (B) no co-cultivo 
(CO)comparado ao controle THP-1 durante 24h 

 

A IL-1β atua na amplificação da resposta pró-inflamatória durante a 

infecção por vários patógenos, afim de defender  o hospedeiro (CHU et al., 2016) 

e também é importante para tornar mais lento o desenvolvimento das hifas 

fungicas, protegendo os macrófagos (YOSHIKAWA, YAMADA; DE ALMEIDA, 

2015). 

Já a IL-17 E desempenha um papel de proteção nos tecidos de barreiras 

do hospedeiro, recrutando os neutrófilos, monócitos e macrófagos (CONTI; 



 
 

GAFFEN, 2016). Sugerimos que não encontramos diferença entre as condições 

estudadas, pois essa citocina é chave para a homeostase imune e para a defesa 

do hospedeiro em tecidos superficiais (SPARBER et al., 2018) e neste caso 

estamos simulando uma infecção sistêmica. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A maior liberação de IL-1 β durante o co-cultivo de macrófagos com T. 

rubrum mostrou a ativação do sistema imune. Através do uso do co-cultivo foi 

possível estabelecer um modelo de infecção sistêmica causada por T .rubrum. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A prática de uma alimentação saudável atualmente demanda de produtos 
funcionais, aos quais proporcionam benefícios ao organismo e desempenham 
funcionalidades relevantes, que o inserem na lista de alimentos de grande 
interesse ao campo da saúde humana (SANTOS ET AL, 2019).  

A kombucha é uma bebida fermentada elaborada, a partir de chá verde e 
açúcar de diversas fontes, acrescido de uma colônia simbiótica de bactérias 
destacando as Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Bacterium 
gluconicum, Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus e as leveduras 
Schizosaccharomyces pombe, Saccharomycodes ludwigii, Kloeckera apiculata, 
Hanseniaspora guilliermondii, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces 
bailii, Torulaspora delbrueckii, Brettanomyces bruxellensis, Brettanomyces 
lambicus, Brettanomyces custersii e Candida stellate (SANTOS;NÓBREGA, 
2019). 

A composição deste probiótico consiste em resíduos metabólitos, como 
ácido glucurônico (responsável pela desintoxicação das células), ácido 
hialurônico ( responsável pela elasticidade natural de nossa pele), ácido acético, 
ácido láctico, ácido fólico, aminoácidos, ferro e vitaminas do complexo B 
(SANTOS;NÓBREGA, 2019). 

O processo funcional da bebida se deve ao fato dos microrganismos 
consumirem o açúcar e a cafeína do chá, transformando-o em uma bebida 
naturalmente gaseificada repleta de vitaminas e enzimas, probióticos e ácidos 
orgânicos altamente benéficos à saúde (SANTOS;NÓBREGA, 2019). 

 

2. OBJETIVO 

Identificar na literatura científica a descrição dos benefícios do chá de 
Kombucha para a saúde humana, bem como sua atuação em células 
cancerígenas.  

3. METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da literatura, 
redigida no período de maio a julho de 2020, utilizando artigos disponíveis nas 
bases de dados Google Acadêmico, SciELO, BVS, LILACS e BDENF. Para a 



 
 

busca, utilizou-se dos descritores disponíveis no Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS): Alimento Funcional; Chá de Kombucha; Probióticos; Saúde. 

Como critério de inclusão, recuperaram-se os artigos publicados no período 
de 2016 a 2020, disponíveis gratuitamente para leitura na íntegra, na língua 
portuguesa, inglesa ou espanhola e que abordassem a correlação da Kombucha 
com a saúde humana. Como critérios de exclusão, foram eliminados estudos 
que não abordassem os assuntos Kombucha para saúde humana e artigos em 
duplicidade.  

O processo de seleção foi dividido em três fases: a primeira referente à 
leitura dos títulos, a segunda relativa à leitura dos resumos escolhidos 
anteriormente e a terceira etapa realizado à leitura na íntegra dos artigos 
selecionados na segunda fase. Ao final, estudos selecionados foram explorados 
na íntegra para obtenção de dados para discussão.  

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca nas bases de dados identificaram 133 publicações, a qual a partir 
dos critérios da pesquisa, apenas sete artigos foram selecionados para 
corresponder a amostra, pois se enquadravam nos objetivos e métodos do 
estudo.   

A exclusão dos 126 artigos se justifica pelo fato de grande parte dos 
estudos não estar relacionada aos benefícios do probiótico a saúde humana, 
retratavam apenas a composição e técnicas de preparo, correspondiam a 
descrição de outro probiótico, bem como não estavam disponíveis gratuitamente 
para leitura.  

A atuação deste probiótico está ligada diretamente ao equilíbrio 
gastrointestinal e consequentemente, ao melhoramento do sistema imunológico 
do indivíduo, especialmente por conter uma carga considerada de bifidobactérias 
(bactérias benéficas ao organismo), capazes de prevenir doenças como 
colesterol, diarreias e inclusive o câncer (BRUSCCHI; SOUSA; MODESTO, 
2018; SANTOS; NÓBREGA, 2019).  

Somado a isso, o chá da Kombucha é eficaz contra bactérias entéricas 
patogênicas, a exemplo da Escherichia coli, Shigella 
dysenteriae, Salmonella Typhi e Vibrio cholera, pois contém ácidos orgânicos, 
como os ácidos glucurônico, glucônico, DSL, ascórbico, acético e succínico 
(KAEWKOD; BOVONSOMBUT; TRAGOOLPUA, 2019). 

É valido considerar que a microbiota do organismo humano desempenha 
papel relevante na saúde, prevenindo o organismo de infecções oportunas e 
malassezias, bem como auxiliando no tratamento da obesidade (BRUSCCHI; 
SOUSA; MODESTO, 2018). Contudo, bebidas funcionais podem fazer com que 
este processo se torne ainda mais eficiente e benéfico.  

Em se tratando da atuação do probiótico em células cancerígenas, uma 
pesquisa revelou que o extrato de Kombucha, por afetar os principais genes na 
via da apoptose, reduz a quantidade de divisão celular, levando à inibição do 



 
 

desenvolvimento do tecido canceroso, especialmente na concentração de 75% 
do extrato após 72 horas (SHABANI; BOSTANABAD; SALEHIPOUR, 2018). 

Corroborando, no estudo de KIM ET AL (2016), as atividades biológicas da 
Kombucha inibiram significativamente o crescimento de células de câncer de bexiga, 
T-24 e 5637, demonstrando que o chá é uma bebida funcional e eficaz. Outro estudo 
observou que a Kombucha demonstrou toxicidade em células cancerosas 
colorretais Caco-2, indicando efeitos positivos contra o câncer (KAEWKOD; 
BOVONSOMBUT; TRAGOOLPUA, 2019). 

A difusão das propriedades da Kombucha tem se expandido pelo mundo, 
destacando o efeito protetor para doenças cardiovasculares, hepáticas, 
metabólicas, artrite, constipação e câncer, além de atrair o interesse de mais 
pesquisadores da área da saúde humana (SANTOS ET AL, 2019). Desta forma, 
pode-se afirmar que o consumo de bebidas ricas em antioxidantes, protegem o 
corpo humano de radicais, retardando o progresso de muitas patologias (LOBO; 
DIAS; SHENOYE, 2017).  

 
5. CONCLUSÕES 

 

 A presente pesquisa descreveu os benefícios do chá de Kombucha, 

destancando ser uma bebida funcional capaz de trazer efeito terapêutico 

considerável para doenças, assim como benefícios gerais para a saúde humana.  

A eficiência do probiótico sob céulas cancerígenas descrita na revisão por meio 

de ensaios clínicos, insere o chá como um probiótico relevante a ser considerado 

no campo da saúde humana, para prevenção e promoção da saúde, bem como 

para pesquisas clínicas e experimentais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A Aloe vera, popularmente conhecida como babosa, é uma planta de 
origem africana, pertencente a família das Liliáceas, com potencial cicatrizante 
e antimicrobiano, sendo utilizada em cicatrização de lesões teciduais gerais 
(PINHEIRO, 2019; CAGNI, LUBI, 2018). O uso de plantas medicinais em 
feridas, aos quais incluem queimaduras, incisões cirúrgicas, pressão local por 
tempo prolongado e trauma, têm crescido nos últimos tempos, haja vista a 
ação eficaz na reparação tecidual (LIRA ET AL 2020).  

De acordo com ANJOS ET AL (2020) a pele é um dos mais importantes 
órgãos do corpo humano, fazendo com que a temática de cicatrização 
envolvendo plantas medicinais, seja um evento de fundamental relevância 
clínica e científica.  

2. OBJETIVO 

Avaliar as publicações científicas mais atuais a respeito do Aloe vera e 
sua potencialidade como cicatrizante. 

 
3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, redigida no 
período de abril a agosto de 2020, utilizando artigos disponíveis nas bases de 
dados Google Acadêmico, SciELO, BVS, LILACS e BDENF. Para a busca, 
utilizou-se dos descritores disponíveis no Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): Aloe vera; Cicatrização; Ferimentos e Lesões; Plantas Medicinais.  

Como critério de inclusão, recuperaram-se os artigos publicados no 
período de 2016 a 2020, disponíveis gratuitamente para leitura na íntegra, 
estavam em língua portuguesa e que abordassem a aplicação da Aloe vera no 
reparo tecidual de humanos. Como critérios de exclusão, foram eliminados 
estudos que não abordassem os assuntos de cicatrização e/ou inflamação, 
artigos que abordavam a aplicação de Aloe vera em animais, artigos que 
descreviam apenas a morfologia da planta Aloe vera e artigos em duplicidade.  

O processo de seleção foi dividido em três fases: a primeira referente à 
leitura dos títulos, a segunda relativa à leitura dos resumos escolhidos 
anteriormente e a terceira etapa realizado à leitura na íntegra dos artigos 
selecionados na segunda fase. Ao final, os artigos foram explorados na íntegra 
para extração dos dados.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
 

 

A busca nas bases de dados identificaram 237 publicações, a qual a partir 
dos critérios da pesquisa, apenas cinco artigos foram selecionados para 
corresponder a amostra, pois se enquadravam nos objetivos e métodos do 
estudo.  

Destaca-se a exclusão de grande 232 estudos, visto que os mesmos 
descreviam outros efeitos farmacológicos não cicatrizantes da planta, 
propriedades fitoquímicas, atuação na área ambiental e agronômica, bem como 
não estavam disponíveis gratuitamente para leitura.  

A cicatrização de um tecido humano é um processo complexo que 
envolve a ação de células e sinais químicos, com finalidade de reparar o tecido 
lesionado. As plantas medicinais são consideradas uma alternativa viável pois 
constituem uma terapêutica ágil e de baixo custo, sendo a escolha de uma 
parcela significativa da população (LIRA ET AL, 2020). 

A composição das folhas da planta Aloe vera possuem dois fatores que 
contribuem para o processo de cicatrização: o primeiro refere-se a um líquido 
extraído das células do periciclo, de coloração amarelo-avermelhada, rico em 
compostos antracênicos e o segundo, um gel incolor (mucilagem) contendo 
aproximadamente 99,5% de água, utilizado na indústria como um 
potencializador para os efeitos da cicatrização (CAGNI; LUBI, 2018).  

O gel obtido da folha da Aloe vera constitui-se basicamente de água, 
polissacarídeos, vitaminas A, B, C e E, cálcio, potássio, magnésio e zinco, 
onde destaca-se no parênquima da planta, um substrato cicatricial de grande 
interesse médico, a  manose-6-fostato, estimulante  proliferativo  de  
fibroblastos,  macrófagos, antraquinona e angiogênese (LIRA ET AL 2020). 

Para comprovar e trazer cientificidade aos efeitos da Aloe vera, uma 
pesquisa experimental desenvolvida em Campina Grande (PB),  revelou que o 
extrato  in  natura  da  babosa sob a cicatriz de ferida excisional de 
camundongos  apresentou resultados satisfatórios com contração de bordas, 
quando comparado com o grupo controle, visto a ação antioxidante,  
antimicrobiana, anti-inflamatória, fibroblástica e angiogênica da planta, todos 
coadjuvantes no processo cicatricial (ANJOS ET AL, 2020).  

Um outro estudo experimental realizado com 20 Rattus Norvegicus, 
Wistar, destacou que com aplicação da Aloe vera também houve maior 
contração, proliferação fibroblástica, intensa neovascularização e epitelização 
nas lesões do grupo tratado a partir do terceiro dia, concluindo que a planta 
possui ação ativa e eficaz no processo de cicatrização de lesões em modelo 
experimental (GOMES ET AL, 2016).  

A pesquisa clínica de PINHEIRO (2019) enfatiza que o gel de Aloe vera é 
um medicamento fitoterápico que possui propriedades antinflamatórias e 
catalizadores, com potencial efeito para tratamento de lesão por pressão, visto 
que reduz aspectos da ferida e tempo de cicatrização, sendo também, 
economicamente mais viável.  

A aplicação da planta Aloe Vera nas lesões teciduais é considerada 
positiva por sua ação anti-inflamatória, por fornecer o oxigênio necessário para 
uma maior vascularização, bem como por possibilitar uma multiplicação 
crescente de células epiteliais. Ao estimular o processo de cicatrização, ocorre 



 
 

a elevação da produção de anticorpos e consequentemente a varredura de 
radicais livres produzidos por neutrófilos, somado a isso, as propriedades 
antinflamatórias estimulam o crescimento de fibroblastos (CAGNI, LUBI, 2018). 

LIRA ET AL (2020) afirma que o uso da Aloe vera traz benefícios positivos 
ao processo de cicatrização, principalmente pela velocidade de cicatrização e 
pela evolução das lesões. Corroborando, GOMES ET AL (2016) aponta que a 
utilização de Aloe vera influencia na contração da ferida devido aos efeitos de 
estimulação da infiltração de células inflamatórias, da proliferação de 
fibroblastos e angiogênese, além da elevação da síntese de colágeno.  

 
 

5. CONCLUSÕES 
 

A cicatrização de uma lesão tecidual é processo complexo a qual envolve 

demanda de atividade celular e mediadores químicos para ativação de 

respostas vasculares, levando a possível regeneração do tecido. A planta 

medicinal Aloe vera, tem se tornado cada vez mais viável para o processo de 

cicatrização, principalmente devido aos estudos clínicos comprovarem sua 

efetividade e também por seus baixos custos gerais, trazendo a terapia 

alternativa como forma de promoção e recuperação da saúde humana.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O processamento da memória envolve os estágios de aquisição, 
consolidação e evocação (SQUIRE et al., 2015). A doença de Alzheimer (DA) é 
um distúrbio neurodegenerativo relacionado à perda progressiva de memória 
com déficits observados no estágio da consolidação (JAHN et al., 2013). A DA é 
reconhecida como uma prioridade global de saúde pública e ainda que não 
existem terapias curativas para esta doença (LANE et al., 2018). 
 Um dos mecanismos que tem sido associado aos déficits de memória 
em modelos de DA tem sido relacionado a alterações na atividade da enzima 
Na+,K+,ATPase. Esta enzima de membrana é responsável por gerar potenciais 
de ação e estabelecer os gradientes de concentração de Na+ e K+, que são 
essenciais para a homeostase dos íons no meio intracelular (ZHANG et al., 
2013). 
  Os fármacos usados atualmente no tratamento da DA além de 
apresentarem efeitos colaterais indesejáveis limitam-se apenas a estabilização 
ou uma melhora temporária do paciente. Desta forma, é relevante a busca de 
novos agentes que possam interagir de forma mais específica com componentes 
fisiopatológicos dessa doença, contribuindo assim para o desenvolvimento de 
terapêuticas mais eficazes (KUMAR et al., 2018). 
  A inosina, um nucleosídeo formado pela desaminação da adenosina, 
têm apresentado importantes propriedades terapêuticas em modelos de 
doenças neurodegenerativas como Parkinson (CIPRIANI et al., 2014) e 
Esclerose Múltipla (VICENZI et al., 2013). Desta forma, em uma perspectiva 
nova e promissora este estudo teve como objetivo investigar os efeitos do 
tratamento com essa purina em modelo de amnésia na consolidação da memória 
induzida por escopolamina, bem como na atividade da enzima Na+,K+,ATPase 
em hipocampo e córtex cerebral de ratos. 
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2. METODOLOGIA 
 

Pré-tratamento com inosina e protocolo de consolidação de memória:  
Os ratos machos Wistar adultos (n=40), foram divididos em quatro grupos: 

Controle (C), escopolamina (SCO), escopolamina mais inosina 50 mg/kg (SCO 
+ INO 50 mg / kg) e escopolamina mais inosina 100 mg/Kg (SCO + INO 100 
mg/kg). O pré tratamento com inosina ocorreu durante 7 dias, uma vez ao dia, 
por via intraperitoneal (i.p). No 8º dia os animais foram treinados na esquiva 
inibitória, e 1 hora após receberam SCO (1mg/kg) dissolvida em solução salina 
por via i.p. A sessão de teste ocorreu 24 horas após o treinamento (CEEA 
4808/2017). 
 
Teste comportamental de esquiva inibitória: Os animais foram submetidos a 
uma única sessão de treino. Cada rato foi colocado na plataforma do aparato, 
sendo que quando este desceu com as quatro patas na grade, uma estimulação 
elétrica de 3s 0,5 mA foi aplicada à grade. Vinte e quatro horas após o 
treinamento, os animais foram submetidos ao teste, sendo cronometrado o 
tempo que o animal levou para descer da plataforma (latência). Um tempo de 
corte de 300 s foi estabelecido. Após o teste, os animais foram submetidos à 
eutanásia e o córtex cerebral e hipocampo foram coletados. 
 
Atividade da enzima Na+,K+,ATPase: A atividade da Na+,K+,ATPase em córtex 
cerebral e hipocampo foi realizada de acordo com o método de CARVALHO et 
al.(2015) com modificações. A reação foi iniciada pela adição do substrato ATP 
a uma concentração final de 3 mM. Após 30 minutos a 37°C, a reação foi 
interrompida pela adição de 50 μL de 10% (p/v) de ácido tricloroacético (TCA). A 
leitura da absorbância foi realizada em 630 nm. A atividade específica de 
Na+,K+,ATPase foi expressa em nmol de Pi/mg de proteína/min.  
 
Análise estatística: Os resultados da esquiva inibitória foram analisados pelo 
teste de Kruskal Walis. Os resultados Na+,K+,ATPase foram analisados por 
ANOVA de uma via, seguida pelo teste post hoc de Tukey. A diferença estatística 
foi considerada com P ≤ 0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados encontrados no teste comportamental da esquiva inibitória 
demostraram que a SCO causou redução na latência (s) quando comparada ao 
controle, indicando assim que a SCO causou um déficit na consolidação da 
memória destes animais. Por outro lado, o tratamento com inosina em ambas as 
doses (50 mg/kg e 100 mg/kg) foi capaz de prevenir estas alterações.   
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Figura1. Efeito do pré-tratamento com inosina (50 ou 100 mg/kg, i.p.) no comprometimento da 
memória induzida pela escopolamina (1 mg/kg) no protocolo de consolidação. Os dados 
representam a latência (em segundos (s)) dos animais na tarefa de esquiva inibitória em que A) 
representa o treino e o B) representa o teste da consolidação. ## P=0.0009 representa uma 
diferença significativa em comparação com o grupo controle (C). * P <0,05 e *** P <0,001 
representa uma diferença significativa em comparação com o grupo de escopolamina (SCO). 
 

Nossos dados também demonstraram que a atividade da Na+,K+- ATPase 
está reduzida no grupo SCO (P <0,01) em hipocampo, o que corrobora com os 
resultados encontrados na literatura (PINZ et al., 2020). Somente a inosina na 
dose de 100 mg/kg foi capaz de proteger as alterações dessa enzima induzidas 
pela SCO no hipocampo. Não foram observadas alterações significativas no 
córtex cerebral em nenhum dos grupos avaliados.  

A inosina em ambas as doses (50 e 100 mg/kg) foi capaz de prevenir os 
déficits na consolidação da memória induzidos pela SCO. Esses dados estão de 
acordo com outro estudo do nosso grupo de pesquisa onde também foi 
observado que a inosina foi capaz de melhorar a memória em modelo de 
demência esporádica do tipo Alzheimer (TEIXEIRA et al., 2020). Considerando  
que  alterações na atividade enzimática da Na+,K+- ATPase estão associadas a 
déficits de memória, nosso resultados sugerem que um dos mecanismos de ação 
da inosina em melhorar a memória pode estar associado a capacidade de 
modular esta enzima, especialmente no hipocampo, uma importante região 
cerebral envolvida no processamento da memória 
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Figura2. Efeito do tratamento com inosina i.p. (50 e 100 mg/kg) durante 7 dias, na atividade 
enzimática da Na,+K,+ ATPase no hipocampo e no córtex cerebral (A e B) de ratos adultos no 
protocolo da consolidação da memória. As barras representam a média ± SEM. ## P <0,01 
representa uma diferença significativa em comparação com o grupo controle (C). * P <0,05 
representa uma diferença significativa em comparação com o grupo Escopolamina (SCO).  
 



 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A inosina demonstrou efeitos promissores na fase de consolidação de 
memória bem como foi capaz de restaurar a atividade da enzima Na+,K+- ATPase 
no hipocampo, sugerindo assim que este nucleosídeo pode ter um potencial 
terapêutico contra déficits de memória e dano tecidual em patologias 
neurodegenerativas como a DA.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Depressão Maior (DM) é uma doença de alta incidência mundial e que 

contribui negativamente com a vida dos pacientes acometidos. Diversos estudos 

relacionam mecanismos inflamatórios com a fisiopatologia da DM, inclusive com 

dados de indivíduos depressivos que apresentam elevação em biomarcadores 

inflamatórios no soro, dentre eles o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

(Krishnadas & Cavanagh, 2014).  

A bomba de sódio-potássio (Na+, K+-ATPase) é responsável pelo 

transporte ativo desses íons no sistema nervoso central (SNC). A literatura 

demonstra que a ação dessa enzima é fundamental para a integridade e 

homeostase celular, além do transporte de neurotransmissores (Kinoshita et al., 

2016). Adicionalmente, alterações na atividade da Na+, K+-ATPase foram 

observadas em modelos animais de depressão, sugerindo a contribuição dessa 

enzima na fisiopatologia dessa doença (Gamaro et al., 2003; Goldstein et al., 

2006; De Oliveira et al., 2019). 

A administração periférica de lipopolissacarídeo (LPS) é capaz de 

estimular o sistema imune através dos receptores do tipo Toll, como o TLR-4, e 

aumentar a liberação de mediadores inflamatórios. É um modelo bem 

estabelecido para o estudo de comportamento tipo-depressivo e investigação de 

compostos (O’Connor et al., 2009; Zhu et al., 2016). 

O ácido tânico (AT) é um polifenol do grupo dos taninos com grande 

capacidade quelante e antioxidante (Lopes et al., 1999). Possui atividade 

neuroprotetora relatada frente a modelo animal de doença de Alzheimer e de 

glioblastoma multiforme (Gerzson et al., 2020; Bona et al., 2020).  

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do pré-tratamento 

com AT sobre a atividade da Na+, K+-ATPase e níveis de TNF-α no córtex 

cerebral e hipocampo de animais submetidos ao modelo de comportamento tipo-

depressivo induzido por LPS. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Protocolo experimental  

Foram utilizados camundongos Swiss machos divididos nos grupos: I – 

Controle (Salina); II – Salina + LPS; III – AT (30 mg/kg) + LPS; IV – AT (60 mg/kg) 

+ LPS; V – Fluoxetina (20 mg/kg) + LPS. Os animais foram fornecidos e mantidos 

no Biotério Central da UFPel tiveram livre acesso à água e comida. Os 

experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

da UFPel (CEEA n° 32979-2019). O pré-tratamento foi realizado durante 7 dias 

por via oral, e no sétimo dia foi realizada a injeção com o LPS (830 µg/kg) pela 



via intraperitoneal. 24 horas após, os animais foram submetidos a eutanásia para 

obtenção do córtex cerebral e hipocampo utilizados nas análises posteriores. 

2.2 Avaliação dos níveis de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

Para essa técnica, as estruturas cerebrais foram homogenizadas em 

tampão fosfato-salina (PBS), centrifugados em condições adequadas e o 

sobrenadante foi obtido. A quantificação de TNF-α foi realizada através do 

ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) adquirido da BD Biosciences 

Laboratory. Os resultados foram expressos como pg/mg de proteína. 

2.3 Atividade da bomba de sódio-potássio (Na+, K+-ATPase) 

Primeiramente, as estruturas cerebrais foram homogenizadas em tampão 

Tris-HCl livre de fosfato, centrifugadas em condições adequadas e o 

sobrenadante foi coletado. A atividade foi expressa como nmol Pi 

liberado/min/mg de proteína (Wyse et al., 2007). 

2.4 Análises estatísticas  

Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, seguido do teste post 

hoc de Tukey utilizando o software GraphPad Prism 5. Os resultados foram 

expressos como média ± erro médio padrão e considerados significativos 

quando P<0,05. 

3. RESULTADOS 

Na Figura 1A, é possível observar que a administração de LPS foi capaz 

de aumentar os níveis de TNF-α no córtex cerebral em comparação com o grupo 

controle (P<0,01). O pré-tratamento com fluoxetina (controle positivo) e AT na 

dose de 60 mg/kg foram capazes de diminuir os níveis desse marcador 

inflamatório comparado ao grupo LPS (P<0,01). Os níveis de TNF-α (Figura 1B) 

aumentaram no hipocampo devido a administração de LPS (P<0,01). Entretanto, 

a fluoxetina demonstrou um efeito preventivo comparado ao grupo LPS (P<0,05). 

O pré-tratamento com AT não foi capaz de reduzir os níveis de TNF-α nessa 

estrutura cerebral. 

A Figura 2A demonstra uma diminuição da atividade da Na+, K+-ATPase 

no córtex cerebral frente a administração de LPS comparado ao grupo controle 

(P<0,001). Entretanto, a fluoxetina (P<0,05) e o AT na maior dose (P<0,001) 

foram capazes de prevenir essa alteração. Também houve uma redução 

significativa na atividade da Na+, K+-ATPase (Figura 2B) no hipocampo 

comparado ao grupo controle (P<0,001). Contudo, o AT na dose de 30 mg/kg 

(P<0,05) e na dose de 60 mg/kg (P<0,001) foram capazes de aumentar a 

atividade dessa enzima comparado ao grupo LPS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Efeito do tratamento com ácido tânico e fluoxetina sobre os níveis de fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α) em córtex cerebral (A) e hipocampo (B) de animais submetidos ao modelo 
de depressão induzido por lipopolissacarídeo (LPS). Os dados estão expressos como média ± 
erro médio padrão (n = 4-5 animais por grupo). (**) P<0,01 comparado ao grupo controle;             
(##) P<0,01; (#) P<0,05 comparado ao grupo LPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Efeito do tratamento com ácido tânico e fluoxetina sobre a atividade da Na+, K+-ATPase 
em córtex cerebral (A) e hipocampo (B) de animais submetidos ao modelo de depressão induzido 
por lipopolissacarídeo (LPS). Os dados estão expressos como média ± erro médio padrão (n = 
5-8 animais por grupo). (***) P<0,001 comparado ao grupo controle; (#) P<0,05; (###) P<0,001 
comparado ao grupo LPS. 

4. DISCUSSÃO 

Em diferentes tipos celulares, como macrófagos e microglia, citocinas 

como o TNF-α podem estimular a produção de espécies reativas de oxigênio e 

contribuir para a ativação do fator nuclear kappa B (NF-κB), estimulando assim 



uma maior liberação de moléculas pró-inflamatórias (Krishnadas & Cavanagh, 

2014). Sendo assim, é de grande interesse compostos que possuam atividade 

anti-inflamatória para o manejo terapêutico do transtorno depressivo. Em relação 

a Na+, K+-ATPase, trata-se de uma importante bomba iônica que necessita estar 

em pleno funcionamento para a homeostase do SNC. Nossos resultados estão 

de acordo com outros trabalhos, os quais também relatam diminuição na 

atividade da Na+, K+-ATPase em modelos animais de depressão (Gamaro et al., 

2003; Goldstein et al., 2006). 

5. CONCLUSÕES 

Podemos observar a ação do AT na modulação de uma importante bomba 

iônica e na redução dos níveis de TNF-α, mecanismos envolvidos na 

fisiopatologia da DM. No entanto, mais estudos precisam ser realizados para 

melhor compreender os efeitos do AT em outros parâmetros neuroquímicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O transtorno depressivo maior (TDM) é uma doença psiquiátrica crônica e 
altamente incapacitante, caracterizada por sintomas como humor deprimido, 
anedonia, alterações em funções neurovegetativas e ideação suicida (MALHI; 
MANN, 2018). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2017), essa 
doença acomete aproximadamente 5,8% da população brasileira e em torno de 
300 milhões de pessoas no mundo.  

O tratamento dessa patologia consiste em uso de fármacos associado 
com a psicoterapia. Existe uma ampla variedade de medicamentos 
antidepressivos disponíveis, os quais comumente atuam na neurotransmissão 
monoaminérgica, como a fluoxetina. No entanto, o uso desses fármacos está 
atrelado à baixa eficácia, custo variado e a incidência de efeitos adversos 
(HUANG et al. 2017). 

A fisiopatologia da depressão é multifatorial, no entanto, a mesma é 
considerada pouco elucidada. Dentre os mecanismos descritos na literatura, 
destaca-se a hipótese do estresse oxidativo, o qual se caracteriza por um 
desequilíbrio entre a produção de espécies reativas e as defesas antioxidantes 
do organismo. Tem sido consistentemente demonstrado um aumento do dano 
oxidativo e alterações na atividade de enzimas antioxidantes em pacientes com 
TDM (MAES et al. 2011). 

Considerando o exposto, o desenvolvimento de estudos visando o 
esclarecimento da neurobiologia e a busca por alternativas terapêuticas se 
torna essencial. Nesse contexto, destaca-se o mirtilo (Vaccinium spp.). Esse 
fruto apresenta uma composição rica em polifenois, como as antocianinas, as 
quais são bem conhecidas pela sua ação antioxidante (LUYAO, 2018). Sendo 
assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial do extrato de mirtilo 
frente ao comportamento tipo-depressivo e alterações bioquímicas em córtex 
cerebral de camundongos submetidos ao lipopolissacarídeo (LPS). 
 

2. METODOLOGIA 

2.1. Modelo de depressão e protocolo de prevenção com extrato de mirtilo 
 Camundongos Swiss adultos foram fornecidos pelo Biotério Central da 
Universidade Federal de Pelotas e mantidos em condições experimentais 



 
 

controladas (CEEA nº 32979-2019). Os animais foram divididos em cinco 
grupos: I (controle), II (LPS 0,83 mg/kg), III (LPS + fluoxetina 20 mg/kg), IV 
(LPS + extrato de mirtilo 100 mg/kg) e V (LPS + extrato de mirtilo 200 mg/kg). 
Durante sete dias os animais  receberam veículo, fluoxetina ou extrato de 
mirtilo por via oral. No 7° dia, também receberam salina ou LPS via 
intraperitoneal e após 24 horas o comportamento tipo-depressivo foi avaliado 
no teste de suspensão da cauda (STERU et al. 1985). Em seguida os animais 
foram submetidos à eutanásia, onde foi coletado o córtex cerebral. 
Posteriormente, foram mensurados os níveis de espécies reativas de oxigênio 
(EROs) (ALI et al. 1992), níveis de nitrito (STUEHR; NATHAN, 1989) e a 
atividade da enzima catalase (CAT) (AEBI, 1984) nesta estrutura cerebral. 
 
2.2. Análise estatística dos dados 
 Os resultados obtidos foram avaliados através de ANOVA de uma via 
seguido do teste de Tukey. A diferença entre os grupos foi considerada 
significativa quando P<0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O teste de suspensão da cauda é amplamente utilizado para avaliar o 
comportamento tipo-depressivo, bem como na prospecção de novos fármacos 
antidepressivos. Pode-se verificar na figura 1 que a administração de LPS 
resultou em aumento no tempo de imobilidade dos animais quando comparado 
ao grupo controle (P<0,001), enquanto que a fluoxetina e ambas as doses de 
extrato de mirtilo atenuaram essa alteração induzida pelo LPS (P<0,01). 

 
Figura 1 – Efeito do pré-tratamento com extrato de mirtilo (EM) ou fluoxetina 

(FLX) no tempo de imobilidade no teste de suspensão da cauda em um modelo 
animal de comportamento tipo-depressivo induzido por LPS. (###) Denota 

P<0,001 comparado com o grupo controle. (**) P<0,01 e (***) P<0,001 
comparado com o grupo LPS. 

 
Na figura 2 estão demonstrados os resultados obtidos quanto aos 

parâmetros de estresse oxidativo em córtex cerebral. Pode-se observar que a 
administração de LPS causou um aumento nos níveis de ERO e de nitrito 
quando comparado ao grupo controle (P<0,01). No entanto, essa alteração foi 
atenuada pela administração de fluoxetina e extrato de mirtilo (P<0,05). Quanto 
à CAT, pode-se verificar que o extrato de mirtilo (200 mg/kg) foi capaz de 
atenuar a redução da atividade dessa enzima induzida pelo LPS (P<0,01). 



 
 

 
Figura 2 – Efeito do pré-tratamento com extrato de mirtilo (EM) ou fluoxetina 

(FLX) nos níveis de espécies reativas de oxigênio (ERO), nitrito e na atividade 
da enzima catalase em hipocampo de camundongos submetidos ao modelo 

animal de comportamento tipo-depressivo induzido por LPS. (##) Denota P<0,01 
e (###) P<0,001 comparado com o grupo controle. (*) P<0,05 e (**) P<0,01 

comparado com o grupo LPS.  
 

O córtex cerebral está intrinsicamente relacionado com a depressão, uma 
vez que já foi demonstrado que pacientes com TDM apresentam reduções 
volumétricas nessa região (BELLEAU et al. 2019).  

Quanto ao aumento na produção de EROs, esse pode ser decorrente da 
ativação do receptor toll-like 4 (TLR4) pelo LPS, o qual interage com a NADPH 
oxidase, uma das principais fontes de espécies reativas (PARK et al. 2004). Os 
níveis elevados de nitrito podem ser explicados pelo fato de que o LPS é capaz 
de aumentar a expressão da iNOS, enzima que participa da formação de óxido 
nítrico, o qual é oxidado rapidamente a nitrito (JIANG et al. 2017). A CAT é 
responsável por catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Podemos inferir que uma redução na atividade dessa enzima possa estar 
acarretando em um acúmulo de H2O2, o qual pode também estar refletindo no 
aumento exacerbado da produção de EROs (CHELIKANI et al. 2004).  

O extrato de mirtilo se mostrou como um potente agente neuroprotetor, 
atenuando as alterações induzidas pelo LPS. Essa capacidade do mirtilo pode 
estar relacionada com as antocianinas presentes em sua composição, uma vez 
que as mesmas são capazes de atuar na eliminação de radicais livres, quelar 
metais e reduzir a expressão do TLR4 (HAN et al. 2015; CUI et al. 2018). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O extrato de mirtilo demonstrou potencial tipo-antidepressivo, bem como 
atenuou os parâmetros de estresse oxidativo alterados, apresentando-se como 



 
 

uma ferramenta interessante de estudos frente as disfunções encontradas 
durante o episódio tipo-depressivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O HIV-1 é um retrovírus que infecta e causa depleção de linfócitos T CD4+, 
levando a uma imunodeficiência conhecida como síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS). Para que o vírus infecte uma célula, essa precisa apresentar 
em sua superfície o receptor CD4 e um correceptor de quimiocina (CCR5 ou 
CXCR4) (DEEKS et al., 2015). Apesar de células dendríticas (DCs) 
apresentarem tais receptores, DCs raramente se infectam produtivamente pelo 
HIV-1, mas são capazes de capturar vírus e mantê-los em compartimentos 
onde não são degradados. Tais compartimentos apresentam marcadores como 
as tetraspaninas CD9 e CD81 e são circundados por actina polimerizada (YU et 
al., 2015). DCs são capazes ainda de realizar transferência viral para células T 
CD4+ através do processo denominado trans-infecção. Acredita-se que a 
trans-infecção seja importante para a disseminação viral, especialmente nas 
etapas iniciais da infecção pelo HIV-1. A captura de HIV-1 por DCs maduras na 
trans-infecção é mediada pela lectina Siglec1 (IZQUIERDO-USEROS et al., 
2012). Siglec1 possui afinidade por ácido siálico com ligações α2-3 ou α2-6, se 
ligando a gangliosídeos sialilados encontrados no envelope viral (KLASS & 
CROCKER, 2012). Todavia, pouco se sabe ainda sobre os mecanismos 
moleculares envolvidos na internalização de HIV-1 e sinalização por Siglec1 e 
se existem proteínas que auxiliem Siglec1 nesses processos. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi identificar proteínas com potencial de interação com 
Siglec1 em DCs após incubação com partículas semelhantes a vírus (VLPs) de 
HIV-1. A identificação dessas vias pode trazer nova luz sobre a disseminação 
do HIV e possivelmente outros patógenos que se ligam ao Siglec1. 

 

2. METODOLOGIA 
2.1. Diferenciação e ativação celular 
Foram utilizadas células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) de dois 
doadores humanos saudáveis, obtidas a partir de sobras de aférese de 
plaquetas. Os PBMCs foram isolados por gradiente de densidade utilizando 
Ficoll. Os monócitos foram isolados por purificação magnética utilizando beads 
complexadas com anti-CD14 e diferenciados em DCs na presença de GM-CSF 
e IL-4 por 5 dias. No 5º dia, as células foram ativadas com lipopolissacarídeo 
(LPS) 100ng/mL por 24h para expressarem maiores quantidades de Siglec1. 
 
2.2. Produção de VLPs de HIV-1 
Para a produção de VLPs, células HEK293T foram transfectadas com o 
plasmídeo psPAX2 (contendo a sequência dos genes Gag, Pol, Rev e Tat do 
HIV-1). O meio foi trocado 8-16h após a transfecção e o sobrenadante 
recolhido 48h após. O sobrenadante contendo vírus foi filtrado (filtro 0,22 μm) e 



 
 

posteriormente foi realizada uma centrifugação a 10.000 rpm por 2h sobre 
solução de sacarose 20% em tampão Tris, NaCl, EDTA. As VLPs presentes no 
pellet foram ressuspendidas em RPMI completo e quantificadas por ELISA. 
 
2.3. Incubação de DCs com VLPs de HIV-1 e lise celular 
As DCs ativadas com LPS foram incubadas com VLPs (416 ng de VLPs em 1,5 
mL de RPMI por poço) no sexto dia por 1h a 37ºC em placas de 6 wells. Em 
seguida, as células foram lavadas 3x em PBS e lisadas em tampão de lise 
(TrisHCl 50mM, MgCl2 5mM, NP40 0,5%) com inibidor de protease. Após 30 
minutos de incubação no gelo, as amostras foram centrifugadas e o 
sobrenadante foi salvo para quantificação proteica e co-imunoprecipitação.  
 
2.4 Quantificação proteica e co-imunoprecipitação (co-IP) 
A dosagem de proteínas do lisado celular foi realizada pelo método de Bradford 
e após quantificação, foi realizada a co-imunoprecipitação. A co-IP foi feita 
utilizando o kit Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP (88828) da Thermo Scientific. O 
kit conta com um sistema de beads magnéticas ativadas, que foram acopladas 
com os anticorpos anti-Siglec1 e anti-isotipo controle. Nesse caso, o isotipo 
serviu como controle negativo, pois não possui especificidade para o alvo, mas 
corresponde à mesma classe e tipo do anticorpo principal. Após a co-IP, 
realizamos um Western Blotting para validar a presença de Siglec1 e outras 
proteínas de interesse nas amostras eluídas da co-IP.  
 
2.5 Espectrometria de massas e identificação dos peptídeos  
As amostras digeridas e dessalinizadas foram analisadas utilizando um sistema 
EASY-nLC™ 1200 de nano-fluxo acoplado a espectrômetro de massas LTQ-
Orbitrap Velos (Thermo Scientific) e os peptídeos foram identificados pelo 
software MaxQuant, utilizado um banco de proteínas revisado concatenado de 
Homo sapiens e HIV-1 (Uniprot). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diversos fatores pró-inflamatórios associados à progressão da doença 

pelo HIV-1 estimulam a expressão de Siglec1 em células mieloides, como é o 
caso, por exemplo, do LPS bacteriano. Sendo assim, DCs de dois doadores 
foram ativadas com LPS para expressarem maiores quantidades de Siglec1. 
Depois, as DCs foram incubadas com VLPs de HIV-1 e lisadas. Foi possível 
confirmar por Western Blotting que o protocolo de imunoprecipitação de Siglec1 
ocorreu de maneira satisfatória nas DCs dos dois doadores , visto que a banda 
correspondente à Siglec1 apareceu apenas na amostra eluída que fora 
previamente incubada com anti-Siglec1 (acoplado às beads) durante a co-IP, 
não sendo possível observar bandas significativas nas amostras do grupo 
isotipo controle (figura 1).  

 
Figura 1. Western Blotting da imunoprecipitação de Siglec1 a partir do lisado 

de DCs derivadas de monócitos humanos. (A) Doador 1. (B) Doador 2. 



 
 

Posterior à confirmação da imunoprecipitação de Siglec1, as amostras 
co-imunoprecipitadas dos dois doadores foram digeridas, dessalinizadas e 
enviadas para a espectrometria de massas. Após análises iniciais utilizando o 
software MaxQuant, foram identificadas em torno de 900 proteínas humanas 
em cada um dos quatro grupos: Isotipo doador 1 e 2, Siglec1 doador 1 e 2. As 
análises in silico forneceram também um grande volume de parâmetros. Sendo 
assim, foi necessário a aplicação de alguns filtros para uma análise mais 
refinada das proteínas. Nesse sentido, o parâmetro escolhido para a mineração 
dos dados foi o parâmetro ms/ms count normalizado. O ms/ms count informa 
quantos espectros foram identificados para tal peptídeo naquela amostra.  

Foi estabelecido um valor de corte de 3x ms/ms count da razão grupo 
Siglec1/grupo isotipo. Ou seja, foram selecionadas as proteínas do doador em 
questão identificadas no grupo Siglec1 que apresentavam um valor de ms/ms 
count normalizado no mínimo três vezes maior em relação ao grupo isotipo do 
mesmo doador. Dessa forma, após a filtragem dos dados, 44 proteínas foram 
selecionadas no doador 1, 15 proteínas no doador 2 e 5 proteínas foram 
identificadas em comum entre os dois doadores (figura 2).  

 

Figura 2. Diagrama de Venn indicando o número de proteínas co-
imunoprecipitadas identificadas e filtradas in silico dos dois doadores.  

 

As 5 proteínas selecionadas em comum entre os doadores foram: 
Siglec1, POTE anquirina membro J (POTEJ), plastina-2 (L-plastina), sintenina-
1 e RNA polimerase II direcionada a DNA subunidade RPB3 (POL2RC). Ao 
realizar uma análise de Gene Ontology, foi possível observar que a maioria 
dessas proteínas apresentava funções correlacionadas ao citoesqueleto 
celular. Os componentes do citoesqueleto desempenham um papel importante 
na infecção pelo HIV-1, visto que o HIV-1 depende de diversas maquinarias da 
célula hospedeira para o sucesso de sua infecção. É válido destacar também 
que em DCs, o vírus é internalizado em um compartimento circundado por 
actina polimerizada, e que a presença de inibidores da polimerização ou 
despolimerização de actina prejudicam a formação do mesmo (YU et al., 2015). 

Estruturalmente, as proteínas POTE contêm repetições centrais de 
anquirina e uma região C-terminal α-hélice de espectrinas. As repetições de 
anquirina medeiam interações proteína-proteína. Já as espectrinas, são 
constituintes do citoesqueleto que estão ancorados na membrana plasmática 
por meio de complexos de proteínas que incluem as anquirinas. Um fato 
interessante é que a L-plastina parece ter conexão com a proteína POTEJ, 
visto que as plastinas estão inseridas na família α-actinina (MORLEY, 2012). 
Outros membros da família α-actinina incluem as espectrinas, citadas 
anteriormente.  



 
 

A L-plastina é uma proteína que cruza os filamentos de actina em feixes 
apertados, regulando a estabilidade de estruturas baseadas em actina, como 
podossomos e lamelipódios. A subversão da comunicação intercelular permite 
melhorar a replicação do HIV-1 através de uma multiplicidade de estruturas 
intercelulares e projeções de membrana, como estruturas tipo lamelipódios 
envolvidos na formação da sinapse virológica (BRACQ et al., 2018).  

Também foram identificadas as proteínas sintenina-1 e a POL2RC. A 
sintenina-1 contém dois domínios PDZ em tandem, que estão envolvidos na 
formação de complexos macromoleculares que frequentemente ligam proteínas 
transmembranares ao citoesqueleto de actina (GORDÓN-ALONSO et al., 
2012), podendo funcionar como uma molécula adaptadora que vincula 
processos de reconhecimento a sistemas de transdução de sinal intracelular. 
Através de seus domínios PDZ, a sintenina-1 também interage diretamente 
com a tetraspanina CD63 (LATYSHEVA et al., 2006). Como visto 
anteriormente, Siglec1 parece ser importante na formação compartimentos 
contendo vírus em DCs, e tais compartimentos apresentam tetraspaninas como 
marcadores. Além disso, em 2012, Gordón-Alonso e colaboradores publicaram 
um trabalho demonstrando que a regulação negativa da expressão da 
sintenina-1 reduz a polimerização da actina-F em resposta ao HIV-1. 
 

4. CONCLUSÕES 
Em suma, as proteínas com potencial de interação com Siglec1 identificadas 
sugerem que o citoesqueleto celular e as moléculas adaptadoras e de ligação 
parecem ter um importante papel nos processos de internalização e sinalização 
de HIV-1 por Siglec1 em DCs. Entretanto, mais estudos são necessários para a 
compreensão do interatoma Siglec-1/HIV-1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A depressão afeta cerca de 350 milhões de indivíduos em todo o mundo, se 
caracterizando por humor deprimido, dificuldade de concentração, e demais sintomas 
que trazem prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos (BAINS e ABDIJADID, 
2020). A fisiopatologia da depressão não é claramente definida, mas evidências 
apontam que a disfunção na disponibilidade de neurotransmissores, em destaque as 
monoaminas, esteja envolvida (CHAND e ARIF, 2020). A dopamina é um importante 
neurotransmissor envolvido em múltiplas disfunções associados à depressão, como 
no sistema de recompensa, estímulos emocionais e excitação motivacional (RINCON-
CORTES e GRACE, 2020). Sendo assim, o sistema dopaminérgico é pesquisado 
para fármacos antidepressivos, apresentando efeitos com potencial terapêutico em 
modelos animais (SAMPAIO et al., 2020). 

Compostos orgânicos contendo o microelemento selênio (Se) têm sido alvo de 
estudo para o tratamento de depressão (ZBOROWSKI et al., 2020). O composto 
híbrido apresentando Se e o núcleo benzofurano, 2-fenil-3-(fenilselanil)benzofurano 
(SeBZF1), vem sendo estudado por nosso grupo de pesquisa. Já foram 
demonstradas sua atividade antioxidante in vitro bem como sua ação do tipo 
antidepressiva em camundongos mediada pela via serotoninérgica (GALL et al., 
2020). 

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo a investigação do envolvimento 
da via dopaminérgica na ação do tipo antidepressiva do composto SeBZF1 em 
camundongos. 

  
2. METODOLOGIA 

2.1. Animais 
Os procedimentos realizados foram aprovados pelo COCEPE sob o código 8784 

e pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de 
Pelotas (CEEA/UFPel 4897-2017). Foram utilizados camundongos Swiss machos, 
pesando entre 25 e 35 gramas, n = 8-10/grupo. 

 
2.2. Drogas 
O composto SeBZF1 (Figura 1) foi sintetizado pelo Laboratório de Síntese, 

Reatividade, Avaliação Farmacológica e Toxicológica de Organocalcogênios (CCNE) 
da Universidade Federal de Santa Maria. O haloperidol foi adquirido da Janssen-Cilag 
Farmacêutica, e solubilizado em solução salina 0,9%. O composto foi diluído em óleo 
de canola e administrado em um volume fixo de 10 ml/kg.  



 
 

 
Figura 1. Estrutura química do SeBZF1 

 
2.3 Protocolo experimental 
 Para a avaliação do envolvimento do sistema dopaminérgico na ação do tipo 
antidepressiva do SeBZF1, os animais foram submetidos ao teste da suspensão pela 
cauda (TSC). Neste teste, os animais ficam suspensos pela cauda, com uma fita 
adesiva presa ao aparato de madeira durante o tempo de 6 minutos. Foram avaliados 
o tempo de latência para o primeiro episódio de imobilidade e o tempo total em que o 
animal permaneceu imóvel (STERU et al., 1985).  Realizou-se uma curva dose-
resposta do haloperidol, um antagonista não seletivo dos receptores de dopamina, 
onde os animais foram tratados com haloperidol (0,05 a 0,20 mg/kg, via 
intraperitoneal, i.p.) ou veículo (solução salina 0,9%, i.p.) e, após 30 minutos, realizou-
se o TSC. Imediatamente antes do TSC, os animais foram submetidos ao teste do 
campo aberto (TCA) (WALSH e CUMMINS, 1976), para avaliar a atividade 
exploratória e locomotora dos animais, descartando resultados falsos-positivos do 
TSC. Após a seleção de dose do antagonista dopaminérgico, os animais foram 
tratados com haloperidol (0,05 mg/kg, i.p.) ou solução salina e, após 15 minutos, 
receberam o SeBZF1 (50 mg/kg, via oral, v.o.) (Gall et al., 2020) ou óleo de canola 
(veículo). Depois de 30 minutos, os animais foram submetidos ao TSC (e TCA). 
 
2.4 Análise Estatística 
 Utilizou-se o software GraphPad Prism versão 8.2.0 para análise dos dados. A 
distribuição normal dos dados foi testada pelo teste D’Agostino-Pearson Omnibus. O 
teste ANOVA de uma ou duas vias seguido pelo teste post hoc de Newman–Keuls foi 
utilizado para comparações entre os grupos experimentais. Os valores foram 
expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M), sendo valores de p<0,05 
considerados estatisticamente significativos. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A curva dose-resposta do haloperidol demonstrou que as doses de 0,10 e 0,20 
mg/kg apresentaram um efeito per se no TSC, através da diminuição do tempo de 
latência para o primeiro episódio de imobilidade [F(1, 30) = 17,47; p<0,0001] (Fig. 2A) e 
também pelo aumento do tempo total de imobilidade [F(1, 30) = 30,53; p<0,0001] (Fig. 
2B). Por outro lado, a dose de haloperidol de 0,05 mg/kg, não apresentou diferença 
significativa na imobilidade em relação ao grupo controle, sendo, portanto, 
selecionada para a investigação do envolvimento do SeBZF1 com o sistema 
dopaminérgico no efeito do tipo antidepressivo do composto. 



 
 

 
Figura 2. Curva dose-resposta para o haloperidol (0,05 a 0,20 mg/kg, i.p., um 
antagonista não seletivo dos receptores de dopamina) no TSC em camundongos. 
(2A) Tempo de latência para o primeiro episódio de imobilidade (s); (2B) tempo total 
de imobilidade (s). Valores expressos como média ± E.P.M. (n=8-10/grupo), 
analisados por ANOVA de uma via/ Newman–Keuls. ***p<0,0001 quando comparado 
ao grupo controle (C). 
 
 A análise ANOVA de duas vias revelou interação entre SeBZF1 e haloperidol 
(Figura 3) para a latência (3A) [F(1, 35) = 15,08; p=0,0004 e também para o tempo total 
de imobilidade (3B) [F(1, 35) = 9,48; p=0,0040]. Como esperado, o composto SeBZF1 
demonstrou efeito do tipo antidepressivo em sua dose efetiva  (50 mg/kg) para o 
primeiro episódio de imobilidade (p<0.001) e para o tempo total de imobilidade 
(p<0.01). A análise post hoc revelou que o pré-tratamento com o haloperidol, 
antagonista não seletivo dos receptores de dopamina, bloqueou os efeitos do tipo 
antidepressivo do composto no TSC (p< 0,001 e 0,01, respectivamente). 

 
Figura 3. Efeitos do pré-tratamento de haloperidol (0,05 mg/kg,i.p., um antagonista 
não seletivo dos receptores de dopamina) na ação do tipo antidepressiva do SeBZF1 
(50 mg/kg, v.o.) em camundongos submetidos ao TSC. (3A) Tempo de latência para o 
primeiro episódio de imobilidade; (3B) tempo total de imobilidade. Valores expressos 
como média ± E.P.M. (n=9-10/grupo), analisados por ANOVA de duas via seguido por 
Newman–Keuls. ***p<0,0001 quando comparado ao grupo controle (óleo de canola + 
salina), e ###p<0,0001 quando comparado ao grupo SeBZF1. 

 
Os efeitos dos diferentes tratamentos no TCA estão demonstrados na tabela 1. 

Na curva dose-resposta para o haloperidol, observou-se uma redução no número de 
cruzamentos nas doses de 0,1 e 0,2 mg/kg [F(1, 30) = 4,64; p=0,0088] em relação ao 
grupo controle, o que não ocorreu com a dose de 0,05. O número de levantamentos 
sobre as patas posteriores na curva dose-resposta não foi afetado [F(1, 30) = 1,17; 



 
 

p=0,3367]. Durante o experimento onde testou-se o efeito do haloperidol em 
associação ao SeBZF1, não houveram diferenças significativas entre os grupos 
experimentais ([F(1, 35) = 1,16; p=0,2880] e [F(1, 35) = 1,72; p=0,1983]). 

 
Tabela 1. Efeitos dos diferentes tratamentos no TCA. 

Tratamento Grupos Nº de cruzamentos 

Nº de levantamentos 
sobre as patas 

posteriores  

Curva dose-
resposta 

(haloperidol) 

Controle 92,70 ± 6,56 36,80 ± 4,10 

0,05 mg/kg 78,88 ± 5,90 29,25 ± 2,05 

0,10 mg/kg 66,38 ± 3,92* 32,50 ± 2,56 

0,20 mg/kg 63,38 ± 8,23* 29,63 ± 3,63 

Haloperidol x 
SeBZF1 

Controle 87,33 ± 8,24 29,33 ± 5,11 

Haloperidol 0,05 mg/kg 77,50 ± 6,94 27,00 ± 2,51 

SeBZF1  70,80 ± 6,75 20,80 ± 3,63 

Haloperidol + SeBZF1 76,60 ± 7,11 28,10 ± 3,27 

*p<0,05 quando comparado ao grupo controle. One-way ou two-way ANOVA/Newman-keuls. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

 Diante do exposto, pode-se inferir uma relação entre a ação do tipo 
antidepressiva do composto SeBZF1 e a via dopaminérgica em camundongos, visto 
que a pré-administração de um antagonista não seletivo dos receptores de dopamina 
foi capaz de bloquear o efeito do tipo antidepressivo do composto. São necessários 
mais estudos para compreensão do envolvimento desta via através de receptores 
específicos, bem como o envolvimento de outras vias na ação terapêutica do 
SeBZF1. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao fato de que cada vez mais a sociedade está conectada às mídias 
sociais, surge a necessidade de incluí-las como uma ferramenta de ensino e de 
popularização da ciência. Nos dias de hoje, a Biotecnologia impacta a sociedade 
por meio de melhorias significativas através da geração de novas tecnologias em 
diferentes áreas. Porém, devido a dificuldade de traduzir os acontecimentos 
científicos em linguagens compreensíveis, surge a necessidade de desenvolver 
projetos visando o intercâmbio de conhecimentos entre a academia e a 
população em geral (ALBUQUERQUE, 2011; NATURE 2017; NAVAS, 2020).  

Como uma estratégia para a difusão de conhecimentos biotecnológicos, 
alunos da Graduação em Biotecnologia (G-Biotec) do CDTec/UFPel planejaram 
e executaram o projeto unificado com ênfase em ensino (código PRE: 812019) 
denominado Talk Science. A ideia do projeto foi inspirada no Pint of Science, 
evento internacional que busca reunir cientistas e a comunidade em restaurante 
e bares para discutir desenvolvimentos científicos contemporâneos de uma 
forma acessível e interessante (BBC NEWS, 2015). O Talk Science já realizou 
três edições em bares da cidade de Pelotas: a primeira sobre 
“Internacionalização da ciência” em 2018, e duas edições em 2019, ‘’CRISPR: O 
Photoshop do DNA” e “Do laboratório para a mesa”. 

Com o início do distanciamento social recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde para conter o avanço da pandemia da COVID-19, surgiu a 
necessidade do Talk Science se reinventar. Foi constatado um aumento 
significativo no uso de mídias sociais durante a quarentena, refletindo na 
migração de diversos segmentos para a era digital (G1, 2020). Dessa forma, 
iniciamos em busca de uma equipe qualificada para a efetuação da divulgação 
científica remota e escolha da plataforma e meios para divulgação do projeto. 

O Instagram é considerado um dos aplicativos mais promissores da 
atualidade, permitindo o compartilhamento de fotos e vídeos, e também a 
comunicação entre os usuários por meio de curtidas e comentários (PATEL, 
2019). Visto isso, escolhemos o Instagram como nossa ferramenta para o “Talk 
Science at home”, devido ao grande aceite e amplo leque de ferramentas 
disponíveis na plataforma. Além disso, o uso de mídias digitais representa um 
rompimento de barreiras, promovendo um fácil e inclusivo acesso do 
conhecimento técnico-científico (NAVAS, 2020). 



 
 

 

A utilização do Instagram na área de divulgação científica da Biotecnologia 
torna-se uma estratégia de ensino cativante, na medida em que promove uma 
maior integração entre os seguidores. Visto isso, o objetivo do trabalho foi avaliar 
o impacto das publicações realizadas pelo perfil @TalkScience_, bem como o 
alcance dos quadros “Notícia” e “Artigo”, a fim de contribuir com o desempenho 
e organização das próximas publicações. 
 

2. METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento das atividades do “Talk Science at home”, foi 
realizado um processo seletivo online (SEI_23110.016039_2020_59) para 
captação de novos colaboradores. Perguntas como disponibilidade de horário, 
cumprimento de metas, motivação para ingresso no projeto, novas ideias e 
habilidades extras foram captadas por meio de um formulário digital. Além disso, 
foi realizado uma segunda etapa de seleção, composta por uma entrevista 
remota com os membros do projeto e os inscritos.  
 Como o projeto está sendo desenvolvido online, para o planejamento são 
executadas reuniões sistemáticas pelas plataformas do Google meets e web 
conferência da UFPEL, como parte das atividades do projeto unificado, 
coordenado pela professora Priscila Marques Moura de Leon. As reuniões entre 
os membros colaboradores (docentes e discentes) foram essenciais para a 
elaboração de um plano organizado abrangendo tipos de postagens, 
periodicidade de publicação e também criação de uma identidade visual. 

Durante as reuniões, foi escolhido o software online para criação das 
postagens. Foi determinado o uso da plataforma Canva 
(https://www.canva.com/) por apresentar uma simplicidade e fácil manuseio para 
a criação de publicações artísticas. Além disso, para nossa identidade visual 
foram determinadas cores específicas para cada tipo de publicação, além de um 
visual simples e descontraído. A partir das ideias dos colaboradores foram 
produzidos oito quadros, neste resumo destaca-se os quadros: ‘’Notícia’’ e 
‘’Artigo’’. 

O quadro “Notícia’’ surgiu com a proposta explicar os fundamentos de 
notícias divulgada por veículos de imprensa, como exemplo Folha de São Paulo 
e G1. A necessidade desse quadro surgiu pois o grupo observa que 
frequentemente as publicações científicas são divulgadas de maneira 
simplificada, promovendo o seu entendimento superficial. Assim, é realizada a 
explicação de uma notícia atual de forma completa e didática, proporcionando 
um maior entendimento sobre o tema apresentado. 

Também foi acordado em reunião a distribuição de sete temas que 
retratam a multidisciplinariedade da Biotecnologia para serem abordados no 
quadro “Artigo”. Esses são: Bioenergia, Saúde humana, Saúde animal, 
Agricultura, Insumos, Bioinformática e Meio ambiente. Os tópicos foram 
distribuídos entre os colaboradores, realizando assim uma periodicidade de 
publicações. Este quadro tem como finalidade explicar artigos científicos atuais  
e complexos de cada área do conhecimento, apresentando de forma acessível 
as metodologias empregadas, os resultados obtidos e o fundamento teórico 
apresentado, como exemplo a publicação sobre a vacina de Oxford contra o 
novo coronavírus.   

https://www.canva.com/


 
 

 

 Após as reuniões, foi decidido a periodicidade das publicações sendo 
adotado um calendário organizado contemplando três publicações semanais 
dividida entre os colaboradores do projeto. As publicações são agendadas para 
postagens as seis horas da tarde dos dias determinados, visto que nesse horário 
foi observado maior alcance na rede social. 
 Para análise de dados deste projeto foram coletados dados fornecidos 
pela própria plataforma do Instagram e Creator Studio - desenvolvido pelo 
Facebook e Instagram. Os dados coletados foram: curtidas da publicação, 
alcance das publicações, dias com maior visualização e crescimento do projeto.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao final do prazo de inscrições para colaboradores do projeto, obtivemos 
19 inscritos de diversos semestres do curso de graduação em Biotecnologia e 
também externos de outras instituições de ensino. Desse modo foi escolhido um 
colaborador do terceiro semestre, um do sétimo e um egresso do curso. Com 
estes novos colaboradores foi possível dar início ao projeto e suprir a demanda 
necessária para as postagens no perfil do projeto.  
 Com o início do projeto ‘’Talk Science at home’’ o perfil do Instagram do 
Talk Science obteve 423 novos seguidores, o que representa um crescimento de 
142% (Fig 1A). Com os dados da 2° semana de agosto, o conteúdo da página 
alcançou 623 contas distintas (Fig 1B), o que representa 87% dos seguidores, 
mostrando um grande impacto e engajamento. Entre os dias de maiores acessos 
ao perfil, foi visto que sábado é o dia de maior predominância (Fig 1C). No dia 
15 de agosto de 2020 o perfil @TalkScience_ conta com 719 seguidores e entre 
eles, a maioria dos seguidores está entre a faixa etária de 18 a 24 anos (Fig 1D).  

Com os dados apresentados, mostra-se um expressivo engajamento 
constante na página, o que auxilia a popularização da ciência e mostra a 
aceitação nas postagens propostas. A faixa etária pode ser resultante do perfil 
de seguidores ser do meio universitário e as visitas aumentam aos sábados pois 
é nesse dia que Talk Science segue novos perfis, o que atrai novos seguidores. 

Até o momento foram publicadas as notícias: “Embrapa coleta bactérias 
e fungos com potencial econômico na Amazônia’’ do Jornal Cruzeiro do Sul, e 
“Brasileiros descobrem molécula que promove aumento da massa muscular’’ da 
AUSPIN. A primeira, postada em 17/07, obteve 49 curtidas; a segunda, publicada 
em 14/08, obteve 46 curtidas. Os artigos “Uso de microrganismos para produção 
de bioenergia’’, publicado em 22/07, com 63 curtidas e “Avaliação preliminar das 
fases 1/2 da vacina contra SARS-CoV-2’’, em 04/08, com 88 curtidas. Podemos 
observar que a publicação relacionada ao novo Coronavírus resultou em um 
maior alcance, visto a curiosidade despertada por esse assunto. Apesar da 
segunda notícia apresentar menos curtidas que a primeira, deve ressaltar que 
estes são os dados de apenas 1 dia após a sua publicação. O crescimento da 
página também aumentou, com uma diferença de mais de 100 seguidores entre 
as publicações, o que aumenta as curtidas e engajamento, com isso o protejo 
tem maior alcance.  



 
 

 

 
Figura 1: Dados relativos ao crescimento e dados demográficos da página Talk Science at home. 
(A) Crescimento dos seguidores entre julho e agosto; (B) Contas que receberam o conteúdo da 
nossa página a cada dia, sendo delas 623 únicas; (C) Visitas ativas ao perfil, (D) Faixa etária dos 
seguidores.  
 

4. CONCLUSÕES 

O “Talk Science at home” apresentou sucesso na difusão da Biotecnologia 
com a comunidade através do Instagram. Por meio de posts explicando 
conteúdos científicos complexos apresentados em artigos e notícias de uma 
maneira acessível, promovendo uma maior visibilidade e divulgação da ciência 
e do conhecimento que é gerado acerca da Biotecnologia. Cada vez mais as 
postagens refletem uma aceitação positiva do público, o que aumenta o alcance 
da página e os seus acessos. O projeto proporcionou o crescimento acadêmico 
dos envolvidos, desafiando os mesmos a apresentar termos científicos em uma 
linguagem descomplicada. Futuramente, espera-se aumentar o número de 
quadros para proporcionar o crescimento do projeto, tendo como objetivo atingir 
a meta de mil seguidores até final do ano.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida dos animais leva a ocorrência de 
patologias relacionadas à idade, estando as neoplasias entre elas (PAOLONI; 
KHANNA, 2007). As neoplasias decorrem da proliferação autônoma e 
desordenada, pelo acúmulo progressivo de mutações no genoma celular, 
induzindo a ruptura irreversível de mecanismos homeostáticos, responsáveis 
pela regulação de crescimento, diferenciação e morte celular (HORTA; 
LAVALLE, 2013). A neoplasia é considerada a principal causa de óbito em 
animais de idade avançada e a segunda principal causa em animais jovens 
(BENTUBO et al., 2013). Com isso, há uma maior procura por profissionais 
especializados em oncologia veterinária (BALDIN et al., 2005). 

O diagnóstico precoce é um fator de extrema importância no prognóstico 
do paciente oncológico, possibilitando um tratamento mais eficaz e melhor 
qualidade de vida ao animal. Algumas neoplasias são mais frequentes e 
passíveis de serem prevenidas (HOFF et al., 2017). 

Neste sentido, desde 2006, o projeto no Serviço de Oncologia Veterinário 
da Universidade Federal de Pelotas (SOVet-UFPel) foi criado visando suprir a 
necessidade de um atendimento especializado em oncologia. Inicialmente as 
atividades eram desenvolvidas em conjunto com outros projetos da Faculdade 
de Veterinária e em 2016 passou a atuar de forma independente com gestão 
própria. O SOVet desenvolve atividades educativas e presta serviços em duas 
áreas: SOVet clínica que oferece atendimento clínico no Hospital de Clínicas 
Veterinário (HCV-UFPel) e o SOVet patologia localizado no Departamento de 
Patologia Animal e que presta serviço de diagnóstico anatomopatológico para 
clínicas particulares de Pelotas e região e para o HCV-UFPel.  

Assim sendo, o presente trabalho descreve a atuação do SOVet em 
campanhas de conscientização à comunidade e demonstra a casuística de 
materiais encaminhados ao SOVet patologia.  

 
2. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente trabalho, foi realizado uma análise de 
todas as ações educativas realizadas pelo SOVet durante o período de 2016 a 
julho de 2020. Através do sistema de banco de dados e emissão de laudos 
(SIG-SOVET) gerou-se um levantamento de todas amostras recebidas para 
diagnóstico anatomopatológico neste mesmo período. 



 
 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O SOVet esteve presente em 15 eventos no período de 2014 a 2019, 
sendo esses realizados em clínicas veterinárias, pet shops, praças e ONGs. 
Além da participação em eventos, o SOVet-UFPel organizou eventos de 2014 a 
2019, que se deram como culminância das campanhas “Outubro Rosa” e “Ação 
contra o câncer em animais”. Já em 2020, em virtude da pandemia do COVID-
19 não permitir eventos públicos, estão sendo elaborados postagens semanais 
sobre diversos tipos de neoplasias, a fim de manter a divulgação do trabalho e 
levar informação à comunidade. (Tabela 1). Assim, tanto nas ações realizadas 
presencialmente como nas de caráter remoto, o grupo alcança seu objetivo de 
disseminar informações e orientações sobre diagnóstico, prevenção e 
tratamento do câncer em animais.  

 
Tabela 1. Relação de atividades realizadas pelo SOVet-UFPel (2014-2020). 

Ano Atividade 
2014 Campanha Contra o câncer de Mama Canino* 
2015 Outubro Rosa Pet* 

2016 
1º Pet Stop 
Arraiá do Cão 
Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Canino**  

2017 

Chima Dog 

Arraiá do Cão 

Outubro Rosa Pet* 

2018 

Pet Show Fest  

Feira Nacional do Doce  

Aniversário Pet Shop Entre Patas e Pelos  

1ª Semana de Proteção Animal 

 

 

2019 

Universidade na Rua 

Pet Shop Central Pet 

Feira Nacional do Doce 

Feira do Livro de Pelotas 

Arraiau-“au” 

1ª Semana de Proteção Animal 

 

2020 

Temas abordados em postagens semanais em redes sociais: 

Melanoma; Carcinoma de Células Escamosas (CCE); CCE 

em gatos; Linfoma em Cães; Linfoma em Gatos; 

Mastocitomas; Hemangioma; Hemangiossarcoma; Carcinoma 

em Tumor Misto de Mama; Carcinoma Cribriforme de Mama 

* Organizado pelo SOVet 
** Organizado pelo SOVet em parceria com o ReproPel  

 
 
Nas atividades educativas realizadas nos eventos, a abordagem foi 

conduzida com a distribuição de panfletos informativos sobre o projeto, bem 
como sobre a casuística dos tumores, salientando a prevenção e o diagnóstico 



 
 

 

precoce das neoplasias mais prevalentes em animais de companhia. Além 
disso, com o objetivo de despertar a curiosidade e o interesse de parte das 
crianças eram utilizados modelos em pelúcia que mimetizam tumores de pele e 
de mama.  

Para exposição do projeto foram confeccionados banners e cartazes 
explicativos, com o objetivo de atrair o público e divulgar a ação entre a 
população em geral. A equipe era identificada através do uso de camisetas e 
botons personalizados. Ainda, foram firmadas parcerias com outros grupos de 
pesquisa, ensino e extensão, o que permitiu maior alcance de divulgação.  

Nos eventos , os tutores são alertados a evitar o uso de anticoncepcionais 
em cadelas, um dos principais responsáveis pela formação de neoplasmas de 
mama. Também, informamos sobre a importância da ovariohisterectomia 
precoce, procedimento que reduz a chance de neoplasia mamária para 0,5% 
quando realizada antes do primeiro estro (FONSECA et al., 2000). Assim 
como, para os neoplasmas de pele evitar a exposição excessiva ao sol, visto 
que a radiação ultravioleta é potencialmente oncogênica (MEIRELLES, et al., 
2010). 

Em relação aos materiais encaminhados ao SOVet entre 2016 a julho de 
2020 foram contabilizadas 2.381 amostras para avaliação anatomopatológicas. 
Destes, 386 foram necropsias e 1.994 biópsias (Tabela 2).  

 
TABELA 2. Materiais recebidos para diagnóstico anatomopatológico no 

período de março de 2016 e julho de 2020. 

ANO BIÓPSIA NECROPSIA TOTAL 

2016 315 36 351 

2017 466 94 560 

2018 540 91 631 

2019 547 142 690 

07/2020 126 23 149 

TOTAL 1.994 386 2.381 

  

No transcorrer do período que o SOVet atua como projeto independente e 
contabiliza sua cauística, nota-se um aumento na procura pelo serviço de 
diagnóstico. Isso demonstra a importância das ações desenvolvidas pelo 
grupo, considerando que estas estimulam os tutores a buscar atendimento 
médico veterinário especializado, gerando um maior número de diagnósticos 
anatomopatológicos visando um melhor tratamento e prognóstico de seus 
pacientes oncológicos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

As ações de extensão têm se mostrado efetivas quando analisado o 
aumento na procura pelo serviço de diagnóstico anatomopatológico. As 
orientações dadas a população promovem um aumento na busca por serviços 
especializados, proporcionando diagnóstico precoce e melhor prognóstico de 
tratamento da patologia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O século XXI exibe avanços científicos sem precedentes, com inúmeros 

benefícios para a sociedade e, também, revela que a maior parte dos benefícios 

se concentra em uma pequena porcentagem da população, dessa forma é 

distribuída de uma forma brutalmente desigual e intrínseca (GERMANO 2007). 

A geração e aplicação de ferramentas contemporâneas para a popularização da 

ciência contribuem significativamente para as ações que provenham o conhecer, 

o refletir, o debater e a participação na socialização entre universidade-

comunidade (BORGES, 2017).  

O Talk Science é um evento, resultante de um projeto unificado com ênfase 

em ensino vinculado à Graduação em Biotecnologia (G-Biotec) do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico (CDTec) da UFPel, inspirado no festival Pint of 

Science, (PORTAL PINT OF SCIENCE, 2018).  O Talk Science já teve outras 

edições, uma no ano de 2018 e outras duas no ano de 2019, abordando 

respectivamente internacionalização da ciência, CRISPR-CAS9 e biotecnologia 

na área da alimentação. 

Devido ao momento de extrema complexidade que estamos vivendo, por 

conta da pandemia da COVID-19, o nosso local de atuação que antigamente 

eram bares e pubs da cidade de Pelotas/RS migrou temporariamente para a 

internet, utilizando o Instagram (@talkscience_) como principal meio de 

comunicação. Assim, a nova versão é denominada “Talk Science: at home” e 

continua com o mesmo objetivo de mostrar como a ciência pode ser interessante, 

inspiradora e impactante. O projeto é organizado por um grupo composto de 

alunos e professoras da G-Biotec, com a participação de colaboradores externos 



 
 

de outras instituições de ensino, os quais juntos organizam conteúdos 

diversificados acerca da ciência para a comunidade em geral, com uma 

linguagem mais simplificada e um layout divertido. Diante disso, o objetivo do 

presente trabalho foi descrever as etapas de planejamento e organização de 

posts interativos para a o perfil no Instagram “Talk Science: at home” a fim de 

alcançar um público cada vez maior. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Primeiramente, a fim de analisar e propor novas ideias, foram realizadas 

reuniões sistemáticas periódicas com o grupo discente e docentes, junto da 

professora coordenadora do projeto. Durante os encontros foram levantados 

estratégias e pontos essenciais para a criação e bom andamento do nosso 

projeto, adaptando-o ao formato remoto. Dessa forma, com o intuito de organizar 

o projeto foram discutidos os seguintes pontos: a rede social que seria veiculado 

o projeto, os quadros que seriam criados, a periodicidade das publicações, as 

ferramentas que seriam utilizadas e a criação de uma identidade visual para a 

nova edição “at home”. 

Em seguida, foi elaborado um sistema organizacional genérico para todos 

os quadros criados que consiste basicamente; na escolha do tema abordado, 

seguido da votação pelos membros da equipe 10 dias antes da publicação, 

criação da arte e do conteúdo sete dias antes da publicação e correção da 

publicação disponível até um dia antes da postagem.  

Toda a arte utilizada nas publicações é feita utilizando o Canva 

(https://www.canva.com/). Cada quadro foi criado com uma coloração específica 

para melhor comunicação visual com os seguidores e, também, visando uma 

estética mais profissional do feed. Foram escolhidos oito diferentes quadros para 

o projeto, variando entre publicações no feed, nos stories e no IGTv. Porém, no 

presente trabalho apenas três quadros vão ser analisados, o “Você Sabia?”, 

“Explicando” e “Vídeos no IGTv”. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 
 

Com o foco de levar a ciência para a casa de todos, atualmente o Instagram 

do Talk Science tem o total de 717 seguidores e 19 publicações. Antes do novo 

projeto tomar forma a página contava no início de março com 218 seguidores e 

apenas 4 publicações. 

Mesmo com a maioria dos nossos seguidores sendo de Pelotas (40%), 

também alcançamos cidades de fora do estado como Goiânia (6%), São Paulo 

(2%) e Ribeirão Preto (2%) (Figura 1). Além disso, o público em uma grande 

maioria está entre a faixa etária de 18-24, apresentando um total de 57% dos 

nossos seguidores, conforme apresentado na figura 2.  

 

                              

Figura 1. Gráfico das cidades nas quais habitam a maioria dos seguidores do perfil no 

Instagram @talksience_. 

                                 

Figura 2. Gráfico da faixa etária dos seguidores do perfil no Instagram @talkscience_. 

 

O post com maior acesso (1.207 visualizações, 89 compartilhamentos, 123 

curtidas) é pertencente ao quadro de “Vídeos no IGTv” e tem como assunto 

principal a pesquisa contra a COVID-19 na UFPEL, apresentado pelo Prof. Dr. 

Fábio Pereira Leivas Leite. O principal motivo de tantos acessos se deu pela 

desenvoltura do apresentador em apresentar uma pesquisa interessante acerca 

do COVID-19.  



 
 

 O quadro “Você sabia?” conta com três publicações no feed intituladas: 

“Você sabia que existe um museu apenas sobre microrganismos?”; “Você sabia 

que existe uma cebola que não nos faz chorar?”; “Você sabia que a insulina foi 

o primeiro produto biotecnológico produzido com a tecnologia do DNA 

recombinante?”. Quando somadas, as três publicações contam com mais de 190 

curtidas, evidenciando o aceite do nosso conteúdo diferenciado e interativo 

explicando curiosidades acerca da ciência. 

 Por fim, temos o quadro “Explicando” que foi gerado pela necessidade de 

aprofundar um pouco nos temas escolhidos no “Você Sabia?”. Atualmente duas 

publicações em série foram realizadas, o “Explicando os Microrganismos: parte 

1” e “Explicando os Microrganismos: parte 2” as quais juntas somam um alcance 

de mais de 700 pessoas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que os discentes envolvidos na organização do “Talk Science: 

at home” obtiveram imensa evolução na habilidade de comunicação, trabalho em 

equipe, cumprimento de prazos e principalmente em repassar conteúdo 

científico em uma linguagem acessível e correta para o público. Tendo em vista 

o crescimento do perfil @talkscience_, em poucos meses percebemos o 

interesse público em nosso conteúdo, o que nos motiva a estar sempre criando 

e desenvolvendo novos quadros e formas de entregar o nosso trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Oncologia é uma área em expansão na medicina veterinária (MARTINS 
et al., 2011). Neste sentido, o Serviço de Oncologia Veterinário da Universidade 
Federal de Pelotas (SOVet/UFPel) foi criado com o propósito de suprir a 
crescente demanda por atendimento especializado em oncologia veterinária, 
prestando à comunidade atendimentos clínicos, cirúrgicos e diagnósticos 
anatomopatológicos, além de reunir ações de ensino, pesquisa e extensão 
(BERSELLI et al., 2018). 

O diagnóstico anatomopatológico consiste na avaliação macroscópica e 
microscópica, sendo uma ferramenta indispensável para determinar a causa da 
morte do animal ou estabelecer o diagnóstico de lesões em biopsias incisionais 
e excisionais encaminhadas para análise do patologista (CARNEIRO et al., 
2017). 

Segundo NUNES; CINSA (2016) é extremamente importante compreender 
as etapas para a confecção das lâminas histológicas para que seja possível de 
fato, interpretá-las adequadamente. A técnica histológica é composta por uma 
série de etapas, sendo elas: coleta do material; fixação; clivagem; 
processamento; desidratação; clarificação; impregnação; inclusão; microtomia; 
coloração e montagem.  

A clivagem é o processo de seleção e redução do tamanho do tecido, 
visando obter a melhor amostra da lesão observada, além facilitar as próximas 
etapas da técnica histológica (CAPUTO, et al., 2010; NUNES; CINSA, 2016). 

A grade curricular do curso de medicina veterinária não disponibiliza o 
devido espaço para que seja feita uma abordagem aprofundada acerca destes 
assuntos com os discentes. Assim sendo, foram desenvolvidos tutoriais em 
formato de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para repassar este 
conhecimento aos colaboradores do Grupo de Estudos Avançados em 
Oncologia Veterinária do SOVet, priorizando o ensino e qualificação dos 
discentes para atuação na área da patologia animal. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar o POP elaborado para a 
etapa de clivagem das amostras de lesões cutâneas encaminhadas ao SOVet 
para exame anatomopatológico.  
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2. METODOLOGIA 
 

O passo a passo da avaliação macroscópica e das rotinas de clivagem foi 
exaustivamente exercitado em uma capela de exaustão e os procedimentos 
foram discutidos nas reuniões do grupo que integram o projeto de ensino. As 
reuniões eram semanais e contavam com a participação dos colaboradores da 
graduação, da pós-graduação e dos orientadores. A partir da construção desse 
conhecimento foi elaborado um POP, que contém as informações necessárias 
para a adequada descrição e clivagem, em procedimentos específicos para 
amostras de tecidos cutâneos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em um estudo retrospectivo sobre neoplasmas atendidos no Hospital de 
Clínicas Veterinárias da UFPel no período de 2013 a 2017, BARBOZA et al. 
(2019) relatam que os tumores cutâneos foram os mais frequentes, 
representando 40,84% de todos os neoplasmas em cães e gatos atendidos no 
período. Outro estudo, realizado por NORONHA et al. (2019), sobre a casuística 
do SOVet/UFPel no período de 2016 a 2018, demonstrou que 66,3% das 
amostras recebidas para análises anatomopatológicas eram de tumores 
cutâneos. Dessa forma, torna-se evidente a alta prevalência de lesões cutâneas 
nos animais domésticos e a necessidade de estar qualificado para trabalhar com 
este material nas diferentes etapas da técnica histológica.  

De acordo com CORRÊA (2020), os POPs são os protocolos onde constam 
a descrição de como uma atividade específica deve ser realizada e todas as 
informações relacionadas a esta atividade, sendo o seu principal objetivo o 
efetivo gerenciamento nas organizações de trabalho, viabilizando que uma 
atividade seja realizada adequadamente e sempre da mesma forma por 
diferentes pessoas, de modo a garantir, com segurança e eficiência, a qualidade 
do serviço com o mínimo de erros possíveis. 

O POP elaborado pelos integrantes do grupo de estudo foi desenvolvido 
com foco na avaliação macroscópica e no processo de clivagem dos materiais 
de tecidos cutâneos, após a coleta e fixação em formol. Logo, devem ser 
seguidos rigorosamente os seguintes passos: 1) Realizar a leitura e análise da 
requisição de exame encaminhada pelo clínico/cirurgião, bem como possíveis 
exames complementares (radiografia, ultrassonografia, citologia, entre outros); 
2) Conferir se a o fragmento cutâneo recebido condiz com a descrição da ficha 
de requisição; 3) Realizar especificação do formato (navicular, peduncular, 
arredondado ou irregular); 4) Identificar se há presença de pelos (pele hirsuta, 
alopécica ou glabra); 5) Mensurar o tamanho do material em três dimensões 
(altura, largura e comprimento); 6) Quando necessário, realizar a pintura com 
tinta nanquim para posterior avaliação das margens cirúrgicas; 7) Identificar se 
o material apresenta úlceras e, se houver, mensurar o tamanho em três 
dimensões; 8) Realizar cortes seriados; 9) Descrever a consistência do tecido ao 
corte (macio, firme, elástico, duro, arenoso); 10) Descrever a coloração do tecido 
ao corte (esbranquiçado, amarelado, avermelhado, amarronzado, enegrecido, 
moteado ou outras) e ainda se esta é homogênea ou heterogênea; 11) Verificar 



 
 

 

se ao corte o tecido apresenta alguma estrutura anormal como nódulos ou cistos; 
11a) Se houver nódulo, mensurar o tamanho em três dimensões, descrever a 
consistência e a coloração; 11b) Se houver cistos, mensurar o tamanho em três 
dimensões e descrever a característica do conteúdo interno (gelatinoso, aquoso, 
purulento, enegrecido, avermelhado, etc). 12) Quaisquer alterações presentes 
que não constem neste POP devem ser descritas como observações. 

Tal como outros POPs criados pelo grupo de estudo, este material foi 
produzido pensando na facilidade de acesso e entendimento pelos graduandos, 
pós-graduandos, professores e demais profissionais da medicina veterinária, ao 
passo que mantém a execução das corretas técnicas de coleta, 
acondicionamento, clivagem e processamento do material. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Através da elaboração e treinamento do POP para avaliação macroscópica 
e clivagem de tecidos cutâneos, foi possível repassar aos graduandos e pós-
gradundando integrantes do grupo de estudo o conhecimento sobre um assunto 
específico que é pouco abordado nas disciplinas da grade curricular da faculdade 
de veterinária. Além disso, o material colabora para  padronização e qualificação 
das atividades realizadas no SOVET, o que reflete diretamente no tratamento e 
na saúde do paciente que aguarda pelo resultado dos laudos 
anatomopatológicos. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOZA, D.V.; GRALA, C.X.; SILVA, E.C.; SALAME, J.P.; BERNARDI, A.; 

SILVA, C.B.; GUIM, T.N. Estudo retrospectivo de neoplasmas em animais de 

companhia atendidos no hospital de clínicas veterinárias da universidade federal 

de Pelotas durante 2013 a 2017. Publicações em Medicina Veterinária e 

Zootecnia, v.13, n.4, p.1-12, 2019. 

 

BERSELLI, M., TILLMANN, M.T., HOFF, V.D., CASTRO, C.C., ROSSATO, 

A.D.P., SILVA, L.M.C., GUIM, T.N., FERNANDES, C.G. Ações de prevenção do 

câncer em pequenos animais pelo Serviço de Oncologia Veterinária da 

Universidade Federal de Pelotas (SOVET- UFPEL). Expressa Extensão, v.23, 

n.2, p.58-69, 2018. 

 

CAPUTO, L.F.G.; GITIRANA, L.B.; MANSO, P.P.A. Técnicas histológicas. In: 

MOLINARO, E.M.; CAPUTO, L.F.G.; AMENDOEIRA, M.R.R. Conceitos e 

Métodos para formação de profissionais em laboratórios de saúde - volume 

2. Rio de Janeiro: EPSJV/IOC, 2010. Cap.3, p.89-188. 

 

CARNEIRO, C.; et al. Diagnóstico anatomopatológico em animais domésticos. 

In: MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 



 
 

 

INTERDISCIPLINAR E III IFCULTURA, 10., Camboriú, 2017. Anais... 

Camboriú: Pró-reitoria de extensão, 2017. 

CORRÊA, G.T.; ARCHER, A.B.; PEREIRA, G.K.; VIECILI, J. Uso de 

procedimentos operaracionais padrão (POPs) comportamentais na realização de 

atividades profissionais. Revista psicologia: organizações & trabalho. v.20, 

n.02, p.1011-1017, 2020. 

 

MARTINS, D.B.; TEIXEIRA, L.V.; FRANÇA, R.T.; LOPES, S.T.A. Medvep - 

Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais 

de Estimação, v.9, n.31, p.630-637, 2011. 

 

NORONHA, M.G.; AZEVEDO, P.B.; AMADO, C.M.; CORRÊA, L.G.; CASTRO, 

C.C.; FERNANDES, C.G. Comparação do grau de malignidade dos 

mastocitomas cutâneos de cães segundo Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. 

(2011). In: SEMANA INTEGRADA DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, 5., Pelotas, 2019. Anais do XXVIII Congresso de Iniciação 

Científica. Pelotas: Pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, 2019. 

 

NUNES, C.S.; CINSA, L.A. Princípios do processamento histológico de rotina. 

Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 8, p.31-40, 2016. 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA CLIVAGEM DE AMOSTRAS DE TECIDO CUTÂNEO 

CAIO MAURÍCIO AMADO1; MARINA GIODA NORONHA2; ANDRESSA DUTRA PIOVESAN ROSSATO3; LUÍSA MARIANO CERQUEIRA DA SILVA4; CLARISSA CAETANO DE 
CASTRO5; CRISTINA GEVEHR FERNANDES6

Criação de POP 
para lesões 
cutâneas

Avaliação da peça 
cirúrgica

Pintura com 
tinta nanquim

Inclusão em cassetes

Conferir ficha clínica 
e material enviado Cortes seriados e 

avaliação ao corte

Histotécnico -
processador automático 

de tecidos

Lâminas prontas para 
avaliação microscópica Micrótomo

Coloração das lâminas 
pelo HE/Preparo das 

lâminas



 

 

      

    

    
MICROVERDES    

    
DAVI BÄRWALDT DUTRA1;LUCIANA BICCA DODE    

    
1Universidade Federal De Pelotas – ddavibarwaldt@gmail.com    

Universidade Federal De Pelotas–Lucianabicca@gmail.com    
    

 INTRODUÇÃO    

Olericultura segundo Puiatti (2019) é a ciência que trata do ensino pesquisa e 

cultivo de espécies herbáceas usadas como alimento humano.  O autor ainda aponta 

as diferentes formas de cultivo, objetivos e organização das hortas. De imediato, somo 

remetidos a reflexão que o ato de  cultivar e não apenas coletar gerou um marco 

histórico capaz de impulsionar  a organização econômica e social humana  de forma 

progressiva.     

Ao longo destes aproximados  10.000 anos,  a agricultura  evoluiu e mais 

recentemente, para atender a  crescente pressão demográfica adotou tecnologias 

baseadas no uso intensivo do solo, adubos químicos e agrotóxicos e variedades 

melhoradas formando o pacote advindo da Revolução Verde (TRIVELLATO E 

FREITAS, 2003; MATOS, 2010). Tal modelo não tem aceitação plena na sociedade 

contemporânea pressionando o setor primário também para  o aprimoramento e  

adoção de formas alternativas  de cultivo.  Assim,  distintas estratégias que evocam a 

sustentabilidade de forma ampla e abrangente incluindo suas dimensões econômica, 

ecológica e social (CAPORAL E COSTABEBER, 2004) buscam  garantir  a almejada 

qualidade alimentar através da opção por alimentos integrais, com fibras, ricos em 

nutrientes e livres de agrotóxicos ( DAROLT, 2003).  Na  pandemia, onde as  pessoas 

passam maior parte do tempo em casa,    a forma como usufruem  de seu  espaço e  

estabelecem novas prioridades de acordo com o tempo disponível,    fomentam relações 

de prioridades de consumo  e restabelecem elos com o meio ambiente .  A prática e 

habito de cultivar hortas domesticas contribui para o desenvolvimento de atividades 

físicas, o estabelecimento de terapia ocupacional fortalecendo a  cidadania a partir de 

um resgate  cultural e da busca de sustentabilidade  Ao    possibilitar incorporar na 

alimentação fontes de alto valor nutritivo de forma segura,  a prática contribui para a 



 

 

      

segurança alimentar e  ainda reforça  valores  sociais ambientais (ESTEVO et al , 2013 

apud TERASSI, 2012).    

A possibilidade de  produção de alimentos orgânicos ou livres de agrotóxicos,  

propicia vivencias  provendo  o contato direto com todas  etapas do processo  produtivo 

(TERASSI et al ,2012). O cultivo de microverdes (microgreens) são  vegetais de 

espécies já cultivadas,  colhidos na presença de cotilédones e das primeiras folhas 

verdadeiras  em curto período de tempo ( em geral de 14 a 21 dias após a semeadura) 

(TREADWELL et al 2010).    

    
                                                                        METODOLOGIA    

A equipe   composta por alunos voluntários do cursos de Biotecnologia e 

Agronomia é coordenado Pela professora Luciana Bicca Dode (CDTec)  e conta com a 

participação dos professores Ana Lucia Chaves (CCQFA) e Jerri Zanuso (FAEM). O 

desenvolvimento das atividades durante o período de pandemia acontece na 

modalidade remota  através de   reuniões sistemáticas, com periodicidade semanal, 

através   do sistema webconf da UFPEL e atividades na modalidade homeoffice. Nas 

reuniões colegiadas, são discutidos e elaborados planejamentos  semanais.  A fim de 

manter a  interação entre os participantes e  troca de informações,  o grupo utiliza o 

canal privado Micro_verdes Tec na rede  social Telegram.  No canal são sugeridas 

bibliografias sobre os cultivos, organizados materiais de divulgação e planejadas 

atividades.     

Os resutados  das pesquisas e atividades são compartilhados no Instragram  

@micro_verdes e na fã page do Facebook @hortamicro.    

Ações em prol da comunidade menos favorecida são promovidas através de 

Microkits solidários, kits básicos para cultivo doméstico de microverdes que  são 

trocados por leite em pó.  Também são recolhidos alimentos para compor cestas 

básicas, em troca de. Recentemente, o projeto recebeu  apoio da  empresa Isla 

sementes que irá doar sementes para elaboração de microkits e produção de mudas.     



 

 

      

    
                                                           RESULTADOS E DISCUSSÃO     

Através do  Instagram, foram realizadas 213 postagens no perfil conta com 320 

seguidores, a  maioria de Pelotas (67%) indicando que as estratégias utilizadas pela 

equipe tem motivado de forma eficaz a comunidade local.  Também é interessante 

observar a faixa etária dos seguidores, a maioria jovens até 45 anos, 

predominantemente do sexo feminino. Com mais de 4.000 visualizações no período de 

17 à 23 de julho  o engajamento dos internautas é crescente, com mais de 80 interações 

semanais nas postagens,  apontando o  evidente o interesse dos seguidores no cultivo 

em casa de forma sustentável.        

A  extensão,  mesmo no período de distanciamento social passa a ter  um papel 

relevante reforçando a postura  cidadã dos acadêmicos voluntários do projeto. A 

possibilidade de permanecer em contato com a comunidade através de ações  on line 

passou a ser vetor importante para entrega de conteúdo técnico e científico,  levando 

ao público resultados de pesquisa,  fortalecendo os vínculos entre sociedade e 

universidade contribuindo para o bem estar físico e mental.  A expectativa do projeto é 

abarcar cada vez mais internautas e pessoas que se interessem por um consumo 

consciente e sustentável viabilizando a produção de alimentos no espaço doméstico.    

                                             CONCLUSÕES    

    
O cultivo doméstico de hortas e microverdes reforça na perspectiva da extensão o 

engajamento da Universidade de Federal de Pelotas na comunidade. Através de    

ações de ensino e extensão, Microverdes   contribui  para o compartilhamento de 

informações técnicas cientificamente embasadas  e desperta para  valores  

relacionados ao ambiente e a sustentabilidade.      
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1. INTRODUÇÃO 
 

O projeto Serviço de Oncologia Veterinário (SOVet), desenvolvido na 
Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é 
dividido em duas áreas, o SOVet clínica com atendimento no Hospital 
Veterinário e o SOVet patologia localizado no Departamento de Patologia 
Veterinária. O SOVet patologia foi criado no ano de 2016, juntamente com o 
projeto de ensino denominado Grupo de Estudos Avançados em Oncologia 
Veterinária. O SOVet presta serviço de diagnóstico anatomopatológico, no qual 
são realizadas necropsias de animais e avaliações de biopsias incisionais ou 
excisionais. 

Sabe-se que há uma grande diferença entre a análise macroscópica e 
clivagem de uma peça cirúrgica. A macroscopia é a avaliação do material 
inteiro, como: medida (C x L x A), formato, coloração, presença de pelo, de 
úlcera e/ou de nódulos. A clivagem consiste na seleção, secção de fragmentos 
e amostragem dos tecidos para a microscopia (MOLINARO et al., 2010). 

Dentre as amostras recebidas pelo SOVet, os tumores mamários de 
fêmeas caninas estão entre as peças cirúrgicas de maior demanda. BARBOZA 
et al. (2019) citam que as fêmeas da espécie canina possuem maior 
prevalência de neoplasias quando comparadas com os machos da mesma 
espécie e com os gatos de ambos os sexos. Ainda, relataram que os tumores 
mamários foram a segunda maior procura dos tutores por atendimento para 
seus animais, perdendo apenas para os tumores cutâneos.  

Com o aumento da demanda dos serviços prestados pelo SOVet, sentiu-
se a necessidade da elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) 
para clivagem das peças cirúrgicas. Dessa forma, devido a importância do 
exame anatomopatológico para o diagnóstico do paciente, e para um resultado 
mais fidedigno, foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos Avançados em 
oncologia Veterinária um POP para clivagem de tumores mamários.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Como protocolo, para qualquer material encaminhado ao SOVet, 
primeiramente, é feita a verificação da identificação do material com a 
identificação do formulário encaminhado. Após, é observado a solicitação do 
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veterinário responsável e as demais informações preenchidas. 
Posteriormente, o material recebe outra identificação do SOVet (IDXXXXXX) 
para melhor compreensão da equipe.   

A criação do POP compreendeu a descrição de toas as etapas da 
macroscopia e da clivagem dos tumores mamários que foram realizadas em 
capela de exaustão. Além disso, foram realizadas reuniões semanais pelo 
grupo visando à elaboração do POP para clivagem de tumores mamários. 
Nessas reuniões estavam presentes alunos da graduação, pós-graduação e 
professores.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os POPs são instruções detalhadas descritas para alcançar a 
uniformidade na execução de uma função específica. São importantes para um 
melhor preparo na condução de estudos clínicos, harmonização dos processos 
em pesquisa, treinamentos, profissionalismo, credibilidade e garantia da 
qualidade (BARBOSA et al., 2011). A elaboração do POP para clivagem de 
tumores mamários (Figura 1) permitiu uma melhor descrição das peças 
cirúrgicas auxiliando o patologista no diagnóstico de cada alteração observada.  

As etapas foram padronizadas minunciosamente desde a análise 
macroscópica da cadeia mamária, como: identificação da cadeia mamária 
(esquerda ou direita), medição, contagem das mamas e pintura das margens 
cirúrgicas com tinta nanquim. A pintura das margens permite que fiquem 
evidenciadas na lâmina histológica, sendo possível verificar se restou células 
neoplásicas nas margens ou próximas a ela. Caso isso aconteça, as margens 
cirúrgicas são ditas comprometidas e, provavelmente, tenham restado células 
neoplásicas no paciente. 

A próxima etapa é a, a clivagem da cadeia mamária e consiste na busca 
por alterações no interior do tecido, como nódulos e tecido mamário 
exuberante. Para isto são feitos cortes seriados e verticais em cima de cada 
mama e por toda extensão da cadeia mamária. Com isso, a descrição fica mais 
clara e a mesma tem como objetivo representar as áreas de interesse a serem 
estudadas. Essa metodologia da clivagem das cadeias mamárias foi proposta 
por CASSALI et al. (2014), visto que as neoplasias mamárias apresentam tipos 
histológicos múltiplos, podendo acometer mais de uma glândula de forma 
simultânea gerando mais de um diagnóstico e prognóstico (BENJAMIN, 1999).  

Ainda, é realizada a clivagem dos linfonodos axilares e/ou inguinais 
quando encaminhados concomitante à cadeia mamária. Todo material clivado 
é acondicionado em cassetes histológicos identificados e encaminhados para o 
processamento histoquímico e, por fim será feita a confecção das lâminas 
histológicas para serem avaliadas em microscopia de luz. 

Observou-se que com a utilização deste POP as descrições foram 
aperfeiçoadas e otimizadas, pois todas as informações necessárias estavam 
contidas nele. Dessa forma, entende-se a necessidade da criação do POP para 
a macroscopia e clivagem da cadeia mamária, possibilitando assim, 
diagnósticos de exames anatomopatológicos ainda mais qualificados. 

 



 
 

 
Figura 1: POP de clivagem de tumores mamários 
elaborado pelo Grupo de Estudos Avançados em 

oncologia Veterinária/SOVet-UFPel. 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

 Os procedimentos operacionais padrão (POPs) permitem a otimização, 
padronização, qualificação da descrição macroscópica e da clivagem de 
tumores mamários, garantindo assim uma amostragem fidedigna da peça 
encaminhada para exame anatomopatológico com diagnóstico condizente com 
a realidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

       A seguinte revisão bibliográfica busca lhes apresentar a divulgação 

científica, bem como compreende-la de uma melhor forma, na qual, entende-se 

como um conjunto de atividades com objetivo de fazer uma difusão do 

conhecimento científico, para públicos alvos que não são especializados com a 

temática, transmitindo aprendizado da ciência para a sociedade, baseando-se 

nos processos de interação e comunicação, tendo como um dos seus 

propósitos a contribuição social, dispondo-se de um  papel imprescindível de 

aprendizagem nos indivíduos, ocasionando uma melhor percepção e 

conhecimento de assuntos científicos. Sendo a propagação da ciência por 

comunicação uma grande aliada nos avanços das pesquisas. De modo, que é 

através dessa disseminação que as pesquisas e a ciência ganham destaque.       

       Para (BUENO 1985) em sua publicação em Ciência e Cultura, a 

divulgação científica tem um papel de importante relevância para a sociedade, 

uma vez que, ela transpõe de um dialeto especializado para uma linguagem 

não especializada, possibilitando ao público que não é proficiente uma melhor 

compreensão. Bueno ainda afirma em sua publicação que a divulgação 

científica não está restrita ao campo da imprensa, todavia pode estar também 

integrada em revistas, jornais, livros didáticos, nas aulas, em histórias em 

quadrinhos e documentários por exemplo. 

          Para (MENDONÇA 2010) ‘’uma educação científica que possibilite aos 

cidadãos um reconhecimento da ciência como parte integrante da cultura 

humana passa a ser um objetivo social prioritário’’. A divulgação da ciência é 

um direito do social, de modo que ela precisa saber e entender um pouco mais 

de assuntos científicos, transformando-se em uma sociedade mais crítica e 

atuante. 

           A divulgação científica adquiriu dimensões maiores com os avanços 

tecnológicos através das mídias sociais, entretanto, apesar desses avanços 

temáticos científicas ainda são desconhecidas por boa parte dos indivíduos, 

principalmente, entre aquelas que não tem acesso a informação. Outrossim, é 

preciso de incentivo e investimento na propagação da ciência por diversos 

meios, democratizando o acesso a informação, incorporando a contribuição 



 
 

para a educação científica servindo posteriormente como inspiração para 

novos pesquisadores.  

        (VALÉRIO 2005) apresentou em seu trabalho que a disseminação da 

ciência através da divulgação científica se dá por iniciativas em instituições 

públicas, como a (SBPC) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 

mostrando a importância de investimento em centros e museus científicos. 

        É notório a existência de algumas abordagens que podem fazer com que 

a ciência seja democratizada e disseminada. Para (VOGT 2011) ‘’Os eventos, 

como as feiras, os museus, os prêmios e as premiações, e os textos, as 

revistas, os jornais, enfim, a divulgação da ciência de uma forma geral, 

apresenta um papel de motivação e de mobilização da sociedade para o amor 

da ciência e do conhecimento, nos constituindo, não necessariamente como 

profissionais, mas como amadores da ciência, e têm em comum a 

característica de, na espiral da cultura científica, se situarem no terceiro e no 

quarto quadrantes, os do ensino para a ciência e o da divulgação científica, 

embora, na verdade, se distribuam por todos eles’’. 

 

2. METODOLOGIA 
 

       A Análise feita a respeito do tema, tem como fundamentação pesquisa em 
publicações científicas como a (VOGT 2011), estudos a respeito do que é 
Divulgação Científica e como fazer, realizados através da plataforma virtual da 
Fundação Oswaldo Cruz acessada em 20 jun 2020. Foi retomado explicações 
de (MENDONÇA 2010) em apresentação da série Salto para o Furto, que leva 
como abordagem de tema divulgação científica e educação. Para uma melhor 
compreensão foi realizado uma revisão bibliográfica na plataforma Scielo.org. 
Ademais, a tese de doutorado de (VALÉRIO 2005), que mostra periódicos 
científicos eletrônicos e novas perspectivas de comunicação e divulgação para 
a ciência, foi usada para fortalecendo os conhecimentos da importância de se 
fazer presente a divulgação da ciência. E para uma melhor compreensão foi 
analisado as ideias de (BUENO 1985) em sua publicação em Ciência e Cultura. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

       De acordo com as informações obtidas diante das pesquisas de revisões 

bibliográficas feitas com enfoque na Divulgação Científica, foi possível observar 

que essa abordagem deve ganhar destaque na sociedade, sendo usada como 

uma ponte entre o mundo da ciência e a comunidade. Foi notório evidenciar 

que em virtude das grandes formas de disseminação da temática proposta, tal 

divulgação não está restrita apenas aos livros ou a revista científica, contudo, 

assumindo-se em diversas opções dinâmicas como as histórias em quadrinho, 

as conversas e inúmeros meios midiáticos presentes atualmente. De modo 



 
 

que, qualquer pessoa que tenha interesse pelo assunto e conhecimento pode 

tornar-se um divulgador e disseminador da ciência. Devemos ressaltar também 

que a comunicação e um modo de evidenciar a percepção da ciência entre o 

público e consequentemente trazer mais benefícios para as pesquisas e 

destaque para o meio científico. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

          Em virtude dos fatos apresentados, juntamente com as pesquisas e os 

resultados notados no decorrer de tal estudo, foi possível ter uma perspectiva 

do futuro, no qual, através da divulgação dos conhecimentos dissipados e por 

todos esses aspectos, possamos ter uma sociedade com melhor percepção da 

ciência, tornando-se mais atuante, tendo potencial de ter embasamento 

suficiente para criticar e compreender o que antes era restrito a apenas um 

pequeno grupo. Promovendo um público com decisões informadas e mais 

democrático. Assim, podendo a sociedade incorporar mais conhecimento e a 

ciência avançar para novos níveis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O uso de animais em experimentos científicos é indispensável para o 
prosseguimento de inúmeros estudos, sendo oportuno citar, como exemplo, as 
pesquisas que visam desenvolver uma vacina contra o agente causador da 
Covid-19. Na Grécia Antiga, a experimentação animal já era utilizada como 
fonte de conhecimento a respeito do funcionamento do corpo humano 
(FAPESP, 2008). 
 Tais animais precisam ser alocados, evidentemente, em um espaço que 
lhes garanta o bem-estar, desde o início de suas vidas até a morte. Para 
denominar tal local, cunhou-se o termo biotério. O mesmo pode ser dividido 
quanto à finalidade, status sanitário ou carga genética dos animais (ANDRADE 
et al, 2002). No Brasil, desde 2017, a responsabilidade técnica dos biotérios 
passou a ser privativa do médico veterinário (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA VETERÍNÁRIA, 2017). 
 Tendo em vista a grande importância dos biotérios para a ciência, o 
trabalho se propõe a elencar conceitos, classificações e o cotidiano dos 
mesmos, bem como apresentar o Biotério Central da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL). Também busca relacionar a profissão de médico veterinário 
com o assunto.   
  
  

2. METODOLOGIA 
 

A revisão bibliográfica se fundamenta em leituras realizadas em livros, 
revistas e sites que abordem o assunto. Além disso, foi realizada uma 
entrevista com a médica veterinária Anelize de Oliveira Campello Felix, 
responsável técnica pelo Biotério Central da UFPEL.    

 
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
CONCEITUANDO BIOTÉRIO E ELENCANDO SUAS CLASSIFICAÇÕES 

Segundo a médica veterinária responsável pelo Biotério Central Da UFPEL, 
doutora Anelize de Oliveira Campello Felix, qualquer estabelecimento que 
mantém animais por mais de 12 (doze) horas com a finalidade de 
ensino/pesquisa é considerado um biotério. Para ANDRADE et al, 2002, o 
termo define um espaço onde animais destinados à experimentação são 
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criados e/ou mantidos, proporcionando-lhes saúde e bem-estar, permitindo a 
reprodução e desenvolvimento dos mesmos.  Os biotérios podem ser divididos 
em subtipos:  

 quanto à finalidade a que se destinam: biotério de criação, biotério de 
experimentação ou biotério de manutenção (CARDOSO, 2002); 

 condições sanitárias: animais gnotobióticos, Animais Livres de Germes 
Patogênicos Específicos e animais convencionais (COUTO, 2002); 

 carga genética dos animais: animais não-consanguíneos (outbred) e 
animais consanguíneos (inbred) (SANTOS, 2002) 

 

APRESENTANDO O BIOTÉRIO DA UFPEL  
 
O ambiente foi criado em 1980, pelo Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia, do Instituto de Biologia. Primeiramente, foi direcionado a suprir 
as necessidades desse departamento. Contudo, passou a fornecer os animais 
a outras unidades, tendo em vista o aumento no número de pesquisas que 
precisavam desses modelos. Em 1991, a unidade passa a fazer parte do 
Gabinete do Reitor e, antes de 2017, também foi de responsabilidade da 
Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente, o mesmo está sob 
administração da Vice-Reitoria da UFPEL.  

Contemplando mais de 40 projetos por ano, o Biotério atende as 
demandas de diversas unidades da Universidade. Nele, há a criação de 
Hamster Sírio (Mesocricetus auratus), Ratos Wistar (Rattus norvegicus) e 
Fischer, além de camundongos (Mus musculus) Swiss, C57BL6 e Balb/c. 

 

 
COTIDIANO DE UM BIOTÉRIO 

 
A depender de suas classificações, cada biotério apresenta certas 

particularidades, o que implica na roupa dos funcionários, hábitos de higiene, 
regras para isolamento (quando existente), além da alimentação dos animais e 
seus alojamentos. Também é importante manter um ambiente estável que não 
interfira na saúde e comportamento dos mesmos. 

 As vestimentas são importantes para evitar a contaminação dos animais, 
bem como proteger quem irá manipulá-los. Dependo do status sanitário de 
cada animal criado e a finalidade do experimento, haverá uma diferença. Uma 
barreira sanitária rigorosa conta com touca, luvas, máscara, macacão e propés. 
Geralmente há autoclavação da roupa. Já em biotérios com um menor controle 
sanitário, somente jalecos, luvas e propés são necessários, como orientado no 
site do Biotério Central da UFPEL. Também deve-se ter cuidado em relação a 
odores fortes, como o de perfumes. 

A alimentação dos roedores é realizada através de ração peletizada, 
autoclavada e com componentes nutricionais a serem definidos pelo médico 
veterinário. Já a hidratação é realizada através de mamadeiras (bebedouros). 
Para alojar os animais, utiliza-se caixas com o fundo coberto por maravalhas 
esterilizadas, de preferência, e com a parte superior coberta por grade. 



 
 

 

A temperatura do ambiente deve ser mantida em 21°C (±3). A umidade 
relativa do ar não pode ultrapassar 70% e nem ficar abaixo de 40%. A 
intensidade luminosa deve ser baixa e é importantíssimo manter-se o máximo 
de silêncio (REIS; FRANCO, 2012).  

 
MEDICINA VETERINÁRIA E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 
 Segundo a Resolução 1.178, de 17 de outubro de 2017, do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, CFMV, a responsabilidade técnica de um 
biotério é privativa do médico veterinário. Para isso, o Conselho levou em 
consideração, dentre outros argumentos, o fato da Medicina Veterinária ter 
como função a garantia do bem-estar animal, algo previsto no Código de Ética 
do Médico Veterinário (CFMV, 2016). 

 Dentre as inúmeras atribuições introduzidas pela resolução citada, 
destaca-se a necessidade de conhecimento a respeito da área de animais de 
laboratório, bem como constantes atualizações quanto à legislação vigente 
sobre experimentação animal nos diversos órgãos. Contudo, a falta 
componentes curriculares que abordem o assunto prejudica muito a formação 
dos profissionais, como citado pela Médica Veterinária Responsável Técnica do 
Biotério Central da UFPEL. Segundo a doutora Anelize, é necessário ainda 
procurar algum programa de pós-graduação para uma qualificação, além de 
haver uma intensa troca de conhecimento com pessoas que detêm notório 
saber sobre o tema.  

4. CONCLUSÕES 
 

 Evidencia-se que os biotérios constituem a base da experimentação 
animal, a qual depende da presença de um médico veterinario capacitado para 
manter o nível de excelência e o bem-estar dos animais. Contudo, o curso de 
Medicina Veterinária da UFPEL não dispõe de componentes curriculares para 
tal capacitação. Logo, o trabalho inova ao demonstrar a relação Medicina 
Veterinária/ biotério, ao mesmo tempo que expõe uma fragilidade na formação 
de tal profissional (médico veterinário) sobre o tema. 
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