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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse 

evento e aqui apresentado em forma resumida para registrar 

a preocupação dos profissionais envolvidos com o tema 

portanto, desejamos boa leitura e reflexão. 

Os livros “SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; 

Biotecnologia interativa; Odontologia interativa, 

Farmácia interativa, Meio ambiente: uma visão 

interativa 1 e 2, e Nutrição interativa 1 e 2” têm 

conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 14 e 15 de dezembro de 2018 na cidade de João Pessoa-

PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 



 
 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

GENÉTICA _________________________________________________ 15 

CAPÍTULO 1 ________________________________________________ 16 

AUSÊNCIA DE EFEITO DO POLIMORFISMO G1793A DO GENE DA ENZIMA 

MTHFR NA PRESENÇA DE NEFROPATIA DIABÉTICA, EM PARÂMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS E ASPECTOS ATITUDINAIS EM PACIENTES COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 ____________________________________ 16 

MELHORAMENTO DOS RECURSOS GENÉTICOS ____________________ 37 

CAPÍTULO 2 ________________________________________________ 38 

CINÉTICA DE CONGELAMENTO DE SEMENTES DE JUÁ (ZIZIPHUS JOAZEIRO 

MART) EM TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS ________________________ 38 

BIOLOGIA MOLECULAR _______________________________________ 57 

CAPÍTULO 3 ________________________________________________ 58 

ANTICORPOS MONOCLONAIS UTILIZADOS COMO TERAPIA NO MANEJO DA 

ASMA _____________________________________________________ 58 

CAPÍTULO 4 ________________________________________________ 75 

DIAGNÓSTICO DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO ATRAVÉS DAS PRINCIPAIS 

TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR ____________________________ 75 

file:///D:/2018/livros%202019/6%20LIVRO%20SAUDE%20-%20GENÉTICA%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575051
file:///D:/2018/livros%202019/6%20LIVRO%20SAUDE%20-%20GENÉTICA%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575054
file:///D:/2018/livros%202019/6%20LIVRO%20SAUDE%20-%20GENÉTICA%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575057


 
 

CAPÍTULO 5 ________________________________________________ 93 

MÉTODOS MOLECULARES DE GENOTIPAGEM PARA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS EM UNIDADES DE 

NUTRIÇÃO HOSPITALAR ______________________________________ 93 

CAPÍTULO 6 _______________________________________________ 110 

BIOMARCADORES, CLASSIFICAÇÃO MOLECULAR E GENES ESTRATÉGICOS 

NO O ESTABELECIMENTO DO CÂNCER DE MAMA _________________ 110 

CAPÍTULO 7 _______________________________________________ 135 

CANAIS IÔNICOS COMO ALVO FARMACOLÓGICO PARA TERAPIA DO 

CÂNCER COLORRETAL _______________________________________ 135 

CAPÍTULO 8 _______________________________________________ 154 

AS BASES MOLECULARES DA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP)

 _________________________________________________________ 154 

CAPÍTULO 9 _______________________________________________ 177 

SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS EM GENES DE REPARO E 

SUSCEPTIBILIDADE AO CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 _________________________________________________________ 177 

BIOTECNOLOGIA ___________________________________________ 194 

CAPÍTULO 10 ______________________________________________ 195 

PRODUÇÃO ENZIMÁTICA POR BEAUVERIA BASSIANA, ATRAVÉS DA 

FERMENTAÇÃO SUBMERSA, UTILIZANDO COMO SUBSTRATO A VINHAÇA

 _________________________________________________________ 195 

CAPÍTULO 11 ______________________________________________ 219 

file:///D:/2018/livros%202019/6%20LIVRO%20SAUDE%20-%20GENÉTICA%20Gisa%20ok.docx%23_Toc5575072


 
 

PRODUÇÃO DE CELULASES POR FUNGOS FILAMENTOSOS ATRAVÉS DA 

FERMENTAÇÃO SUBMERSA, UTILIZANDO COMO SUBSTRATO A VINHAÇA

 _________________________________________________________ 219 

CAPÍTULO 12 ______________________________________________ 236 

OS BENEFÍCIOS E PERSPECTIVAS DO KEFIR DENTRO DO MERCADO DE 

ALIMENTOS BRASILEIRO _____________________________________ 236 

CAPÍTULO 13 ______________________________________________ 260 

MELHORAMENTO GENÉTICO DA AGAVE CONTRIBUI NA ATIVIDADE 

INSETICIDA CONTRA O AEDES AEGYPTI? __________________________ 260 

CAPÍTULO 14 ______________________________________________ 277 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA MARESINA 1, UM MEDIADOR LIPÍDICO 

DERIVADO DO ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO DO ÔMEGA 3, NO 

PROCESSO INFLAMATÓRIO. __________________________________ 277 

CAPÍTULO 15 ______________________________________________ 294 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO ACETURATO DE DIMINAZENO, UM 

ATIVADOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA II, FRENTE A 

DISTÚRBIOS DIARREICOS ____________________________________ 294 

CAPÍTULO 16 ______________________________________________ 309 

POLISSACARÍDEOS EXTRAIDOS DE ALGAS MARINHAS DO NORDESTE 

BRASILEIRO INIBEM A LIGAÇÃO DA TOXINA DE VIBRIO CHOLERAE AO 

RECEPTOR GM1 IN VITRO ____________________________________ 309 

CAPÍTULO 17 ______________________________________________ 327 

PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: PEPTÍDEOS EXTRAÍDOS DE RÃS 

ANÁLOGOS A BOMBESINA ___________________________________ 327 

CAPÍTULO 18 ______________________________________________ 347 



 
 

A SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

 _________________________________________________________ 347 

CAPÍTULO 19 ______________________________________________ 363 

MAPEAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA APLICABILIDADE DO 

PROBIÓTICO LACTOBACILLUS REUTERI DSM 17938 EM DESORDENS DO TRATO 

GASTROINTESTINAL ________________________________________ 363 

CAPÍTULO 20 ______________________________________________ 386 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DA L-CISTEÍNA, UM 

AMINOACIDO SEMI-ESSENCIAL :UMA PROSPECÇÃO CIENTIFICA E 

TECNOLÓGICA. ____________________________________________ 386 

CAPÍTULO 21 ______________________________________________ 411 

ENCAPSULAÇÃO DE MICRORGANISMOS PROBIÓTICOS COM ÊNFASE NO 

USO DA GOMA DO CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) COMO MATERIAL 

DE PAREDE: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA ___________________ 411 

CAPÍTULO 22 ______________________________________________ 432 

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO ASSOCIADO A RESOLUÇÃO DE DISTÚRBIOS 

GÁSTRICOS _______________________________________________ 432 

CAPÍTULO 23 ______________________________________________ 450 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO 

ACÍDO VANÍLICO, COM ÊNFASE EM SEU DERIVADO SEMISSINTÉTICO 

VANILATO DE ISOPROPILA. ___________________________________ 450 

CAPÍTULO 24 ______________________________________________ 466 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS COMO 

VEÍCULO DRUG DELIVERY ____________________________________ 466 

CAPÍTULO 25 ______________________________________________ 483 



 
 

MICROALGAS, PRODUTOS E APLICAÇÕES COMERCIAIS: UMA REVISÃO 483 

CAPÍTULO 26 ______________________________________________ 504 

O POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MANGANÊS-PORFIRINAS __________ 504 

CAPÍTULO 27 ______________________________________________ 529 

O POTENCIAL DA ESPÉCIE STREPTOMYCES HYDROSCOPICUS NA PRODUÇÃO DE 

METABÓLITOS SECUNDÁRIOS BIOATIVOS _______________________ 529 

CAPÍTULO 28 ______________________________________________ 547 

EFEITO PROTETOR DO ÁCIDO CAFÉICO NA MUCOSITE INTESTINAL 

INDUZIDA POR ANTINEOPLASICOS: ENVOLVIMENTOS DA VIA DOS 

RECEPTORES TLR’S, UMA REVISÃO _____________________________ 547 

CAPÍTULO 29 ______________________________________________ 568 

ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DA MARINOBUFAGINA EM 

MACRÓFAGOS PERITONEAIS ESTIMULADOS COM LPS _____________ 568 

CAPÍTULO 30 ______________________________________________ 588 

ESTUDO DA TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM AMOSTRAS DE MAÇÃ E 

GOIABA POR MEIO DA SECAGEM SOLAR ________________________ 588 

CAPÍTULO 31 ______________________________________________ 605 

ESTUDOS PARA A PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MÉTODOS A 

PARTIR DO BETA CARIOFILENO SÃO PROMISSORES? UMA PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA _____________________________________________ 605 

CAPÍTULO 32 ______________________________________________ 622 

PREDIÇÃO DE EPÍTOPOS DE CÉLULAS T CONSERVADOS DA RNA 

POLIMERASE RNA DEPENDENTE DOS VÍRUS CHIKUNGUNYA E MAYARO

 _________________________________________________________ 622 

CAPÍTULO 33 ______________________________________________ 644 



 
 

PROBIÓTICOS: ATUALIDADES E PERSPECTIVAS NO BRASIL E NO MUNDO

 _________________________________________________________ 644 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÉTICA 



AUSÊNCIA DE EFEITO DO POLIMORFISMO G1793A DO GENE DA ENZIMA 
MTHFR NA PRESENÇA DE NEFROPATIA DIABÉTICA, EM PARÂMETROS 
ANTROPOMÉTRICOS E ASPECTOS ATITUDINAIS EM PACIENTES COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

16 
 

CAPÍTULO 1 
 

AUSÊNCIA DE EFEITO DO POLIMORFISMO 
G1793A DO GENE DA ENZIMA MTHFR NA 
PRESENÇA DE NEFROPATIA DIABÉTICA, 
EM PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E 
ASPECTOS ATITUDINAIS EM PACIENTES 

COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 

Mayara Karla dos Santos NUNES 1 

Camila Maria Cordeiro DIAS 2 

Caroline Severo de ASSIS 3 

Mussara Gomes Cavalcante Alves MONTEIRO 3 

Jairo Alves da SILVA 4 

1 Pós-graduanda em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos; UFPB; 
2 Graduanda em Farmácia, UFPB; 3 Pós-Graduandas em Ciências da Nutrição, UFPB; 

4 Graduado em Ciências da Nutrição, UNINASSAU; 

 mayarakarlasn@hotmail.com. 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência de 
nefropatia diabética (ND), os parâmetros antropométricos com 
o polimorfismo G1793A do gene MTHFR e aspectos atitudinais 
em pacientes com diabetes melittus tipo 2 (DM2). Foram 
analisados pacientes, com tempo diagnostico entre 5 e 10 anos, 
com idade superior a 40 anos, que foram divididos em dois 
grupos: com nefropatia (ND) e sem nefropatia (SND). O DNA 
genômico foi extraído de células bucais e o polimorfismo 
G1793A da MTHFR foi identificado através da técnica PCR-
RFLP. Os resultados obtidos foram analisados pelo teste exato 
de Fisher, com nível de significância p<0,05. O tempo de 
duração de diabetes foi de 7,47 ±2,22 anos no grupo com 
nefropatia e 6,89 ±2,00 no grupo sem nefropatia: p=0,1625. A 
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frequência do alelo MTHFR 1793A foi 3,33% no grupo com 
nefropatia e 5% no grupo sem nefropatia; p=0,6749. A 
frequência do alelo MTHFR 1793G foi 93,33% no grupo ND e 
90% no grupo SND. O genótipo heterozigoto GA apareceu em 
6,67% no grupo ND e 10% no grupo SND. As médias do escore 
ATT-19 dos pacientes com ND foram 50,97±15,22 e no grupo 
sem ND 50,74±17,12 com o p= 0,9429. Podemos concluir que 
a presença do alelo MTHFR 1793A não influenciou para 
presença de ND na população analisada neste estudo. 
Palavras chave: Diabetes. Nefropatia. Polimorfismo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica não 

transmissível caracterizada por distúrbios metabólicos que 

causam o acúmulo de açúcar na corrente sanguínea induzindo 

inúmeras complicações. Apesar de ser uma doença em que na 

maioria dos casos se pode prevenir, os dados apresentados 

pela World Health Organization (WHO) revelam que a 

prevalência dos casos de diabetes no mundo duplicou entre os 

anos de 1980 e 2014, com maior incidência em países de baixa 

e média renda; principalmente pelo envelhecimento 

populacional, maior urbanização, industrialização, 

sedentarismo e maior prevalência da obesidade (SBD, 2015). 

Além disso, a DM está entre as dez doenças que mais 

matam no mundo, com cerca de 1,5 milhões de mortes ao ano 

(WHO, 2016). Considerado um problema de saúde gravíssimo 

por seu alto custo econômico para a sociedade e por interferir 

diretamente na qualidade de vida das pessoas, cerca de 415 

milhões de indivíduos entre 20 e 79 anos possuem DM no 
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mundo, e até 2040 espera-se que esse número cresça a 642 

milhões (IDF, 2015). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 

estima-se que no Brasil a DM atinge cerca de 6,2% da 

população acima de 18 anos. Ainda em nível nacional, a DM 

atinge cerca de 7% das mulheres, enquanto nos homens há 

uma recorrência de 5,4%. Outro dado importante é a faixa de 

escolaridade dos pacientes diabéticos, com predominância 

para as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental 

incompleto, com 9,6% (IBGE, 2014). 

O diabetes pode ser classificado em tipo 1, tipo 2, 

gestacional e secundário a outras patologias e todos têm em 

comum o fato de que a glicemia está acima dos valores 

considerados normais (WHO, 2014; ADS, 2015). O DM tipo 1 é 

resultado da destruição das células β (beta) do pâncreas devido 

a um processo autoimune levando à deficiência total de insulina 

no corpo, desenvolve-se com maior frequência entre jovens e 

adolescentes (ASHCROFT, RORSMAN, 2012). Os principais 

sintomas observados em pacientes com DM tipo 1 são: poliúria, 

polifagia, polidipsia, perda de peso e alterações visuais. Além 

de o paciente ser totalmente dependente de insulina para evitar 

hiperglicemia, podendo agravar-se a um quadro de cetoacidose 

(FU et al., 2013). O DM 1 está presente em 5% a 10% dos casos 

de diabetes mellitus, sendo minoria diante da DM tipo 2 (SBD, 

2015). Devido a não produção de insulina, todos os pacientes 

que possuem DM tipo 1 são dependentes de insulina 

regularmente (FU et al., 2013; SILVERTHORN, 2016).  

O DM tipo 2 é o mais comum ocorrendo entre 90 a 95% 

dos pacientes, e sua principal característica é o 

comprometimento tanto da ação quanto da secreção da 
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insulina, apresentando retardo na resposta do organismo à 

ingestão de glicose, demonstrando deficiência ao transportar a 

glicose para dentro da célula aumentando sua concentração no 

sangue (GIACOMINI, HAHN, SIQUEIRA, 2013; MONTESINOS, 

2014). No DM tipo 2, os sintomas apresentados são menos 

agudos que no tipo 1 devido a presença da insulina, mesmo 

com a resistência do metabolismo a sua ação (SILVERTHORN, 

2016). Porém, os pacientes com o DM2 podem apresentar os 

mesmos sintomas citados, além de feridas de difícil cicatrização 

nos estágios mais avançados da doença.  

Sedentarismo, má alimentação, sobrepeso e obesidade, 

idade avançada, histórico familiar de diabetes, histórico de 

diabetes gestacional e tabagismo são fatores de risco para 

diabetes tipo 2 (WHO, 2016). Os danos causados em diversos 

órgãos do corpo pelo diabetes podem trazer sérios problemas 

para a saúde do indivíduo diabético. As complicações 

consequentes desses danos são fatores que trazem uma 

péssima qualidade de vida para a pessoa que convive com a 

doença, além de serem significantes contribuintes para a 

redução da sobrevida.  

A hiperglicemia crônica está associada com o risco de 

progressão de complicações macro e microvasculares (ABBAS 

et al., 2013). Nas complicações macro vasculares grandes 

vasos são obstruídos dando origem a problemas 

cardiovasculares que incluem o acidente vascular cerebral, 

gangrena periférica e infarto do miocárdio.  Quanto à 

complicação microvascular atinge pequenos vasos, arteríolas e 

capilares. Esse comprometimento microvascular atinge 

principalmente os olhos, os rins e os nervos periféricos, levando 
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a nefropatia, retinopatia e neuropatia, respectivamente 

(DOMINGUETI, 2014; NICHOLAS e MARK; 2015; WHO, 2016).  

Além dos fatores de riscos já citados anteriormente, a 

hereditariedade, também, contribui diretamente para o 

desenvolvimento da DM2 (ABBAS et al., 2013; HALDAR et al., 

2015). A genética está diretamente relacionada com o 

aparecimento ou não das complicações diabéticas, há genes 

que predispõem o indivíduo a desenvolver ou não o DM tipo 2. 

Porém, se faz necessária uma ativação dessa predisposição 

genética por fatores externos, sendo eles comportamentais ou 

ambientais (HALDAR et al., 2015).  

A hiperglicemia é um fator influenciado pelo 

comportamento e pelo estilo de vida do paciente, sendo 

importante para o desenvolvimento da nefropatia diabética. Ela 

contribui para a lesão glomerular com a ativação das vias dos 

polióis e das hexosaminas, ativação da proteína cinase C (PKC) 

e formação dos produtos finais da glicosilação avançada 

(PGAs). Os PGAs constituem um grupo resultante de diversas 

reações não enzimáticas que unem a glicose em excesso no 

sangue a proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos. Esses PGAs 

podem formar ligações cruzadas com proteínas, alterando sua 

estrutura e função na matriz extracelular, na membrana basal e 

no endotélio do glomérulo renal (GIACOMINI, HAHN, 

SIQUEIRA, 2013; MONTESINOS, 2014; HALDAR et al., 2015). 

A ND é uma das principais complicações 

microvasculares e atinge aproximadamente 35% dos pacientes 

com DM (SBD, 2015). É responsável por um importante 

aumento na morbidade e mortalidade, além de ser uma das 

principais causas da doença renal em estágio terminal, 26% dos 
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pacientes em início de diálise apresentam quadro de ND 

(AMORIM et al., 2013). 

Entretanto, como apenas 35% dos pacientes com DM 

desenvolvem lesão renal, se as lesões causadas pela 

hiperglicemia crônica fossem suficientes para ocasionar 

alterações nos rins, todos os pacientes com DM teriam ND. O 

DM induz importantes alterações metabólicas, hormonais e em 

fatores de crescimento, essas alterações ocorrem praticamente 

em todos os pacientes. Com isso existem evidências 

crescentes que o controle da glicemia seja um fator necessário, 

mas não suficiente para evitar o desenvolvimento da ND 

(GARCIA; PEREIRA, 2015).  

A genética tem um papel importante no desenvolvimento 

da ND, tendo em vista que sua origem é multifatorial. Genes 

modificadores são importantes para a taxa de progressão da 

lesão, da microalbuminúria à insuficiência renal crônica terminal 

(IRCT). Diversos genes candidatos foram testados quanto à sua 

associação com esta complicação diabética, vários estudos 

genéticos têm sido feitos com o intuito de descobrir possíveis 

fatores genéticos envolvidos nesta doença (LIM, 2014; 

MCKNIGHT, DUFFY, MAXWELL, 2015). 

O gene da metilenotetrahidrofolatoredutase (MTHFR) 

vem sendo estudado e relacionado com o aparecimento das 

complicações diabéticas. A MTHFR tem uma grande relevância 

na regulação da via do ácido fólico, essa enzima catalisa a 

conversão irreversível de 5,10-metilenotetrahidrofolato em 5-

metiltetrahidrofolato e o 5-metiltetrahidrofolato é doador de um 

carbono para e remetilação da homocisteína em metionina 

(GOYETTE et al., 1998). 
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As concentrações plasmáticas de homocisteína 

dependem de fatores nutricionais, ambientais e genéticos 

(ZAPPACOSTA et al., 2013). Uma mutação no gene da MTHFR 

é considerada um dos defeitos genéticos mais comuns que 

afetam o metabolismo da homocisteína. Estudos têm 

demonstrado relação entre os níveis de homocisteína e 

complicações diabéticas, tanto macrovasculares quanto 

microvasculares, como retinopatia e nefropatia (IZMIRLI, 2013; 

NIU et al., 2012; KAYADIBI et al., 2014; MA et al., 2014; 

MALAGUARNERA et al., 2014; SETTIN et al., 2014; XU et al., 

2014). 

O gene da MTHFR está localizado no braço curto do 

cromossomo 1 no genoma humano, o transcrito primário 

(cDNA) para o MTHFR possui 2,2 kb nucleotídeos distribuídos 

em 11 íntrons e 12 éxons (GOYETTE et al., 1998). A troca da 

citosina pela timina na posição 677 do gene, ocorre no éxon4 e 

é caracterizado por uma substituição da alanina pela valina no 

códon 222. Esse polimorfismo denominado C677T ou 

rs1801133 foi considerado responsável por dar origem a uma 

variante não resistente a alterações na temperatura e causar a 

redução significativa da atividade da enzima.  

Outro polimorfismo investigado no gene da MTHFR é o 

A1298C ou rs1801131, esta mutação também induz a 

diminuição da atividade da enzima, porém, ele não resulta em 

uma proteína termolábil, como o C677T. Essa variante 

polimórfica ocorre no éxon7 e é caracterizada pela troca do 

glutamato por alanina no códon 429 (B. ZAPPACOSTA et al., 

2013; NMJ VAN DER PUT, F GABREELS, EMB STEVENS et 

al.,1998; I WEISBERG et al., 1998).  
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Um novo sítio polimórfico do gene da MTHFR foi 

identificado por Rady et al. em 2002, o G1793A ou rs2274976. 

A troca da guanina por adenina na posição 1793 do gene no 

éxon 11 resulta na substituição da arginina por glutamina e não 

há relatos publicados sobre seu envolvimento na atividade da 

MTHFR nem seu envolvimento com complicações diabéticas 

(RADY et al., 2002; MORITZ NETO, MOURA JUNIOR, 

PERSUHN, 2013). 

A atividade defeituosa do gene MTHFR, implicados por 

polimorfismos, modulam vias metabólicas que influenciam no 

estresse oxidativo, este pode levar ao surgimento e/ou 

agravamento das microcomplicações diabéticas. A partir das 

evidências científicas apresentadas teve-se por objetivo avaliar 

o polimorfismo G1793A do gene da MTHFR com a ocorrência 

de nefropatia diabética, parâmetros antropométricos e aspectos 

atitudinais em pacientes com diabetes melittus tipo 2. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

População e amostra 

Foram incluídos na amostra pacientes diabéticos com 

tempo de diagnóstico entre 5 a 10 anos atendidos nos Serviços 

de referências para diabéticos Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), em João Pessoa. Os pacientes selecionados 

receberam um convite a participar do estudo através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

presente projeto foi aprovado Comissão de Ética para 

Pesquisas em Humanos da Universidade Federal da Paraíba 

(Número do Parecer: 257.325; Data da Relatoria: 23/04/2013). 
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A devolutiva dos resultados foi realizada diretamente aos 

pacientes que assim o desejarem, assim como através de 

relatório para o Hospital Lauro Wanderley.  

 

Categorização dos grupos experimentais 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de 

Endocrinologia do HULW e os que desejaram participar foi 

realizado a dosagem de albumina em urina de 24 horas para 

identificação de ND. Os pacientes foram incluídos em grupos 

clínicos: com ND e sem ND (SND). 

 

Determinação da albuminúria 

Avaliou-se o comprometimento renal através da 

quantificação de albumina em amostra de urina de 24 horas. A 

urina coletada foi analisada em equipamento automatizado pelo 

método turbidimétrico utilizando kit Labtest. Microalbuminúria é 

definida como concentração de albumina urinária > 30 

mg/L/24h. 

 

Variáveis sócio-demográficas e antropométrica 

Foram coletadas através de instrumento adequado no 

qual o paciente submeteu-se a uma entrevista para 

identificação da região de residência, local de nascimento, 

idade (anos), sexo, raça/cor, escolaridade, situação conjugal. 

As variáveis antropométricas são: peso (kg) determinado em 

balança, altura (cm) e circunferência da cintura que será medida 

por fita métrica. O índice de massa corporal foi calculado 

dividindo-se o peso em quilogramas pela estatura em metros 

quadrados. A circunferência da cintura foi analisada segundo 
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pontos de corte da OMS para avaliar risco metabólico 

associado à adiposidade abdominal. 

 

Análise da atitude em relação à doença 

Para analisar a atitude dos pacientes, foi utilizado o 

questionário ATT-19. Trata-se de um instrumento auto-

preenchível sobre a medida de ajustamento psicológico para 

DM, desenvolvido como resposta às necessidades de avaliação 

de aspectos psicológicos e emocionais sobre a doença 

(WELCH; DUNN; BEENEY, 2001). Consiste de 19 itens que 

incluem seis fatores: a) estresse associado a DM, b) 

receptividade ao tratamento, c) confiança no tratamento, d) 

eficácia pessoal, e) percepção sobre a saúde, f) aceitação 

social. As questões 11, 15 e 18 começam com o escore reverso. 

A principal aplicação da escala de atitudes foi associada à 

avaliação da intervenção educacional. Cada resposta é medida 

pela escala de Likert de cinco pontos (discordo totalmente - 

escore 1; até concordo totalmente - escore 5). O total da taxa-

escore varia entre 19 a 95 pontos. Um alto escore indica a 

atitude positiva sobre a doença. 
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Extração do DNA genômico de células da mucosa oral 

Foi seguida a metodologia apresentada por Aidar e 

colaboradores (2007) para a extração de células do epitélio oral 

e extração do DNA. Depois de coletada as células da mucosa 

oral através de bochecho de uma solução de sacarose a 3% por 

1 minuto transferiu-se o material para um tubo e completou-o 

com uma solução de T.N.E. (69,5% de etanol absoluto; 3,6% de 

TRIS; 5% de NaCl; 3,5% de EDTA e 18,4% de água milliQ) até 

10 mL e o centrifugou por 10 minutos a 3.200 rpm (rotações por 

minuto) em temperatura ambiente (25°C), ocasionado a 

precipitação das celulas. Então se desprezou o sobrenadante e 

em seguida adicionou-se 1mL de T.N.E. e o material foi 

centrifugado a 3.200 rpm por 5 minutos, ao final desprezou-se 

o sobrenadante. Em seguida foi adicionado 1 mL de solução de 

lise ao precipitado, que tem como objetivo o rompimento das 

membranas das células, e o material foi submetido ao vortex 

para a ampliação do contato da solução de lise com as células. 

Posteriormente adicionou-se uma solução mix de (290µL de 

solução de lise + 10µL de proteinase K) para o rompimento das 

membranas das células ainda existentes e precipitar as 

proteínas, em seguida o material foi submetido a um banho-

maria por 55° C por 12 horas, para o perfeito funcionamento da 

enzima proteinase K. Passado o tempo necessário retirou-se o 

material e o colocou num tubo ependorf de 2 mL, adicionou-se 

500µL de acetato de amônia + 1mM de EDTA, levou o material 

para o vortex e centrifugou a 14.000 rpm por 12 minutos a 4ºC, 

para a precipitação das proteínas. Posteriormente dividiu-se o 

sobrenadante em dois tubos de ependorf de 1,5 mL, 

acrescentou-os 540µL de isopropanol e os homogeneizou 

cuidadosamente para a precipitação do DNA. Em seguida Em 
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seguida os tubos foram centrifugados a 14.000 rpm por 7 

minutos a 4°C, desprezado o sobrenadante e foram 

adicionados 1mL de etanol 70%. Então o material foi 

homogeneizado, centrifugado a 14.000 rpm por 7 minutos a 4°C 

e foi desprezado o sobrenadante. Posteriormente esperou-se 

os tubos secarem e o DNA foi ressuspendido com 40µL de uma 

solução de T.E. e guardado a -20°C. 

 

Genotipagem do polimorfismo MTHFR G1793A 

A presença polimorfismo G1793A do gene MTHFR foi 

determinada através da amplificação de um fragmentodoéxon 

11do gene que codificada MTHFR através da reação em cadeia 

da polimerase (PCR – Polymerase Chain Reaction). As 

amostras foram submetidas a uma etapa inicial de dois min a 

94°C e 30 ciclos de 94°C para desnaturação da molécula, 1 min 

a 66°C para o anelamento e 1 min a 72°C para extensão da 

molécula. Ao final do PCR, obteve-se um fragmento de 310pb. 

A digestão com a enzima BsbrI, cliva o fragmento em duas 

bandas de 233pb e 77pb para o genótipo 1793GG, três bandas 

de 310pb, 233pb e 77pb para o genótipo 1793GA e uma banda 

de 310pb para o genótipo 1973AA (RADY et al., 2002). As 

amostras digeridas foram observadas em gel de eletroforese 

com poliacrilamida 1,5% e corado em nitrato de prata. 

 

Análise estatística 

Os dados quantitativos foram expressos por média e 

desvio-padrão, enquanto os dados qualitativos foram expressos 

por números absolutos ou valores percentuais. Comparações 

entre grupos foram feitas com o teste T independente ou com o 
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seu correspondente não-paramétrico Mann-Whitney. As 

distribuições de alelos e genótipos entre os grupos foram 

comparadas usando o teste exato de Fisher. Adotou-se um 

valor de p <0,05 como estatisticamente significativo. Os dados 

foram analisados por meio do software Graph Pad Instat 3.0 

(San Diego, CA, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho foram analisados 122 pacientes, sendo 

36 apresentando ND e 86 SND. A caracterização clínica e 

antropométrica dos grupos (Tabela 1) permite identificar que no 

grupo portador de nefropatia (com ND) o percentual de 

pacientes portadores de hipertensão arterial é estatisticamente 

maior do que no grupo de pacientes diabéticos sem a 

complicação (p=0,0057). A hipertensão tem sido considerada 

um fator de risco isolado para doença renal diabética e 

aparentemente a elevação de creatinina e piora na taxa de 

filtração glomerular aparecem associadas com o quadro 

(VERMA et al., 2016). Quanto às demais variáveis analisadas, 

não foram identificadas diferenças significativas. Uma das 

características mais importantes deste estudo é o fato de que o 

recrutamento foi rigoroso quanto ao tempo de diagnóstico de 

diabetes, evitando disparidades entre grupo ND e SND 

(p=0,1625). 

          Com relação às variáveis antropométricas 

analisadas, diferenças entre os grupos não foram identificadas, 

IMC (p=0,5674) e Circunferência abdominal (p=0,3326). Mesmo 

quando os grupos feminino e masculino foram analisados 

isoladamente, os grupos mostraram-se semelhantes do ponto 
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de vista estatístico. A adiposidade abdominal foi associada a 

elevação da microalbuminúria, mas não à baixa taxa de filtração 

glomerular em indivíduos diabéticos chineses (WANG et al., 

2016). Em indivíduos obesos diabéticos, a circunferência 

abdominal pode aparecer significativamente maior no grupo 

portador de nefropatia (BLASLOV et al., 2015). Cabe ressaltar 

que no presente estudo, além de terem sido estudados apenas 

pacientes com tempo de diagnóstico entre 5 e 10 anos, havia 

na amostra indivíduos não obesos, prejudicando parâmetros de 

comparação com os estudos citados.  

 

Tabela 1. Caracterização clínica e antropométrica dos 

pacientes com e sem Nefropatia Diabética 

 Com ND (36) Sem ND (86) p 

Idade 59,80(±7,06) 57,41(±9,87) 0,1888 

Tempo de DM 7,47(±2,22) 6,89(±2,00) 0,1625 

IMC 29,11(±4,92) 29,69(±5,05) 0,5674 

Circunf. abdominal 102,58(±11,43) 105,15(±13,99) 0,3326 

Circunf. abdominal (fem.) 102,18(±10,97) 104,93(±14,76) 0,4758 

Circunf. abdominal (mas.) 102,95 (±12,11) 107,08 (±11,76) 0,2693 

Hipertensão 86,11% (31) 60,46% (52) 0,0057* 

Dislipidemia 66,66% (24) 47,67 (41) 0,0733 

Tabagismo 8,33% (3) 5,81% (5) 0,6924 

Etilismo 11,11% (4) 13,95% (12) 0,7760 

Sedentarismo 58,33% (21) 56,97% (49) 1,0000 

* p ˂ 0,05, considerado estatisticamente significativo/ 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto à análise do polimorfismo G1793A da MTHFR só 

foi possível genotipar 110 pacientes, sendo 30 ND e 80 SND. A 

seguir, na tabela 2 a distribuição genotípica.  

 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos G1793A da MTHFR dos 

pacientes ND e SND 

Grupos 

genotípicos 
ND (30) SND (80) p OR( IC 95%) 

GG 28 (93,33%) 72 (90%) 0,6740 
1,267 

(0.2561 to 6.265) 

GA 2 (6,67%) 8 (10%)   

AA 0 0   

Frequência 

do alelo A 
3,33% 5%   

*p ˂ 0,05 = diferença após aplicação do teste exato de Fischer 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise de genótipos do polimorfismo G1793A da 

MTHFR mostrou resultados parecidos entre os grupos ND e 

SND com p= 0,6740. A frequencia do alelo MTHFR 1793A foi 

3% no grupo com Nefropatia e 5% nos grupos controle (Tabelas 

2), mostrando que a ausência de homozigotos AA na amostra 

é consequencia da raridade alélica. A baixa frequencia 

identificada não é novidade na literatura e vem sendo relatada 

desde a divulgação deste polimorfismo (RADY et al., 2002).  
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Estudos relatam que o G1793A pode ser associado a 

várias condições clínicas de interesse epidemiológico, como 

câncer de pulmão (SHI et al., 2005), câncer de cabeça e 

pescoço (NEUMANN, et al., 2005), acidente vascular cerebral 

isquêmico (GIUSTI et al., 2010), doença de Kawasaki (YOON 

et al., 2011) e fissuras lábio-palatinas (AQUINO et al., 2014). Os 

resultados deste estudo sugerem que não existe associação 

entre o referido alelo e a ocorrência de complicação renal nos 

pacientes diabéticos. 

 

Tabela 3. Relação dos genótipos G1793A da MTHFR com 

parâmetros antropométricos 

 GA (12) GG (105) p 

IMC 29,44 (±4,17) 29,57 (±5,06) 0,9318 

Circunf. 

abdominal 
103,66 (±10,11) 104,57 (±13,50) 0,8227 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Independentemente da existência de nefropatia, os 

pacientes foram separados pelo genótipo, gerando os grupos 

GA e GG e não foi identificada diferença significativa entre 

grupos quanto ao IMC (p=0,9318) e a Circunferência Abdominal 

(p=0,8227) (Tabela 3). Além disso, os grupos foram 

semelhantes quanto à idade (p=0,2915) e tempo de diagnóstico 

de DM (p=0,6563) – dados não mostrados. 

O questionário ATT-19, traduzido e validado para língua 

portuguesa (TORRES et al., 2005) foi aplicado e utilizado para 

analisar a atitude dos indivíduos em relação à patologia. Os 

resultados indicaram que não existiram diferenças significativas 

entre os resultados dos grupos teste e controle (Tabela 4).  
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Tabela 4. Análise do escore ATT-19 nos grupos clínicos 

experimentais 

 ND SND p 

Médias do 

escore ATT-19 
50,97 (±15,22) 50,74 (± 17,12) 0,9429 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES  

 

A presença do alelo MTHFR 1793A não foi fator de risco 

para ND (Nefropatia Diabética) na população analisada neste 

estudo. Hipertensão arterial foi confirmada como fator de risco 

para a ND. O genótipo ou a presença de complicações não 

foram determinantes no índice de massa corporal. Quanto ao 

questionário ATT-19, utilizado para análise atitudinal do 

indivíduo, não houve diferença entre o grupo com ou sem a 

nefropatia diabética. 
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RESUMO: Apesar do reconhecimento científico das suas 
potencialidades e importância para a biodiversidade, espécies 
arbóreas da caatinga ainda permanecem sem a atenção devida 
por parte de programas eficientes que visem à conservação e 
valorização como recurso natural junto à população. O Ziziphus 
joazeiro Mart. é uma das espécies nessa condição e até hoje 
muito pouco estudada. O objetivo deste trabalho foi determinar 
as curvas de congelamento das sementes de juá com teores de 
água de 6, 9, 12 e 15% base úmida ± 0,1% nas temperaturas 
criogênicas de: nitrogênio líquido (-196 °C) e no vapor do 
nitrogênio (-170 °C), bem como determinar a difusividade 
térmica efetiva, com a finalidade subsequente de inseri-las em 
um Banco de Germoplasma Criogênico. Com o propósito de 
expressar o comportamento cinético do congelamento das 
sementes de juá, foi usado o modelo de Fourier levando-se em 
consideração o primeiro termo da série, além dos Modelos I e II 
de Cavalcanti Mata. Os resultados obtidos indicam que as 
curvas de congelamento criogênico são exponenciais e não se 
distinguem com clareza as três fases típica, devido à velocidade 
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de congelamento e maior gradiente térmico a que estão 
expostas as sementes; para os Modelos de Fourier e Modelo I 
de Cavalcanti Mata, a difusividade térmica aumenta com a 
diminuição do teor de água em todas as temperaturas. Já no 
Modelo II de Cavalcanti Mata não é possível extrair a 
difusividade térmica, mas se podem obter constantes de 
congelamento, que é função da temperatura e do teor de água 
do produto.  
Palavras-chave: Sementes. Criogenia. Difusividade térmica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que 

cobre cerca de 10% da área do país, com a maior parte de sua 

área no nordeste do Brasil (BRASIL, 2018). O Ziziphus joazeiro 

Mart. é uma árvore de porte médio, possui ramos tortuosos com 

espinhos e copa verde durante o ano inteiro. Essa espécie é 

muito conhecida pelos seus frutos comestíveis e também 

devido às suas propriedades farmacológicas (SILVA, 2012). É 

uma planta rica em saponina, muito usada pela população local 

como expectorante no combate a bronquite e pela indústria 

farmacêutica na fabricação de xampus e dentifrício. Além disso, 

o juazeiro serve de alimento para o rebanho caprino durante a 

estação seca por apresentar-se sempre com folhas (LORENZI, 

2008). Suas inflorescências surgem nas axilas foliares, sendo 

compostas por muitas flores amarelas e pequenas. O néctar é 

o principal recurso coletado pelos visitantes florais, entre eles 

vespas e abelhas nativas. As flores do juazeiro fornecem 

principalmente néctar para a manutenção das abelhas durante 

a estação seca. Por manter sua folhagem verde durante o ano 

inteiro, o juazeiro é muito utilizado em projetos de arborização 

visando o sombreamento (SILVA, 2012). 
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Em que pese à evolução da biotecnologia, torna-se 

necessário conservar todas as espécies, tanto as antigas, como 

as novas, uma vez que o gene de determinadas espécies que 

não são interessantes para a ciência no momento, poderá, no 

entanto, ser uma preciosidade, no futuro, para resoluções de 

problemas, ora existentes, ou mesmo os que hoje inexistem 

(GONZAGA et al., 2003). Para que as constantes pesquisas 

continuem sendo realizadas faz-se necessário à preservação 

das atuais cultivares em bancos de germoplasma, com o 

objetivo de fornecer matéria-prima para a engenharia genética 

ou para os programas de melhoramento vegetal, com a 

finalidade de criar novas cultivares mais produtivas para 

diversas condições edafoclimáticas e mais resistentes a pragas 

e doenças (ALMEIDA et al., 2010). 

Um dos processos indispensáveis à preservação dessas 

espécies no banco de germoplasma é o congelamento do 

material genético que pode variar da temperatura de -20ºC até 

temperaturas criogênicas, -196 ºC. De acordo com Cavalcanti 

Mata & Duarte (2012) o congelamento a baixas temperaturas 

pode ser classificado em três nomenclaturas: congelamento 

convencional (lento), em que o processo ocorre em 

temperaturas variando de 0 a -60 ºC; congelamento 

semicriogênico (rápido), cujo processo ocorre nas temperaturas 

entre -60 a -130 ºC e congelamento criogênico (ultra-rápido) 

com temperaturas variando entre -130 ºC a -196 ºC. 

No processo de crioconservação é imprescindível 

conhecer as características da cinética de congelamento das 

sementes, uma vez que possibilita determinar os tempos 

necessários para que as sementes possam ser congeladas em 

diferentes temperaturas podendo-se determinar sua 

difusividade térmica efetiva, que é a propriedade física deste 



CINÉTICA DE CONGELAMENTO DE SEMENTES DE JUÁ (Ziziphus joazeiro Mart) 

EM TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS 

41 
 

produto biológico que estabelece como a energia se propaga 

da parte externa até o interior do produto (BONOMO et al., 

2009; BARBIN et al., 2010).  

Durante o congelamento, primeiramente é removido o 

calor sensível para diminuir a temperatura de um alimento até 

o ponto de congelamento. Uma quantidade substancial de 

energia é, portanto, necessária para remover o calor latente, 

formar os cristais de gelo e congelar os alimentos. O calor 

latente de outros componentes do alimento deve ser removido 

antes que solidifiquem, mas na maioria dos alimentos, esses 

componentes estão presentes em pequenas quantidades e é 

necessária a remoção de uma quantidade relativamente 

pequena de calor para que a cristalização aconteça 

(FELLOWS, 2006). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar as curvas 

de congelamento das sementes de juá com teores de água de 

6, 9, 12 e 15% base úmida ± 0,1% nas temperaturas criogênicas 

de: nitrogênio líquido (- 196 °C) e no vapor do nitrogênio (-170 

°C), bem como determinar a difusividade térmica efetiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Setor de 

Criogenia do Laboratório de Armazenamento e Processamento 

de Produtos Agrícolas (LAPPA) da Unidade Acadêmica de 

Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG – PB). 

Utilizaram-se sementes de juá (material ainda não 

padronizado pelas Regras para Análise de Sementes) oriundas 

de frutos fisiologicamente maduros, coletados no Campus da 

UFCG na cidade de Campina Grande – PB (cidade que está a 
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uma altitude média de 551 metros acima do nível do mar, com 

latitude – 07 ° 13’ 50’’, longitude 35° 52’ 52’’e uma área que 

abrange 599,6 km²), entre maio e julho de 2012, sendo 

coletados diretamente da árvore quando iniciaram a queda 

espontânea. 

As sementes de juá foram extraídas dos frutos com teor 

de água elevado (15,86% b.u.). Após a determinação do teor de 

água inicial, as sementes foram submetidas à secagem na 

temperatura de 40 °C até atingirem os teores de água 

estabelecidos para os diferentes ensaios das curvas de 

congelamento (6, 9, 12, e 15% b.u. ±0,1). A quantidade de água 

evaporada, em gramas, foi determinada de acordo com a 

seguinte expressão: 

       𝑃𝑓 = 𝑃𝑖  ×
100−𝑋𝑖

100−𝑋𝑓
                                                 (1)  

Em que: Pf = peso final da amostra, g; Pi = peso inicial da 

amostra, g; Xi = teor de água inicial das sementes, % (b.u.); Xf 

= teor de água desejada das sementes, % (b.u.). 

 

No procedimento de secagem das sementes as 

amostras foram colocadas em uma Câmara, modelo MA 

415/Marconi, a 40ºC, sendo os lotes de sementes pesados a 

cada uma hora, utilizando uma balança semi-analítica (Mod. BS 

3000A) com precisão de 0,001g até atingir os pesos referentes 

aos teores de água desejados. As sementes oriundas das 

operações de secagem nos respectivos teores de água foram 

selecionadas manualmente, tomando por base as suas 

características físicas semelhantes como, tamanho e forma, 

além de aspecto saudável. Logo após, foram determinadas as 

dimensões de comprimento, largura e espessura de 30 
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sementes, com auxílio de um paquímetro digital, marca 

Mitutuyo com resolução de 0,01 mm. 

Para proceder à tomada dos dados da evolução do 

processo de congelamento em função da temperatura e do 

tempo, efetuou-se um furo no centro geométrico de cada 

semente escolhida nos respectivos teores de água, o qual foi 

determinado através de valores de comprimento, largura e 

espessura de cada semente. Para monitoramento da 

temperatura no interior da semente, foi conectado um termopar 

a um registrador multicanal, e da mesma forma, outro termopar 

foi colocado no interior do ambiente em que se realizaram as 

leituras, ou seja, no vapor de nitrogênio (-170 °C) e no nitrogênio 

líquido (-196°C), com o propósito de verificar a temperatura de 

equilíbrio, correspondente ao final do processo.  

Para o estudo da cinética de congelamento das 

sementes de juá as leituras foram realizadas em intervalo de 5 

segundos, até a conclusão o experimento. O término dos 

registros das temperaturas aconteceu quando o segundo 

termopar atingia a temperatura de congelamento em cada 

botijão criogênico. Dessa maneira, foram realizadas três 

repetições para cada teor de água, obtendo as curvas de 

congelamento nas temperaturas criogênicas em função do 

tempo. 

Os modelos matemáticos utilizados para descrever a 

cinética de congelamento nos diversos teores de água (6, 9, 12 

e 15%) foram os de Fourier, utilizando o primeiro termo da série, 

o Modelo I e Modelo II, proposto por Cavalcanti Mata (2012). 

Para execução dos tratamentos matemáticos, tomaram-se os 

valores experimentais das curvas de congelamento das 

sementes das duas espécies, sendo obtido os parâmetros fator 

de atraso (J) e difusividade térmica (α), para o modelo de 
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Fourier utilizando o 1° termo da série, de acordo com a Equação 

(2):     

                                         

𝑅𝑇 =
𝑇 − 𝑇∞

𝑇°  − 𝑇∞  
= 𝐽𝑒𝑥𝑝 (𝑘 · 𝑡)                                                            (2) 

 

Em que: 

 

𝐽 = 2
𝑆𝑒𝑛𝜆−𝜆 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜆

𝜆−𝑆𝑒𝑛𝜆 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜆
 (𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜)                                                                    

 

𝑘 =
𝜆2 ∙ 𝛼

𝑟2
 

 

Em que: 

RT = razão de temperatura, adimensional; T = temperatura em 

cada momento, ºC; T∞ = temperatura do meio de 

congelamento, ºC; To = temperatura inicial do produto, ºC; J = 

fator de atraso; k = coeficiente da cinética de congelamento; t = 

tempo, seg; λ = raiz da equação transcendental; α = difusividade 

térmica efetiva, mm2.s-1; r = raio da esfera equivalente, mm. 

 

O Modelo I de Cavalcanti Mata (2012) propõe uma 

equação derivada do modelo de Fourier, utilizando o 1° termo 

da série, no qual é realizado uma correção no tempo de ordem 

exponencial (N) e seu modelo pode ser escrito como: 

𝑅𝑇 = 𝐽′ exp (
𝜆² ∙ 𝛼

𝑟2
) 𝑡𝑁                                                                           (3) 

Em que: 

J’ = fator de atraso, variando entre 1,001 e 1,006. 
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O Modelo II proposto por Cavalcanti Mata (2012) é um 

modelo empírico, onde o autor introduz coeficientes na cinética 

de congelamento, de maneira que exista uma mudança de 

curvatura no comportamento cinético, podendo ser escrito 

como: 

𝑅𝑇

= 𝐴1 +
𝐴2 − 𝐴1

1 + exp ((𝐴3 − 𝑡) 𝐴4)
                                                          (4) 

 

Em que: 

A1, A2, A3 e A4 = coeficientes da equação de congelamento. 

 

Com os dados de razão de temperatura em função do 

tempo, foi realizada uma análise de regressão não linear, pelo 

método Quasi-Newton através do programa computacional 

Statistica, versão 7.0. Para cada modelo foram considerados o 

coeficiente de determinação (R²) e o erro médio relativo (P).  

𝑃 =
100

𝑛
 ∑

|(𝑅𝑇𝑒𝑥𝑝 𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒)|

𝑅𝑇𝑒𝑥𝑝
                                                           (5)

𝑛

𝑖=1

 

 

Em que: 

RTpre = razão de temperatura predita pelo modelo; RTexp = razão 

de temperatura experimental; n = número de observações do 

experimento; 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 encontram-se os parâmetros das equações 

de congelamentos propostas para as sementes de juá (λ, rm), 
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coeficiente do modelo (J, J’, k), bem como os coeficientes de 

determinação das curvas de congelamento das sementes, seu 

erro médio relativo, além de sua difusividade térmica efetiva. 

Observa-se que a difusividade térmica efetiva das sementes 

aumenta com a diminuição do teor de água, nas temperaturas 

de -170°C e -196°C para o Modelo de Fourier e o Modelo I de 

Cavalcanti Mata (2012). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Subramanian & Viswanathan (2003), que 

trabalhando com grãos de milho miúdo (“minor millet”), 

obtiveram valores crescentes da difusividade térmica com o 

decréscimo do teor de água dos grãos. 

 

Tabela 1. Parâmetros das sementes de juá e coeficientes dos 

modelos da cinética de congelamento a temperaturas 

criogênicas.  
Modelo de Fourier (1° termo da série) 

Curvas de congelamento (T = -170 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

λ rm 

(mm) 

J k R² (%) α (mm2s-

1)  

P(%)  

6 0,49679 5,2460 1,02496 0,00960 98,24 1,07036 36,67  

9 1,01099 5,3809 1,10690 0,00748 97,44 0,21190 44,93  

12 1,09658 5,3443 1,12673 0,00652 98,35 0,15486 41,92  

15 1,26672 5,4361 1,17192 0,00583 97,10 0,10737 44,79  

Curvas de congelamento (T = -196 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

λ rm 

(mm) 

J k R²(%) α (mm2s-

1) 

P(%)  

6 1,25891 5,0761 1,16967 0,03812 94,44 0,61976 54,60  

9 1,38755 5,3139 1,20892 0,03603 92,02 0,52844 47,81  

12 1,43693 5,3443 1,22526 0,02906 92,56 0,40197 48,30  

15 1,46989 5,4032 1,23657 0,02479 92,86 0,33497 48,64  

Modelo I de Cavalcanti Mata 

Curvas de congelamento (T = -170 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

λ rm 

(mm) 

J k R² (%) α (mm2s-

1)  

P(%)  

6 0,31550 5,2460 1,01000 0,00217 99,21 0,59988 36,49  
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9 0,31550 5,3809 1,01000 0,00064 98,65 0,18616 44,47  

12 0,39621 5,3443 1,01581 0,00093 99,31 0,16920 41,39  

15 0,58382 5,4361 1,03461 0,00039 98,87 0,03381 44,10  

Curvas de congelamento (T = -196 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

λ rm 

(mm) 

J k R²(%) α (mm2s-

1) 

P(%)  

6 0,24770 5,0761 1,00615 0,00036 98,48 0,15119 54,26  

9 0,43020 5,3139 1,01866 0,00032 98,73 0,04882 46,35  

12 0,55930 5,3443 1,03172 0,00029 98,50 0,02648 46,88  

15 0,34200 5,4032 1,01176 0,00005 98,91 0,01148 46,85  

Modelo II de Cavalcanti Mata 

Curvas de congelamento (T = -170 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

rm (mm) A1 A2 A3 A4 R²(%) P(%)  

6 5,2460 -0,217 8,4464 -251,31 -0,007 99,85 35,92  

9 5,3809 -0,200 1,4051 99,306 -0,010 99,87 43,98  

12 5,3443 7,3873 -0,4111 -382,86 0,0039 99,81 40,93  

15 5,4361 1,1306 -0,0381 158,61 0,0125 99,95 43,46  

Curvas de congelamento (T = -196 ºC) 

Teor de 

Água (% 

b.u.) 

rm (mm) A1 A2 A3 A4 R²(%) P(%)  

6 5,0761 0,9857 -0,0311 31,159 0,1312 99,63 53,69  

9 5,3139 0,9810 0,0026 32,317 0,1421 99,75 45,71  

12 5,3443 0,9797 0,0054 37,277 0,1300 99,89 46,16  

15 5,4032 0,9753 0,0080 44,635 0,1172 99,75 46,41  

 

Para todos os teores de água analisados a raiz da 

equação transcendental foi variável, apresentando valores 

inversamente proporcionais, ou seja, à medida que se diminuiu 

a temperatura estes aumentaram. Com relação ao fator de 

atraso (J), observa-se que, as curvas de congelamento 

criogênico apresentam valores que expressam o conceito de 

fator de atraso que deve estar acima de 1, pois segundo 

Spagnol et al. (1989) o termo fator de atraso indica o tempo 

necessário para que o congelamento ultrapasse o ciclo 

logarítmico. Nos teores de agua, 6 e 9% (b.u.), o modelo I de 

Cavalcanti Mata apresentou valores de J inferiores a 1,0 o que 
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não corresponde ao fenômeno físico real, sendo assim 

procedeu-se uma nova análise de regressão fixando o valor em 

1,001, obtendo-se um novo valor de k.     

Os valores de k para o Modelo de Fourier com 1° termo 

da série apresentaram-se de forma inversamente proporcional 

para as duas espécies em estudo, ou seja, à medida que se 

diminui a temperatura estes aumentaram. Estes resultados 

encontram concordância com Amaral et al.(2010), que em 

estudos sobre a difusividade e a energia de ativação de grãos 

de bico com base na cinética de congelamento encontraram 

resultados similares aos encontrados no presente estudo.   

Ao se comparar o comportamento cinético do 

congelamento das sementes de juá observa-se que o Modelo 

II, de Cavalcanti Mata, apresenta um ajuste melhor dos dados 

calculados com os experimentais, destacando-se que este 

modelo é empírico não permitindo determinar a difusividade 

térmica do processo de congelamento das sementes e sim, 

uma constante de congelamento. Os demais modelos aplicados 

permitem obter a difusividade térmica efetiva do processo de 

congelamento das sementes, porem não apresentam um bom 

ajuste entre os dados experimentais e os estimados em toda a 

extensão da curva. Isso implica dizer que o Modelo de Fourier 

com um termo da série, não permite expressar a cinética de 

congelamento nas temperaturas criogênicas com diferentes 

teores de água, fator esse que pode ser sintetizado através de 

uma correção exponencial no tempo o que pode ser verificado 

no Modelo I de Cavalcanti Mata, apresentando coeficientes de 

determinação variando de 98,48 a 99,31%. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Cavalcanti Mata et al. 

(2012) que estudando a cinética de congelamento do feijão 
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(Phaseolus vulgaris L.) obteve coeficientes de determinação, 

superiores a 99%, os quais foram considerados satisfatórios. 

Verifica-se que a difusividade térmica na temperatura de 

-170ºC para o Modelo de Fourier, nos diferentes teores de agua, 

é inferior a estimada pelo Modelo de Cavalcanti Mata. Esses 

valores de difusividade térmica são semelhantes aos obtidos 

por Cavalcanti Mata et al. (2012), de 0,7394 mm2 s-1; Outras 

observações permitem concluir que os dados da difusividade 

térmica obtido pelo Modelo I de Cavalcanti Mata são mais 

consistentes ao se analisar o comportamento da cinética de 

congelamento das sementes nos diferentes teores de água, 

onde o Modelo de Fourier tem coeficientes de determinação 

inferiores variando de (92,02 a 98,35%), além de erro médio 

relativo (P) superior a 30%, indicando que o Modelo de Fourier 

utilizando o 1° termo da série não representa tão bem a cinética 

de congelamento quanto o Modelo I de Cavalcanti Mata, em 

que os coeficientes de determinação variam de (98,48 a 

99,31%), respectivamente, com erros médios relativos (P) 

inferiores. 

O comportamento cinético do congelamento das 

sementes de juá, nas temperaturas criogênicas encontra-se nas 

Figuras 1 (A; B; C), respectivamente, para os Modelos de 

Fourier, Modelo I e II de Cavalcanti Mata. Nas curvas de 

congelamento das sementes por imersão no vapor de 

nitrogênio (-170ºC) e em nitrogênio líquido (-196ºC), não se 

distingue com clareza as três fazes típicas do congelamento 

devido à velocidade de processo e um maior gradiente térmico 

a que estão expostas as sementes, além do baixo teor de água.   

 

Figura 1. Dados experimentais e calculados pelo Modelo de 

Fourier com o 1º termo da série (A), pelo Modelo I de Cavalcanti 
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Mata (B) e pelo Modelo II de Cavalcanti Mata (C), das curvas 

de congelamento de sementes de juá nas temperaturas de -170 

°C e -196 ºC.  
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Goldfarb et al. (2010) estudando as curvas de 

congelamento de sementes de pinhão manso com teor de água 

em torno de 8% b.u. salienta que, as curvas nas temperaturas 

criogênicas para este produto não se distinguem as três fases 

típicas de congelamento. As três fases distintas são: a Fase 1 

que corresponde ao resfriamento do produto, e vai, da 

temperatura ambiente até o início da temperatura de 

congelamento desse produto, é caracterizado por uma típica 

curva exponencial. A Fase 2, é constituída pelo congelamento 

do produto. Nesta fase a fração de água na forma liquida ou na 

forma de vapor, absorve a energia para formar os cristais de 

gelo, e a curva característica é praticamente uma reta com 

pequena inclinação. E na Fase 3 a curva característica volta a 

ser uma exponencial, que corresponde ao pós congelamento 

do produto. 

As sementes de juá analisadas apresentaram um teor de 

água de aproximadamente 6; 9; 12 e 15% base úmida (b.u), ou 

seja, baixas percentagens de água. Como as curvas de 

congelamento da espécie em estudo não apresentam as três 
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fases distintas, anteriormente descritas, pode-se dizer que o 

teor de água, embora passe pelas três fases, não é 

suficientemente marcante de modo a conferir a essas curvas de 

congelamento um aspecto de uma curva sigmoide, tendo 

predominância à curva característica de matéria seca que é 

uma curva exponencial. Esta afirmação encontra consonância 

com Kasahara et al. (1986) e Goldfarb et al. (2010), ao 

salientarem que só os produtos agrícolas, com teor de água 

elevado, em torno de 50 a 90%, base úmida, apresentam de 

maneira evidente as três fases do congelamento. 

Depreende-se ainda da análise das curvas apresentadas 

nas Figuras 1 (A;B;C), que se demanda mais tempo para se 

alcançar o estado final de congelamento, àquelas sementes 

com um teor de água mais elevado, comportamento este 

totalmente esperado. De acordo com Goldfarb et al. (2010) 

outro fator a ser considerado é a temperatura, uma vez que 

quanto maior o gradiente térmico a que o produto está exposto, 

maior também é a velocidade de congelamento.  

 

CONCLUSÕES  

 

As curvas de congelamento criogênico das sementes de 

juá com teor de água variando entre 6 e 15% b.u., são 

exponenciais e não se distinguem com clareza as três fases 

típicas, devido à velocidade de congelamento e um maior 

gradiente térmico a que estão expostas as sementes; 

Na comparação entre os modelos, percebe-se que o 

modelo semi-teórico de Cavalcanti Mata (Modelo I), bem como 

o Modelo II de Cavalcanti Mata descreve de forma satisfatória, 

o processo de cinética de congelamento para as temperaturas 
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criogênicas estudadas, representando melhor os dados 

experimentais que o modelo teórico; 

Para os Modelos de Fourier e Modelo I de Cavalcanti 

Mata, a difusividade térmica aumenta com a diminuição do teor 

de água em todas as temperaturas. Já no Modelo II de 

Cavalcanti Mata não é possível extrair a difusividade térmica, 

mas se podem obter constantes de congelamento, que é função 

da temperatura e do teor de água do produto. 
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RESUMO: A asma é uma doença inflamatória crônica, 
associada à exarcebação da resposta das vias aéreas, 
ocasionando obstrução do fluxo de ar, caracterizada por 
sibilância, tosse e opressão torácica. Pacientes com 
descontrole da doença permanecem sintomáticos apesar do 
tratamento aprimorado, gerando altos custos com 
medicamentos, e pouca qualidade de vida. Devido à 
necessidade, foram desenvolvidos anticorpos monoclonais 
como terapia com o objetivo de favorecer tratamentos mais 
específicos e personalizados à esses pacientes. Foi realizada 
uma busca ativa de artigos em português e inglês, publicados 
entre os anos de 2013 a 2018, utilizando os descritores: 
anticorpos monoclonais; asma; medicamentos; tratamento; 
Xolair; nas bases de dados Scielo, Lilacs, Medline e NCBI. O 
primeiro aprovado foi o omalizumabe, anti-IgE, mostrando 
eficácia nas exacerbações da asma, e diminuição na 
necessidade de uso de corticosteroides inalatórios e 
broncodilatadores. Devido a asma está associada à eosinofilia, 
surgiram três anticorpos monoclonais que bloqueiam seus 
efeitos, especificamente a IL-5: reslizumabe, mepolizumabe e 
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benralizumabe. O lebrikizumabe é um anti-IL-13, que foi 
relacionado a melhora da função pulmonar e diminuição das 
exacerbações. Tralokinumabe e dupilumabe também são anti-
IL-13 ainda sob investigação. O dupilumabe também age 
bloqueando a IL-4. O surgimento desses medicamentos trouxe 
avanços significativos no tratamento da asma, favorecendo 
melhoria na qualidade de vida dos pacientes.  
Palavras-chave: Anticorpos monoclonais. Asma. Tratamento.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica, que está 

associada à exarcebação da resposta das vias aéreas inferiores 

relacionada à muitos elementos celulares, ocasionando 

obstrução do fluxo de ar intrapulmonar que se mostra reversível 

de forma espontânea ou com tratamento. É decorrente de uma 

interação entre exposição ambiental a alérgenos e irritantes, 

genética e outros fatores específicos que levam a evolução e 

permanência dos sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

É caracterizada por sibilância, falta de ar, tosse e 

opressão torácica, causada pela limitação do fluxo aéreo devido 

a alterações inflamatórias e estruturais (PELAIA et al., 2018). A 

obstrução crônica das vias aéreas pode resultar em fechamento 

dessas vias ou ventilação irregular de pequenas vias aéreas, o 

que é associado a exacerbações graves (CHUNG et al., 2014).  

É uma doença crônica com alta prevalência, com 

estimativa de 300 milhões de indivíduos de todas as idades 

(BROM, 2015), afetando cerca de 10% dos adultos e uma 

proporção ainda maior de crianças. É uma das principais 

causas de internações hospitalares e atualmente, a terceira 

causa de morte em todo o mundo (BARNES et al., 2015).  
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A Organização Global Initiative for Asthma, descreve 

diretrizes para que o paciente asmático seja avaliado de acordo 

com os sintomas apresentados, comorbidades, atividade 

pulmonar e medicamentos essenciais para seu controle. A 

intensidade da doença também pode ser analisada pelas 

exacerbações nos pacientes e a necessidade de tratamento no 

controle da sintomatologia (BROM, 2015).  

É cada vez mais evidente que a asma grave não é uma 

doença única, devido à variedade de suas apresentações 

clínicas e características fisiológicas. Para entender melhor 

essa heterogeneidade, surgiu o conceito de fenotipagem da 

asma. Um fenótipo é definido como as características 

compostas e observáveis de um organismo, resultantes da 

interação entre sua constituição genética, os fatores ambientais 

e suas influências, que são relativamente estáveis, mas não 

invariáveis com o tempo (CHUNG et al., 2014).  

A fenotipagem integra características biológicas e 

clínicas, variando de características moleculares, celulares, 

morfológicas e funcionais às características orientadas para o 

paciente, com o objetivo de melhorar a terapia. Em última 

análise, esses fenótipos devem evoluir para endotipos de asma, 

que é descrito como a interação das características clínicas da 

doença com um processo patológico. Em geral, a estabilidade 

dos fenótipos é necessária para fornecer evidências de sua 

utilidade clínica, que no caso da asma será determinada pelas 

suas consequências terapêuticas (CHUNG et al., 2014). 

Comorbidades associadas que possam interferir no bom 

funcionamento cardiorrespiratório constituem um fator de risco 

grave. A exposição à fumaça do cigarro e o hábito de fumar 

aumentam drasticamente o risco de morte, por afetar 

diretamente a função pulmonar devido a existência de uma 
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correlação direta com o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) (FERNANDES et al., 2013). 

Embora os sintomas da asma possam ser controlados 

com a terapia padrão que baseia-se principalmente em 

combinações de corticosteroides inalatórios, broncodilatador de 

longa duração (agonistas β2-adrenérgicos) e, eventualmente, 

inibidores orais de leucotrieno, a doença permanece 

sintomática e inadequadamente controlada em torno de 5 a 

10% dos pacientes, gerando transtornos sociais e, 

consequentemente, prejuízos na qualidade de vida. Nestes 

doentes, os sintomas da asma podem ser agravados por 

comorbidades concomitantes, que também podem ser 

observados como diagnósticos diferenciais (COSTA et al., 

2015).  

 Os tratamentos que se conhecem atualmente, não se 

aplicam a todos os tipos de asma existentes. Muitas vezes, 

alguns pacientes não respondem a certos esquemas 

terapêuticos seja por falhas na responsividade do organismo ou 

mesmo pela falta de adesão ao tratamento (REIS; MACHADO, 

2017). 

Em consequência à essa necessidade, nos últimos anos 

foram desenvolvidos anticorpos monoclonais como terapia para 

a asma de moderada a grave. Os anticorpos monoclonais são 

moléculas sintetizadas por organismos vivos, denominados 

como medicamentos biológicos, que em contraste com 

produtos químicos compostos e agonistas ou antagonistas de 

moléculas pequenas, ligam-se em locais específicos, como por 

exemplo, uma citocina ou receptor, atuando com o intuito de 

melhorar a eficácia dos tratamentos e reduzir os efeitos 

colaterais possíveis (REGATEIRO; MOURA; FARIA, 2017; 

BOYMAN et al., 2015). 



ANTICORPOS MONOCLONAIS UTILIZADOS COMO TERAPIA NO MANEJO DA 
ASMA 

62 
 

Estes anticorpos são provenientes de um único linfócito 

B selecionado de modo artificial e replicado numerosas vezes 

como um clone. Assim, o anticorpo monoclonal liga-se a um 

epítopo característico e específico (CORDEIRO et al., 2014). 

Devido a essa seletividade, os agentes biológicos são 

ideais para os tratamentos que necessitam ser personalizados 

e/ou precisos. Isso, no entanto, requer conhecimento detalhado 

da fisiopatologia e subtipos da doença a ser tratada (BOYMAN 

et al., 2015). 

O primeiro conceito proposto foi designado por Paul 

Erlich, que em 1906 ganhou um Prêmio Nobel com a expressão 

de bala mágica, dando origem ao conceito de receptores 

específicos. A primeira descrição de anticorpos monoclonais foi 

realizada por Kohler e Milstein em 1975, que descobriram a 

Tecnologia de hibridoma, avaliando células híbridas formadas a 

partir da união de linfócitos B ativados, denominados células 

normais, e células de mieloma que são as células malignas 

(CORDEIRO et al., 2014; HAFEEZ; GAN; SCOTT, 2018). 

Transformaram essas células malignas em linfócitos B 

imortalizados, para que fossem capazes de secretar anticorpos 

contra o antígeno utilizado como imunizante, capazes de reagir 

a um epítopo específico. A primeira geração de anticorpos 

monoclonais foi produzida a partir de linfócitos B de 

camundongos, denominados anticorpos monoclonais murinos. 

Porém, o sistema imunológico humano passou a produzir 

anticorpos anticamundongos. Como os anticorpos murinos 

demonstraram muita imunogenicidade, a partir de técnicas de 

recombinação gênica, surgiram as formas quiméricas. Ou seja, 

a substituição dos domínios ligantes do camundongo por 

domínios humanos, no intuito de tornar os anticorpos 

monoclonais mais humanizados para que as reações 
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imunogênicas produzidas pelo próprio organismo fossem 

diminuídas. Devido a essas técnicas, a criação desses 

anticorpos continuou evoluindo. Depois da produção de formas 

quiméricas, surgiram os anticorpos humanizados e 

posteriormente anticorpos monoclonais totalmente humanos 

(CORDEIRO et al., 2014). 

Os anticorpos monoclonais de uso clínico possuem como 

alvos moléculas de adesão, moléculas secretadas ou proteínas 

extracelulares de proteínas transmembranas. Atuam como 

agonistas ou antagonistas de receptores e possuem ação de 

neutralizar alvos, como citocinas e marcadores celular. Vários 

deles já foram testados no uso da asma, e os principais agem 

como antagonistas de algumas citocinas com perfil Th2 e 

Imunoglobulina E. São elas: interleucina-4 (IL-4), interleucina-5 

(IL-5), interleucina-9 (IL-9) e interleucina-13 (IL-13) (AGONDI, 

2012). 

O objetivo deste trabalho foi de descrever as mais 

recentes terapias utilizadas no tratamento da asma, com o 

intuito de mostrar o avanço dos medicamentos que buscam 

proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes 

que sofrem com o não controle da doença, e que agem de modo 

específico e mais individualizado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de julho de 2018, 

buscando publicações indexadas nas bases de dados do 

Scielo, Lilacs, Medline, e NCBI.  

Foram utilizados as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da asma e artigos 
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publicados em português e inglês. Os critérios de inclusão 

adotados para a seleção de artigos foram: artigos nas 

categorias original e revisão de literatura; no período 

compreendido entre os anos de 2013 a 2018; que contivessem 

em seu título e⁄ou resumo os descritores: anticorpos 

monoclonais ou monoclonal antibodies; asma ou asthma; 

medicamentos ou drugs; tratamento ou treatment.  

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

atendiam aos critérios de inclusão anteriormente mencionados, 

aqueles não relacionados com o objetivo tema desta revisão 

bibliográfica, os publicados em outro formato que não artigo 

científico (trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, 

relato de caso, resenha, etc.), e em outro idioma senão aos 

relacionados na metodologia.  

A partir da leitura dos resumos, foram excluídos ainda os 

artigos que não tinham relação com o objetivo deste estudo, 

que não possuíam informações relevantes que 

complementassem o levantamento bibliográfico ou que 

tivessem informações repetidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As terapias atuais não se aplicam a todos os tipos de 

asma. Enquanto alguns pacientes possuem boa responsividade 

aos tratamentos conhecidos, outros não respondem aos tipos 

de tratamento disponíveis. As pesquisas atuais têm sido 

voltadas para determinação das características de cada 

paciente, permitindo que a terapia seja personalizada de acordo 

com seus fenótipos (REIS; MACHADO, 2017).  

O fenótipo eosinofílico (Th2) prevalece em 

aproximadamente 60% dos pacientes adultos com asma leve a 
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grave, apresentando vasta sensibilidade aos corticosteroides 

inalatórios, demonstrando a diversidade no modo que a asma 

se apresenta. Normalmente a asma eosinofílica envolve a 

resposta de células Th2, células epiteliais que secretam 

linfopoetina estrosômica tímica (TSLP), quimiocinas que atraem 

eosinófilos, mastócitos e suas principais citocinas. Dentre elas 

estão a IL-4, IL-5 e IL-13 (WENZEL, 2012). 

Até o ano de 2012, o único medicamento biológico 

aprovado para o tratamento da asma era o omalizumabe. Sua 

aprovação ocorreu pela Food and Drug Administration (FDA) no 

ano de 2003 para o tratamento de asma moderada a grave em 

pacientes maiores de 12 anos, e pela European Medicines 

Agency (EMA) inicialmente para tratamento também em 

pacientes maiores de 12 anos e posteriormente acima dos 6 

anos de idade, com asma alérgica grave não controlada e que 

demonstrassem múltiplas exacerbações (REGATEIRO; 

MOURA; FARIA, 2017).  

É um anticorpo monoclonal humanizado imunoglobulina 

G1k (IgG1k) dirigido à fração Fc da imunoglobulina E (IgE) livre 

e membranar dos linfócitos B, utilizado por via subcutânea uma 

vez por semana, observando o nível sérico basal de IgE. Em 

estudos na Fase Clínica, os doentes que receberam 

omalizumabe tinham menos exacerbações da asma, 

experimentaram melhorias nos sintomas e na qualidade de 

vida, e diminuíram a necessidade de uso de corticosteroides 

inalatórios e broncodilatadores (REGATEIRO; MOURA; FARIA, 

2017). 

A interleucina-5 (IL-5) é uma citocina pró-inflamatória 

produzida por linfócitos Th2 e mastócitos, que atua sobre 

linfócitos B, basófilos e está envolvida na maturação, 

recrutamento e ativação de eosinófilos. Essa interleucina é 



ANTICORPOS MONOCLONAIS UTILIZADOS COMO TERAPIA NO MANEJO DA 
ASMA 

66 
 

produzida principalmente por linfócitos Th2, células T 

citotóxicas tipo 2, eosinófilos, mastócitos e células T-ϒδ, e mais 

recentemente, células linfoides inatas têm se mostrado uma 

importante fonte de IL-5 (HILVERING, 2015). 

Durante a ativação dos linfócitos B, a IL-5 promove sua 

proliferação e a mudança de classe de imunoglobulina para IgE, 

e ainda a diferenciação de basófilos e liberação de histamina 

(REGATEIRO; MOURA; FARIA, 2017).  

Devido a asma está associada à eosinofilia tecidual em 

40% a 60% dos pacientes e a intensidade da eosinofilia foi 

correlacionada com a gravidade da asma (CAZZOLA et al., 

2018), surgiram três principais anticorpos monoclonais que 

bloqueiam seus efeitos. São o reslizumabe, mepolizumabe e 

benralizumabe (específico para IL-5Rα) (BARNES, 2018). 

O reslizumabe é um anticorpo monoclonal do subtipo 

imunoglobulina G4 (IgG4) que foi desenvolvido para bloquear a 

bioatividade da IL-5 e reduzir seus níveis biologicamente 

disponíveis, tornando-o clinicamente benéfico no bloqueio de 

processos inflamatórios patológicos. Níveis altos de expressão 

da IL-5 é frequentemente associado à eosinofilia em doenças 

atópicas e síndromes hipereosinofílicas (CAZZOLA et al., 

2018). 

É indicado como tratamento de manutenção adicional em 

pacientes com asma grave maiores de 18 anos, que possuam 

eosinofilia. Sua administração se dá por meio endovenoso, uma 

vez a cada 4 semanas (BROM et al., 2015). Foi autorizado pelo 

FDA para comercialização em março de 2016 e pela EMA no 

mês de julho do mesmo ano, para o tratamento em adultos da 

asma eosinofílica grave (REGATEIRO; MOURA; FARIA, 2017).  

 Castro et al. (2015) realizou dois estudos avaliando o 

uso do reslizumabe em pacientes que demonstravam 
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exacerbações relevantes da asma. Foram designados 

aleatoriamente 953 pacientes a receber o medicamento ou o 

placebo. Em ambos os estudos, os doentes que receberam 

reslizumabe tiveram uma redução significativa na frequência de 

exacerbações da asma em comparação com aqueles que 

receberam placebo. Foram observados eventos adversos 

comuns no reslizumabe semelhantes ao placebo. Os mais 

comuns foram agravamento dos sintomas da asma, infecções 

do trato superior respiratório e nasofaringite. 

O medicamento mepolizumabe também é um anticorpo 

anti-IL-5, que age diminuindo o número de eosinófilos no 

sangue e no escarro em pacientes com asma refratária mesmo 

em uso de altas doses de corticosteroides (BRAIDO et al., 

2018).  

Barnes (2018) relata que quando o mepolizumabe foi 

administrado como uma única injeção intravenosa, induziu uma 

redução rápida e pronunciada relacionada à dose nos 

eosinófilos circulantes, que persistiram por 3 meses, e uma 

redução nos eosinófilos no escarro após a inalação do 

alérgeno. 

Em dois estudos subsequentes, os pacientes com asma 

grave foram selecionados apenas se tivessem sintomas 

persistentes, exacerbações frequentes e aumento maior que 

3% de eosinófilos no escarro, apesar da terapia máxima com 

corticoesteroides inalatórios e agonista β2 de longa duração. 

Ambos os estudos mostraram uma redução acentuada em 

aproximadamente 50% das exacerbações, e houve também 

uma redução na dose de manutenção dos corticosteroides orais 

naqueles pacientes que os utilizavam. Estudos posteriores de 

até 12 meses em pacientes refratários com eosinofilia 

persistente no escarro mostraram melhoras clínicas 
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semelhantes, demonstrando também melhorias no VEF1 e na 

qualidade de vida. O mepolizumabe também mostrou eficácia 

em doentes com granulomatose eosinofílica com poliangite 

(também conhecida como síndrome de Churg-Strauss), que é 

frequentemente associada com asma grave, e induz a remissão 

prolongada em muitos pacientes (BARNES, 2018). 

Outro exemplo de medicamento é o benralizumabe, que 

é um anticorpo monoclonal humanizado. A ligação do 

benralizumabe com a cadeia alfa do receptor da IL-5 resulta na 

inibição da hetero-oligomerização das subunidades alfa e beta 

e, portanto, nenhuma transdução de sinal ocorre. Vários 

ensaios principais documentaram que o benralizumabe reduz 

as taxas de exacerbação da asma com um aumento no 

intervalo de tempo, melhora estatisticamente o VEF1 e a 

qualidade de vida relacionada à doença. Este anticorpo 

apresenta boa tolerabilidade em pacientes com asma grave 

(MATERA et al., 2017).  

Somente esse antagonista IL-5 que age bloqueando o 

efeito dessa interleucina em eosinófilos, promovendo, portanto, 

a morte dessas células por meio de citotoxicidade (COSTA et 

al., 2015). 

Estudos clínicos de pacientes com asma eosinofílica 

grave tratados com benralizumabe demonstraram resultados 

clínicos semelhantes aos anticorpos anti-IL-5. Embora também 

seja eficaz na asma leve a moderada, aumentando o VEF1, 

seus efeitos são modestos e, portanto, é improvável que seja 

de custo efetivo. Uma dose única de benralizumabe 

administrada no tempo de uma exacerbação aguda, reduziu 

taxas de exacerbações, especialmente aquelas que geravam 

hospitalização dos pacientes. Normalmente, sua administração 

é subcutânea a cada 4 ou 8 semanas. Embora o benralizumabe 
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teoricamente tenha início de ação mais rápido em relação ao 

mepolizumabe e reslizumabe, isso não parece significar 

vantagem devido estas terapias serem usados à longo prazo. 

Anticorpos formados contra essas drogas foram relatados em 

uma pequena proporção de pacientes, mas não está claro se 

isso reduz a sua eficácia clínica (BARNES, 2018). 

O lebrikizumabe é um anticorpo monoclonal IgG4 

humanizado que se liga a IL-13, inibindo sua função. Dentre os 

efeitos produzidos pela IL-13 encontram-se o aumento da 

secreção de IgE pelos linfócitos B, hiperrreatividade das vias 

aéreas, hipersecreção mucoide, influxo celular inflamatório e 

síntese de colágeno pelos fibroblastos. Este anticorpo é 

utilizado por via subcutânea a cada 4 semanas, e foi 

relacionado a melhora da função dos pulmões em pacientes 

com asma moderada a grave e que obtivessem a medição 

do óxido nítrico no ar exalado e/ou nível sérico de periostina 

elevados. A periostina é uma proteína que após estimulação da 

IL-13 é secretada, sendo utilizada como biomarcador (AGONDI 

et al., 2012). 

Costa et al. (2015), descreveram que estudos placebos 

controlados demonstraram melhoria de 5,5% no VEF1 em 

pacientes utilizando associadamente lebrikizumabe e 

corticoesteroides inalatórios, numa dose mensal de 250mg 

quando comparados ao placebo. A periostina foi utilizada como 

biomarcador para identificar pacientes com fenótipo T2/Th2. Em 

outro estudo, o uso do lebrikizumabe foi capaz de reduzir 

significativamente a taxa de exacerbações de asma em 

pessoas que apresentavam níveis elevados de periostina ou 

maior número de eosinófilos no sangue. Observou-se também 

uma melhora da função pulmonar nos pacientes que possuíam 

esses biomarcadores aumentados. 
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Estratégias terapêuticas ainda estão sendo 

desenvolvidas e existem tratamentos biológicos sob 

investigação. Dupilumabe, um anticorpo monoclonal totalmente 

humano que bloqueia as vias tanto da IL-4 como da IL-13, já foi 

aprovado pelo FDA para tratar dermatite atópica grave. Em um 

estudo de Fase II, o dupilumabe aumentou a função pulmonar 

e reduziu as exacerbações graves com uma taxa de 70% em 

pacientes com descontrole persistente da asma (BRAIDO et al., 

2018).  

Os tratamentos anti-IL-4 ou anti-IL-13 parecem estar 

bem tolerados e sem efeitos colaterais graves. Os efeitos 

colaterais mais comuns são dores de cabeça e nasofaringite. O 

dupilumabe pode estar associado a um leve aumento da 

susceptibilidade a infecções por vírus e conjuntivite ou ceratite. 

O aumento dos níveis de eosinófilos no sangue que são vistos 

com estes tratamentos é de significado clínico incerto 

(BARNES, 2018). 

Estudos de fase II do dupilumabe descritos por Costa et 

al. (2015), relatam que 87% das exacerbações foram reduzidas 

em comparação com o grupo que utilizou o placebo, sendo 

eficazes com o uso isolado do anticorpo ou em associação com 

corticosteroides inalatórios e antagonistas de receptor de 

leucotrieno. Além disso, houve aumento do VEF1, melhora dos 

sintomas e qualidade de vida. Seus eventos adversos foram, no 

geral, parecidos com o grupo placebo. Ao menos em 50% dos 

pacientes com asma, há a ativação de linfócitos Th2 com 

atuação de IL-4 e IL-13. Sua administração também é por via 

subcutânea a cada 4 semanas, e para sua utilização analisa-se 

como biomarcadores o sangue eosinófilo e a fração exalada do 

óxido nítrico. Em estudos do dupilumabe em comparação aos 
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estudos com lebrikizumabe, anticorpo monoclonal anti-IL-13, 

observou-se que o dupilumabe apresentou maior eficácia. 

Um outro, o tralokinumabe, é um anticorpo monoclonal 

humano IgG4 que está sendo investigado em pacientes com 

asma não controlada em estudos de fase III, afim de avaliar sua 

eficácia e segurança em adultos e adolescentes com asma não 

controlada (BRAIDO et al., 2018).  

Age de maneira específica e potente, neutralizando a IL-

13, havendo relatos de estudos que houveram melhorias da 

função pulmonar, medida por espirometria, porém com pouco 

ou nenhum efeito sobre as exacerbações. A neutralização da 

IL-13 proporciona o aumento na contagem de eosinófilos no 

sangue periférico, possivelmente devido à inibição da adesão 

eosinofílica-endotelial (RUSSELL et al., 2018). 

A compreensão dos mecanismos complexos da 

inflamação, que resultam na entidade clínica que chamamos de 

asma, melhorou exponencialmente nas últimas décadas. Esse 

conhecimento resultou no desenvolvimento de terapias 

biológicas resultando no uso de vários anticorpos monoclonais, 

incluindo os dirigidos contra IgE (omalizumabe), interleucina-13 

(lebrikizumabe), interleucina-5 (mepolizumabe e reslizumabe), 

subunidades alfa da interleucina-4 e receptores de interleucina-

5 (dupilumabe e benralizumabe) (SHAW, 2017). 

Várias citocinas que promovem a resposta imune do tipo 

2, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13, agora se apresentam como alvos 

em pacientes com doenças grave das vias aéreas, por 

mostrarem efeitos em pacientes cuidadosamente selecionados. 

A IL-5 desempenha um papel fundamental na inflamação 

eosinofílica, promovendo a diferenciação de precursores de 

eosinófilos na medula óssea e também estimulando e 

prolongando a sobrevivência de eosinófilos nas vias aéreas. 
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Portanto, tem sido um alvo importante para a inibição no 

tratamento de doenças refratárias como a asma eosinofílica, 

seja pelo bloqueio do anticorpo, da citocina ou de seu receptor 

IL-5Rα (BARNES, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

A asma é um problema de saúde pública. Existem 

estratégias estabelecidas para o controle e manejo da doença 

para favorecer o acesso aos serviços de saúde, como também 

a promoção da educação para o autocuidado. 

Os medicamentos são uma fonte essencial nesse 

controle e manejo. Sabendo-se da ampla gama de células e 

mediadores inflamatórios envolvidos nessa patogênese, alguns 

desses medicamentos biológicos já estão sendo 

comercializados e outros estão em fases avançadas de 

desenvolvimento por apresentarem a vantagem de serem muito 

mais seletivos que os medicamentos tradicionais.  

O grande desafio da atualidade é proporcionar o acesso 

desses medicamentos a população asmática. Como ainda é 

uma terapia recente, os custos apresentam-se elevados, 

dificultando a aquisição e manutenção do tratamento, e muitas 

vezes gerando processos de judicialização. 
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RESUMO: Anualmente são diagnosticados mais de 500 mil 

novos casos de câncer de colo do útero em todo mundo, sendo 

destes, segundo pesquisadores, 99% correlacionados a 

presença do Papiloma Vírus Humano (HPV). O objetivo 

principal deste trabalho foi conhecer as principais técnicas de 

identificação do HPV e a genotipagem do mesmo, e ainda 

diferenciar estas técnicas com o intuito de observar vantagens 

e desvantagens de cada uma, o que possibilita ao pesquisador 

um melhor discernimento sobre a escolha da técnica mais 

eficaz para estudos futuros. Foram avaliados para escrita do 

estudo, publicações disponíveis nos bancos de dados da Scielo 

Brasil, Science Direct, e Pubmed. Entre as tecnicas de 

genotipagem viral para o HPV, foram abordadas nesta 

pesquisa: Exame Citopatológico (papanicolau); Reação em 

Cadeia da Polimeraze – PCR e suas formas variantes, como: 

PCR em tempo real (qRT – PCR); PCR-RFLP (Restriction 

fragmente length polymorphism); Nested – PCR, Microarranjos 
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e Captura Hibrida. Entre as técnicas citadas neste artigo, todas 

possuem uma alta relevância na detecção de genotipagem do 

HPV, ficando a critério do pesquisador a escolha de qual utilizar. 

Dentre as técnicas analisadas no presente trabalho, todas 

demonstraram alta relevância. No entanto, a técnica Nested – 

PCR apresentou uma aplicação mais vantajosa na identificação 

de genótipos do HPV, pelo fato de exibir uma maior 

sensibilidade, em comparação às demais técnicas abordadas. 

Palavras-chave: Genotipagem. PCR. Câncer de colo do útero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo estudos do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), foi estimado cerca de 16.370 novos casos de câncer de 

colo do útero para o biênio 2018-2019, o que corresponde a 

aproximadamente a 16 casos a cada 100 mil mulheres, sendo 

este a terceira maior causa de câncer entre mulheres. Esta 

neoplasia tem se configurado um grave problema de saúde 

mundial. (INCA, 2018). Segundo a organização mundial de 

Saúde (OMS) estima-se que esta patologia atinge cerca de 9 

milhões de pessoas por ano e, em média, 5 milhões vem a óbito 

devido ao câncer (SANTOS et al., 2015). O câncer de colo do 

útero (CCU) é a terceira maior causa de mortes por câncer entre 

as mulheres no Brasil, porém não é um problema exclusivo da 

saúde pública brasileira, outros países também são afetados, 

sendo que aproximadamente 80% desses casos são 

documentados em países em desenvolvimento (MAIA, et al., 

2018).  

O CCU é uma patologia que demonstra evolução lenta, 

percorrendo diferentes fases como a benigna, pré-invasivas e 

invasivas, que são caracterizadas como neoplasias 
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intraepiteliais de cérvice uterina (NICs), sendo consideradas 

ainda como de alto e baixo grau, segundo o Sistema Bethesda 

(2011) (ROCHA et al., 2018).  

A partir dos estudos de Souza e Costa (2015) o controle 

de CCU necessita de ações referentes a prevenção de 

infecções pelo papiloma vírus humano (HPV) que é transmitido 

principalmente por ato sexual, sendo o principal fator de risco 

para o câncer do colo do útero. Além disso, o início precoce da 

atividade sexual, múltiplos parceiros, uso de anticoncepcional 

oral, tabagismo, outros hábitos de risco e baixas condições 

socioeconômicas, tem sido citadas como fatores de risco para 

desenvolvimento de lesões e câncer (SANTOS et al., 2015).  

A principal forma de prevenção do CCU é a realização 

do exame de Papanicolaou, também conhecido como exame 

citopatológico de cérviceuterina ou exame de prevenção do colo 

do útero, consiste em coleta esfoliativa das células de colo 

uterino fixação da amostra em lamina para ser corada e feito 

análise morfológica por especialistas. O Ministério da Saúde 

preconiza que o exame seja realizado por todas as mulheres 

que tenham iniciado sua vida sexual (ABREU et al., 2018). A 

eficácia do exame Papanicolau reside no fato de que ele pode 

detectar doenças que ocorrem no colo uterino antes do 

desenvolvimento do câncer (DE SOUZA; COSTA, 2015).  

A relação de oncogênese do HPV e o CCU está bem 

estabelecida na literatura atual. O DNA do HPVs de alto risco é 

detectado na maioria dos raspados de colo uterino (92,6% a 

99,7%) com lesões e ou carcinomas (GUPTA et al., 2018) 

Existem mais de 200 tipos virais do HPV, logo a análise 

e classificação do vírus permite melhor direcionamento das 

terapias antivirais e das drogas utilizadas, possibilitando, assim, 

os avanços científicos em relação à patologia e busca da cura. 
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Com o desenvolvimento da biotecnologia, a biologia molecular 

se torna uma grande ferramenta na identificação segura e 

rápida dos vários subtipos de HPVs, o que permite um melhor 

acompanhamento no tratamento e melhor prognósticos 

(ASSUNÇAO; CORREIA, 2014).  

O objetivo desta revisão foi apresentar as diversas 

técnicas de identificação de genotipagem viral do HPV e 

descrever as mesmas, com o intuito de permitir um melhor 

conhecimento das técnicas moleculares que possam se 

enquadrar em estudos de identificação de subtipos de HPVs. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo constitui-se de uma revisão narrativa 

da literatura de artigos publicados no o período de 2014 a 2018, 

quanto as técnicas de biologia molecular (genotipagem) para 

identificação do Papiloma Vírus Humano (HPV)s. As pesquisas 

foram realizadas em bancos de dados da Scielo Brasil, Science 

Direct, e Pubmed, Google Acadêmico e internet livre. Os artigos 

selecionados deveriam apresentar as seguintes características 

para serem inclusos na pesquisa: no título ou resumo o descritor 

fixo viral genotyping of HPV mais no mínimo um descritor 

variável, entre eles human papillomavirus; PCR (polymerase 

Chain reaction); hybrid capture. A partir da análise das 62 

publicações encontradas durante as buscas nos bancos de 

dados, foram selecionados 43 artigos, os quais serviram de 

base para a revisão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O papiloma vírus constitui uma cepa de vírus que atinge 

mais de 500.000 pessoas anualmente, existem mais de 100 
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tipos do HPV, e a utilização de técnicas de identificação 

genotípicas possibilita o acompanhamento e tratamento, o que 

permite uma redução das taxas de mortalidade e mobilidade 

(FERREIRA et al., 2016). A identificação correta do genótipo do 

HPV é de grande importância para o início de uma intervenção 

terapêutica, desta forma, os avanços biotecnológicos e as 

pesquisas desenvolvidas na biologia molecular possibilitam a 

execução de várias metodologias, as quais serão listadas nesta 

revisão.  

 

OBTENÇÃO DE AMOSTRAS ATRAVÉS DA TÉCNICA DE 

PAPANICOLAOU  

 

Dentre os artigos analisados foi observado que a 

principal forma de obtenção das amostras biológicas para 

detecção do HPV consiste na coleta de células da região de 

colo uterino através da técnica de Papanicolaou, também 

conhecido como exame citopatológico ou ainda exame de 

prevenção. Esta técnica, por sua vez, não é uma metodologia 

da biologia molecular, porém, necessita ser abordada pois a 

partir dela será obtida as amostras para os testes moleculares. 

Logo que o exame de papanicolaou é oferecido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), como ferramenta de rastreio de para 

identificação de lesões ocasionadas pelo HPV (NASCIMENTO 

et al., 2015). 

A coleta consiste na visualização do colo do útero, 

utilizando o especulo e, em seguida, utiliza-se uma espátula de 

Ayre e escova endocervical para coleta esfoliativa de células da 

endocervice e ectocervice. Imediatamente após a coleta as 

células são depositadas em uma lâmina previamente 

identificada e processada com uma bateria de coloração que 
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possui um conjunto de três corantes: Hematoxilina, OG-36 e 

EA- 36 ou EA-65 (TONINATO et al., 2016). Após a coloração, 

as lâminas são analisadas por profissionais especialistas em 

citopatologia e classificadas como normais, lesão intraepitelial 

de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau, carcinoma in situ, 

carcinoma e atipias. 

 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE – PCR 

 

Uma das técnicas de biologia molecular mais 

empregadas para na identificação e genotipagem viral é a 

reação em cadeia da polimerase (PCR), a mesma tem como 

objetivo a amplificação de sequências específicas do material 

genético. Existem na literatra dois tipos de PCR, genérica ou 

específica. Na técnica de PCR genérica, os primers 

(sequências de nucleotídeos desenvolvidos de acordo com o 

gene alvo) que são complementares as regiões mais 

conservadas do DNA do vírus, chamados assim de 

consensuais; o vírus do HPV, possui sua região alvo e a região 

L1. Já a PCR específica, possui o objetivo da genotipagem viral, 

onde os primers utilizados são complementares a regiões com 

variação de nucleotídeos que determinam o genótipo do vírus; 

desta forma os primers utilizado são chamados de específicos. 

No HPV, os alvos são os genes E6 e E7. Logo, pode-se concluir 

que o uso de primers consensuais é indicado quando o objetivo 

é identificar se o vírus está presente nas amostras analisadas, 

e no específico é possível além de identificar, determinar qual 

dos mais de 100 tipos virais estão presentes nas amostras 

(CLIFFORD et al., 2016).  

A técnica de PCR pode ser dividida em três etapas, que 

necessitam passar por um pré-aquecimento a 94ºC durante 4 
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minutos. A primeira etapa consiste na desnaturação, processo 

em que a dupla fita é separada por aquecimento a 94ºC durante 

30 segundos; na segunda etapa conhecida como anelamento, 

os primers (que irão funcionar como sinalizador de inicio e 

término do fragmento) associam-se ao DNA de fita simples em 

uma temperatura de 45ºC durante 1 minuto; por fim é realizado 

a etapa de extensão , na qual, a enzima DNA polimerase deve 

reconhecer o primer presente na região 5’-3’, funciona como 

sítio de inicialização de síntese da nova fita, que ocorre em 

temperatura de 72ºC por 1 minutos e 30 segundos, esse ciclo 

se repete 40 vezes, finalizando com uma extensão da fita 

formada a 4ºC durante 10 minutos (CLIFFORD et al., 2016). 

A técnica de PCR é acompanhada de uma técnica 

chamada de eletroforese, a qual permite a visualização das 

bandas do material genético (fragmentos proteicos). Pode ser 

empregada para amostras de diferentes materiais genéticos 

como RNA, DNA ou proteínas. Na técnica de eletroforese são 

utilizados princípios físico-químicos para separação dos 

fragmentos. Utiliza-se o gel de agarose 2% que é colocado em 

solução tampão, por onde passa uma corrente elétrica. No caso 

do DNA ser material genético do HPV, devido sua carga 

negativa a amostra migra do polo negativo para o positivo 

separando as bandas por peso molar.  

Após a corrida do DNA, cora-se o gel em solução de 

SYBER® GREEN ou brometo de etídio. Os fragmentos serão 

dispostos de acordo com seu peso molar, onde os fragmentos 

com menor peso molecular migram mais rapidamente, 

localizando-se na porção mais inferior do gel. A visualização 

das bandas é realizada por meio de exposição a luz UV. 

Contudo, o teste se dará positivo para o DNA do HPV quando 

ocorre a presença das bandas correspondentes às regiões 
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gênicas que correspondentes ao vírus (NASCIMENTO et al., 

2015; TONINATO et al., 2016).  

 

PCR EM TEMPO REAL (qRT – PCR) 

 

A reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-

PCR), tem como objetivo a conversão da fita simples de mRNA 

em DNA complementar (cDNA), tal mudança ocorre com a 

utilização da enzima transcriptase reversa. E a reação da PCR 

será realizada através de cDNA; logo a utilização da técnica RT-

PCR é de grande importância quando o pesquisador detém um 

organismo que possui um genoma de fita simples como no caso 

do RNA (ASSUNÇÃO et al., 2018).  

A qRT-PCR possui as três primeiras etapas da PCR 

convencional, sendo diferenciada pela possibilidade de 

quantificação da expressão do material genético viral em tempo 

real; esse fenômeno é possível de ser visto durante a execução 

da técnica pela formação de gráficos que possibilitam monitorar 

a fluorescência emitida durante a reação, como um indicador da 

produção de DNA amplificado em cada ciclo de PCR. A 

fluorescência pode ser obtida por vários métodos, pelo brometo 

de etidio ou o mais utilizado, o corante intercalador de bases 

SYBR®Green utilizado em técnicas mais avançadas, como a 

de Beacons, que são oligonucleotídeos que possuem um 

fluoroforo na ponta 5’ e na extremidade 3’ um não-fluroforo 

(quencher-apagador) (ASSUNÇÃO et al., 2018; GUENAT et al., 

2018). 

A técnica de Beacon tem como princípio o fato de que na 

fase inicial da PCR, as pontas 5’-3’ estarem próximas uma a 

outra, isso permite a transferência de energia do corante 

repórter para o apagador, impedindo assim uma possível 
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emissão de radiação, porém se o processo avançar para a 

etapa de anelamento, quando ocorre o resfriamento com a 

baixa da temperatura, ocorre a hibridização dos sinalizadores, 

que neste momento irão se apresentar de maneira linear.  Na 

nova estrutura formada, será emitida radiação pelo corante 

repórter que será detectável, e a emissão de fluorescência será 

proporcional ao material amplificado. A extensão da enzima 

DNA polimerase não será impedida pelo sinalizador, pois este 

será removido com o prolongamento da fita alvo (GUENAT et 

al., 2018). 

São empregados alguns equipamentos para aferição da 

radiação emitida pelo sinalizador: sistema óptico, termociclador, 

hardware e um software especifico de interface. A qRT-PCR 

possui três fases particulares, além da fase convencional: fase 

exponencial, na qual é acumulado o dobro do produto de cada 

ciclo; fase linear, na qual os reagentes são utilizados com 

grande variabilidade; e a fase platô, em que acontece o fim da 

reação, ou seja, a partir desta faze os produtos não mais serão 

produzidos apenas degradados, é nesta mesma etapa que na 

PCR tradicional é realizado a aplicação do produto da PCR no 

gel de agarose 2% (KIM, 2017).  
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PCR-RFLP (RESTRICTION FRAGMENT LENGTH 

POLYMORPHISM) 

 

O emprego da técnica de reação em cadeia da plimerase 

por restrição de extensões de fragmentos polimórficos (PCR-

RFLP) junto a convencional possibilita a detecção de cerca de 

40 tipos diferentes de HPV, tal técnica faz uso de enzimas de 

restrição para detecção do genótipo viral. Consiste na 

amplificação do DNA por uma PCR convencional, seguida do 

processo da ação enzimática, que são capazes de reconhecer 

regiões sítios de restrição específicos e clivalos; ao longo do 

material genético de um indivíduo existem alterações que 

geram polimorfismos. Ao clivar as moléculas, as endonucleares 

formam fragmentos com diferentes pesos moleculares, 

detecção das variações gênicas do HPV com o auxílio de 

sondas hibridizadoras (TEIXEIRA et al., 2016). 

O produto da PCR necessita ser disposto em tubos, nos 

quais são adicionados endonucleases: Bam HI, Dde I, Hae III, 

Hinf I, Pst I, Rsa I, Sau 3AI (Life Technologies GIBCO/BRL); 

ocorrendo a clivagem (de acordo com as especificações 

técnicas informadas pelo fabricante), em seguida a solução é 

submetida a banho-maria, a 37ºC por duas horas; ao final é 

adicionado 4μL de loading buffer(0,25% de azul de bromofenol, 

e 15% de Ficoll tipo 400); uma alíquota de 24μL deve ser 

utilizada na eletroforese em gel de agarose 2%, sendo 

submetido a coloração; a visualização das bandas ocorre por 

estímulos de luz UV; o pesquisador pode optar pela técnica de 

“Southern blot” ou pelo fotodocumentador, nesse caso, os 

resultados obtidos são comparados com a tabela padrão de 

Bernard et al.e colaboradores (TEIXEIRA et al., 2016). 
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MICROARRANJOS 

 

A técnica de micro arranjos é conhecida também como 

biochip ou chip de DNA, é frequentemente utilizada na análise 

de expressão gênica e análise de genomas funcionais. Nessa 

técnica é empregado em uma lâmina de vidro, sequências de 

sondas de DNA com capacidade de se hibridizarem com 

amosras a serem identificadas, hibridização esta que se torna 

possível devido o princípio da complementariedade e/ou 

semelhança em sequência genética, o qual pode ser 

empregado na identificação genotípica do HPV (KIM, 2017). 

Na identificação do HPV, o sistema de micro arranjos 

possibilita determinar a presença de 24 tipos de HPV; dos quais 

nove são considerados de baixo risco oncogênico (6,11, 

34,40,42,43,44,54,70) e 15 são considerados de alto risco 

(16,18,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66). A amostra de 

células da cérvice, são submetidas inicialmente a uma PCR 

convencional, para amplificação da região L1 pelo par de 

primers GP+. Como teste controle, é utilizado a β-globina, que 

também é amplificada. Os produtos da PCR devem ser 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 2% e em seguida 

10μL da amostra deverá ser desnaturada à temperatura de 

95°C por cinco minutos, posteriormente adicionada solução de 

hibridização e disposta o material em lâmina (KIM, 2017; KANG; 

KIM, 2016).  

O processo é realizado por 90 minutos com uma 

temperatura de 43ºC, em seguida é realizado lavagem e 

secagem. E por fim os dados obtidos serão analisados pelo 

sistema de scanner Chip DNA, onde cada hibridização DNA-

sonda corresponde a positividade para o tipo de HPV 

determinado. É importante ressaltar que as amostras positivas 
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em gel de agarose e negativas no microarranjo são 

consideradas outros tipos de HPVs, ou seja, não corresponde 

à nenhum dos 24 tipos de HPVs do potencial de análise do 

sistema de micro arranjos (KANG; KIM, 2016). 

 

NESTED – PCR 

 

A técnica de Nested-PCR é um método bastante 

sensível, capaz de realizar a amplificação de uma determinada 

sequência de um fragmento previamente amplificado, diferente 

da técnica convencional de PCR, nesta  é necessário utilizar 

dois sistemas diferentes de primers. A técnica de Nested-PCR 

constitui-se de dois “rounds” de PCR. No primeiro, utiliza-se 

primers identificados como MY09/MY11, que se anela a região 

L1 do material genético do HPV, produzindo um fragmento de 

450pb; a região L1 é alvo de amplificação, pois é considerada 

a mais conservada do vírus HPV (SIRIAUNKGUL et al., 2014). 

Em seguida são realizados 40 ciclos, dos quais, ocorrem 

etapas respectivamente: desnaturação, anelação e extensão. 

Após a primeira etapa, uma alíquota de 2µL do produto obtido 

é submetido a uma nova reação em cadeia da polimerase, 

porém esta se utiliza do par de primers GP5+/GP6+ que irá 

produzir um fragmento de 150 pb a partir do primeiro round, o 

que permite afirmar o aumento de especificidade da técnica. Ao 

final da técnica o produto final é exposto à eletroforese em gel 

de poliacrilamida de concentração de 8% (SIRIAUNKGUL et al., 

2014; RAMESH et al.,2018). 

 

CAPTURA HIBRIDA 
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Trata-se de uma técnica qualitativa e quantitativa, tendo 

a capacidade e identificar a presença do DNA viral e seu tipo 

específico, metodologia reconhecida pela Agência nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). A metodologia de captura híbrida 

já é capaz de identificar os tipos: 16, 18, 31,33, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 68. Seus resultados são expressos em relação a 

unidade relativa de luz, a técnica é considerado positiva para 

presença de partículas virais quando o valor é maior ou igual a 

1 pg/mL. E quando a presença de partículas virais for superior 

a 100 pg/mL, o risco para neoplasias de grau II e III é dito como 

aumentado. O método apresenta desvantagens por não ser 

capaz de identificar todos os tipos de HPV e não possuir 

sensibilidade suficiente para diagnosticar infecções na fase 

inicial (DA SILVA RÉUS, et al., 2017).  

 

Tabela 1. Comparativo de vantagens e desvantagens das 

ténicas de identificação do HPV. 
Técnica de 

detecção do 

HPV 

Referência Desvantagens Vantagens 

Papanicolau NASCIMENTO 

et al., 2015. 

A margem de erro 

varia de 2 a 50% para 

falsos negativos na 

técnica de 

Papanicolaou; tal 

indicativo deve-se a 

fatores, como: falha 

na 

coleta, de leitura 

microscópica das 

amostras e de 

interpretação 

no diagnóstico. 

Possibilidade de 

identificação de 

alterações 

citológicas na 

mucosa 

acometida pelo 

HPV em estágios 

tratáveis, é uma 

técnica de baixo 

custo e acessível 

no sistema único 

de saúde.  

PCR 

convencional 

CLIFFORD et 

al., 2016. 

Possibilidade de 

falhas no momento 

Capacidade de 

detecção de 
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de amplificação por 

ineficiência de 

primers ou decorrente 

de erro no processo 

de extração do DNA. 

 

níveis muito 

baixos de carga 

viral em células e 

tecidos; 

identificação de 

grande 

quantidade de 

tipos de HPV. 

PCR em Tempo 

Real 

GUENAT et al., 

2018. 

Técnica bastante 

onerosa em relação a 

equipamentos de 

analise 

da amostra 

(softwares). 

Menor chance de 

contaminação de 

amostras 

analisadas; 

rápida execução 

(30 minutos), 

metodologia 

considerada 

eficiente e 

sensível. 

PCR – RFLP TEIXEIRA et al., 

2016 

Baixa sensibilidade 

na detecção de 

múltiplos tipos de 

HPV na mesma 

amostra; incapaz de 

identificar todos os 

tipos de HPV de alto 

risco oncogênico; 

Necessidade de alta 

quantidade de 

enzimas de restrição. 

Fácil manejo 

pelos laboratórios 

de detecção, 

capaz de detectar 

individualmente 

grande número 

de HPVs.  

Microarranjos KANG; KIM, 

2016 

Metodologia ainda 

pouco sensível. 

Capacidade de 

detecção de 

múltiplos HPVs 

em uma mesma 

amostra. 

Nested – PCR SIRIAUNKGUL 

et al., 2014 

Técnica de tempo 

demorada e a qual 

necessita ocorrer em 

duas etapas. 

 

Alta sensibilidade 

na detecção; 

mostra-se que 

essa técnica é 

38% 

mais específica 

do que a PCR 
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convencional, 

identifica o DNA – 

viral 

em amostras com 

infecção 

múltiplas. 

Captura Híbrida DA SILVA RÉUS 

et al., 2017 

 Alta sensibilidade 

e de rápida 

execução, menos 

onerosa que a 

PCR 

convencional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

 

A evolução das pesquisas Biotecnológicas permitiu o 

desenvolvimento de várias técnicas de identificação do vírus 

HPV como evidenciadas no decorrer do presente trabalho. 

Dentre as técnicas apresentadas, a técnica de Nested-PCR 

apresentou mais eficiência em relação as demais, devido sua 

alta capacidade de identificação de sequências genéticas com 

apenas dois “rounds” de PCR. Sendo assim, seria de grande 

relevância a incorporação desta metodologia no rastreio do 

HPV em pacientes de alto risco ao desenvolvimento e/ou lesões 

pelo vírus citado. 
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RESUMO: A qualidade microbiológica de alimentos constitui 
um dos parâmetros utilizados na caracterização de segurança 
alimentar. Mediante a complexidade da cadeia produtiva, 
considerar alimentos seguros com risco igual à zero é 
impraticável, visto a abrangência de fatores que permitem a 
contaminação dos mesmos em diversas fases do processo. 
Considerando a ocorrência de contaminação de alimentos em 
Unidades de Nutrição Hospitalar como um fator agravante ao 
quadro clínico de pacientes, mediante desenvolvimento de 
toxinfecções alimentares, é crucial a avaliação microbiológica 
dos alimentos fornecidos, através de técnicas fidedignas à 
identificação de agentes contaminantes. Nesse contexto, o 
presente trabalho objetiva apresentar os métodos moleculares 
de genotipagem para a avaliação microbiológica de alimentos 
em Unidades de Nutrição Hospitalar. Consiste em uma revisão 
bibliográfica integrativa, na qual as bases de dados 
MEDLINE/PUBMED, LILACS, Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO), DOT LIB e Revistas Eletrônicas de Saúde foram 
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consultadas para o levantamento de artigos científicos 
publicados em periódicos indexados e livros, no período de 
2013 a 2017. As técnicas de genotipagem permitem uma veraz 
identificação do agente contaminante do alimento, visto que, 
englobam métodos que baseiam-se na amplificação do material 
genético, hibridização e sequenciamento gênico, permitindo a 
detecção do microrganismo mediante análise genômica. Assim, 
possibilitam elucidar com precisão o nível de segurança 
alimentar, denotando a fonte propagadora do agente 
patogênico, características intrínsecas à contaminação e riscos 
adjuntos ao patógeno. 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Dieta hospitalar. 

Identificação genômica. 

 

INTRODUÇÃO 

A alimentação como processo nutricional, constituindo-

se fator intrínseco à sobrevivência e um primórdio na rotina 

diária, ao longo dos anos sofreu modificações relevantes 

concernentes à origem e composição dos gêneros alimentícios, 

bem como, na totalidade de sua cadeia produtiva. Em suma às 

alterações, a questão da segurança alimentar tem adquirido 

maior disseminação e relevância, com perspectivas 

abrangentes, tratando da qualidade do alimento de acordo com 

aspectos físicos, químicos e microbiológicos, englobando toda 

a cadeia de produção, a fim de promover parâmetros de saúde 

adequados (SILVA et al., 2015).   

Mediante a complexidade da cadeia produtiva, 

considerar alimentos seguros com risco igual à zero é 

impraticável, visto a abrangência de fatores que permitem a 

contaminação dos mesmos em diversas fases do processo. 

Desse modo, a caracterização da segurança de tais gêneros é 
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estabelecida por meio de riscos e limites aceitáveis de 

contaminação, admitindo critérios microbiológicos para 

determinar alimentos dentro dos parâmetros de qualidade. A 

análise da qualidade microbiológica dos alimentos é 

imprescindível para determinar a aceitabilidade dos mesmos, 

frente ao risco em desenvolver doenças de origem alimentar 

com uma ingestão, em certo grau, de inúmeros patógenos 

(FORSYTHE, 2013).  

As toxinfecções alimentares de origem microbiana têm 

sido reconhecidas como o problema de saúde pública mais 

abrangente no mundo atual e causa importante na diminuição 

da produtividade, das perdas econômicas que afetam os 

países, empresas e simples consumidores (SILVA et al., 2015). 

Existe um grande número de fatores associados ao processo 

produtivo, bem como ao próprio alimento, que contribuem para 

tornar o mesmo inseguro, causando toxinfecções àquelas 

pessoas que os ingerirem. As principais causas podem ser 

resumidas como: controle inadequado da temperatura durante 

o cozimento, resfriamento e estocagem; higiene pessoal 

insuficiente; contaminação cruzada entre produtos crus e 

processados; monitoramento inadequado dos processos 

(FORSYTHE, 2013). 

Os microrganismos patogênicos estão presentes no solo 

e, consequentemente, nas colheitas, no gado, nas aves e nos 

peixes. Portanto, é inevitável que produtos crus utilizados como 

ingredientes carreguem contaminação patogênica. Dessa 

forma, para evitar toxinfecções alimentares, os patógenos de 

ingredientes devem ser identificados e controlados, através de 

um monitoramento microbiológico visando à prevenção de 

doenças consequentes. Toda a cadeia produtiva deve ser 
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analisada, visto que contaminações cruzadas ocorrem e são 

responsáveis por contaminações pós-processamento do 

alimento (ou seja, após a etapa de cozimento) (MEDEIROS; 

CARVALHO; FRANCO, 2017).  

No âmbito hospitalar, a questão da segurança alimentar 

é fundamental, verificando-se a necessidade de ofertar 

alimentos que auxiliem na recuperação, proporcionando um 

aporte de nutrientes ao paciente internado, para preservar seu 

estado nutricional, pelo seu papel co-terapêutico em doenças 

crônicas e agudas. Os resultados do gerenciamento 

inadequado nas etapas de elaboração de uma alimentação, 

com produtos e ingredientes com contaminações 

microbiológicas, na Unidade de Nutrição Hospitalar 

representam problemas sérios, uma vez que aumentam o risco 

de os pacientes internados adquirirem uma toxinfecção 

alimentar, ou até mesmo, uma infecção hospitalar, agravando, 

consequentemente, o quadro clínico dos mesmos (SILVA et al., 

2015).   

Nesse contexto, caracterizar a qualidade microbiológica 

dos alimentos em Unidades de Nutrição Hospitalar é 

imprescindível a fim de assegurar uma dieta que auxilie na 

convalescência dos pacientes, frente ao risco de complicações 

mediante ingestão de produtos contaminados. O 

monitoramento e identificação veraz dos agentes patogênicos 

contaminantes é primordial de modo a determinar o nível de 

contaminação, a fonte propagadora dos agentes, qualificando a 

cadeia produtiva e elucidando complicações clínicas 

associadas a estes patógenos. Deste modo, o presente 

trabalho teve como objetivo apresentar as técnicas moleculares 

de identificação genômica como ferramentas para avaliação da 
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qualidade microbiológica de alimentos em unidades de nutrição 

hospitalar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

A pesquisa corresponde a uma revisão bibliográfica 

integrativa, na qual as bases de dados do MEDLINE/PUBMED, 

LILACS, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), DOT LIB 

e Revistas Eletrônicas de Saúde foram consultadas para o 

levantamento de artigos científicos publicados em periódicos 

indexados e livros, compreendidos no período de 2013 a 2017. 

Na estratégia de busca, foram utilizados os descritores: 

Segurança Alimentar; Microbiologia de Alimentos; Nutrição 

Hospitalar; Genotipagem. Entre 32 fontes encontradas, 16 

foram selecionadas à constituir tal revisão integrativa, 

utilizando-se como critérios de inclusão livros e artigos em 

português e inglês intrínsecos ao tema, com ênfase na 

problemática proposta. Após uma ampla seleção, os artigos e 

livros foram sistematicamente lidos e analisados com objetivo 

de confrontar as variáveis de interesse do estudo com os 

achados da literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em Unidades de Nutrição Hospitalar, os parâmetros 

higiênico-sanitários devem ser estritamente seguidos visando a 

preparação e fornecimento de alimentos seguros ao paciente 

internado. Contudo, verifica-se um déficit no manejo da 

qualidade microbiológica destes alimentos  decorrente da falta 

de um programa de treinamento de boas práticas de higiene 

para os indivíduos que trabalham direta ou indiretamente neste 
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setor (MEDEIROS; CARVALHO; FRANCO, 2017). Os 

princípios de higiene em qualquer Unidade de Alimentação e 

Nutrição devem ser rígidos, visto que, alimentos contaminados 

podem contribuir à complicações no quadro clínico dos 

pacientes (SILVA et al., 2015). 

A administração de alimentos eventualmente 

contaminados pode não somente causar distúrbios 

gastrintestinais, mas contribuir para infecções mais graves, 

especialmente em pacientes imunodeprimidos (SACCOL et al., 

2013). Os agentes patogênicos contaminantes presentes nos 

alimentos podem, muitas vezes, agir como causadores 

potenciais de processos patológicos infecciosos. A principal 

complicação infecciosa é a gastroenterocolite, decorrente da 

contaminação microbiana durante o preparo e administração 

das dietas (RIBEIRO, 2017).  

Alimentos carreadores de agentes microbianos podem 

se constituir em fonte de infecção sistêmica para pacientes 

hospitalizados, cuja imunidade está baixa. Sendo assim, a 

responsabilidade com inocuidade e segurança dos alimentos 

deve ser ainda maior, podendo um surto de toxinfecção 

alimentar trazer graves consequências e agregar risco de morte 

aos pacientes (FERREIRA et al., 2013). 

A toxinfecção alimentar, no contexto hospitalar, pode 

promover, além da sintomatologia característica a patologia, um 

agravamento do quadro clínico dos pacientes, bem como, 

conduzir a óbito. Desta forma, a avaliação da qualidade 

microbiológica dos componentes de uma dieta hospitalar é 

imprescindível a fim de identificar e quantificar os agentes 

patogênicos, bem como, distinguir a fonte contaminante 

(RIBEIRO, 2017). Todavia, considerando-se os riscos de 
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contaminação durante a análise microbiológica, o tempo 

requerido e a similaridade entre patógenos de acordo com 

características bioquímicas e morfológicas da colônia, pode-se 

dizer então que, os métodos moleculares de genotipagem 

destacam-se por apresentar significativa eficiência e 

especificidade na identificação de qualquer microrganismo, 

fundamentado na análise do material genético e sem a 

exigência de exames complementares para determinação do 

mesmo. 

Os métodos moleculares de genotipagem visam à 

identificação de sequências de material genético a fim de 

caracterizar determinada espécie, partindo-se de sequências 

conhecidas a partir da comparação de alelos ou 

estabelecimento de genomas através do sequenciamento de 

genes. Nesse contexto, as técnicas aplicadas à genotipagem 

compreendem métodos de amplificação gênica, hibridização e 

sequenciamento de DNA/RNA, objetivando a caracterização 

genômica (MOREIRA, 2015).  

A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é uma 

técnica básica dos marcadores moleculares, que consiste na 

amplificação exponencial de pequenas quantidades de DNA 

complementar a um DNA molde a partir da síntese in vitro, 

utilizando os seguintes componentes básicos da replicação 

celular: cópias do DNA molde que deverá ser amplificado, 

apresentando relativo grau de pureza; enzima Taq DNA 

polimerase capaz de produzir cópias relativamente fiéis do DNA 

molde; um DNA iniciador (primer) que propicia o início da 

extensão pela Taq DNA polimerase; os desoxirribonucleotídeos 

(dNTPs) que são as unidades básicas para construção da fita 

complementar ao DNA molde − dATP, dCTP, dGTP e dTTP; 
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solução tampão, contendo o cofator magnésio (Mg), necessário 

para que a enzima DNA polimerase desempenhe sua atividade; 

BSA (Albumina de Soro Bovino), a fim de acelerar a reação 

(MOREIRA, 2015).  

Cada ciclo de amplificação compreende 3 etapas, 

determinadas por alternância de temperatura: 1) 93-95ºC – 

Desnaturação do DNA genômico; 2) 50-70ºC – Anelamento do 

primer, cuja temperatura depende da Tm do primer; 3) 70-75ºC 

– Síntese ou extensão da nova fita, geralmente a 72ºC 

(MOREIRA, 2015). Ao final de cada ciclo tem-se a amplificação 

exponencial do DNA. A Figura 1 ilustra a técnica de PCR. 
 

Figura 1. Etapas da PCR, representando a amplificação 
exponencial ao término de cada ciclo.   

 
Fonte: MOREIRA (2015). 

 

A amplificação do DNA é observada através da 

eletroforese, na qual, a partir de correntes elétricas, os 

fragmentos correspondentes aos alelos migram, separando-se 

de acordo com o tamanho, como apresentado na Figura 2 

(HAAS; TORRES, 2016). A partir da comparação entre os 
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fragmentos de DNA amplificados, com amostras já 

estabelecidas, determina-se a identificação do organismo. 

 

Figura 2. Eletroforese de várias amostras de DNA. 

 
Fonte: MOREIRA (2015). 

Devido à rapidez, especificidade e baixo custo, a PCR 

tem se tornado uma das técnicas mais usadas para a detecção 

de microrganismos patogênicos na avaliação da qualidade 

microbiológica de alimentos (RIBEIRO, 2017). Além da PCR 

convencional, têm-se as variantes: RT-PCR, Race PCR, Nested 

PCR, PCR Multiplex e Real-Time PCR. 

No que tange os métodos moleculares de genotipagem 

a partir da hibridização, pode-se citar a técnica de Southern blot, 

Northern blot e Microarrays.  

A técnica de Southern blot permite a detecção de 

moléculas de DNA após a sua separação eletroforética, por 

hibridização com uma sonda, cuja sequência é complementar à 

sequência de DNA em estudo. A sonda consiste em um 

fragmento de DNA (ou RNA) de sequência conhecida que 

contém algum tipo de marcação e pode ser detectado, 

geralmente marcado radioativamente (P32) ou por adição de um 
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grupamento químico (digoxigenina ou biotina) (GEBBIE, 2014; 

MOREIRA, 2015). 

Esta técnica, representada na Figura 3, possibilita a 

identificação de sequências de DNA presentes na amostra a 

partir da hibridização à sonda marcada, podendo ser aplicada à 

investigação de genes envolvidos com a patogenicidade de 

diversos isolados bacterianos, permitindo a identificação de 

uma cepa bacteriana específica (MOREIRA, 2015). 

 

Figura 3. Técnica de Southern Blot. 

 
Fonte: MOREIRA (2015). 

 

Northern blot consiste numa técnica voltada ao estudo da 

expressão gênica a partir da análise de RNA, a fim de denotar 

a expressividade de determinado gene. Compreende a 

eletroforese de RNA, com transferência para a membrana de 

nitrocelulose e posterior hibridização com sonda marcada. 
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Técnica similar a do Southern Blot, diferindo apenas quanto ao 

material analisado (RNA) (DEININGER; BELANCIO, 2016). 

Microarrays constituem uma poderosa tecnologia para a 

análise da expressão gênica e detecção de genes a partir de 

inúmeros spots “pequenos poços” contendo moléculas-alvo 

marcadas capazes de hibridizar com a amostra mediante 

complementariedade (MOREIRA, 2015). Os microarranjos 

podem ser transcriptômicos, fundamentando-se na capacidade 

de um RNAm hibridizar-se ao seu DNA molde, ou genômicos, 

baseados na complementariedade da dupla fita de DNA. 

Permitem a medição simultânea dos níveis de expressão de até 

100000 genes, a partir de sequências individuais contidas em 

cada spot (MARZANCOLA; SEDIGHI; LI, 2016). 

Os microchips utilizados correspondem a pequenas 

placas de vidro, náilon ou sílica com centenas de sondas, 

fixadas mediante diferentes tecnologias (robótica, 

fotolitografia). As sondas utilizadas são sintetizadas e fixadas 

em uma superfície sólida com pequenos pontos microscópicos 

− spots. Cada spot contém milhares de sondas idênticas que 

irão hibridizar com moléculas-alvo marcadas com fluoróforos 

(MOREIRA, 2015). A hibridização entre a sonda fixada ao chip 

e qualquer sequência de ácido nucleico presente numa 

amostra, ocorre quando existe complementariedade entre 

estas. A amostra a ser estudada deverá ser marcada então com 

um fluorocromo e adicionada ao microchip, permitindo assim a 

identificação da ocorrência de hibridização. Posteriormente, o 

microchip é lavado para que as sequências não hibridizadas 

sejam retiradas. As sequências perfeitamente hibridizadas 

geram fluorescência intensa, enquanto outras sequências com 

discordância de uma única base geram fluorescência de menor 
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intensidade. Os dados podem então ser analisados por uma 

variedade de métodos de bioinformática (MOREIRA, 2015; 

MARZANCOLA; SEDIGHI; LI, 2016). 

Dentre as técnicas de genotipagem que se baseiam no 

sequenciamento genético, destacam-se as plataformas de 

sequenciamento de segunda geração (Next Generation 

Sequencing): Plataforma 454 (Pirosequenciamento) e 

Plataforma Illumina (Solexa). 

A plataforma 454 consiste em uma tecnologia voltada ao 

sequenciamento de DNA com base no princípio do 

"sequenciamento por síntese”, com elevada eficiência e 

rapidez, disponibilizada no mercado pela empresa Roche 

(sequenciador 454 GS20) (LEVY; MYERS, 2016). Este método 

pode ser dividido em três etapas: preparo da amostra, PCR em 

emulsão e sequenciamento. Na primeira etapa, o DNA é 

fragmentado aleatoriamente por nebulização, sendo 

selecionados os fragmentos com tamanho adequado. Em 

seguida, liga-se dois adaptadores (A e B) às extremidades dos 

fragmentos selecionados. Os fragmentos obtidos são ligados à 

microesferas magnéticas por meio do pareamento do adaptador 

B com sequências curtas complementares presentes na 

superfície da microesfera, onde ocorrerá a amplificação deste 

fragmento. O adaptador A, por sua vez, servirá de molde para 

anelamento do primer responsável pelo início da amplificação 

(MOREIRA, 2015; LEVY; MYERS, 2016).  

As microesferas ligadas aos fragmentos únicos de fita 

simples são então emulsionadas em uma mistura de água e 

óleo com reagentes de PCR para amplificação clonal do 

fragmento fita simples em cerca de 1 milhão de cópias. Desta 

forma, estas microesferas agem como reatores de amplificação 
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individual produzindo milhares de cópias de um único molde 

(LEVY; MYERS, 2016). Na última etapa, estas microesferas são 

adicionadas a uma placa de modo que cada orifício da placa 

receba uma única microesfera. Posteriormente são adicionados 

os reagentes necessários para sequenciamento do DNA 

(MOREIRA, 2015).  

As reações de sequenciamento ocorrem em cada poço, 

para um único tipo de fragmento ligado à microesfera, não 

havendo, portanto, competição por reagentes com outros 

fragmentos da biblioteca (MOREIRA, 2015). Pirofosfato 

inorgânico (PPi) é liberado a cada incorporação de um 

nucleotídeo complementar a fita molde. Este PPi livre é 

convertido, pela enzima ATP sulfurilase, em ATP, que por sua 

vez fornece energia para oxidar a luciferina à oxiluciferina. 

Como consequência desta reação, temos a emissão de luz. 

Desta forma, cada incorporação de nucleotídeo à cadeia de 

DNA nascente emitirá luz, imediatamente convertida em 

pirogramas. A interpretação destes “pirogramas” permite 

identificar a sequências de nucleotídeos do DNA molde (LEVY; 

MYERS, 2016).  

O sequenciamento é realizado em ciclos, e a cada ciclo 

um tipo determinado de nucleotídeo é adicionado à reação. Se 

o nucleotídeo adicionado for incorporado à sequência em 

síntese, um sinal de luz é emitido, sendo a intensidade desse 

sinal um reflexo do número de nucleotídeos desse tipo 

específico que foram sucessivamente incorporados na 

molécula. Como o nucleotídeo que é adicionado a cada ciclo é 

conhecido, o sinal de luz emitido pode ser diretamente utilizado 

como informação de sequência. As leituras produzidas 
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possuem geralmente cerca de 250 pb (LE GALLO; LOZY; 

SINO, 2017). 

O desenvolvimento da plataforma Illumina® ocorreu 

devido ao trabalho conjunto de quatro companhias: Solexa, 

Lynx Therapeutics, Manteia Predictive Medicine e Illumina, 

baseando-se na metodologia proposta por Turcatti (2008) e 

colaboradores (MOREIRA, 2015). Esta parceria resultou no 

desenvolvimento do sequenciador Illumina Genome Analyser. 

O princípio desta metodologia é similar ao método proposto por 

Sanger, pois temos em ambas a síntese de uma fita 

complementar ao DNA alvo utilizando DNA polimerase e 

nucleotídeos terminadores marcados com diferentes 

fluoróforos. A fluorescência emitida após a incorporação de 

cada nucleotídeo é registrada como imagem e no final, através 

de uma decodificação destas imagens, tem se a sequência de 

interesse (MOREIRA, 2015).  

A inovação dessa plataforma consiste na clonagem in 

vitro dos fragmentos em uma plataforma sólida de vidro, 

processo também conhecido como PCR de fase sólida 

(MARDIS, 2013; WALKER; GOODFELLOW, 2017). A 

superfície de clonagem (flowcells) é dividida em oito linhas que 

podem ser utilizadas para o sequenciamento de até oito 

bibliotecas. Em cada linha, adaptadores são fixados à superfície 

pela extremidade 5’, deixando a extremidade 3’ livre para servir 

na iniciação da reação de sequenciamento dos fragmentos 

imobilizados no suporte por hibridização (MOREIRA, 2015). 

 

CONCLUSÕES 
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A avaliação da qualidade microbiológica dos alimentos é 

essencial a fim de estabelecer o parâmetro de segurança dos 

mesmos frente aos riscos de contaminação envoltos à cadeia 

produtiva. Identificar e quantificar os agentes contaminantes da 

forma mais precisa e específica é primordial na caracterização 

do nível de segurança alimentar. 

No contexto hospitalar, a necessidade de vigilância 

quanto à qualidade dos alimentos fornecidos aos pacientes, a 

fim de assegurar a dieta como fator promotor para a 

recuperação do mesmo, torna relevante a aplicabilidade de 

métodos moleculares de genotipagem, voltados à análise 

microbiológica, considerando que, através de técnicas de 

amplificação gênica, hibridização ou sequenciamento, 

microrganismos contaminantes são especificamente 

identificados, possibilitando a avaliação do nível de 

contaminação no setor de nutrição hospitalar.  

Apesar da elevada especificidade e precisão que 

envolvem as técnicas moleculares de genotipagem 

apresentadas, a aplicabilidade das mesmas na avaliação da 

qualidade microbiológica de alimentos, principalmente em 

setores hospitalares, é limitada em razão do custo associado 

aos equipamentos e à mão-de-obra especializada.  

Deste modo, torna-se necessário intenso investimento 

do setor público, não só quanto à mão-de-obra especializada, 

mas também, à compra de equipamentos e manutenção de 

laboratórios de biologia molecular nas Unidades de Nutrição 

Hospitalar, ressaltando a fidedignidade e eficiência de tais 

métodos.  
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RESUMO: O câncer de mama é o tipo mais frequente de câncer 
entre as mulheres. É uma doença heterogênea composta de 
vários subtipos distintos. Fatores genéticos e de estilo de vida 
estão implicados na sua etiologia. Histórico de câncer de mama 
em um parente de primero grau, nuliparidade, um primeiro parto 
tardio, o consumo de álcool e a reposição de hormônios sexuais 
já foram descritos como possíveis fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer de mama. Os fatores prognósticos 
tradicionais incluem o estado dos linfonodos axilares, o 
tamanho do tumor, o grau nuclear e histológico. Uma infinidade 
de moléculas envolvidas na biologia do câncer de mama tem 
sido estudada como potenciais marcadores prognósticos. 
Essas moléculas são utilizadas rotineiramente para tomar 
decisões de tratamento em pacientes em estágio inicial, 
incluem marcadores de proliferação (por exemplo, Ki-67), 
receptores hormonais e o receptor do fator de crescimento 
epidérmico humano 2 (HER-2). Neste estudo foi realizado um 
levantamento da contribuição genética e dos biomarcadores 
disponíveis para diagnóstico e/ou direcionamento terapêutico e 
ainda, a caracterização dos subtipos moleculares do carcinoma 
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mamário. É cada vez mais importante a compreensão dos 
mecanismos moleculares que permeiam o estabelecimento do 
câncer de mama, a partir desses conhecimentos, podem ser 
traçadas estratégias terapêuticas ou prognósticas que 
melhorem a qualidade de vida dos pacientes acometidos por 
esse tipo de câncer.  
Palavras-chave: Biomarcadores. Variações genéticas. 

Carcinoma mamário 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é uma decorrência de falhas nos mecanismos 

que normalmente controlam o crescimento e a proliferação 

celular. Mutações em três grandes classes de genes estão 

envolvidas no estabelecimento do câncer: os proto- oncogenes, 

que normalmente promove o crescimento celular, os genes 

supressores tumorais, que regulam esse crescimento, e uma 

terceira classe mais especializada de genes, denominada 

genes caretaker, que protegem a integridade do genoma 

(LODISH et al., 2014). 

O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres 

de todo o mundo (SIEGEL et al., 2016). Progressos 

significativos em profilaxia, diagnóstico e manejo deste tipo de 

câncer tem sido alcançado, especialmente na última década 

(ZHANG et al., 2018). Apesar disso, as mortes femininas por 

câncer de mama não diminuíram, uma vez que os avanços no 

tratamento apenas compensaram a crescente incidência 

proveniente do desenvolvimento demográfico e mudanças no 

estilo de vida (HARRIS; BERGKVIST; WOLK, 2016). 

 Os subtipos de tumores mamários são biologicamente 

distintos e definidos pela análise imunohistoquímica da 

expressão do receptor de estrogênio (RE), receptor de 
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progesterona (RP) e do receptor de fator de crescimento 

epidermal (HER-2) (YANG, 2010). 

 Algumas condições como a idade mais tardia do primeiro 

parto, nuliparidade, história familiar de câncer de mama e 

reposição de hormônios sexuais parecem estar envolvidos com 

o surgimento dos tumores (MADIGAN et al., 1995; SCHAIRER 

et al., 2011). O mecanismo exato da carcinogênese na mama 

ainda não está claro, no entanto, alguns fatores como o 

estresse oxidativo e variações genéticas são frenquentemente 

descritos (PENG et al., 2014; POGO; HOLLAND; 2017). 

 Em geral, os fatores prognósticos mais utilizados em 

câncer de mama incluem características do paciente, 

características do tumor, marcadores tumorais (receptor de 

estrogênio, receptor de progesterona, dentre outros) e 

marcadores genéticos (BRCA1 / 2) (GOLDHIRSCH et al., 2007; 

ROSS et al., 2003; LI et al., 2018).  

Neste sentido, fez-se necessário um levantamento dos 

estudos que envolvem os marcadores genético-moleculares, 

focando nas mais recentes descobertas de potenciais 

biomarcadores, além da caracterização dos subtipos de câncer 

de mama adotado pelos laboratórios de patologia clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tendo em vista a heterogeneidade já relatada e a 

necessidade de se conhecer melhor os aspectos genéticos e 

moleculares do câncer de mama, foi realizado um levantamento 

dos dados que envolvem desde os genes que contribuem para 

o desenvolvimento deste tipo de câncer, até biomarcadores 

bem estabelecidos na literatura e nos laboratórios de patologia 

clínica que auxiliam no diagnóstico e na terapêutica dos 
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tumores mamários. Além disso, foram destacados os perfis 

imunohistoquímicos dos subtipos já conhecidos. Trazendo um 

contexto histórico junto às descobertas mais recentes deste 

complexo campo. Para tanto, foram selecionados artigos das 

seguintes bases de dados: PubMed, Scopus e SciELO. Para a 

busca, as palavras-chave utilizadas foram: breast cancer; 

genetic variants; progesterone and estrogen receptor; 

molecular biomakers and breast cancer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer de mama é uma doença heterogênea 

composta por um número crescente de subtipos biológicos 

reconhecidos. Além disso, este tipo de câncer é multifatorial, 

causado por fatores hereditários e ambientais complexos 

(CAREY et al., 2006; ZHANG et al., 2011). 

Uma visão geral dos genomas do câncer de mama 

demonstra notável complexidade e variabilidade genômica. Os 

tumores individuais geralmente apresentam aberrações que 

desregulam centenas ou mesmo milhares de genes, que podem 

ocorrer em vários níveis, como cromossômico, replicação 

gênica, transcrição e epigenética (GODONE et al., 2018). 
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Marcadores genéticos 

 

A heterogeneidade marcante devido a mudanças 

genéticas, epigenéticas e transcricionais envolvendo um 

elevado número de genes e proteínas são fatores relevantes 

para o prognóstico clínico e tratamento médico do câncer de 

mama. No entanto, é necessária uma abordagem ampla para 

desvendar as complexidades subjacentes aos mecanismos de 

carcinogênese (MORA et al., 2014). 

Segundo Renfro e colaboradores (2017), esta é era da 

oncologia de precisão, cujos pacientes podem ser tratados de 

acordo com seu perfil genético. A oncologia tem se tornado 

cada vez mais compreendida em nível celular e molecular, com 

muitos subtipos de câncer sendo descritos em função de 

biomarcadores ou mutações genéticas tumorais.  

Na pesquisa sobre câncer de mama, o objetivo no campo 

da oncogenômica é responder a questões clínicas relevantes 

relacionadas a pacientes cujos tumores permanecerão inativos 

por um longo tempo, a terapia direcionada apropriada de acordo 

com o cenário adjuvante e a abordagem mais eficaz para 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Apesar dos 

avanços em projetos inovadores de estudos clínicos, a 

heterogeneidade intratumoral e intertumoral persiste como 

desafios (GODONE et al., 2018). 

 

BRCA1 e BRCA2 

 

Alguns marcadores são historicamente utilizados como 

fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. 

Mulheres nascidas com mutações nos genes supressores de 

tumores BRCA1 ou BRCA2 apresentam risco significativamente 
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maior de desenvolvimento da doença do que mulheres na 

população geral, essas chances aumentam consideravelmente 

com o decorrer do tempo (KING et al., 2003). 

BRCA1 e BRCA2 codificam proteínas que são cruciais 

para o reparo preciso de quebras duplas de DNA (DSBs) por 

recombinação homóloga (HR), um processo que é mediado 

pela DNA recombinase RAD51. Células com BRCA1 ou BRCA2 

com defeito não têm a capacidade de localizar RAD51 para 

reparar o DNA danificado e são incapazes de realizar 

recombinação homóloga (LORD; ASHWORTH, 2013). Se uma 

cópia de qualquer um dos genes for mutada na linhagem 

germinativa, o resultado é uma síndrome hereditária de câncer 

de mama e ovário (HBOC), herdada de maneira autossômica 

dominante (ROY et al., 2012).  

Estes genes desempenham um papel importante na 

manutenção da integridade do genoma. Eles estão envolvidos 

diretamente em várias etapas durante o reparo de quebra de 

fita dupla (DSBR), eles controlam as respostas do chekpoint do 

ciclo celular e estão envolvidos na segregação cromossômica. 

A perda completa da função de qualquer dessas proteínas leva 

a um aumento dramático na instabilidade genômica 

(O'DONOVAN; LIVINGSTON, 2012).  

Essas mutações podem ocorrer por meio de um 

processo hereditário ou esporádico. Aqueles com mutações 

herdadas de BRCA têm um alelo BRCA inativado. O epitélio da 

mama dependente de estrogênio sofre rápida replicação e 

proliferação celular durante a puberdade. Essas alterações 

exercem uma pressão sobre o sistema de reparo do DNA que 

é incapaz de reparar o DNA danificado, resultando, portanto, na 

morte celular. Durante este processo, uma pequena população 

de células com DNA danificado irá escapar da morte celular, 
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resultando na produção de proteínas com base em DNA 

mutado e danificado (XU et al., 1999; WINTERS et al., 2017). A 

tabela 1 mostra estes e alguns outros genes importantes que 

contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama. 

 

Tabela 1. Principais genes envolvidos no 

estabelecimento do câncer de mama. 
Gene Localização Função 

 
BRCA1 

 

 
17q21.31 

Manutenção da integridade 
do genoma 

 

BRCA2 

 

 

13q13.1 

 
Manutenção da integridade 

do genoma 

 

TP53 

 

 

17q13.1 

 
Manutenção da integridade e 

estabilidade genômica 
 

 

PTEN 

 

 

10q23.31 

 
Regulação do ciclo celular, 

proliferação e apoptose 
 

BCL2 18q21.33 

 

Sobrevivência celular/ 
antiapoptótico 

Fonte: Autor, 2018 

 

Mutações esporádicas da BRCA são semelhantes à 

fisiopatologia observada em um processo herdado. Com a 

rápida proliferação no epitélio da mama estimulada pelo 

estrogênio, a taxa de mutações que ocorrem dentro do gene 

BRCA é aumentada. Além disso, mutações de perda de função 

somática de BRCA1 e BRCA2 também foram encontradas em 

vários outros tipos de câncer, assim como a metilação do 

promotor do gene BRCA1, que está associada a uma redução 



BIOMARCADORES, CLASSIFICAÇÃO MOLECULAR E GENES ESTRATÉGICOS 
NO O ESTABELECIMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

117 
 

de expressão desse gene. (LORD; ASHWORTH, 2013; 

WINTERS et al., 2017). 

 

TP53 

 

Até o momento, as mutações no gene TP53 ainda são, 

de longe, o evento genômico mais frequente nos genomas do 

câncer (SILWAL-PANDIT et al., 2016).  

A proteína TP53 é ativada em resposta a uma variedade 

de sinais de estresse, como danos no DNA, sinais 

hiperproliferativos, hipóxia, estresse oxidativo e depleção de 

ribonucleotídeos e suprime a transformação e proliferação 

celular, principalmente por desencadear a interrupção do ciclo 

celular, reparo de DNA e apoptose. Ao longo dos anos, o papel 

do TP53 em outros processos celulares, tais como o 

metabolismo, a angiogênese, as respostas imunes, a 

manutenção de células-tronco e a relação tumor/células 

estromais foram sendo esclarecidos (BIEGING et al., 2014). 

As mutações pontuais são as aberrações somáticas mais 

comuns no gene TP53 relatadas no câncer, seguidas de 

pequenas inserções e deleções, e com rearranjos mais 

complexos sendo menos frequentes. O espectro de mutação, 

em todos os cânceres, incluindo mama e ovário, é dominado 

por mutações missense predominantemente localizadas nos 

exons 5-8, abrangendo o domínio de ligação ao DNA da 

proteína, com hotpots mutacionais em determinados códons 

(LEROY et al., 2014; SILWAL-PANDIT et al., 2016) 

Segundo Bertheau e colaboradores (2013), mutações no 

gene TP53 são as alterações genéticas mais frequentes no 

câncer de mama, observadas em 30% dos carcinomas 

mamários.Tumores de mama com características associadas a 
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comportamento proliferativo e agressivo e desfecho clínico 

desfavorável, como tamanho grande do tumor, metástase de 

linfonodos axilares, alto grau histológico e negatividade do 

receptor de estrogênio (RE), são frequentemente mutados para 

TP53 (SHAH et al., 2012; SILWAL-PANDIT et al., 2014). 

 

PTEN (Phosphatase and tensin homolog) 

 

A PTEN foi a primeira fosfatase a ser identificada como 

um supressor tumoral com diversas funções, incluindo 

regulação do ciclo celular, apoptose e metástase. Mutações ou 

uma expressão reduzida do gene PTEN estão associadas a 

uma ampla variedade de tumores humanos. Sabe-se que as 

mutações germinais no PTEN causam a síndrome de Cowden 

(CS), que é caracterizada por um alto risco de câncer de mama. 

Em famílias com SC, ∼80% têm mutações germinativas no 

gene PTEN e pacientes do sexo feminino têm chances de 25 a 

50% de desenvolver câncer de mama. Nos carcinomas 

esporádicos de mama, a frequência de perda de PTEN é de 30 

a 40% e a frequência de mutação somática do PTEN 

intragênico é <5% (WENG; BROWN; EMG, 2001; ZHANG et al., 

2013). 

Além da inativação de BRCA1 / 2 e p53, a repressão 

desse gene supressor tumoral também desempenha um papel 

na predisposição para o câncer de mama. PTEN codifica uma 

fosfatase proteolipídica e seu principal substrato é fosfatidil-

inositol 3,4,5 trifosfato (PIP3), o produto da fosfoinositida 3-

quinase (PI3K) (DUMITRESCU; CORTALA, 2005; 

SCHWARZENBACH et al., 2012).  

O PTEN controla negativamente a via de transdução de 

sinal PI3 / AKT intracelular, regulando a sinalização de múltiplos 
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processos biológicos, como metabolismo celular, proliferação e 

apoptose. A repressão do PTEN resulta na ativação da via 

PI3K-AKT, que dá origem ao aumento da sobrevivência celular, 

pode causar transformação maligna e tem sido associada à 

invasão e metástase do câncer de mama (BLANCO-APARICIO 

et al., 2007; SCHWARZENBACH et al., 2012). 

 

BCL-2 (B-cell lymphoma 2) 

 

A família de proteínas BCL-2 foi identificada como um 

grupo de proteínas que desempenham um papel integral na 

manutenção do equilíbrio entre a sobrevivência celular e a 

apoptose. O BCL-2 medeia seus efeitos pró-sobrevivência, 

ligando-se às proteínas pró-apoptóticas BCL2-associated-X-

protein (BAX) e BCL-2 homologous antagonist killer (BAK), 

prejudicando sua capacidade de liberar proteínas 

apoptogênicas, como citocromo c das mitocôndrias 

(ABDULLAH; CHOW, 2013). 

Vários estudos têm demonstrado que a expressão de 

BCL2 é um prognóstico promissor e marcador preditivo, 

especialmente, nos tumores que expressam receptores 

hormonais. A expressão de BCL2 é regulada diretamente pelo 

estrogênio e, desta forma, comumente mostra altos níveis de 

expressão nos canceres de mama ER positivo (ALI et al., 2012; 

SPORIKOVA et al., 2018).  
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Marcadores moleculares bem estabelecidos 

 

 De acordo com Hirata e colaboradores (2014), a 

identificação de marcadores que possam predizer o 

comportamento do tumor é particularmente importante no 

câncer de mama. A determinação de marcadores tumais é uma 

ferramenta útil para o manejo clínico em pacientes com câncer 

auxiliando no diagnóstico, estadiamento, avaliação da resposta 

terapêutica, detecção de recorrência e metástase e 

desenvolvimento de novas modalidades de tratamento. A tabela 

2 mostra alguns dos principais marcadores descritos na 

literatura.  

 

Tabela 2. Características gerais dos marcadores moleculares 
bem estabelecidos no câncer de mama. 

Marcador Características 
moleculares 

Função Valor preditivo e/ou 
valor prognóstico 

Receptor de 
estrogênio (RE) 

 

Proteína expressa 
no epitélio e no 

estroma mamário. 
 

Liga-se a 
hormônios 
circulantes 

Resposta à 
terapias endócrinas 

Receptor de 
progesterona(RP) 

Proteína expressa 
no epitélio e no 

estroma mamário. 
 

Liga-se a 
hormônios 
circulantes 

Resposta à 
terapias endócrinas 

 
HER-2 

Receptor de 
tirosina quinase 
transmembrana 

Crescimento, 
diferenciação e 
sobrevivência 

celular 
 

Resistente à 
terapias 

endócrinas/ alto 
índice de 

proliferação 

 
Ki-67 

Proteína expressa 
no córtex nucleolar 
durante a interfase 

Síntese de 
rRNA e divisão 

celular 
 

Valor 
complementar/ alto 

índice de 
proliferação celular 

Fonte: Autor, 2018 
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Alguns marcadores moleculares estão associados ao 

prognóstico, alguns estão associados a resposta à terapia e 

alguns estão associados a ambos. Os fatores prognósticos 

correlacionam-se com a sobrevida independente da terapia 

sistêmica e são usados para selecionar pacientes em risco. Os 

fatores preditivos correlacionam a resposta à terapia 

independente do prognóstico e têm impacto significativo em 

populações selecionadas de pacientes (ESTEVA; 

HORTOBAGYI, 2004; RAKHA et al., 2017) 

 

Receptores Hormonais  

 

Aproximadamente 80% dos cânceres de mama 

expressam receptores de estrogênio, receptores de 

progesterona ou ambos (TURNER et al., 2015). Os receptores 

hormonais são proteínas expressas tanto no epitélio quanto no 

estroma mamário que se ligam a hormônios circulantes, 

mediando seus efeitos celulares (HIRATA et al., 2014). 

Os cânceres de mama classificados pela expressão 

imunohistoquímica (IHC) positiva de RE e RP têm 

características clínicas, patológicas e moleculares diferentes. 

Admite-se que fatores de risco estão intimamente associados 

com tumores de mama RE+ e RP+ e podem envolver 

mecanismos relacionados à exposição ao estrogênio e 

progesterona, enquanto a etiologia do câncer de mama RE- e 

RP- deve ser independente da exposição hormonal (YOO et al., 

2001; HUANG; WARNER; ÅKEGUSTAFSSON, 2015).  

Os resultados da IHC correlacionam-se estreitamente 

com ensaios bioquímicos de ligação de ligantes e taxas de 

resposta clínica à terapia endócrina. A IHC, ao contrário de 

ensaios químicos, não requer a destruição de amostras de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720714003712#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720714003712#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720714003712#!


BIOMARCADORES, CLASSIFICAÇÃO MOLECULAR E GENES ESTRATÉGICOS 
NO O ESTABELECIMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

122 
 

tecido, sendo assim, mostra a distribuição dos tecidos de RE, 

tornando-se o método preferido para determinar o status RE / 

RP em amostras de câncer de mama (EROLES et al., 2012). 

O desenvolvimento de drogas direcionadas a esses 

receptores hormonais, como o tamoxifeno, trouxe uma melhora 

significativa na sobrevida de mulheres com câncer de mama 

com receptor hormonal positivo (PAYANDEH et al., 2014).  

O tamoxifeno foi a primeira terapia anti-estrogênica 

dirigida ao RE para terapia adjuvante. Os efeitos antagonistas 

deste fármaco no tecido mamário podem resultar da sua 

capacidade de se ligar ao domínio de ligação ao ligando do RE, 

bloqueando eficazmente o potencial de estimulação do 

estrogênio (JENSEN; JORDAN, 2003; JORDAN, 2015). 

 

HER-2  

 

O receptor de fator de crescimento epidérmico humano-

2 (HER-2) é um receptor de tirosina quinase transmembrana 

implicado no crescimento, diferenciação e sobrevivência celular 

(LI et al., 2018). Vários nomes foram dados para este gene, 

como c-erb-2, cerbB-2, C-erbB-2, HER-2, HER-2 / neu, ERBB2, 

erbB2, erbB-2, neu protein e neu (EISENBERG; KOIFMAN, 

2001). Para esta revisão foi adotado o termo "HER-2". 

A superexpressão do HER-2 está presente em 

aproximadamente 20% dos tumores de câncer de mama 

(HANNA et al., 2014). A superexpressão de HER2 está 

associada a uma doença mais agressiva, maior taxa de 

recorrência e menor sobrevida (MITRI; CONSTANTINE, 

O'REGAN, 2012; SWAIN et al., 2015). Os canceres com essa 

característica exibem uma superexpressão de genes 

relacionados a proliferação (EROLES et al., 2012). 
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O status HER-2 também é um preditor de certos 

tratamentos sistêmicos. Slamon et al (2011), propuseram pela 

primeira vez que o estado HER-2 é um fator prognóstico 

independente do câncer de mama, independente do tamanho 

do tumor, do linfonodo e do status do ER. 

Estudos anteriores mostraram que o câncer de mama 

com superexpressão HER-2 é resistente a agentes 

quimioterápicos e não é sensível à terapia endócrina ou à 

radioterapia. Portanto, a superexpressão de HER-2 geralmente 

prediz um mau prognóstico em pacientes com câncer de mama. 

No entanto, o surgimento de novas estratégias terapêuticas 

mudou essa situação. O trastuzumab, por exemplo, foi 

originalmente usado em pacientes com câncer de mama com 

metástases e posteriormente aplicado à quimioterapia 

convencional. Muitos estudos mostraram que este tipo de 

medicação pode prolongar a sobrevida de pacientes com 

câncer de mama HER-2 positivo (BASELGA et al., 1998; LI et 

al., 2018). 

 

Ki-67 

 

O Ki-67 é uma proteína nuclear associada à proliferação 

celular e foi originalmente identificada por Gerdes et al (1983), 

usando um anticorpo monoclonal de camundongo dirigido 

contra um antígeno nuclear da linhagem celular de um linfoma 

de Hodgkin. Assim como os outros marcadores, o método de 

análise mais prevalente do antígeno Ki-67 é a avaliação imuno-

histoquímica. Foi demonstrado que o antígeno nuclear Ki-67 é 

expresso em determinadas fases do ciclo celular, mais 

precisamente nas fases S, G1, G2 e M, mas não existe em G0 

(INWALD et al., 2013). 
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Estudos identificaram o envolvimento do Ki-67 nos 

estágios iniciais da síntese de rRNA dependente de polimerase 

I e, embora pareça que a proteína tenha uma função importante 

na divisão celular, seu papel exato ainda é obscuro e há pouco 

trabalho publicado neste sentido (BULLWINKE et al., 2006; 

YERUSHALMI et al., 2010). 

Desde a sua descoberta tem havido interesse no papel 

do Ki-67 como marcador de proliferação no câncer, 

particularmente nos linfomas, mama, endócrino e cancros 

cerebrais. Embora ainda não seja utilizado como padrão no 

câncer de mama, é comumente usado como um complemento 

junto a sistemas de graduação que incluem contagem mitótica, 

como um sinal de proliferação celular (LUPORSI et al., 2012). 

 

 Classificação molecular 

 

A classificação molecular baseada na expressão de RE, 

RP e HER-2 é simples. Esses três biomarcadores são 

frequentemente relatados pelos departamentos de patologia. 

Os protocolos de coloração e de notificação estão bem 

estabelecidos e os programas de controle de qualidade já estão 

disponíveis em muitos centros. A subtipagem molecular desses 

três biomarcadores pode fornecer uma melhor compreensão da 

heterogeneidade molecular do câncer de mama mostrando 

diferentes características clinicopatológicas, padrões distintos 

de sobrevida, e fornecem informações sobre a resposta 

terapêutica (PARK et al., 2012) 

Na classificação original de Perou et al (2000), subtipos 

distintos de câncer de mama foram descritos: (1) Luminal, (2) 

Basal-like, (3) Normal breast–like (4) HER2-positivo. 
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Ao longo da última década, o uso das novas tecnologias 

de expressão gênica vem esclarecendo a diversidade biológica 

do câncer de mama e levou a uma nova classificação através 

da identificação de subtipos de câncer de mama com discretos 

padrões de expressão gênica (JONES et al., 2012). Cinco 

subtipos foram reconhecidos. A tabela 3 mostra informações 

importantes acerca dos subtipos descritos. 

Dois dos cinco subtipos são derivados em grande parte 

de tumores positivos para os receptores de estrogênio (ER+): 

subtipos luminal A e B. 

Três dos cinco subtipos são derivados em grande parte 

de cânceres negativos para os receptores de estrogênio (RE-): 

normal breast-like, basal cell-like e HER-2 positivo. 

 

Tabela 3. Perfil dos subtipos moleculares do câncer de mama. 
Subtipo 

molecular 
Frequência Perfil IHC Genes de 

proliferação 
Prognóstico 

Luminal A 50-60% ER+ PR+ HER2- 
 

Baixo Bom 

Luminal B 10-20% ER + PR+/- 
HER+/- 

 

Alto Intermediário/ 
ruim 

Normal 
breast like 

 

5-10% ER +/-  HER- Baixo Intermediário 

Basal like 10-20% ER- PR- HER- Alto Ruim 

 HER-2 
positivo 

15-20% ER- PR- HER+ Alto Ruim 

Fonte: Autor, 2018 

  

Grupo receptor de estrogênio positivo (RE+) 

 

Compreendem os subtipos luminais A e B. O subtipo 

luminal A é um grupo que corresponde principalmente a 
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tumores RE-positivos de baixo grau histológico. Já o subtipo 

luminal B, também consiste de tumores RE-positivos, (no 

entanto, frequentemente expressa níveis mais baixos de 

receptores hormonais), geralmente de alto grau histológico, e 

consistentemente exibe altos níveis de expressão de genes 

relacionados à proliferação (JONES et al., 2012). 

 

Grupo receptor de estrogênio negativo (RE-) 

 

O grupo do tipo basal like mostra a maior diversidade dos 

três (RE-) no que diz respeito às características 

histopatológicas, perfis de mutação, resposta à quimioterapia, 

comportamento metastático e taxas de sobrevivência. Este 

subtipo é geralmente caracterizado pela expressão das 

citoqueratinas de alto peso molecular CK 5/6 e CK14 

juntamente com EGFR, c-KIT, FOXC1, mutações frequentes de 

TP53 e um alto índice de proliferação (VUONG et al., 2014). 

Este tipo de tumor têm um prognóstico extremamente 

ruim. O imunofenótipo desses tumores é interessante, pois eles 

são frequentemente, embora não invariavelmente, triplos 

negativos (RE, RP e HER-2 negativos). No geral, a morfologia 

e o imunofenótipo são suficientemente diferentes para serem 

úteis na prática diagnóstica ao alertar o patologista para a 

probabilidade de o câncer ser de um subtipo "basal". Coloração 

adicional para citoqueratinas de alto peso molecular pode ser 

realizada para confirmar a suspeita (SILVA; CLARKE; 

LAKHANI, 2007). 

O subtipo normal like é caracterizado pela expressão de 

genes associados ao tecido adiposo e outros tipos de células 

estromais, apresentando um prognóstico intermediário entre o 
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luminal e o basal e geralmente não respondem à quimioterapia 

neoadjuvante (JONES et al., 2012). 

Eles não têm a expressão de RE, HER-2 e RP, então 

esses tumores também podem ser classificados como triplo 

negativo, sem serem considerados como basais, pois são 

negativos para CK5 e EGFR. O significado clínico destes 

tumores ainda está por ser determinado e devido à sua 

raridade, existem poucos estudos sobre este subtipo. Este é um 

grupo controverso e é considerado por alguns autores para 

representar a contaminação celular normal das amostras, em 

vez de um subtipo intrínseco real (WEIGELT et al., 2010; 

RAKHA et al., 2017). 

Por último, o subtipo HER-positivo. O receptor do fator 

de crescimento epidérmico humano-2 (HER-2) é um gene do 

receptor do fator de crescimento que é amplificado em 

aproximadamente 20% dos cânceres de mama (VERMA et al., 

2012). Sua principal função é mediar o crescimento, a 

diferenciação e a sobrevivência das células, promovendo um 

comportamento mais agressivo dos tumores. Estudos têm 

mostrado que mulheres cujos tumores exibem, ou amplificação 

do gene HER-2 ou superexpressão de sua proteína codificada 

têm uma forma mais agressiva de câncer de mama em 

comparação com mulheres cujos tumores não expressam HER-

2 (DAWOOD et al., 2010). 

Esses tumores são caracterizados pela alta expressão 

do gene HER-2 e outros genes associados à via HER2 e / ou 

ao amplicon HER-2 localizado no cromossomo 17q12. 

Morfologicamente, esses tumores são altamente proliferativos, 

75% têm alto grau histológico e nuclear e mais de 40% têm 

mutações p53. Alguns cânceres do subtipo HER2-positivo são 

positivos para ER, mas geralmente expressam baixos níveis 
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desse receptor (TSUTSUI et al., 2003; YERSAL; BARUTCA, 

2014). 

 

CONCLUSÕES  

  

O câncer de mama é uma doença que possui um caráter 

clínico e molecular heterogêneo. Neste estudo foram abordados 

importantes conceitos acerca da complexidade molecular da 

doença. Revisamos os genes para os quais a existência de 

associação é suficientemente robusta para ser incorparado 

como um componente de suscetibilidade a carcinogênese 

mamária, e os que contribuem indiretamente para esse 

processo. 

Os genes BRCA1/2, por exemplo, conferem um alto risco 

de câncer de mama. Outros genes como TP53, PTEN E BCL2 

conferem níveis variados de risco, mas também já tiveram sua 

contribuição relatadas.  

A classificação molecular depende majoritariamente do 

status dos receptores hormonais e dos receptores HER-2, a 

subtipagem desses biomarcadores oferecem uma melhor 

compreensão e podem sinalizar um diagnóstico precoce e 

estratégias terapêuticas personalizadas. Além disso, a 

expressão de outros genes, principalmente aqueles 

relacionados com proliferação celular também favorecem a 

classificação em subtipos moleculares. 
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RESUMO: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais 

comum no mundo. A introdução de agentes-alvo melhorou a 

sobrevida global da doença metastática. No entanto, 40-50% 

dos doentes não experimentam efeitos benéficos e continua 

sendo um desafio selecionar pacientes susceptíveis que 

respondam bem à terapia. Desde a descoberta da participação 

de vários canais iônicos na regulação da proliferação celular e 

da morte celular programada há duas décadas, a relação do 

canal iônico na progressão do câncer passou por um rápido 

desenvolvimento. Embora os mecanismos responsáveis pelo 

impacto dos moduladores do canal iônico no crescimento do 

câncer não tenham sido totalmente esclarecidos, vários 

experimentos in vivo direcionados a diversos canais iônicos em 

modelos de CCR mostram a potencialidade dos canais como 

alvos terapêuticos. Na presente revisão, apresentamos uma 

visão geral atualizada dos canais iônicos expressos e 

diferencialmente expressos no CCR que poderiam funcionar 
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como alvo farmacológico. Os canais expressos em CCR foram 

os de potássio (K2P9.1, Kv3.4, Kv1.3, Kv1.5, Kv10.1, Kv11.1), 

sódio (Nav1.5), cálcio (Cav1.3), cloreto (hCLCA1, CLCRG2, 

CLCRG4) e aquaporinas (AQP-1, AQP-2, AQP-5, AQP-8 e 

AQP-9). O conhecimento da presença destes canais, que já são 

alvos farmacológicos para outras doenças, pode proporcionar a 

descoberta de nova terapias para o câncer colorretal, bem 

como servir como diagnóstico molecular e diferencial trazendo 

novas possibilidades. 

Palavras-chave: Câncer colorretal. Canais iônicos. Terapia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro mais comum no 

mundo, com 1,36 milhão de pessoas diagnosticadas (FERLAY 

et al., 2015). Abrange tumores que acometem um segmento do 

intestino grosso (o cólon) e o reto. No Brasil, este tipo de câncer 

é a terceira causa mais comum de morte relacionada a 

neoplasias malignas e sua incidência vem aumentando em 

comparação a outros tipos de tumores que acometem o 

aparelho digestivo com uma estimativa de 36.360 novos casos, 

sendo 17.380 homens e 18.980 mulheres (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2018).  

A doença é mais frequente em pessoas entre 50 e 70 

anos de vida, acometendo entre 2 a 6% da população mais 

jovem. Com o aumento da expectativa de vida o CCR apresenta 

importância crescente no perfil da mortalidade por câncer 

estimando-se em 6% o risco acumulado de desenvolvimento da 

enfermidade ao longo da vida, sendo uma das metas da 

Organização Mundial da Saúde reduzir esta taxa de 

mortalidade pela doença (RALAIDOVY et al., 2018).  
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A introdução de agentes-alvo melhorou a sobrevida 

global da doença metastática. No entanto, 40-50% dos doentes 

não experimentam efeitos benéficos e continua sendo um 

desafio selecionar pacientes susceptíveis que respondam bem 

à terapia (FAKIH, 2015). 

Nas últimas décadas, a progressão do CCR foi decifrada 

como um processo de múltiplas etapas ordenadas, que 

depende de uma série de alterações genéticas, envolvendo a 

falta de genes supressores de tumores e de reparo do DNA 

acompanhados pela ativação de oncogenes. Cada uma dessas 

aberrações genéticas leva à realização de etapas morfológicas 

específicas que levam a mucosa colônica normal a um 

verdadeiro carcinoma invasivo, através de lesões específicas e 

ordenadas graças a modelos animais já bem estabelecidos 

(TESTA; PELOSI; CASTELLI, 2018). 

De maneira geral, entre os genes cuja expressão é 

alterada durante o processo carcinogênico, aqueles que 

codificam canais iônicos e transportadores estão adquirindo um 

papel relevante nos últimos anos. Nesse aspecto é grande o 

interesse da comunidade científica em definir marcadores de 

prognóstico e terapias mais eficazes considerando a 

heterogeneidade do CCR.  

Os canais iônicos presentes na membrana plasmática 

são proteínas transmembranares que facilitam seletivamente a 

permeação de íons específicos entre os ambientes intracelular 

e extracelular. Ao controlar estes fluxos iônicos em múltiplos 

locais dentro das células e em múltiplas escalas de tempo, os 

canais iônicos formam rapidamente os sinais celulares em 

tecidos excitatórios, como o músculo cardíaco e o tecido 

nervoso, mas também estão envolvidos em processos mais 

lentos, como a proliferação (HOFFMANN; HOLM; 
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LAMBERT, 2014; RAO et al., 2015), apoptose (KONDRATSKYI 

et al., 2015), migração (SCHWAB; STOCKION, 2014) e adesão 

celular (LITAN; LANGHANS, 2015) em células não excitáveis. 

Está bem estabelecido que mudanças nos fluxos iônicos 

através das membranas celulares em função do tempo são 

fundamentais na manutenção da homeostase celular de todas 

as células vivas. Consequentemente, a desregulação da 

atividade dos canais iônicos é um evento crítico em condições 

patológicas de vários tecidos, incluindo o câncer (LEANZA et 

al., 2016). 

Evidências crescentes indicam que uma variedade de 

tipos de canal, não apenas na membrana plasmática, mas 

também nas organelas intracelulares, como nas mitocôndrias, 

estão envolvidas na progressão neoplásica e contribuem de 

forma importante para a aquisição das principais características 

das células cancerosas (LASTRAIOLI; LORIO; ARCANGEL, 

2015; LEANZA et al., 2016).  

Estudos tem demonstrado o envolvimento dos canais 

iônicos em eventos como a mitogênese, o controle da 

proliferação celular e da apoptose, bem como a migração e 

metástase celular. Desta forma, a superexpressão de alguns 

canais iônicos tem sido associada ao mau 

prognóstico, enquanto outros canais são agora reconhecidos 

como potenciais biomarcadores para determinados tipos de 

câncer. Esses relatos, juntamente com o potencial de direcionar 

a função dos canais iônicos através da modulação 

farmacológica, tornam a compreensão do papel dos canais 

iônicos na biologia do câncer de importância fundamental 

(D'AMICO; GASPAROLI; ARCANGELI, 2013). 

Portanto, os canais que afetam o desenvolvimento e a 

progressão do câncer têm sido definidos como “canais 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614004520?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614004520?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614004520?via%3Dihub#!
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oncogênicos”. A progressão do tumor leva à aquisição de um 

perfil molecular específico, dando origem a diferentes clones 

malignos que exibem características genotípicas e fenotípicas 

alteradas. A esse respeito, a identificação do tipo e nível de 

expressão de um determinado conjunto de canais iônicos é 

especialmente importante, pois os canais iônicos não apenas 

contribuem para a progressão maligna, mas também oferecem 

uma possibilidade de intervenção terapêutica através de sua 

modulação (LEANZA et al., 2016). 

Assim, a identificação do tipo e nível de expressão de um 

determinado conjunto de canais iônicos em tecidos patológicos 

pode ajudar a estabelecer estratégias para direcionar 

especificamente as células cancerígenas, mas não os tecidos 

saudáveis, em contraste com os quimioterápicos mais 

amplamente utilizados que afetam as células que se proliferam 

mais rapidamente (LEANZA et al., 2016). 

Considerando o potencial uso dos canais iônicos na 

intervenção terapêutica do câncer colorretal, este trabalho 

descreve os canais iônicos que estão expressos no câncer 

colorretal e os diferencialmente expressos que poderiam 

funcionar como alvo farmacológico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de revisão integrativa da literatura, o qual reuniu 

trabalhos publicados nos últimos 5 anos, e assim, possibilitou a 

síntese do estado da arte sobre a temática proposta tendo como 

pergunta condutora: quais canais iônicos estão expressos no 

câncer colorretal e os diferencialmente expressos que poderiam 

funcionar como alvo farmacológico. Após a formulação da 

pergunta condutora, procedeu-se a localização e avaliação 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614004520?via%3Dihub#!
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crítica dos trabalhos na literatura científica disponível, seguida 

pela coleta de dados, análise e apresentação, interpretação dos 

dados possibilitando assim, um aprimoramento e atualização da 

revisão (SOARES et al., 2014). 

Foram utilizados apenas artigos como acervo para a 

construção desta revisão. O levantamento dos trabalhos que 

tratassem do tema proposto, foi feito através de pesquisas nos 

bancos de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): LILACS 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), base de dados internacional PUBMED (Medical 

Published – service of the U.S. National Library of Medicine), 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os descritores 

utilizados para a estratégia de busca, de acordo com o 

dicionário em ciências da saúde (DECS), foram: câncer 

colorretal (colorectal câncer), canais iônicos (ion channels), 

terapêutica (therapeutics) seja no título, resumo ou corpo do 

texto.  

Os critérios de seleção foram: artigos em português e 

inglês com os textos completos disponíveis nas bases de dados 

supracitadas no período estabelecido. Em um primeiro 

momento, foram avaliados títulos e resumos, sendo excluídos 

artigos que abordavam um tipo de tumor diferente do colorretal. 

Posteriormente, foi realizada uma leitura crítica dos estudos 

remanescentes, sendo selecionados os que preencheram os 

critérios predefinidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 5 anos, 

obedecendo ao período de publicação, sendo os mesmos 
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selecionados de forma minuciosa e verificando a adequação 

aos critérios de inclusão e exclusão conforme a importância 

para responder ao tema proposto nos periódicos, realizou-se o 

fechamento catalográfico do material bibliográfico. 

Um total de 44 artigos foram obtidos na busca das bases 

de dados utilizando os descritores estabelecidos. Os filtros 

foram selecionados a partir das opções propostas em cada 

base de dados, reduzindo assim, após essa etapa, o número de 

periódicos para responder a pergunta condutora do estudo.  

Os tipos de canais iônicos encontrados como sendo 

expressos no CCR foram os de potássio, sódio, cálcio, cloreto 

e aquaporinas. A tabela 1 ilustra a nomenclatura dos canais 

encontrados e o gene que codifica cada canal. 

 
Tabela 1. Nomenclatura dos canas iônicos encontrados e seus genes  

Tipo do canal Gene Nome do canal 

Potássio KCNK9 K2P9.1 

KCNC4 Kv3.4 

KCNA3 Kv1.3 

KCNA5 Kv1.5 

KCNH1 Kv10.1 

KCNH2 Kv11.1 

Sódio SCN5A Nav1.5 

Cálcio CACNA1D Cav1.3 

Cloreto  CLCA1 hCLCA1 

CLCA2 CLCRG2 

CLCA4 CLCRG4 

Aquaporinas  AQP1 AQP-1 

AQP3 AQP-2 

AQP5 AQP-5 

AQP8 AQP-8 

AQP9 AQP-9 

Fonte: HUGO Gene Nomenclature Committee, 2018 
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A análise dos trabalhos permitiu verificar que alguns 

destes canais estavam expressos em linhagens celulares ou 

em tumores primários. Além disso, pode-se verificar quais 

estavam expressos, superexpressos ou tiveram sua expressão 

inibida. A tabela 2 resume estes achados, bem como, a função 

de cada canal em linhagens celulares e algumas correlações 

clínicas. 

 
Tabela 2. Canais iônicos expressos no câncer colorretal 

Tipo 
do 

canal 

Nome Expres-
são 

(células) 

Função 
(células) 

Expressão 
Tumores 
primários 

Correlação 
Clínica 

Ref 

Potás-
sio 

K2P9.1  +   Williams 
et 

al.,2013 
 Kv3.4 + Invasão 

e 
migração 

  Song et 
al.,2018 

 Kv1.3 +  +  He et al., 
2017 

 Kv1.5 +    Comes et 
al., 2013 

 Kv10.1 +  Amplifica-
ção 

Resultado 
ruim 

Cázares-
Ordoñez, 

2017 
 Kv11.1 + Invasivi-

dade 
++ correla-
ção com 
fenótipo 
invasivo 

Fator 
prognóstico 

negativo 
indepen-
dente nos 

estágios I e 
II do CCR   

Lastraioli 
et 

al.,2015; 
Crociane 

et al., 
2013; 

Peng et 
al., 2017; 
Cázares-
Ordoñez, 

2017 
Sódio Nav1.5  Invasão 

celular;  
Bloquea-

do por 
Ropiva-
caína  

  House et 
al.,2015 
Baptista;
Hon,201

4 
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Cálcio Cav1.3   ++  Fourbon 
et 

al.,2017 
Cloret

o 
hCLC

A1 
  −− 

diminuição 
da 

expressão  

 Li et 
al.,2017 

 CLCR
G-2 

  Diferencia-
ção celular 

 Yang et 
al., 2013 

 CLCR
G-4 

  −−  
Diminui- 
ção da 

expressão 

 Yang et 
al., 2013 

Aqua-
porina 

AQP-
1 

+ Migração + estágios 
precoces e 

em 
metásta-

ses 
hepáticas 

 Shi et al., 
2014 

 

 AQP-
3 

+ Regula-
mentado 

pelo 
EGF  

++ Envolvi-
mento do 
linfonodo, 
diferencia-

ção, 
metástase  

Shi et al., 
2014 
Li et 

al.,2013 
 

 AQP-
5 

+ ++   
Prolifera-

ção  

+  
nos 

estágios 
iniciais e 

nas 
metástase
s hepáticas 

 Shi et al., 
2014 

 

 AQP-
8 

   - Wu et 
al.,2018 

 AQP-
9 

   Níveis 
reduzidos 

estão 
associados à 

falta de 
resposta à 

terapia 
adjuvante no 
CCR estágio 

IIIb 

Dou et 
al.,2013 

 
+: expresso 
++: superexpresso 
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--: diminuição da expressão 
EGF: Fator de Crescimento Epidérmico 

 
Os canais de potássio tornaram-se um foco na biologia 

do câncer, pois desempenham papéis nos comportamentos 

celulares associados à progressão do câncer, incluindo 

proliferação, migração e apoptose, angiogênese (D'AMICO; 

GASPAROLI; ARCANGELI, 2013). Estudos de expressão 

gênica para canais de potássio de duplo poro em amostras de 

câncer colorretal, encontraram uma superexpressão do canal 

de potássio K2P9.1 nestas amostras (WILLIAMS; BATEMAN; 

O´KELLY, 2013). 

O canal de potássio voltagem dependente (Kv), Kv3.4, é 

conhecido por atuar como um sensor de oxigênio, e sua função 

na hipóxia tem sido bem investigada. Entretanto, a relação entre 

o canal e a hipóxia tumoral ainda não é compreendida. No que 

diz respeito à migração e invasão, estudo in vitro demonstrou 

que o uso de um inibidor do canal Kv3.4 fez com que fosse 

reduzida a migração e invasão de células de câncer colorretal 

HT-29, tornando este canal um novo alvo terapêutico para 

metástase de câncer colorretal (SONG et al., 2018).  

Expressão aberrante do canal de potássio voltagem 

dependente Kv1.3 também foi relatada no câncer colorretal. Ao 

analisarem a regulação bem como a expressão do 

Kv1.3 no câncer colorretal usando linhagens celulares e 

amostras clínicas de câncer colorretal primário, He e 

colaboradores (2017), verificaram que a expressão do canal foi 

regulada pela metilação da região promotora do gene em 

células CCR humanas. O gene que codifica o canal foi metilado 

na maioria das amostras clínicas. Esta metilação de Kv1.3 estava 

associada com a idade, diferenciação do tumor e sobrevida de 

5 anos. Os autores concluíram que o gene do Kv1.3 é 
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frequentemente metilado no câncer colorretal humano e sua 

expressão regulada pela metilação da região 

promotora. Portanto, a metilação Kv1.3 pode servir como 

marcadores de diagnóstico e prognóstico no câncer colorretal.  

A expressão de Kv10.1 (ou EAG1) é um marcador de mau 

prognóstico em alguns cânceres humanos (URREGO et al., 

2014). Existe uma correlação entre os níveis de expressão de 

Kv10.1 e recidiva tumoral assim como redução da sobrevida 

global em pacientes com câncer colorretal (CÁZARES-

ORDOÑEZ; PARDO, 2017). 

A distribuição restrita deste canal em tecidos normais é 

uma das características mais atraentes como um 

potencial marcador tumoral e alvo terapêutico. Esforços para 

elucidar os mecanismos subjacentes a este padrão de 

expressão têm sido amplamente mal sucedidos. A ideia de 

canais iônicos de membrana como alvos terapêuticos atraiu 

cada vez mais atenção. Estes canais são particularmente 

atraentes como alvos de câncer porque sua expressão na 

superfície celular não é detectada em tecidos normais fora do 

sistema nervoso central, mas é significativamente detectada em 

muitos tumores de diferentes origens. Além disso, são 

expressos de forma aberrante em vários tumores humanos, e 

sua inibição prejudica a proliferação de linhagens celulares 

tumorais. Portanto, anticorpos específicos contra o Kv10.1  

podem representar ferramentas promissoras para o 

desenvolvimento de estratégias que eliminam seletivamente 

células tumorais (COMES et al., 2015). 

Experiências in vivo usando bloqueadores do canal de 

potássio voltagem dependente Kv11.1  (ou hERG1) demonstram 

a importância em vários sistemas: em um estudo recente, 

células de câncer colorretal (HCT116) foram injetadas em 
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camundongos que foram então tratados com inibidores 

específicos de Kv11.1 WAY123,398 e E4031 (ambas as 

substâncias 20 mg/kg por via intraperitoneal por duas semanas 

diárias). Foi detectada uma redução de aproximadamente 50% 

do volume do tumor, mas o mais importante é que esses 

fármacos também foram muito eficazes, usando a mesma 

linhagem de animais que não continham proteína p53, e as 

drogas inibiram tanto a angiogênese quanto a 

metástase (CROCIANI et al., 2013). 

Resultados semelhantes foram obtidos em carcinoma 

colorretal induzido por azoximetano (substância 

carcinogênica) (FIORI et al., 2013). Fiori e colaboradores (2013) 

testaram a relevância in vivo dos canais Kv11.1 durante a 

carcinogênese colorretal. Usando tanto camundongos com 

mutação do gene envolvido na Polipose Adenomatosa 

Familiar quanto camundongos tratados com um carcinogênico 

e que superexpressavam o canal de potássio voltagem 

dependente Kv11.1. Ao administrarem intraperitonialmente um 

inibidor deste canal, E-4031, perceberam uma redução de 80% 

no número de pólipos colônicos. 

 Da mesma forma, a expressão funcional dos canais de 

Na + dependentes de voltagem (Nav1.5) foi demonstrada em 

múltiplos tipos de células cancerígenas onde a atividade do 

canal induz a uma característica invasiva ao tumor. Porém os 

mecanismos de sinalização celular pelos quais estes canais 

promovem a oncogênese permanecem pouco 

compreendidos. House e colaboradores (2015), 

demonstraram in vitro que a atividade dos canais de sódio 

voltagem dependentes induz a alterações na expressão de 

genes relacionados com a característica de invasibilidade de 
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células de câncer colorretal (SW620), tornando-as mais 

invasivas.  

Estudo in vitro com a linhagem de células de câncer 

colorretal SW620 demonstraram que um anestésico que é 

utilizado durante a cirurgia de retirada dos tumores do CCR 

foi capaz de inibir os canais de sódio voltagem dependentes 

Nav1.5 (BAPTISTA et al., 2014). 

Os canais de cálcio do tipo T (CACNA) medeiam o 

influxo de cálcio através da membrana celular.  Regulam 

numerosos processos fisiológicos, incluindo marcapassos 

cardíacos e atividade neuronal. Além disso, eles foram 

implicados na proliferação, migração e diferenciação de 

tecidos tumorais, muito embora ainda não se conheça 

completamente os mecanismos envolvidos. Acredita-se que 

variações na expressão gênica destes canais promovem a 

formação de tumores e impedem a resposta ao tratamento 

(FORNARO et al., 2017).  

Os canais de cálcio voltagem dependentes regulam 

a homeostase de Ca 2+ em células excitáveis após a 

despolarização da membrana plasmáticae, porém tem sido 

relacionados com o desenvolvimento de tumores. Fourbon e 

colaboradores (2017) demonstraram que a proteína que 

compõe a subunidade alfa 1D do canal de cálcio voltagem 

dependente (CaV1.3) estava superexpressa e regulou 

a concentração intracelular de cálcio e a migração 

de células cancerígenas do cólon  em estudo in vitro usando 

linhagem celular de câncer colorretal HCT116.  

Diferente dos canais abordados até aqui, o canal de 

cloreto acessório 1 (CLCA1) acredita-se atuar como um 

supressor tumoral. Isso porque Li e colaboradores (2017) em 

um estudo in vitro e in vivo ao investigarem as funções e 
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mecanismos da CLCA1 no câncer colorretal verificaram que o 

nível de expressão gênica do canal em tecidos com o tumor 

foi significativamente diminuído em comparação com o tecido 

normal e sugerem que níveis aumentados de expressão 

de CLCA1 podem suprimir a agressividade da CRC, podendo 

atuar como um supressor tumoral. Achados semelhantes 

também foram encontrados para o canal CLCA4 (YANG et al., 

2013). 

A quebra do equilíbrio entre a proliferação e 

diferenciação celular é um dos fatores que pode levar ao 

câncer, porém os mecanismos moleculares que mantém este 

equilíbrio ainda não estão totalmente definidos. Yang e 

colaboradores (2013) demonstraram que a expressão do 

canal CLCA4 foi reduzida de forma significativa em pacientes 

de CCR. 

A metástase do câncer colorretal é uma das causas 

mais comuns de morte no mundo, sendo importante o estudo 

de preditores de agressividade e invasibilidade dos tumores. 

A metástase à distância das células cancerosas colorretais é 

um processo de múltiplos estágios, no qual as células escapam 

dos locais de câncer primário e estabelecem focos de 

metástase em tecidos distantes (NAXEROVA et al., 2017). 

Aquaporinas (AQPs) compõem uma família de proteínas 

de transporte de membrana, que são expressas em uma 

variedade de tecidos epiteliais. 5 membros (AQPs AQP1, 2, 4, 

5 e 8) funcionam como transportadores seletivos de água em 

resposta a um gradiente osmótico. Evidências recentes 

sugerem que a superexpressão de várias AQPs está implicada 

na tumorigênese, incluindo migração de células tumorais, 

angiogênese e crescimento tumoral (WANG et al., 2015). Os 

inibidores de aquaporinas ou reguladores negativos podem 
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ser novos fármacos anticancerígenos (PAPADOPOULOS; 

SAADOUN, 2015). 

Trabalhos demonstraram que as aquaporinas 1, 3 e 5 

(AQP1, AQP3, AQP5) tiveram um alto nível de expressão no 

câncer colorretal (SHI et al., 2014; YOSHIDA et al., 2013) 

sendo a expressão da aquaporina 1 um fator de mal 

prognóstico CCR em estágios II e III (YOSHIDA et al., 2013) 

enquanto que o silenciamento de AQP5 melhorou a 

resistência a drogas em células de câncer de colorretal (SHI 

et al., 2014). 
Smith e colaboradores (2018) investigaram o potencial 

papel antitumoral da bacopasida II, substância que os mesmos 

autores verificaram ser um inibidor da aquaporina 1, no câncer 

colorretal. Para isso verificaram o grau de expressão da AQP-1 

nas linhagens de células de câncer colorretal HT-29, SW480, 

SW620 e HCT116 e depois trataram estas células com o 

inibidor da expressão de AQp-1 a bacopasida II, um extrato da 

erva medicinal Bacopa monnieri. Verificou-se que a bacopasida 

II inibiu o crescimento das células por induzir a paragem do ciclo 

celular e apoptose, mostrando o potencial deste canal e da 

substância como alvos terapêuticos para o CCR. 

Embora a terapia com anticorpos monoclonais seja 

prescrita para o CCR, a metástase resistente à terapia é a 

principal causa de morte dos pacientes com CCR, o que indica 

as demandas urgentes para a descoberta de novos alvos 

terapêuticos.  Wu e colaboradores (2018) demonstraram o 

significado funcional de AQP8 no crescimento de células CRC 

e metástase. A superexpressão da AQP8 em células de CCR 

SW480 e HT-29 diminuiu notavelmente o crescimento, a 

agressividade e a formação de colônias nestas células.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614003162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614003162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273614003162#!
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CONCLUSÕES  

 

Diversos e recentes estudos tem demonstrado o 

potencial dos canais iônicos como alvos para a terapêutica do 

câncer colorretal. Conhecendo o conjunto dos canais que 

contribuem para o desenvolvimento do câncer colorretal, o uso 

de uma terapia combinada usando mais do que um inibidor de 

canal ou empregando-os juntamente com quimioterápicos 

parece ser uma possível abordagem terapêutica futura.  

No entanto, a principal questão é que, na maioria dos 

casos, a especificidade dos fármacos dirigidos aos canais 

iónicos para os efeitos antiproliferativos, pro-apoptóticos, anti-

angiogênicos ou anti-metastáticos observados não foi 

comprovada utilizando ferramentas genéticas. Mais estudos 

sobre estas questões necessitam ser feitos.  
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RESUMO: O termo hipertensão arterial pulmonar (HAP) 
descreve uma subpopulação de pacientes diagnosticados com 
hipertensão pulmonar (HP).  É um distúrbio fisiopatológico 
caracterizado por uma elevação sustentada da pressão arterial 
pulmonar média para níveis acima de 25 mmHg e que envolve 
mecanismos complexos de alterações genéticas e 
epigenéticas, desbalanço nos agentes vasoativos, 
remodelamento da parede arterial pulmonar e trombose in situ. 
Esse trabalho consistiu em apresentar uma visão geral dos 
principais mecanismos moleculares responsáveis pelo início e 
desenvolvimento dessa doença. A partir das pesquisas 
bibliográficas consultadas pôde-se concluir que na HAP, as 
células vasculares pulmonares apresentam perfis moleculares 
anormais, que incluem alterações nos genes que codificam a 
CAV-1, o BMPR2 e outros membros da família da TGF-β, 
expressão prolongada de fatores induzidos de hipóxia (HIFs), 
desbalanço na liberação de substâncias vasoativas (NO, PGI2 
e ET-1) e angiogênicas (VEGF), característicos de uma 
disfunção endotelial, resposta à processos inflamatórios (em 
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especial à IL-6), mudanças fenotípicas associadas à transição 
endotélio-mesenquimal (EndMT) e alterações no perfil 
metabólico. Essas características moleculares estimulam uma 
proliferação e diferenciação anormal dessas células e 
resistência à apoptose. Esses achados podem auxiliar no 
desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e novos 
alvos terapêuticos que possam aumentar a expectativa de vida 
dos pacientes e melhorar sua qualidade de vida.   
Palavras-chave: Hipertensão arterial pulmonar. Bases 

moleculares. Disfunção endotelial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fluxo sanguíneo pulmonar é o débito cardíaco do lado 

direito do coração. Ele é ejetado do ventrículo direito e levado 

para os pulmões pela artéria pulmonar. O pulmão tem duas 

circulações, uma circulação de baixo fluxo e alta pressão e uma 

circulação de alto fluxo e baixa pressão. A circulação de alta 

pressão e fluxo baixo supre a traqueia, a árvore brônquica, 

incluindo os bronquíolos terminais, os tecidos de sustentação 

do pulmão e as camadas externas (adventícia) dos vasos 

sanguíneos, artérias e veias, com sangue arterial sistêmico. As 

artérias brônquicas, ramos da aorta torácica, suprem a maior 

parte de sangue arterial sistêmico, com pressão que é 

ligeiramente inferior à pressão aórtica. A circulação de baixa 

pressão e fluxo elevado leva sangue venoso de todas as partes 

do corpo para os capilares alveolares, onde ganha oxigênio (O2) 

e perde dióxido de carbono (CO2). A artéria pulmonar, que 

recebe sangue do ventrículo direito, e seus ramos arteriais 

levam sangue para os capilares alveolares, onde ocorrem as 

trocas gasosas, e então, as veias pulmonares devolvem o 

sangue para o átrio esquerdo, para ser bombeado pelo 
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ventrículo esquerdo para toda a circulação sistêmica 

(CONSTANZO, 2014; HALL, 2017) 

 A artéria pulmonar se estende por 5 centímetros além 

do ápice do ventrículo direito, dividindo-se nos ramos principais 

direito e esquerdo, que suprem os dois respectivos pulmões. 

Seus ramos são curtos, e todas as artérias do pulmão, mesmo 

as menores artérias e arteríolas, têm diâmetros maiores do que 

suas correspondentes na circulação sistêmica. Esse aspecto, 

combinado ao fato de que os vasos são finos e distensíveis, dá 

à árvore pulmonar grande complacência, chegando até 

aproximadamente a 7 mL/mmHg, que é similar ao valor de toda 

a árvore arterial sistêmica. Essa grande complacência permite 

que as artérias pulmonares acomodem o volume sistólico do 

ventrículo direito. A pressão arterial pulmonar sistólica situa-se 

normalmente, em média, nos 25 mmHg no ser humano, a 

pressão arterial pulmonar diastólica é de aproximadamente 

8 mmHg, o valor normal da pressão arterial pulmonar média 

(PAPm) em repouso é 14 ± 3.3 mmHg, tendo como limite 

superior normal o valor de 20,6 mmHg (HALL, 2017; MONTANI 

et al, 2013). 

A resistência vascular pulmonar (RVP) e a complacência 

arterial total (C) quantificam as propriedades resistivas e 

elásticas das artérias pulmonares que modulam os 

componentes estacionários e pulsáteis da carga arterial 

pulmonar, respectivamente. Alterações de cunho funcional nas 

artérias pulmonares ou no ventrículo direito podem ocasionar 

mudanças nessas variáveis acarretando o desenvolvimento de 

doenças tais como a hipertensão arterial pulmonar (CHEMLA et 

al, 2015). 

O termo hipertensão arterial pulmonar (HAP) descreve 

uma subpopulação de pacientes diagnosticados com 

hipertensão pulmonar (HP).  É um distúrbio fisiopatológico 
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caracterizado por uma elevação na pressão arterial pulmonar 

média para acima de 25 mmHg em repouso ou 30 mmHg com 

exercícios físicos. Os pacientes geralmente apresentam níveis 

muito mais elevados de pressão arterial pulmonar, porém, 

sintomas vagos e insidiosos de aumento da fadiga e dispneia. 

Alguns pacientes são diagnosticados somente após episódios 

sincopais, que podem refletir níveis supra-sistêmicos de 

pressão pulmonar e baixo débito cardíaco (RANCHOUX et al, 

2017).  

Uma persistência no quadro de hipertensão pulmonar 

pode acarretar um remodelamento grave das artérias 

pulmonares distais, aumento da resistência vascular pulmonar 

e disfunção ventricular direita, o tornando incapaz de bombear 

de modo eficaz o sangue para os pulmões e o paciente 

apresenta sintomas que incluem falta de ar, fadiga, fraqueza, 

angina e síncope. Menos comumente, os pacientes também 

podem descrever tosse seca, náuseas e vômitos induzidos por 

exercícios. Os sintomas em repouso ocorrem apenas em casos 

avançados (BRADLEY et al, 2016; GAILIÈ et al, 2015). 

Em 1998, uma classificação clínica de hipertensão 

pulmonar foi estabelecida, categorizando a HP em grupos que 

compartilham características patológicas, hemodinâmicas e 

abordagens terapêuticas semelhantes. Durante o 5º Simpósio 

Mundial realizado em Nice, na França, em 2013, o consenso foi 

alcançado para manter o esquema geral das classificações 

clínicas anteriores. No entanto, uma melhor compreensão dos 

mecanismos da doença levou a modificações e atualizações 

especialmente para pacientes caracterizados com hipertensão 

arterial pulmonar. A partir de então, cinco grupos de transtornos 

que causam HP foram identificados: hipertensão arterial 

pulmonar (Grupo 1); hipertensão pulmonar por doença cardíaca 

esquerda (Grupo 2); hipertensão pulmonar por doença 
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pulmonar crônica e/ou hipoxia (Grupo 3); hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica (Grupo 4); e hipertensão pulmonar 

devido a mecanismos multifatoriais pouco claros (Grupo 5) 

(KIELY et al, 2013; SIMONNEAU, 2013). 

No grupo 1 (HAP), são encontradas algumas 

características fisiopatológicas comuns que resultam num 

aumento da pressão pulmonar: vasoconstrição, trombose in situ 

e hipertrofia medial que leva à oclusão das arteríolas 

pulmonares pequenas e médias e à formação de lesões 

plexiformes. Diversos mecanismos predisponentes ou 

promotores que contribuem para o remodelamento vascular 

pulmonar excessivo na HAP foram elucidados na última 

década, tais como disfunção endotelial e consequente 

desequilibrio de mediadores vasoativos, incluindo a 

prostaciclina, óxido nítrico e endotelina-1, inflamação 

sustentada, superexpressão de fatores indutores de hipóxia e 

fatores angiogênicos, inibição da morte celular e ativação 

excessiva das vias de sinalização, além do impacto de 

hormônios sistêmicos, fatores de crescimento locais, citocinas, 

fatores de transcrição e mutações em células germinativas. No 

geral, a patogênese da HAP compartilha semelhanças com a 

carcinogênese como a proliferação celular excessiva, 

resistência à apoptose, alterações metabólicas e transições 

fenotípicas (COURBOULIN et al, 2016; GUIGNABERT et al, 

2015). 

 O remodelamento vascular pulmonar hipertrófico das 

arteríolas distais leva a um aumento da pós-carga ventricular 

direita, insuficiência cardíaca e morte prematura. Entre 11% e 

40% dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática 

(HAPI), que corresponde ao desenvolvimento da doença sem 

histórico familiar ou fator desencadeante conhecido, e 70% dos 

pacientes com história familiar de HAP apresentam uma 
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mutação no gene que codifica o receptor de proteína 

morfogenética óssea do tipo 2 (BMPR2); no entanto, a 

penetrância é baixa e os portadores têm  apenas 20% de risco 

vitalício de desenvolver hipertensão pulmonar (GUIGNABERT 

et al, 2015; KIELY, 2013). 

Ainda não existem dados nacionais sobre a prevalência 

da HAP no Brasil. Encontra-se em andamento o Registro 

Nacional de Hipertensão Pulmonar, elaborado pelo Comitê 

Brasileiro de Hipertensão Pulmonar, formado pelas sociedades 

brasileiras de Cardiologia, Pneumologia e Tisiologia e 

Reumatologia (ROMANO et al, 2018).  

O relato na literatura de dados de incidência de HP à 

nível global é pouco esclarecido. No Reino Unido, foi relatada 

uma prevalência de 97 casos por milhão de habitantes. A taxa 

de mortalidade padronizada por idade nos EUA varia entre 4,5 

e 12,3 por 100.000 habitantes. A nível mundial a estimativa 

mais baixa de prevalência da HAP é de 15 casos por milhão de 

habitantes, enquanto a HAPI, é mais rara e com prevalência de 

5.9 casos por milhão de habitantes (JUNIOR, 2015; KIELY, 

2013). 

Para o diagnóstico da HP é fundamental que se tenha 

uma história clínica detalhada e a pesquisa de prováveis fatores 

de risco desencadeadores do processo para que se possa 

confirmar que os critérios hemodinâmicos são atendidos e para 

descrever sua etiologia e gravidade funcional. Geralmente, o 

diagnóstico é mais tardio, quando surgem os sintomas de 

intolerância ao exercício, dispneia e fadiga, como também 

sinais de baixo débito causados pela disfunção progressiva 

ventricular direita, que podem causar episódios de síncope ou 

pré-síncope (GAILÈ et al, 2015, PFEIFFER, 2014). 

 O cateterismo cardíaco direito permanece essencial 

para o diagnóstico de HP ou HAP. Um dos problemas comuns 
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no diagnóstico de pacientes com HP é a distinção entre HAP e 

HP por insuficiência cardíaca esquerda com fração de ejeção 

preservada (ICEFP). O diagnóstico precoce da HAP permanece 

difícil e os programas de rastreamento em pacientes 

assintomáticos são viáveis apenas em populações de alto risco, 

particularmente em pacientes com esclerose sistêmica, para os 

quais dados recentes sugerem que uma combinação de 

avaliação clínica e testes de função pulmonar incluindo 

capacidade de difusão de monóxido de carbono, biomarcadores 

e ecocardiografia têm um valor preditivo mais alto do que a 

ecocardiografia isolada. Testes de vasorreatividade podem ser 

realizados utilizando óxido nítrico (10-20 ppm), adenosina ou 

iloproste nos pacientes com o diagnóstico de HAPI, relacionado 

a medicamentos (HAPD) e relacionado a HAP com história 

hereditária (HAPH) (HOEPER, 2013; ROMANO et al, 2018).  

Os pacientes devem ser sistematicamente avaliados e os 

sintomas que traduzem o grau da HAP devem ser classificados 

de acordo com a classificação funcional estabelecida pela New 

York Heart Association/OMS: Pacientes com HAP, mas sem 

limitação das atividades físicas. Atividades físicas habituais não 

causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-

síncope (Classe 1); Pacientes com HAP que resulta em discreta 

limitação das atividades físicas (Classe 2); Pacientes com HAP 

que resulta em relevante limitação das atividades físicas 

(Classe 3); Pacientes com HAP que resulta em incapacidade 

para realizar qualquer atividade física, sem sintomas (Classe 4). 

Pacientes de diferentes classes funcionais exigem terapias 

específicas baseadas na progressão dos sintomas, avaliação 

de capacidade física, parâmetros hemodinâmicos e indicadores 

da função do ventrículo direito (FERREIRA et al, 2014; 

ROMANO et al, 2018). 
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Os medicamentos para o tratamento da HAP têm sido 

usados há cerca de 16 anos. Até o momento existem três alvos 

terapêuticos identificados: Via da endotelina (ambrisentana 

bosentana, macitentana); Via do Óxido nítrico (inibidores das 

fosfodiesterases como sildenafila, taldalafila, e o agonista da 

guanilciclase, riociguate) e a via das prostaciclinas 

(epoprosteronol selexipague trepostinil). Para os pacientes que 

tenham indicação de realizar o teste de vassoreatividade HAPI, 

HAPH, HAPD e classe funcional I ou II deve-se avaliar o 

resultado do exame, e se positivo, isto é, redução de mais de 

10 mmHg e pressão arterial pulmonar média maior que 

40 mmHg, o uso dos bloqueadores de canal de cálcio está 

indicado. Em pacientes com classe funcional III e IV deve-se 

utilizar a associação de medicamentos com alvos terapêuticos 

distintos baseados em características específicas de cada 

paciente (ROMANO et al, 2018). 

Como já apresentado, a HAP é uma síndrome clínica 

grave, multifatorial, multidisciplinar de alta morbimortalidade, 

que compromete progressivamente a capacidade física, 

causando grandes prejuízos à qualidade de vida do paciente. 

Apesar do progresso em seu manejo, ela continua sendo uma 

condição que diminui consideravelmente a expectativa de vida 

dos pacientes, e dados de todo o mundo indicam que a maioria 

dos pacientes ainda é diagnosticada em um estágio tardio da 

doença, e não se espera que isso mude em um futuro próximo 

(HOEPER et al, 2013; KIELY et al, 2013; PFEIFFER, 2014). 

Entender seus mecanismos e bases moleculares é 

imprecindível para o desenvolvimento de novas perspetivas de 

diagnósticos e tratamentos. Sendo assim, o objetivo desse 

trabalho consiste em revisar as principais bases moleculares 

responsáveis pelo estabelecimento e desenvolvimento da 

hipertensão arterial pulmonar já relatadas pela bibliografia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Artigos de revisão são alicerces para redação científica, 

representam avaliações críticas e integrativas da literatura em 

que funcionalmente reconhecem a unidade e diversidade 

interpretativa de eixos temáticos que explanam problemas de 

interesses gerais e sistematizados de uma comunidade 

específica (FERENHOF, FERNANDES, 2016). A revisão 

bibliográfica estabelece uma síntese da variedade divergente 

ou complementar de argumentações, investigações e estudos 

científicos, a fim de convergir os resultados dos portfólios 

consultados. Sua essência e relevância manifestam-se na 

integração e consistência de assuntos de importância geral no 

âmbito científico e acadêmico, possibilitando maior facilidade, 

disponibilidade no encontro de um conhecimento atualizado e 

em crescente expansão. (SEVERINO, 2017). 

Este trabalho buscou revisar as bases moleculares que 

desencadeiam a evolução fisiopatológica da Hipertensão 

Arterial Pulmonar por meio de uma elucidação minuciosa de 

conceitos, projetos, convenções e experimentações recentes, 

as quais possibilitam a construção de um conhecimento mais 

objetivo e contemporâneo dessa condição clínica que vem 

ganhando notoriedade nas últimas décadas com o aumento de 

casos relatados. As distintas ramificações clínicas e seu 

potencial patológico realçam a necessidade de ampliar as 

investigações na geração de estudos mais conclusivos para 

compreensão total, visando o desenvolvimento de novos 

métodos de diagnóstico e tratamentos mais eficazes. 

A metodologia empregada na estruturação deste 

trabalho consistiu em três etapas: (1°) Entrada de informações 

contendo estratégias de buscas, frequência de consultas em 
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banco de dados e a seleção e padronização de documentos; 

(2°) Processamento de dados o qual era formado pela gestão, 

análise e síntese das pesquisas, consolidação e elaboração de 

pré-resumos; (3°) Escrita crítica das argumentações 

encontradas, construção de modelos teóricos e resumo dos 

resultados (FERENHOF, FERNANDES, 2016). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, 

anais e diretrizes estabelecidas por instituições de pesquisa e 

um número total de 37 referências que atenderam aos critérios 

de inclusão foram utilizadas para elaboração desse trabalho. Os 

critérios de inclusão foram: período de publicação de 2013 a 

2018, investigação de resumos com a presença das seguintes 

palavras-chave (Hipertensão arterial pulmonar, endotélio, 

inflamação, disfunção endotelial e fatores genéticos).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na última década, foram realizadas muitas descobertas 

acerca da predisposição hereditária à HAP. Mutações no gene 

que codifica o receptor de proteína morfogênica óssea do tipo 

2 (BMPR2) foram considerados as principais causas genéticas 

para o desenvolvimento da doença (AUSTIN, 2015).  

O BMPR2 é um gene de 190 kb com 13 exons, localizado 

no cromossomo 2q33, responsável por codificar um receptor 

transmembranar serina/treonina cinase que pertence à 

superfamília do fator de crescimento transformador β (TGF-β), 

e é especificamente reconhecido pelas proteínas 

morfogenéticas ósseas (BMPs), que estão envolvidas em várias 

vias de sinalização que regulam a diferenciação celular, 

proliferação e apoptose. As principais alterações nesse gene 

são mutações missence, entretanto, Hara et al (2017) 

reportaram três novas mutações, incluindo duas mutações no 
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splicing (IVS8-6_7delTTinsA e IVS9-2A>G) e uma deleção 

(c.1279delG). Essas alterações são responsáveis pelo 

desenvolvimento da disfunção endotelial e interferem no 

processo de crescimento e proliferação dos vasos pulmonares 

e são identificadas em aproximadamente 75% dos pacientes 

com HAP que apresentam HAPH e em até 25% dos pacientes 

com HAPI (GUIGNABERT et al, 2015; POUSADA et al, 2016; 

RUBIN, 2017). 

A descoberta do BMPR2 destacou a relevância da 

superfamília do TGF-β na fisiopatologia da HAP e, uma 

pequena porcentagem de casos da HAPH é também atribuída 

a mutações em outros membros dessa superfamília ou a 

proteínas de sinalização relacionadas, como por exemplo o 

receptor da activina A do tipo 1 (ACVRL1), endoglina (ENG) e 

na família de proteínas mães contra decapentaplégicos 

homólogos (SMAD3, SMAD4 e SMAD9) (AUSTIN; LOYD, 2014; 

POUSADA et al, 2016).  

Recentemente, novos estudos realizados em pacientes 

com HAP identificaram outros fatores genéticos relacionados à 

doença. Pôde-se observar que esses pacientes apresentavam 

uma baixa expressão de cerebelina-2 (CBLN2) por parte das 

células endoteliais, e que está envolvida na regulação da 

proliferação do músculo liso vascular, além de mutações no 

gene KCNA5, que expressa canais de potássio sensíveis à 

voltagem responsáveis pela manutenção na contração do 

músculo liso vascular pulmonar (GERMAIN et al, 2013; WANG 

et al, 2016). 

Pesquisas demonstraram que alterações no gene que 

codifica a caveolina 1 (CAV-1) também estão presentes em 

pacientes com HAP. Caveolas são invaginações de 50-100nm 

localizadas nas membranas celulares, ricas em colesterol e 

esfingolipídeos. Cada caveola é composta por 
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aproximadamente 100-200 proteínas de membrana chamadas 

caveolinas, que estão presentes na membrana de diversas 

estruturas celulares (PRADO, 2017). 

A CAV-1 apresenta diversas funções relatadas na 

bibliografia, entre elas se destacam a redução da proliferação 

celular e inibição do receptor do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGFR), inibindo assim a angiogênese. Alguns 

estudos sugerem que o papel de CAV-1 como transportador de 

colesterol e regulador da homeostase afetaria a função 

mitocondrial. Na sua ausência, o colesterol se acumularia na 

mitocôndria causando disfunção, reduzindo a eficiência da 

produção de energia pela cadeia respiratória e aumentando a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Alterações 

na caveolina podem desencadear alguns tipos de câncer, 

obesidade e distúrbios cardiovasculares (PRADO, 2017; 

SOUBRIER et al, 2013). 

Trabalhos recentes demonstraram que uma série de 

mecanismos celulares e moleculares são ativados em resposta 

à hipóxia alveolar. O oxigênio (O2) é essencial para a 

homeostase e bom funcionamento da maioria dos órgãos e 

tecidos humanos e, portanto, tem seus níveis regulados de 

acordo com as necessidades das células e tecidos. Nos 

alvéolos os níveis de O2 se encontram frequentemente em 

níveis reduzidos de O2 (hipóxia), levando à ativação de 

respostas fisiológicas ou fisiopatológicas nas artérias 

pulmonares. Essas respostas ocorrem através da ativação de 

fatores de transcrição. Os fatores induzidos por hipóxia (HIFs) 

são os fatores de transcrição mais expressos durante a hipóxia 

(VEITH et al, 2015). 

O HIF-1α, o HIF-2α e o menos estudado HIF-3α são 

fatores de transcrição heterodiméricos, que apresentam uma 

subunidade α e β e pertencem à família de fatores de 
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transcrição hélice-alça-hélice básica sensíveis ao oxigênio que 

direcionam a resposta transcricional à hipóxia. Sob condições 

de baixa disponibilidade de O2, as subunidades do HIF-1α e 

HIF-2α são estabilizadas, principalmente, por espécies reativas 

de oxigênio (ROS). Em seguida, são translocados do 

citoplasma para o núcleo, onde eles dimerizam, com a 

subunidade β formando, juntamente com co-ativadores, um 

fator de transcrição ativo. A ligação do HIF aos elementos de 

resposta à hipóxia (HREs) permite a expressão dos genes alvos 

do HIF que tem como função canônica uma resposta as baixas 

concentrações de oxigênio. Entretanto, estudos indicam que a 

ativação prolongada dos HIFs no pulmão pode contribuir para 

alterações fisiopatológicas impotantes, tais como disfunção 

endotelial, disfunção mitocondrial e remodelamento do 

ventrículo direito,  resultando no desenvolvimento de 

hipertensão arterial pulmonar (HAP) (LAGORY, GIACCIA, 

2016; VEITH et al, 2015). 

Uma outra evidência que aponta para o desenvolvimento 

da HAP é o fato de células vasculares pulmonares isoladas de 

pacientes com essa doença apresentarem anormalidades 

genéticas somáticas. Esse fato foi descoberto inicialmente em 

células endoteliais, que apresentavam uma instabilidade nos 

microssatélites, uma condição de hipermutabilidade genética 

que ocasiona as lesões plexiformes características dessa 

doença (LEOPOLD, MARON, 2016).  

Foi demonstrado, através de um cultivo de células 

vasculares pulmonares com HAP que a inflamação sustentada, 

característica dessa doença, pode gerar danos ao DNA. Essas 

células exibem marcadores aumentados de dano ao DNA, bem 

como uma superexpressão do gene que codifica uma proteína 

de reparo ao DNA, a poli (ADP-ribose) polimerase-1 (PARP-1). 

A ativação da PARP-1 é responsável pela baixa regulação do 
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microRNA-204 e a subsequente ativação dos fatores de 

transcrição NFAT (fator nuclear de células T ativadas) e HIF-1α. 

Estes fatos resultam na proliferação anormal das céulas do 

músculo liso vascular pulmonar e resistência à apoptose. In 

vivo, o inibidor da PARP-1 clinicamente disponível ABT-888 

reverteu a HAP em dois modelos experimentais (Sugen/hipóxia 

e monocrotalina) (MELOCHE et al, 2014). 

 Além disso, células endoteliais pulmonares isoladas de 

paciêntes com HAP, apresentam uma baixa expressão no gene 

que codifica a proteína de ligação do DNA topoisomerase-2, 

que tem importante função regulatória durante a replicação do 

DNA, tornando essas células susceptíveis à lesões no DNA 

(PEREZ et al, 2014). 

Estudos recentes fornecem evidências de que as 

alterações genéticas nas células vasculares pulmonares 

promovem o desenvolvimento de uma disfunção endotelial. O 

endotélio é um tecido altamente especializado que regula a 

homeostase vascular. Suas funções básicas incluem a 

regulação do tônus vascular num balanço entre agentes 

vasoconstrictores como a endotelina-1 (ET-1) e agentes 

vasodilatadores como o óxido nítrico (NO) e a prostaciclina 

(PGI2), a adesão de leucócitos, o crescimento de células 

musculares lisas e a agregação plaquetária (GUIGNABERT et 

al, 2015, TEIXEIRA, 2014).  

Uma função endotelial normal está diretamente 

associada ao equilíbrio entre os três mediadores que atuam na 

regulação do diâmetro do vaso pulmonar por indução de 

vasodilatação (NO, PGI2) ou vasoconstrição (ET-1). Aumento 

ou diminuição nas quantidades de qualquer agente produzido 

ou alterações em seus receptores e vias de sinalização podem, 

portanto, alterar o equilíbrio e promover uma disfunção 

endotelial, característico da HAP (CHESTER, YACOUB, 2014). 
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Processos inflamatórios podem ser uma das causas da 

disfunção endotelial. Estudos recentes vem associando 

marcadores inflamatórios como o desbalanço dos agentes 

contráteis, em especial, uma diminuição nos níveis de NO e 

aumento nos níveis de ET-1. Estudos clínicos e não-clínicos  

indicam que a Interleucina-6 (IL-6) é uma citocina pró-

inflamatória multifuncional importante no desenvolvimento da 

fisipatologia da HAP e está diretamente associada com  a 

sobrevida de pacientes com HAPI. No entanto, os mecanismos 

moleculares da patogênese mediada pela IL-6 da HAPI têm 

sido pouco esclarecidos. Descobriu-se que o bloqueio de IL-6 

pelo anticorpo monoclonal anti-receptor de IL-6, MR16-1, 

melhorou a hipertensão pulmonar induzida por hipóxia (HPH) e 

impediu o acúmulo de células Th17 induzidas por hipóxia e 

macrófagos do subtipo M2 nos pulmões (HASHIMOTO-

KATAOKA et al, 2014; TEIXEIRA et al, 2014). 

Consistentemente, os níveis de expressão dos genes 

IL-17 e IL-21, genes característicos de células Th17, foram 

aumentados após exposição à hipóxia nos pulmões de 

camundongos tratados com anticorpo controle, mas não nos 

pulmões de camundongos tratados com MR16-1. Embora o 

bloqueio da IL-17 com um anticorpo anti-IL-17A não tenha efeito 

na HPH, os camundongos deficientes em receptores da IL-21 

foram resistentes à HPH e não apresentaram acúmulo 

significativo de macrófagos M2 nos pulmões. De acordo com 

esses achados, a IL-21 promoveu a polarização dos 

macrófagos alveolares primários em direção ao fenótipo M2. 

Esses achados sugerem que a IL-21 promove a HAP em 

associação com a polarização dos macrófagos M2, em resposta 

à sinalização da IL-6 (HASHIMOTO-KATAOKA et al, 2014). 

A disfunção endotelial cria um microambiente local 

anormal na parede vascular pulmonar que tem um papel crítico 
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no início e na perpetuação da obstrução arterial pulmonar 

progressiva característica da HAP. Em pacientes com essa 

doença foi comprovado que o endotélio além de liberar de 

maneira desequilibrada a ET-1, o NO e a PGI2, também libera 

outros mediadores importantes para o remodelamento e 

obstrução vascular, incluindo fatores de crescimento como o 

fator de crescimento de fibroblastos (FGF-2) e o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), moléculas vasoativas 

como a serotonina (5-HT), angiotensina II (ANG-2), além de 

citocinas (IL-1, IL-6, fator inibitório da migração de macrófagos 

[MIF]) e quimiocinas (proteína quimioatrativa de monócitos 

[MCP] -1) (GUIGNABERT et al, 2015; RANCHOUX et al, 2017). 

Qualquer esforço para entender a base da patologia 

vascular observada na HAP deve levar em consideração a 

contribuição de cada uma das principais vias de sinalização que 

promove a angiogênese. Uma das mais importantes é a via do 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), um regulador 

crucial do desenvolvimento vascular. O VEGFA é geralmente a 

isoforma da proteína VEGF mais abundante, e tem como 

principais funções aumentar a permeabilidade vascular, 

angiogênese e sobrevida de células vasculares. Estudos 

revelam que em pacientes com HAP, o VEGFA e seus 

receptores (VEGFR1 E VEGFR2) estão superexpressos e, em 

situações de hipóxia o VEGFA, interage com o receptor 

VEGFR2 e desencadeia uma complexa cascata de sinalização 

que resulta em proliferação endotelial, resistência à apoptose, 

vasoconstricção e finalmente angiogênese (RANCHOUX, 2017; 

VOEKEL, ARROYO, 2014). 

Outras pesquisas envolvendo o endotélio levantaram a 

hipótese de que ocorria uma transição endotélio-mesenquimal 

(EndMT) em pacientes com HAP. (LEOPOLD; MARON, 2016). 

A EndMT é uma forma especializada de plasticidade epitélio-
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mesenquimal (EMT) caracterizada pela alteração da morfologia 

celular endotelial para um formato fibroblastóide, perda das 

junções gap, dissociação da membrana basal, perda da 

expressão dos marcadores endoteliais, tais como CD31 e 

caderina, e ganho da expressão de marcadores mesenquimais 

tais como a α-actina do músculo liso e a vimentina, além do 

ganho de propriedades invasivas e migratórias (LEOPOLD; 

MARON, 2016; PINTO, 2015). Estudos demonstraram que 

células endoteliais que realizam essa mudança de fenótipo 

apresentam um aumento dos marcadores mesenquimais FN1, 

SM22 CNN1 e CD90, além de diminuições nos marcadores 

endoteliais CD31 e CDH5 e uma superexpressão de genes 

mesenquimais COLIA1, COL1A2, FN1 e CNN1 (PINTO, 2015)  

A EndoMT é estimulada por membros da superfamília 

TGF-β que sinalizam pelas vias canônicas (SMAD 2/3) e não 

canônica (ERK 1/2 e p38MAPK). A EndoMT também pode 

ocorrer após a exposição à moléculas inflamatórias, como a 

IL-1β e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) ou a ativação do 

receptor AT1 da angiotensina II. Em pacientes com HAP, uma 

análise das lesões plexiformes da artéria pulmonar revelou que 

as células endoteliais estavam inchadas e algumas delas 

expressavam tanto marcadores endoteliais quanto α-actina do 

músculo liso (KREENING et al, 2015). 

O metabolismo celular é um processo dinâmico onde 

ocorrem reações de catabolismo ou anabolismo que podem 

mudar rapidamente em resposta a um estímulo patológico ou 

fisiológico. A glicólise ocorre quando a glicose é absorvida pelos 

transportadores de glicose (GLUT-1) e (GLUT-4), é fosforilada 

pela hexoquinase (HK) e passa então por uma série de reações 

para formação do piruvato, que é o substrato da piruvato 

desidrogenase (PDH) na mitocôndria (RYAN, ARCHER, 2015). 
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Ácidos graxos livres (AGL) são absorvidos por proteínas 

transportadoras de ácidos graxos (FATP-1) e (FATP-6) e 

transformados em acilcarnitinas que são transportadas através 

da membrana mitocondrial pela carnitina palmitoiltransferase-1 

(CPT1) e transformada em acil-CoA pela carnitina 

palmitoiltransferase-2 (CPT2). O Acil-CoA é convertido em 

acetil-CoA durante a β-oxidação. Na HAP, há aumento da 

glicólise aeróbica devido à regulação positiva normômica do 

HIF-1α, que regula positivamente a piruvato desidrogenase 

quinase (PDK) para inibir a piruvato desidrogenase e a 

regulação epigenética do gene da superóxido dismutase 2 

(SOD2), impedindo assim que ocorra a cadeia respiratória o 

que pode levar a fragmentação mitocondrial. Esse fenômeno de 

fragmentação mitocondrial promove um aumento na 

proliferação celular e resistência à apoptose (LEOPOLD, 

MARON, 2016; RYAN, ARCHER, 2015). 
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CONCLUSÕES  

 

O trabalho consistiu num levantamento bibliográfico 

sobre os principais aspectos moleculares característicos da 

hipertensão arterial pulmonar (HAP). De acordo com o que foi 

apresentado, a HAP é uma síndrome clínica, caracterizado pela 

elevação da pressão arterial pulmonar média (PAPm) para 

níveis acima de 25 mmHg, levando a um aumento na 

resistência das artérias pulmonares com eventual perda da 

função ventricular direita.  

A partir da bibliografia consultada, inúmeras 

particularidades moleculares foram associadas com o 

desenvolvimento dessa doença, onde se destacam os fatores 

genéticos e epigenéticos, disfunção endotelial, processos 

inflamatórios e alterações metabólicas.  

Sendo assim, pôde-se concluir que a HAP é uma doença 

multifatorial e que há uma carência no entendimento da 

patogênese dessa doença, sendo assim, uma boa 

compreensão dos mecanismos moleculares inerentes a doença 

pode possibilitar novas formas de diagnóstico e novas 

perspectivas terapêuticas. 
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RESUMO: O fracasso das funções nos mecanismos de reparo 
leva a altas taxas de mutação, redução nos processos de 
apoptose e aumento da sobrevida celular, bem como 
predisposição à carcinogênese, Por este motivo, nos últimos 
anos vários estudos foram conduzidos para investigar a 
associação entre SNPs em genes de reparo do DNA e o risco 
de câncer de mama em diversas populações. É, portanto, 
objetivo deste estudo, identificar em periódicos publicados 
Polimorfismos de Nucleotídeo Único em genes de reparo do 
DNA relacionados ao câncer de mama. Este estudo consiste 
em uma pesquisa bibliográfica desenvolvida, através do método 
da Revisão Integrativa. A pesquisa foi composta por artigos 
indexados e a busca ocorreu no mês de outubro de 2018, na 
base de dados PUBMED utilizando as terminologias em língua 
inglesa: “SNP”, “Breast Cancer” e “DNA Repair”, catalogadas 
no DESC- Descritores em Ciência da Saúde. Ao observar os 
resultados apontados pelos manuscritos analisados, contata-se 
que diversos polimorfismos estão associados a um aumento 
significativo do risco de desenvolvimento do câncer de mama. 
Contudo, há um déficit de estudos epidemiológicos examinando 
associações entre polimorfismos em genes de raparo por mal 
pareamento (MMR) (a exemplo dos genes MSH1 e MLH2) e 
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câncer de mama. Reitera-se ainda a importância de se analisar 
a relação entre a presença destes polimorfismos e a associação 
destes a capacidade de agressividade da neoplasia. 
Palavras-chave: Câncer de mama. Reparo do DNA. 

Polimorfismo de Nucleotídeo Único. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer consiste em um distúrbio do crescimento 

celular maligno que causa progressiva perda da capacidade de 

diferenciação celular e atinge uma parcela expressiva da 

população mundial, devendo ultrapassar no ano de 2025, o 

número de 20 milhões de casos (BRASILEIRO FILHO, 2017; 

INCA, 2015). 

Segundo dados do INCA, que desde 1995 estabelece 

estimativas bieniais, o número de novos casos de câncer entre 

os anos de 2018 e 2019 no Brasil devem ultrapassar os 600 mil, 

dos quais, aproximadamente 119 mil tratam-se do câncer de 

mama (INCA, 2017) 

Esta tipo de neoplasia é a segunda mais frequente entre 

a população feminina em muitos estados brasileiros e é 

causada por uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais. Embora o mecanismo exato da carcinogênese do 

câncer de mama ainda não seja totalmente compreendido, 

alguns fatores de risco bem estabelecidos, como menarca 

precoce, menopausa tardia, idade do primeiro filho, 

nuliparidade e história familiar, já foram descritos. Além disso, 

a exposição a fatores ambientais, como radiação ionizante e 

substâncias químicas carcinogênicas, também tem sido 

relacionada ao aumento dos riscos de câncer de mama por 

romper a integridade do DNA (CHAI et al., 2015). 
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Esses danos podem ser reparados pelo sistema de 

reparo de DNA, que desempenha um papel crítico na proteção 

contra mutações, mantendo integridade genômica e prevenção 

da carcinogênese. Existem cinco principais vias de reparo de 

DNA em mamíferos: reparo de excisão de base (BER), reparo 

de excisão de nucleotídeos (NER), reparo de ruptura de fita 

dupla, reparo de incompatibilidade (MMR) e reparo de 

reticulação interstrand de DNA (reparo de ICL). Até hoje, mais 

de 150 genes de reparo de DNA foram descrito em humanos. 

Mutações altamente penetrantes em alguns deles causam 

síndromes específicas caracterizadas pela aumento da 

incidência de tumores, como síndrome de Bloom e xeroderma 

pigmentoso, ou representam algumas neoplasias familiares, 

incluindo câncer de mama familiar (SHADRINA et al., 2014). 

Vários estudos epidemiológicos investigaram o papel 

das variantes gênicas de reparo de DNA na etiologia do câncer 

de mama, e várias abordagens para a seleção de variantes 

genéticas têm sido empregadas (GRUNDY et al., 2016). 

Evidências recentes mostram que há provavelmente 

outros fatores de fundo genéticos que podem contribuir para o 

desenvolvimento do câncer de mama, como polimorfismos no 

metabolismo de hormônios esteroides e vias de reparo de DNA 

(CONDE et al., 2009; SHADRINA et al., 2014; HSIEH et al., 

2016) 

Os SNPs são usados como assinaturas genéticas em 

populações para estudar a predisposição a certos traços, 

incluindo doenças (KARKI et al., 2015). 

Esses polimorfismos contribuem para o fracasso das 

funções nos mecanismos de reparo, o que leva a altas taxas de 

mutação, redução nos processos de apoptose e aumento da 

sobrevida celular, bem como predisposição à carcinogênese 

(CONDE et al., 2009). Por este motivo, nos últimos anos, vários 
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estudos foram conduzidos para investigar a associação entre 

SNPs em genes de reparo do DNA e o risco de câncer de mama 

em diversas populações (SHADRINA et al., 2014; HSIEH et al., 

2016). 

É, portanto, objetivo deste estudo, identificar em 

periódicos publicados Polimorfismos de Nucleotídeo Único em 

genes de reparo do DNA relacionados ao câncer de mama. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica 

desenvolvida, através do método da Revisão Integrativa. A 

Revisão Integrativa é uma metodologia específica de pesquisa 

que sumariza um conteúdo ou referencial teórico para melhor 

compreensão de uma questão, permitindo uma ampla análise 

da literatura. Este método foi desenvolvido de acordo com os 

propósitos da Prática Baseada em Evidências (PBE) e tem 

como pressuposto um rigoroso processo de síntese da 

realidade pesquisada, a partir das seguintes etapas: 

estabelecimento da questão de pesquisa; critérios de inclusão 

e exclusão; categorização e avaliação dos estudos; análise e 

interpretação dos dados e síntese do conhecimento. 

Pontanto, para guiar o estudo, definiu-se como questão 

norteadora: quais estudos relacionam os SNPs em genes de 

reparo do DNA ao câncer de mama? 

A pesquisa foi composta por artigos indexados e a busca 

ocorreu no mês de outubro de 2018, na base de dados 

PUBMED utilizando as terminologias em língua inglesa: “SNP”, 

“Breast Cancer” e “DNA Repair”, catalogadas no DESC- 

Descritores em Ciência da Saúde.  

A pesquisa com os descritores permitiu a localização de 

104 artigos. Foram então, aplicados os critérios de inclusão: “full 
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text”, “10 years”, “Humans”, “Clinical Trial” and “Review”, que 

cederam o refinamento da busca em um total de 69 artigos. 

Após a leitura dos trabalhos na íntegra, foram excluídos 

36 artigos que não estavam relacionados ao objetivo do estudo, 

permanecendo apenas 33 manuscritos. Após aplicado o critério 

de exclusão: artigos que não apontam resultado de associação 

entre algum SNP e Câncer de mama, restaram 25 manuscritos. 

Fluxograma 1: Seleção dos artigos para categorização e 

análise. 

 
Fonte: pesquisa direta. 2018 

Com o intuito de viabilizar a análise dos artigos que 

integraram a revisão, utilizou-se um formulário de coleta de 

dados adaptado, contendo informações sobre o ano de 
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publicação, título do artigo e SNPs associados ao câncer de 

mama conforme resultados apontados no manuscrito.  

Os procedimentos de análise dos dados envolveram a 

tradução do vernáculo, a leitura e releitura dos artigos e 

distribuição dos dados no formulário de coleta, com posterior 

análise dos conteúdos e dos pontos de convergência de cada 

artigo para definição dos eixos temáticos que levaram a 

discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Para a estruturação da presente pesquisa foram 

analisados um total de 69 documentos, dos quais somente 25 

foram selecionados por condizerem com os critérios pré-

estabelecidos. No quadro (1) pode-se observar os estudos que 

indicam a associação de SNPs ao Câncer de mama. 

   

Quadro 1. Manuscritos selecionados no PUBMED, 2008-2018. 

Cód

. 

Ano Título SNPs/Genes 

Associados ao BC 

A1 2013 Assessing SNP-

SNP interactions 

among DNA repair, 

modification and 

metabolism related 

pathway genes 

in breast 

cancer susceptibility 

rs1130409/ APEX1 

rs2297381/ RPAP1 

rs1799977/ MLH1 

rs769412/ MDM2 

rs1799943/ BRCA2 

A2 2013 Association between 

the c.*229C>T 

polymorphism of the 

rs115160714/TopBP

1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
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topoisomerase IIβ 

binding protein 1 

(TopBP1) gene 

and breast cancer 

A3 2016 Association of 

CYP2E1, STK15 and 

XRCC1 

Polymorphisms with 

Risk of Breast 

Cancer in Malaysian 

Women. 

rs3813867/CYP2E1 

A4 2013 Association of XRCC1 

gene polymorphisms 

with breast 

cancer susceptibility in 

Saudi patients. 

rs1799782/XRCC1 

A5 2009 Associations between 

single nucleotide 

polymorphisms in 

double-stranded DNA 

repair pathway genes 

and familial breast 

cancer. 

16888927, 

rs16888997, 

rs16889040/ RAD21 

rs1120476/XRCC4 

rs4986763/BRIP1 

A6 2010 Breast Cancer Risk 

And Common Single 

Nucleotide 

Polymorphisms In 

Homologous 

Recombination Dna 

Repair Pathway Genes 

rs861539/XRCC3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276285
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Xrcc2, Xrcc3, Nbs1 

And Rad51 

A7 2013 The C allele of a 

synonymous SNP (rs1

805414, Ala284Ala) in 

PARP1 is a risk factor 

for susceptibility 

to breast cancer in 

Saudi patients. 

rs1805414/PARP1 

A8 2014 DNA glycosylases 

involved in base 

excision repair may be 

associated 

with cancer risk in 

BRCA1 and BRCA2 

mutation carriers. 

rs1466785/NEIL2 

rs3847954/UNG 

rs3136811g/POLB 

rs2072668, 

rs2269112, 

rs2304277/OGG1 

A9 2014 A DNA repair variant in 

POLQ (c.-1060A > G) 

is associated to 

hereditary breast 

cancer patients: a 

case-control study. 

rs581553, 

rs581553/POLQ 

A10 2016 DNA repair variants 

and breast cancer risk. 

rs3213282/XRCC1 

A11 2018 Exploring the 

deleterious SNPs in 

XRCC4 gene using 

computational 

approach and studying 

their association 

with breast cancer in 

rs3734091/XRCC4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234


AS BASES MOLECULARES DA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP) 

185 
 

the population of West 

India. 

A12 2009 Genetic variants of 

BLM interact with 

RAD51 to 

increase breast 

cancer susceptibility. 

rs2380165/BLM 

A13 2013 Germline variants of 

base 

excision repair genes 

and breast cancer: A 

polymorphism 

in DNApolymerase 

gamma modifies gene 

expression and breast 

cancer risk. 

rs878157/PARP2 

rs2072266, 

rs2351002, 

rs2856268/POLG 

A14 2013 Impact of genetic 

polymorphisms in base 

excision repair genes 

on the risk of breast 

cancer in a Korean 

population. 

rs1130409/APEX1 

A15 2012 The Ku70 -1310C/G 

promoter 

polymorphism is 

associated with breast 

cancer susceptibility in 

Chinese Han 

population. 

KU70 -1310/XRCC6 

A16 2010 Multiplex genotyping of 

1107 SNPs from 232 

rs2856836/IL1A 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21556760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
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candidate genes 

identified an 

association between 

IL1A polymorphism 

and breast cancer risk. 

A17 2009 A multistage genome-

wide association study 

in breast 

cancer identifies two 

new risk alleles at 

1p11.2 and 14q24.1 

(RAD51L1). 

2q35, 5p12, 5q11.2/ 

MAP3K1 

8q24, 10q26/FGFR2, 

16q12.1/ TOX3 

A18 2016 Polymorphisms in DNA 

repair genes 

and breast cancer risk 

in Russian population: 

a case-control study. 

rs25487/XRCC1 

rs1799793/ERCC2 

A19 2013 Polymorphisms in the 

ERCC1 and XPF 

genes and risk 

of breast cancer in a 

Chinese population. 

rs11615/ ERCC1 

rs6498486/XPF 

A20 2015 Population stratification 

effect 

on cancer susceptibility 

in an admixed 

population from 

Brazilian Amazon. 

ARG521LYS/EGRF 

A21 2011 A role for XRCC2 gene 

polymorphisms 

rs3218408, 

rs3218374/XRCC2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19330030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25537147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632523
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in breast cancer risk 

and survival. 

A22 2012 Single nucleotide 

polymorphism (SNP) 

Thr241Met in the 

XRCC3 gene 

and breast cancer risk 

in Polish women. 

Thr241Met/XRCC3 

A23 2015 Single-nucleotide 

polymorphisms 

in DNA bypass 

polymerase genes and 

association with breast 

cancer and breast 

cancer subtypes 

among African 

Americans and Whites. 

rs487848, rs532411, 

rs3218634/POLQ 

A24 2012 SNP-SNP interactions 

between DNA 

repair genes were 

associated with breast 

cancer risk in a Korean 

population. 

rs50872, 

rs10829626/ERCC2 

rs11078676/ RPA1 

rs2808668, 

rs1800975/XPA 

rs2733532/XPC 

A25 2009 Statistically significant 

association of the 

single nucleotide 

polymorphism (SNP) 

rs13181 (ERCC2) with 

predisposition to 

Squamous Cell 

Carcinomas of the 

rs13181/ERCC2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632523
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
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Head and Neck 

(SCCHN) and Breast 

cancer in the north 

Indian population. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Os polimorfismos do tipo SNP são os mais comuns 

polimorfismos dentro do genoma humano, eles possuem 

variação em apenas uma base no interior de uma sequência de 

DNA que pode ser codificante ou não, e ocorrem 

aproximadamente uma vez a cada 1.350 pares de base no 

genoma humano (ARAUJO et al., 2009) 

Pode-se visualizar diversos deles associados a um 

aumento significativo do risco de desenvolvimento do câncer de 

mama. Contudo, há um déficit de estudos epidemiológicos 

examinando associações entre polimorfismos em genes de 

raparo por mal pareamento (MMR) (a exemplo dos genes 

MSH1 e MLH2) e câncer de mama (MCCULLOUGH et al., 

2013). 

Na via de reparo por pareamento desigual as bases mal 

pareadas são identificadas e os segmentos de fita simples com 

nucleotídeos incorretos são retirados pela ação do sistema de 

reparo, que, logo depois consente que a enzima DNA-

polimerase adicione a base correta no espaço formado. 

Todavia, caso existam polimorfismos em genes de reparo de 

DNA, podem ocorrer diferenças individuais na atividade de 

reparo, que podem induzir a carcinogênese. 

Estas diferenças podem ser usadas para prever a 

susceptibilidade a determinados tipos de câncer, incluindo 

câncer de mama uma vez que a análise de SNP têm diversos 

usos na genética do câncer, podendo ser usada para localizar 

genes causadores de cânceres familiares por análises de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615095
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associação, além de ser utilizada para determinar perda de 

heterozigozidade em cânceres humanos (ZHANG, 2011; 

ARAUJO et al., 2009). 

Por este motivo, é necessário que genes desta via de 

reparo sejam analisados mais amplamente, uma vez que há 

comprovação de que polimorfismos nestes (rs560246973/ 

MSH2 e rs565410865/ MLH1) estão associados ao 

desenvolvimento de outros tipos de neoplasia (CALIXTO et al., 

2018).   

Os genes da família XRCC, bem como da família ERCC 

foram citados multiplas vezes como associados ao CM em 

diversos artigos (MUTAIRI et al., 2013;  SHEL et al., 2009; 

SILVA et al., 2010;  SING et al., 2018; VIEIRA et al., 2015).   

Os genes XRCC1 localizam-se no cromossomo 19 

(19q13.2), e codificam uma proteína de andaime crucial que 

está intimamente associada com a via de reparo de excisão de 

base (BER). A existencia de um polimorfismo nesta poderia 

alterar a interação de XRCC1 com outras proteínas de reparo 

de DNA dentro da complexo BER, aumentando assim as 

chances de danos no DNA, consequentemente, do 

desenvolvimento de neoplasias (VIEIRA et al., 2015). 

Já os genes ERCC2 (localizados na região 

cromossômica 19q13.3; comprimento do gene 18984) 

codificam a proteína ERCC2 / Xeroderma pigmentosa Tipo D 

(XPD), que é um dos sete grupos de complementação genética 

que formam uma Componente essencial da via de Reparo por 

Excisão de Nucleotídeos - NER, uma importante via de reparo 

de DNA que remove fotoprodutos da radiação UV e adutos 

volumosos de um grande número de produtos químicos, 

ligações cruzadas e danos oxidativos através da ação de 20 

proteínas e vários complexos multiproteicos (MITRA et al., 

2009). 
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Obervou-se ainda um risco aumentado de desenvolver 

câncer de mama em mulheres que apresentam a mutação no 

gene BRCA1 e BRCA2, contudo, o risco absoluto pode variar 

de acordo com a mutação especifica e o país de origem. Nas 

mulheres em que a mutação é identificada, o risco de 

desenvolver o câncer de mama durante a vida esta entre 65 a 

85% até os 70 anos (GOMES et al., 2011). 

O XPC é um outro importante participante da via NER. 

Estudos experimentais mostraram que o XPC se liga à proteína 

de reparo de radiação 23B (RAD23B) para formar o complexo 

XPC-RAD23B, que está envolvido no reconhecimento de danos 

no DNA e no início do reparo via via NER. Polimorfismos no 

gene XPC podem alterar a capacidade do NER e afetar a 

predisposição genética ao câncer. Muitos estudos 

demonstraram que polimorfismos no gene XPC estão 

associados ao risco de carcinoma espinocelular esofágico, 

adenocarcinoma cardíaco gástrico, carcinoma de células 

escamosas da cabeça e pescoço, câncer de mama, carcinoma 

de células renais, câncer de bexiga urinária, adenoma colorretal 

avançado, carcinoma espinocelular, câncer de pulmão e 

adenocarcinoma pancreátiCO (SANKHWAR ET AL., 2016). 

Em análise, foi possível ainda vizualisar o deficit de 

produções brasileiras inerentes a temática cadastradas no 

PUBMED. Apenas uma das publicações abringidas pelos 

critérios de inclusão correponde a busca de polimorfismos em 

genes de reparo associados ao cancer de mama (CM) na 

população brasileira (Amazôia) (VIEIRA et al. 2015). 

Essa informação ratifica a necessidade de novos estudos 

nesta área envolvendo grupos populacionais brasileiros, de 

maneira a analisar com maior detalhamento a relação entre os 

fatores regionais somados ao polimorfismo no risco do câncer 

de mama. 
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Observou-se que cronologicamente as produções tem 

um padrão de decaimento, que varia em alguns períodos. Essa 

redução impacta sobre o conhecimento atrelado a descoberta 

de novos marcadores moleculares do cancer de mama, 

entidade nosológica prevalente e considerada um grave 

problema de saúde pública.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diversos estudos citados na presente revisão reforçam 

que as vias de reparo do DNA são indispensáveis a 

manutenção do genoma humano. Por esse motivo, é relevante 

identificar polimorfismos associados a ela para prever a 

suceptibilidade ao desenvolvimento de neoplasias, incluindo o 

cancer de mama. 

Embora uma vasta quantidade de polimorfismos 

identificados tenham sido analisados quanto sua associação ao 

risco do desenvolvimento de cancer de mama, é pertinente 

ainda explorar genes de vias de reparo até então não 

analisadas como os genes MSH1 e MLH2 com vistas a 

ampliação do conhecimento na área, de modo a reverter a atual 

situação de baixa quantidade de publicações, principalmente no 

Brasil. 

Reitera-se ainda a importância de se analisar a relação 

entre a presença destes polimorfismos e a associação destes a 

capacidade de agressividade da neoplasia. 

Espera-se então, que este estudo possa servir de 

alicerce para o desenvolvimento de novas pesquisas 

envolvendo marcadores moleculares do câncer de mama, 

especialmente os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), 

principalmente no território brasileiro. 
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RESUMO: Atualmente os avanços biotecnológicos nos 
proporcionam diversos produtos produzidos a partir de 
microrganismos. Os fungos filamentosos podem ser utilizados 
em vários setores industriais, como na produção sucroalcoleira, 
onde um de seus principais resíduos é a vinhaça, que por 
possuir altas quantidades de macronutrientes pode ser utilizada 
como fonte de crescimento. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a capacidade de produção enzimática 
através da fermentação em estado submerso utilizando como 
substrato a vinhaça através do fungo Beauveria bassiana, para 
demonstrar a capacidade deste resíduo como fonte alternativa 
para produção enzimática. A metodologia realizou a 
caracterização, ainda não descrita na literatura, para 
estabelecer a vinhaça como meio de crescimento, e também 
desenvolver o método para obtenção do conteúdo enzimático, 
verificar a produção e a termoestabilidade das enzimas, 
celulolíticas (endoglucanases e exoglucanases), proteolíticas e 
amilolíticas produzidas no processo fermentativo ao longo do 
cultivo de 240 horas. Os resultados obtidos, apresentaram pico 
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de produção de amilases, exoglucanases e endoglucanases as 
120 horas, nas temperaturas de 30°, 40° e 70°C 
respectivamente, além da sua produção de enzimas 
proteolíticas de 56,16 U/mL as 96 horas. No experimento ficou 
claro que a vinhaça demonstrou ser um ótimo meio de cultivo 
para fungos filamentosos, além de ser promissor para produção 
enzimática utilizando a fermentação em estado submerso.  
Palavras-chave: Vinhaça. Fungos filamentosos. Enzimas 
extracelulares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A biotecnologia se define como a aplicação de um 

organismo e ou sistema biológico para obtenção de serviços ou 

produtos para o desenvolvimento humano. O avanço da 

biotecnologia é responsável por diversos produtos como: 

enzimas, álcoois, ácidos orgânicos, dentre outros, muitas vezes 

produzidos pelos fungos filamentos (BENNETT, 1998). 

Fungos filamentosos são explorados em diversos 

setores de pesquisa, como o setor farmacêutico, biotecnológico 

e ambiental. Tudo isso graças a sua versatilidade como micro-

organismo e uma alta taxa de produção de metabólitos 

(MEYER, 2008). A partir do metabolismo dos fungos 

filamentosos, pode-se dispor de diversos compostos naturais 

que apresentam atividades biológicas, com aplicabilidade 

industrial e de alto valor econômico. O poder poluente da 

vinhaça decorre da sua riqueza em matéria orgânica, baixo pH, 

elevada corrosividade e altos índices de demanda bioquímica 

de oxigênio –DBO (20.000 a 35.000 mg/L), além de elevada 

temperatura na saída dos destiladores (de 85° a 90° C); é 

considerado altamente nocivo à fauna, flora, microfauna e 
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microflora das águas doces, além de afugentar a fauna marinha 

que vem à costa brasileira para procriação (Rossetto, 1987). 

 

Visando diminuir o impacto causado por este resíduo, 

alguns trabalhos vêm tentando utiliza-lo, de modo que ele não 

cause tanto impacto ao ambiente. Geralmente ele é 

armazenado ou descartado de forma incorreta, como para 

produção de biomassa proteica e lipídica (CAZETTA; 

CELLIGOI, 2005), para controle de ervas daninhas 

(CHRISTOFFOLETI; BACCHI, 1985), correção e tratamento do 

solo (RANZANI et al., 1953) 

Dentre os fungos filamentosos, alguns 

entomopatogênicos se destacam na produção de enzimas 

hidrolíticas como é o caso do Beauveria bassiana. Também são 

considerados excelentes agentes de biocontrole de insetos-

praga. Sabe-se que a capacidade de virulência está pautada na 

produção de enzimas extracelulares como proteases e 

quitinases, e pouco é observado na literatura sobre a sua 

utilização para produção dessas e de outras enzimas de 

interesse industrial. 

A produção enzimática, um nicho em amplo crescimento, 

mesmo com toda recessão econômica foram estimados para 

mercado de enzimas industriais cerca de US $ 4,61 bilhões em 

2016, e é projetado para crescer 5,8 % de 2017 a 2022, dentre 

elas as produções mais abrangentes são as de amilases, 

celulases e proteases (BCCRESEARCH, 2016). 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o 

potencial de utilização da vinhaça como substrato no processo 

fermentativo em estado submerso para produção de enzimas 

hidrolíticas a partir de fungos filamentosos. E dessa forma 

avaliar ações mais especificas como avaliar o crescimento e a 
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esporulação do Beauveria bassiana em meio de cultura a base 

da vinhaça, avaliar o potencial de produção enzimática através 

do processo fermentativo em estado submerso utilizando como 

substrato a vinhaça e caracterizar as enzimas hidrolíticas 

(celulases, proteases e amilases) produzidas em processos 

fermentativos em estado submerso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

LINHAGEM FUNGICA 

A linhagem fúngica utilizada foi cedida pela Micoteca 

URM da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE (Tabela 

1). 

 

 

Tabela 1. Origens das linhagens 

Linhagens Beauveria bassiana 

Nº do acesso *URM 2915 

Substrato/hospedeiro Nezara viridula 

Origem geográfica **CENARGEM – PR 

Ano do registro 1987 
Fonte: Autor, 2018 

 

ORIGEM DO SUBSTRATO 

O substrato foi cedido pela Usina São José 

Agroindustrial, localizada na cidade de Igarassu-PE. A vinhaça 

gerada foi referente à moagem do 2º semestre de 2016. Foi 

armazenada em frasco de vidro estéril sobre refrigeração a 4° 

C. 
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MEIO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAGENS 

FÚNGICAS 

O meio de manutenção utilizado para as linhagens 

fúngicas foi o ágar-Sabouraud-dextrose, cuja a composição é: 

10 g de peptona de carne, 40 g dextrose, 15 g de ágar e 1000 

mL de água destilada. pH 5,6. As amostras foram repicadas em 

tubos de ensaio contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose, e 

mantidas à temperatura ambiente durante 15 dias e em 

seguida, guardadas sob refrigeração a 4º C. 

CARACTERIZAÇÃO DO SUBSTRATO 

 pH 

Após homogeneização e precipitação dos sólidos, 

determinou-se o pH para 4,7 com potenciômetro digital 

(mPA210) previamente calibrado com soluções padrões 

(Instituto Adolf Lutz, 2005). O pH da vinhaça foi corrigido para 

6,5 antes de ser submetida a fermentação. 

 

Determinação de proteínas totais 

A determinação das proteínas do extrato enzimático foi 

realizada pelo Método de Bradford (GODOY, 2009), que dosa 

proteínas solúveis. Adicionou-se em um microtubo 10 μL das 

amostras filtradas, diluídas em 790 μL água Milli-Q e 200 μL 

reagente de Bradford (experimento realizado em triplicata). As 

reações foram incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos 

e, utilizando o espectrofotômetro, foi realizada a leitura em 

comprimento de onda de 595 nm. As absorbâncias foram 

calculadas de acordo com a equação obtida da curva padrão de 

BSA (Albumina Bovina Sérica). 

PRODUÇÃO DE ENZIMAS EXTRACELULARES 

(FERMENTAÇÃO SUBMERSA) 

 Preparo do inóculo 
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Para a preparação do inóculo, foi adicionado 20 mL ao 

meio contendo 200 mL vinhaça uma quantidade de 1,0 x 108 

esporos/mL. Após adição dos esporos, o inoculo foi mantido em 

incubadora rotativa (150 rpm, 28º C) por 24 horas de cultivo 

para o crescimento da biomassa fúngica. 

Produção enzimática em fermentação 

Frascos erlenmeyers de 250 e 125 mL contendo 100 mL 

e 50 mL respectivamente, de vinhaça com pH ajustado a 6,5 

foram devidamente esterilizados em autoclave (121º C, 20 

minutos). Após o período de incubação do inoculo, um volume 

de 10 % (v/v) do inoculo foi adicionado em cada frasco 

erlenmeyer e mantido no shaker a 150 rpm e 28º C para a 

produção enzimática. Amostras foram retiradas e centrifugadas 

(3500 rpm, 10 minutos) a cada 24 horas, para determinação da 

atividade enzimática, quantidade de substrato e de proteína 

total. 

TESTES ANALÍTICOS 

Obtenção do extrato enzimático bruto 

Para o processo fermentativo em cultivo submerso, a 

obtenção do extrato enzimático bruto foi realizada por filtração 

a vácuo para remoção dos filamentos e resíduos da vinhaça. 

Os substratos em frasco erlenmeyer de 250 mL e 125 mL foram 

filtrados com auxílio da bomba a vácuo (TECNAL - TE-0581), 

em funil Buchner, usando papel de filtro qualitativo Whatmann 

nº 01 (14 μm) para separar o extrato bruto enzimático. 

pH do extrato enzimático bruto 

Após a obtenção dos extratos enzimáticos, determinou-

se o pH de todos os dias de fermentação com potenciômetro 

digital (mPA210) previamente calibrado com soluções padrões 

(INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2005). 

Atividade proteolítica 
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A atividade das proteases foi analisada utilizando como 

substrato a azocaseína. Dessa forma, foi adicionado 100 μL do 

extrato enzimático bruto a 100 μL do tampão tris 0,1 M pH 9. 

Em seguida, foi adicionado 100 μL do substrato (azocaseína 10 

mg/mL). A mistura reacional foi incubada a 37° C por 30 minutos 

em banho termostatizado (SOLAB -SL-150). A reação foi 

interrompida e adicionado 500 μL de ácido tricloacético (TCA) 

10 %. Após a centrifugação 10.000 g por 5 minutos, foi 

adicionado 200 μL de NaOH 1,8 N ao sobrenadante. A leitura 

da amostra foi realizada no comprimento de onda igual a 420 

nm. Uma unidade enzimática é definida como a quantidade de 

enzima necessária para aumentar a absorbância em 0,01 a 429 

nm nas condições de tempo e temperatura de incubação do 

teste. O branco foi feito adicionando água destilada no lugar do 

sobrenadante (GIONGO, 2006). Foi realizado título de análise 

o branco reacional onde não ocorreu incubação ficando 30 min 

em bancada. 

Determinação da atividade celulolítica 

Determinação da atividade da endoglucanese 

(CMCase) 

Para determinação da atividade da endoglucanase 

(CMCase), fez-se uso do protocolo de Ghose (1987apud 

ANDRADE, 2016). Em que foi utilizada como substrato uma 

solução de carboximetilcelulose sódica a 2 % em tampão citrato 

0,05 M, pH 4,8. Em tubos de ensaio, foram adicionados 0,5 do 

tampão citrato 0,05 M, pH 4,8, 0,5 mL do substrato e 0,5 mL do 

extrato enzimático. A reação de hidrólise foi incubada a 50° C 

durante 30 minutos. A glicose liberada foi estimada pela reação 

com ácido dinitrosalicílico (DNS). Uma unidade da atividade da 

endoglucanase equivale a 1 μmol de glicose liberada por 

minuto, como expresso na equação da Figura 1 (ALVA et al., 
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2007). Para comprovação dos resultados, foi realizado um 

branco reacional onde não ocorreu incubação das amostras em 

banho, sendo realizado apenas o método de DNS. 

 

Figura 1. Equação para Cálculo da atividade de 
endoglucanase (CMCase)  

 
Fonte: ALVA. 2007 

 
A expressão pode ser calculada observando que A é a 

absorbância da amostra, B é a absorbância do branco de 

reação, f é o fator de conversão da curva de calibração (mg/mL), 

d é toda diluição realizada na amostra, V é o volume total do 

meio de reação (mL), 0,18 é o fator de conversão de miligramas 

de μmol de glicose, t é o tempo de reação (min) e Ve é o volume 

da enzima no meio de reação (mL).  

Foi realizado um teste em branco padrão para as 

reações enzimáticas, onde não foi realizado o mesmo 

procedimento da reação comum exceto a incubação em banho 

maria. 

Determinação da atividade da exoglucanase (Fpase) 

Para determinação da atividade da exoglucanase 

(FPase), foi utilizada a metodologia recomendada por Ghose 

(1987apud ANDRADE, 2016), empregando-se como substrato 

o papel de filtro Whatman n°1 cortado em tiras de 1,0 x 6 cm. 

Cada tubo de ensaio recebeu uma tira de papel. Em seguida, 

adicionou-se 1,0 mL de tampão citrato 0,05 M, pH 4,8, e 0,5 mL 

do extrato enzimático. A reação enzimática ocorreu a 50° C 

durante 1 hora em banho termostatizado (SOLAB -SL-150).  
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Por fim, transferiu-se 0,5 mL da mistura reacional para 

tubos de ensaio e 2,5 mL do reagente DNS. Os tubos seguiram 

para o banho termostatizado a 100° C por 10 minutos. O 

resfriamento ocorreu em banho de gelo durante 5 minutos. As 

amostras foram acrescidas de água destilada e 

homogeneizadas. A leitura foi realizada no comprimento de 

onda igual a 540 nm. Uma unidade da atividade da celulase é 

definida pela quantidade de enzima que libera 1 μmol de glicose 

por minuto (equivalente a 0,18 mg de glicose por minuto) (ALVA 

et al., 2007). Foi realizado o branco reacional onde não ocorreu 

incubação a 50° C durante 1 hora em banho termostatizado 

(SOLAB -SL-150), sendo logo em seguida realizado o método 

de DNS. Foi realizado também um ensaio de branco de reação, 

as amostras permaneceram em temperatura ambiente, pelo 

mesmo período da atividade em banho e foi seguida pelo 

método de DNS. O resultado foi obtido através do cálculo a 

partir da curva padrão do DNS, e expresso em U/mL como 

demonstra a Figura 1. 

Atividade amilolítica sacarificante 

Foi determinada a atividade amilolítica utilizando como 

substrato específico, solução de amido (Método Sacarificante), 

submetido ao contato com o extrato enzimático bruto para 

promover a hidrólise pela ação das enzimas e quantificada 

pelos açúcares redutores produzidos (MILLER, 1959). A partir 

do extrato bruto foram feitas as determinações de atividade 

amilolítica inoculando 1,0 mL de extrato enzimático em 1,0 mL 

de solução de amido 1,0 % em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0.  

A mistura foi incubada por 30 minutos a 37º C. Os 

açúcares redutores foram determinados pela técnica do ácido 

dinitrosalicílico (DNS). A leitura foi feita em 570 nm usando 

solução de glicose como padrão (MILLER, 1959). A calibração 
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do zero no aparelho foi feita utilizando um teste em branco, em 

que 1,0 mL de água destilada substituiu a amostra, seguindo o 

mesmo procedimento. Uma unidade de atividade enzimática 

corresponde à quantidade de enzima capaz de liberar 1,0 μmol 

de glicose por minuto nas condições do método proposto (ALVA 

et al., 2007). Em concomitância foi realizado o branco reacional 

onde não ocorreu incubação e ficou por 30 min em temperatura 

ambiente, sendo logo em seguida realizado o método de DNS. 

O resultado foi obtido através do cálculo a partir da curva padrão 

do DNS, e expresso em U/mL como demonstra a Firgura 1. 

Determinação da temperatura ótima 

O efeito da temperatura ótima foi determinado através da 

atividade enzimática pelo método DNS (MILLER, 1959). A 

temperatura ótima para as enzimas amilolíticas foi determinada 

incubando-se 1,0 mL do extrato enzimático em 1,0 mL de 

solução de amido 1,0 % em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0; A 

FPase e a CMCase, foram submetidas as mesmas condições 

da reação padrão previamente descrita. Todas as atividades 

foram realizadas incubando as amostras nas temperaturas de 

30º, 40º, 50º, 65º e 70º C (CARVALHO et al., 2008). Após a 

incubação para determinação indireta enzimática, foi realizado 

técnica do ácido dinitrosalicílico (DNS), a leitura foi realizada 

nas absorbâncias padrões para cada ensaio. Os resultados 

foram obtidos através do cálculo a partir da curva padrão do 

DNS, e expresso em U/mL como demonstra a Figura 1. 

 

Termoestabilidade 

Na avaliação da termoestabilidade das três enzimas, os 

ensaios foram realizados na temperatura onde foi determinada 

a maior atividade enzimática. Para isso o extrato enzimático 

bruto foi incubado nas temperaturas escolhidas para cada 
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enzima, dos três fungos, pelo período de 60 min, onde a cada 

10 minutos uma alíquota era tomada e adicionada a outro tubo 

para a efetuar da reação padrão para cada enzima, após reação 

era realizado o teste padrão do DNS. Os resultados foram 

obtidos através do cálculo a partir da curva padrão do DNS, e 

expresso em U/mL como demonstra a Figura 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DA VINHAÇA  
A fim de averiguar o potencial da vinhaça como substrato 

para produção enzimática, foram quantificados as proteínas 
totais solúveis no resíduo e também o teor de açúcares 
redutores totais.  

Teor de açúcares redutores (ART)  
O teor de açúcares redutores totais da vinhaça obteve o 

valor de 23,68 g/L. Lima (2012) encontrou um valor de 328 g/L 
no caldo de cana-de-açúcar. Este valor reduzido já era 
esperado, visto que o resíduo é resultado do processo de 
produção sucroalcoleira. A concentração de açúcares na cana-
de-açúcar varia, em geral, dentro da faixa de 13 a 17 % de 
acordo com as recomendações da Agência Embrapa de 
informação tecnológica (AGEITEC).  

Proteínas totais solúveis  
O teor de proteínas totais solúveis na vinhaça apresentou 

o valor de 0,1911 mg/mL. Uma quantidade significativa de 
proteínas já presentes na vinhaça, visto que outros resíduos 
como a coroa e a casca do abacaxi apresentam 0,1605 e 
0,1129 mg/mL respectivamente (LOPES et al., 2013). As 
proteínas presentes podem ser resultado da fermentação, além 
das características do substrato (cana-de-açúcar).  

FERMENTAÇÃO EM ESTADO SUBMERSO  
Durante o período de fermentação não ocorreu 

alterações na cor do substrato (marrom escuro), mas foi notado 
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um crescimento micelial massivo ao término das 240h, e uma 

diminuição não significativa no volume da vinhaça.  

pH 

Com o pH previamente ajustado para 6,0, ocorreu 

variação do meio durante o processo de fermentação entre 5,5 

e 9,0 (Figura 2). Indicando que a produção de metabolitos 

alterou o pH do meio (DE MORAIS, 1984). Foi visualizada uma 

tendência à alcalinização do fermentado ao término das 240 

horas. 

 

Figura 2. Valores de pH ao longo de 10 dias de fermentação. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Proteínas totais solúveis do extrato bruto 

Durante o período de fermentação as proteínas totais do 

extrato variaram notavelmente, demonstrando um perfil de 

diminuição e aumento até às 240 horas da fermentação. Após 

esse período a tendência foi uma queda brusca como indicado 

na Figura 3. Para B. bassiana às 216 horas de fermentação 

obteve a maior produção de proteínas totais. Vale destacar B. 

bassiana que obteve 57,89% a mais que a quantidade do 

extrato não fermentado. 
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Figura 3. Variação na quantidade de proteínas totais 

solúveis durante a fermentação. 

Fonte: Autor, 2018 

Atividade Celulolítica 

 Atividade da endoglucanase (CMCase) 

 Como demonstrado na Figura 4 o micro-organismo 

demonstrou uma produção enzimática bastante contundente e 

acima do esperado. Com valores máximos de 14,17 (U/mL) às 

120 horas para B. bassiana no tempo de 144 horas de 

fermentação. A B. bassiana, apresentou uma melhor atividade 

de produção enzimática ultilizando a vinhaça como resíduo do 

que nos estudos observados por PAIVA-GUIMARÃES, (2016) 

onde foram utilizados resíduos como a semente de acerola, 

malte e algaroba (1,15 U/mL, 1,36 U/mL e 2,29 U/mL, 

respectivamente). 

Figura 4. Cinética de produção de endoglucases na vinhaça 

como meio de cultura. 
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Fontes: Autor, 2018 

O resultado do comportamento das endoglucanases 

produzidas em diferentes temperaturas pode ser observado na 

Figura 5. Onde as melhores atividades foram obtidas para o B. 

bassiana a 70º C. Para Janssen et al., (1994), a cada aumento 

de 10° C na temperatura a atividade enzimática dobra, para 

uma reação catalisada por enzimas termófilicas, sendo 

resistência a maiores temperaturas uma condição qualitativa 

para uma enzima. 

Outro parâmetro bastante desejável na função da enzima 

é a sua termoestabilidade, ou seja, o quanto uma enzima se 

mantém funcional durante um longo período de tempo em sua 

temperatura ótima de reação. A Figura 6 mostra o 

comportamento de termoestabilidade incubada na melhor 

temperatura indicada no experimento anterior para os extratos 

enzimáticos da atividade de endoglucanase em função do 

tempo de incubação. 

 

Figura 5. Análise da temperatura ótima da CMCase para os 

três micro-organismos, na vinhaça como substrato. 
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Fonte: Autor, 2018  

 

Figura 6. Termoestabilidade da atividade das 

endoglucanases em função do tempo. 

 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

As enzimas apresentaram uma variação relevante na 

sua temperatura ótima sendo as endoglucanases de B. 

bassiana com a maior variação de 0,08 U/mL de atividade 

enzimática, durante o período de 60 minutos. 

 Atividade da exoglucanase (FPase) 
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A atividade das exoglucanases expressas na Figura 7 

apontam que assim como na atividade das endoglucanases, B. 

bassiana obteve o maior desempenho na produção enzimática, 

com 13,85 U/mL no total de 120 horas de fermentação. 

CARVALHO et al. (2012) utilizando a fermentação em estado 

sólido em palma doce com o fungo filamentoso Aspergillus 

niger, obtiveram uma produção da enzima FPase de 7,03 U/mL. 

Já SANTOS et al. (2013) utilizando também A. niger, encontrou 

os melhores valores para FPase 7,51 U/g utilizando a farinha 

de Cacau. Ambos valores inferiores a todas as atividades 

máximas do fungo utilizado neste trabalho. 

A temperatura ótima avaliada para exoglucanase de B. 

bassiana foi de 40º C. A curva com todos os valores está 

expressa na Figura 8. Brito-Cunha et al. (2015) analisou a 

influência da temperatura para na atividade de FPase produzida 

por S. thermocerradoensis I3 em FS. A maior atividade foi 

observada em 45 °C, valor bastante similar ao obtido em B. 

bassiana neste estudo. 
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Figura 7. Atividade da enzima celulolítica FPase produzida 

em vinhaça. 

Fonte: Autor, 2018 

 Figura 8. Temperatura ótima para atividade da FPase 

Fonte: Autor, 2018 

 

. Entretanto Oberoi e Vadlani (2010), utilizando os 

substratos farelo de trigo e casca de grão de soja, demonstrou 
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que estas enzimas atuam também na faixa de temperatura ente 

25°~35°C encontrando atividade de celulase total com variação 

de 0,28 a 10,55 U/g. 

 

Quanto a termoestabilidade, as exoglucanases 

produzidas evidenciou uma variação aparente quando 

submetida as previamente determinadas temperaturas ótimas. 

B. bassiana variou 0,28 U/mL durante o período de 60 minutos, 

conforme indica a Figura 9. 
 

Figura 9. Termoestabilidade para as exoglucanases em 

função do tempo. 

Fonte: Autor, 2018 

Atividade amilolítica sacarificante 

Os resultados demonstrados na Figura 10 expressam a 

produção de enzimas amilolíticas utilizando como substrato a 

vinhaça e apresenta uma produção significativa de 2,46 U/mL 

para B. bassiana às 120 horas de fermentação. A produção das 

amilases não foi tão expressiva quanto às atividades 
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celulolíticas devido a característica do substrato. A matéria 

prima que acarreta a vinhaça como resíduo é a cana-de-açúcar, 

que não denota de quantidades significativas de amido quando 

comparados com a celulose (FIGUEIRA, 2009). Mas ainda sim, 

a produção pode ser comparada com a que PAIVA-

GUIMARÃES, (2016) realizou onde houve uma obtenção de 

1,33 U/mL em resíduo de malte com o B. bassiana. 

 

Figura 10. Atividade de Produção Amilolítica utilizando 

vinhaça como substrato. 
Fonte: Autor, 2018 

 

Figura 11. Temperatura ótima para amilase 

Fonte: Autor, 2018 

 

A temperatura ótima observada para a melhor atividade 

enzimática foi de 30° C. para B. bassiana. Os resultados 

observados na Figura 11 não diferem na maior parte da 

temperatura ótima encontrada na literatura, como apontam 
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Premalatha et al. (2015) e Andrade (2016). A temperatura ótima 

onde melhor se obteve resultados de atividade enzimática foi a 

30° C. 

A amilase produzida pelo fungo demonstrou uma 

estabilidade relativa ao longo dos 60 minutos, na temperatura 

previamente estabelecida pelo experimento de Temperatura 

ótima. A variação para B. bassiana foi de 0,27 U/mL. 

 

Atividade proteolítica 

A produção de proteases após fermentação em estado 

submerso utilizando vinhaça como substrato contrastou com a 

excelente produção enzimática das outras enzimas avaliadas 

neste estudo. Alcançando-se 56,16 U/mL para B. bassiana 

(Figura 12). No mesmo intervalo de tempo, 96 horas de 

fermentação. Os resultados de produção de proteases 

avaliados por Contesini (2014) foi variável de entre 43 e 100 

U/mL, visto que no estudo o meio utilizado foi LBA 

suplementado com diferentes concentrações de nitrogênio. Já 

Menezes et al. (2006) observou uma atividade enzimática 

proteolítica de 5,78 U/mL após 64 h, utilizando os substratos 

resíduo de maracujá e farelo de trigo, com fungo A. niger. No 

presente estudo, os resultados foram 5 vezes maior no 

resultado mais baixo. 
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Figura 12. Produção de enzimas proteolíticas em relação ao 

tempo de fermentação. 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

CONCLUSÕES  

 

A vinhaça demonstrou excelentes resultados como 

substrato para o crescimento do B. bassiana, tanto em estado 

submerso, quanto no crescimento em placa com o meio ágar-

vinhaça. A produção enzimática utilizando a vinhaça como 

substrato obteve resultados significativos onde o B. bassiana 

apresentou atividades superiores ou equivalentes para as 

quatro enzimas testadas; 

A enzima celulolítica, endoglucanase, apresentou uma 

maior produção no período de 120 horas para o B. bassiana, 

tendo uma melhor atividade enzimática a 70° C; 

Para a enzima celulolíticas exoglucanase o melhor tempo 

de produção foi de 120 horas para o fungo B. bassiana. A 

temperatura ótima para esta celulase específica foi de 40° C 



PRODUÇÃO ENZIMÁTICA POR Beauveria bassiana, ATRAVÉS DA 
FERMENTAÇÃO SUBMERSA, UTILIZANDO COMO SUBSTRATO A VINHAÇA 

216 
 

para B. bassiana. A atividade amilolítica onde o B. bassiana 

apresentou uma ótima atividade no período de 120 horas de 

fermentação a uma temperatura ótima para atividade de 30° C; 

A atividade proteolítica para B. bassiana foi de 56,16 U/mL, 

às 96 horas. 
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RESUMO: A produção sucroalcoleira é crescente devido a 
necessidade da produção de combustíveis. Um dos principais 
resíduos oriundos desta produção é a vinhaça, que além de ser 
altamente poluente, pode provocar danos irreversíveis a água 
e ao solo. A vinhaça possui alta quantidade de macronutrientes 
que pode ser utilizado como fonte de crescimento de micro-
organismos. Dessa forma, o nosso objetivo foi verificar o 
potencial da vinhaça como substrato no processo fermentativo 
em estado submerso, para produção de celulases a partir dos 
fungos filamentosos Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii 
e Metarhizium anisopliae. Foi realizada a caracterização da 
vinhaça e otimizado o método de extração do conteúdo 
enzimático para verificação da produção e da termoestabilidade 
das celulases produzidas no processo fermentativo ao longo do 
cultivo de 240 horas, na temperatura de 30°C. As 
endoglucanases apresentaram uma maior produção às 120 
horas para B. bassiana e 144 horas para B. brongniartii e M. 
anisopliae. A melhor atividade enzimática foi à 70°C para  as 
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três linhagens. Já para exoglucanases os melhores tempos de 
produção foram 96, 120 e 144 horas para B. brongniartii, B. 
bassiana e M. anisopliae, respectivamente. As temperaturas 
ótimas foram de 30°C para M. anisopliae, 40°C para B. 
bassiana e 70°C para B. brongniartii. A vinhaça mostrou 
potencial para produção de celulases por meio da fermentação 
em estado submerso com fungos filamentosos. 
Palavras-chave: Fungos filamentosos. Vinhaça. Enzimas 
extracelulares.  
 

INTRODUÇÃO 

O processamento da cana-de-açúcar gera uma quantidade 

de resíduos, o principal deles é a vinhaça, um efluente que 

geralmente é descartado ou usado de forma indevida causando 

danos tanto ao solo quanto a água (FOGAÇA et al., 2016).  

Devido à crescente preocupação sobre as mudanças 

climáticas, o aumento da demanda de energia e previsão de 

esgotamento de recursos fósseis, vários estudos têm sido 

realizados para reaproveitamentos e reciclagens dos resíduos 

em geral. Os micro-organismos podem ser usados como o 

veículo até porque participam do processo de decomposição da 

matéria orgânica. Neste processo de decomposição, eles 

produzem um complexo de enzimas hidrolíticas que degradam 

a fração de celulose e hemicelulose da lignocelulose 

possibilitando o aproveitamento da celulose e hemicelulose 

como fonte de carbono e energia para o seu crescimento (LIMA 

et al., 2001).   

Os fungos filamentosos são os principais micro-organismos 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e, desta 

forma, tem sido amplamente estudados quanto à produção das 

mais diversas enzimas, entre elas as celulases (GUPTA, 2003; 

ABREU, 2015).  
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          Nos últimos anos, a perspectiva da utilização de 

processos fermentativos em estado submerso tem aumentado 

para produção de enzimas de interesse industrial. O alto custo 

das enzimas celulolíticas é um dos fatores limitantes no 

processo de hidrólise enzimática para a sua produção. 

Entretanto, o impacto do custo dessas enzimas pode ser 

reduzido a partir da seleção de micro-organismos produtores de 

celulases, pela utilização de matéria-prima mais barata e 

estratégias de fermentação a um custo efetivo, como 

fermentação em estado submerso e tecnologias mais eficientes 

para as etapas de sacarificação e fermentação (FERRAZ et al., 

2000). 

Dentre os fungos filamentosos, alguns 

entomopatogênicos se destacam na produção de enzimas 

hidrolíticas como é o caso de Metarhizium anisopliae, Beauveria 

bassiana e Beauveria brongniartii (BENNETT, 1998). 

          M. anisopliae, B. bassiana e B. brongniartii também são 

considerados excelentes agentes de biocontrole de insetos-

praga (ARRUDA, 2005; ATHAYDE et al., 1999). Sabe-se que a 

capacidade de virulência está pautada na produção de enzimas 

extracelulares como proteases e quitinases, e pouco é 

observado na literatura sobre a sua utilização para produção 

dessas e de outras enzimas de interesse industrial. Na 

perspectiva de aproveitamento de resíduos agroindustriais com 

potencial para crescimento fúngico tem-se desenvolvido 

processos biotecnológicos que permitem a utilização dessa 

biomassa residual e bruta tanto para a produção de enzimas, 

quanto em processo de hidrólise enzimática. Dentre vários 

resíduos agroindustriais, destacamos a vinhaça por ser 

considerada uma matéria orgânica rica em componentes 

químicos que favorecem o desenvolvimento de micro-
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organismos. Levando em consideração a importância 

biotecnológica das enzimas hidrolíticas extracelulares, o 

presente estudo teve como objetivo verificar o potencial da 

vinhaça como substrato no processo fermentativo em estado 

submerso, para produção de celulases a partir de fungos 

entomopatogênicos filamentosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Origem das linhagens fúngicas: foram utilizadas três 
linhagens de fungos filamentosos descritas na Tabela 01. 
 
 
Tabela 1 – Origem das três linhagens de fungos filamentosos. 

 
*Linhagem utilizada no controle biológico da cigarrinha da cana-de-açúcar no Norte, 
Nordeste e Sudeste. •Linhagens cedidas pela Micoteca URM do Departamento de 
Micologia/Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. ▪Centro Nacional 
Agropecuário de Recursos Genéticos. Fonte: Autor. 

 

Linhagens 
fúngicas 

Substrato de isolamento/Origem 

*•Beauveria 
bassiana – 
Acesso URM 
2915 

Nezara viridula/▪CENARGEM/PR – 1987 

*•Beauveria 
brongniartii – 
Acesso URM 
6504 

Solo de sistema agroflorestal/ Abreu e 
Lima/PE – 2011 

*•Metarhizium 
anisopliae var. 
anisopliae – 
Acesso URM 
4920 

Mahanarva posticata/Usina Serra 
Grande/Maceió/AL – 2005 
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Origem da vinhaça: foi cedida pela Usina São José 
Agroindustrial, localizada em Igarassu-PE. A vinhaça foi 
referente à moagem do 2º semestre de 2016. Foi armazenada 
em frasco de vidro estéril sobre refrigeração a 4 °C. 
 
Caracterização da vinhaça 
 
pH: o pH foi corrigido antes de ser submetida a fermentação 
para 6,0 com potenciômetro digital (mPA210) previamente 
calibrado com soluções padrões (Instituto Adolf Lutz, 2005). 
 
Teor de açúcares redutores (ART): utilizou-se o método DNS 
(ácido 3,5-dinitro salicílico) descrito por Santos (2007) e que 
está de acordo com o protocolo da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária e Agroindústria Tropical.  
 
Determinação de proteínas totais: foi realizada pelo Método 
de Bradford (GODOY, 2009), que dosa proteínas solúveis.  
 
Produção das celulases (fermentação submersa) 
Preparo do inóculo:  foi adicionada ao meio contendo vinhaça 
uma concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-1. Em seguida, a 
vinhaça foi mantida em incubadora rotativa (150 rpm, 28 ºC) por 
24 horas para o crescimento da biomassa fúngica.  
 
Produção enzimática em fermentação: em erlenmeyers de 
250 mL contendo 100 mL de vinhaça e pH 6,5 foi inoculado um 
volume de 10 % (v/v) do inóculo e mantidos no shaker a 150 
rpm e 28 ºC para a produção enzimática. Amostras foram 
retiradas e centrifugadas (3500 rpm, 10 minutos) a cada 24 
horas, para determinação da atividade enzimática, quantidade 
de substrato e de proteína total.  
 
Testes analíticos 
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Obtenção do extrato enzimático bruto: foi realizada por 
filtração a vácuo para remoção dos filamentos fúgicos e 
resíduos da vinhaça. A vinhaça foi filtrada com auxílio da bomba 
a vácuo (TECNAL – TE – 0581), em funil Buchner, usando papel 
de filtro qualitativo Whatmann nº 01 (14 µm) para separar o 
extrato bruto enzimático. 
 
pH do extrato enzimático bruto: Após a obtenção dos extratos 
enzimáticos, determinou-se o pH de todos os dias de 
fermentação com potenciômetro digital (mPA210) previamente 
calibrado com soluções padrões (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 
2005). 
 
Determinação da atividade celulolítica 
 
Determinação da atividade da endoglucanese (CMCase): 
usou-se o protocolo de Ghose (1987apud ANDRADE, 2016).  
 
Determinação da atividade da exoglucanase (Fpase): usou-
se a metodologia descrita por Ghose (1987apud ANDRADE, 
2016), empregando-se como substrato o papel de filtro 
Whatman n°1 cortado em tiras de 1,1 x 6 cm.  
 
Determinação da temperatura ótima: O efeito da temperatura 
ótima foi determinado através da atividade enzimática pelo 
método DNS (MILLER, 1959).  
 
Termoestabilidade: na avaliação da termoestabilidade da três 
enzimas, os ensaios foram realizados na temperatura onde foi 
determinada a maior atividade enzimática. Para isso o extrato 
enzimático bruto foi incubado nas temperaturas escolhidas para 
cada enzima, dos três fungos, pelo período de 60 minutos, onde 
a cada 10 minutos uma alíquota foi tirada e adicionada a outro 
tubo para a efetuar da reação padrão para cada enzima, após 
reação foi realizado o teste padrão do DNS.   



PRODUÇÃO DE CELULASES POR FUNGOS FILAMENTOSOS ATRAVÉS DA 
FERMENTAÇÃO SUBMERSA, UTILIZANDO COMO SUBSTRATO A VINHAÇA 

225 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização da vinhaça: o ART da vinhaça obteve o valor 

de 23,68 g/L. Lima (2012) encontrou um valor de 328 g/L no 

caldo da cana-de-açúcar. Este valor reduzido já era esperado, 

visto que a vinhaça é resultado do processo de produção 

sucroalcoleira. A concentração de açúcares na cana-de-açúcar 

pode variar, em geral, dentro da faixa de 13 a 17 % de acordo 

com as recomendações da Agência Embrapa de Informação 

Tecnológica. 

 O teor de proteínas totais solúveis na vinhaça apresentou 

um valor de 0,1911 mg/mL. Uma quantidade significativa de 

proteínas já presentes na vinhaça, visto que outros resíduos 

como o a coroa e a casca do abacaxi apresentam 0,1605 e 

0,1129 mg/mL, respectivamente (LOPES et al., 2013). As 

proteínas presentes podem ser resultado da fermentação com 

os fungos, além das características naturais da cana-de-açúcar. 

 

Características da fermentação em estado submerso: 

durante o período de fermentação não ocorreu alterações na 

cor do substrato (marrom escuro), mas o pH variou de 5,5 a 9,0 

(Figura 01) indicando que a produção de metabólitos alterou o 

pH do meio, sendo B. brongniartii menos susceptível a essas 

variações. foi visualizada uma tendência à alcalinização do 

fermentado ao término das 240 horas, indicando uma possível 

excreção de CO2. 

 

Figura 01. Valores de pH ao longo de 10 dias de fermentação.  
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Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 Durante o período de fermentação as proteínas totais do 

extrato variaram significativamente, demonstrando um perfil de 

diminuição e aumento até às 240 horas da fermentação. Após 

esse período, a tendência foi uma queda brusca como indicado 

na Figura 02. Para B. bassiana e B. brongniartii às 216 horas 

de fermentação obteve a maior produção de proteínas totais. 

Vale destacar B. bassiana que obteve 57,89 % a mais que a 

quantidade do extrato não fermentado. 

 

 
Figura 02. Variação na quantidade de proteínas totais solúveis 
durante a fermentação.  
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 Fonte: Autor, 2018. 

 

Atividade Celulolítica 

 

Atividade da endoglucanase (CMCase) 

 

 Como demonstrado na Figura 03 as três linhagens fúngicas 

demonstraram uma produção enzimática bastante contundente 

e acima do esperado, com valores máximo de 14,17 (U/mL) às 

120 horas para B. bassiana; 12,60 (U/mL) para B. brongniartii 

às 144 horas de fermentação e 9,82 (U/mL) para M. anisopliae 

também às 144 horas. B. bassiana, B. brongniartii e M. 

anisopliae apresentaram uma melhor atividade de produção 

enzimática ultilizando a vinhaça como substrato do que nos 

estudos analisados por Paiva-Guimarães (2016) onde foram 
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utilizados semente de acerola, malte e algaroba (1,15 U/mL, 

1,36 U/mL e 2,29 U/mL, respectivamente). 

 

Figura 03. Cinética de produção de endoglucases na vinhaça. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 B. brongniartii e M. anisoplie apresentaram uma maior 

produção de CMCase do que a produção observada por 

Carvalho (2012) no resíduo da palma doce (3,79 U/mL). Já B. 

bassiana produziu 15,29 U/mL de CMCase a partir da utilização 

do bagaço da  cana-de-açúcar,  uma  das  matérias  
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envolvidas no processo de formação da vinhaça, com o pico de 

produção às 240 horas de fermentação (PAIVA-GUIMARÃES, 

2016). No presente estudo, o maior pico de produção na 

vinhaça foi às 120 horas.  

 O comportamento das CMCases produzidas em diferentes 

temperaturas pode ser observado na Figura 04. Onde as 

melhores atividades foram obtidas para B. brongniartii, M. 

anisopliae e B. bassiana a 70 ºC. Para Janssen et al. (1994), a 

cada aumento de 10 °C na temperatura, a atividade enzimática 

dobra, para uma reação catalisada por enzimas termófilicas, 

sendo resistência a maiores temperaturas uma condição 

qualitativa para uma enzima. 

 Outro parâmetro bastante desejável na função da enzima é 

a termoestabilidade, ou seja, o quanto uma enzima se mantém 

funcional durante um longo período de tempo em sua 

temperatura ótima de reação. A Figura 05 mostra o 

comportamento da termoestabilidade dos extratos enzimáticos 

para atividade de CMCase em função do tempo de incubação. 

 As enzimas apresentaram uma variação muito baixa na 

sua temperatura ótima sendo as CMCases de B. brongniartii 

com uma maior termoestabilidade pois sua variação de 

atividade foi de 0,05 U/mL. Seguido de B. bassiana com a maior 

variação de 0,08 U/mL e por último M. anisopliae com maior 

variação de 0,13 U/mL de atividade enzimática, durante o 

período de 60 minutos. 
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Figura 04. Análise da temperatura ótima da endoglucanase 
para os três fungos, na vinhaça como substrato.  

 
Fonte: Autor, 2018. 

  

Figura 05. Termoestabilidade da atividade das endoglucanases 
em função do tempo.  

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Atividade da exoglucanase (FPase) 

 

 A atividade das FPases expressas na Figura 06 apontam 

que assim como na atividade das CMCases, B. bassiana obteve 

o maior desempenho na produção enzimática, com 13,85 U/mL 

às 120 horas de fermentação. M. anisopliae alcançou o 

segundo melhor desempenho na produção das FPases de 9,82 

U/mL às 144 horas. Já a cinética de produção enzimática de B. 

brongniartii para FPase apresentou um pico de 8,85 U/mL às 96 

horas de fermentação.  

  

Figura 06. Atividade das exoglucanases produzida na vinhaça 
pelas três linhagens fúngicas.  

 
 Fonte: Autor, 2018. 
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 Carvalho et al. (2012) utilizando a fermentação em estado 

sólido na palma doce com Aspergillus niger, obtiveram uma 

produção da enzima FPase de 7,03 U/mL. Já Santos et al. 

(2013) utilizando A. niger, encontrou uma produção de FPase 

de 7,51 U/g utilizando a farinha de Cacau. Ambos valores 

inferiores à todas as atividades dos três fungos utilizados no 

presente trabalho. 

 A temperatura ótima avaliada para FPase mostrou os 

seguintes resultados: 70 ºC para B. brongniartii, 40 ºC para B. 

bassiana e 30 ºC para M. anisopliae. A curva está expressa na 

Figura 07. Aguiar e Menezes (2015) analisou a influência da 

temperatura para na atividade de FPase produzida por S. 

thermocerradoensis I3 em FS. A maior atividade foi observada 

em 45 °C, valor bastante similar ao obtido em B. bassiana no 

presente estudo. 

  

Figura 07. Temperatura ótima para melhor atividade da 
exoglucanases.  

 
Fonte: Autor, 2018. 
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 Quanto a termoestabilidade, as FPases produzidas 

evidenciou pouca variação quando submetida a suas 

determinadas temperaturas ótimas. B. bassiana variou 0,28 

U/mL, B. brongniartii 0,25 U/mL e M. anisopliae 0,26 durante o 

período de 60 minutos, conforme mostra a Figura 08. 

 

Figura 08. Termoestabilidade para as exoglucanases em 
função do tempo.  

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

CONCLUSÕES  

  

 A vinhaça mostrou potencial para produção de celulases 

por meio da fermentação em estado submerso com as três 
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esquivalentes resultados para produção e termoestabilidade  de 

enzimas celulolíticas. 
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RESUMO: Os probióticos são agentes microbianos vivos que, 

em determinadas concentrações, podem contribuir para o 

equilíbrio da flora intestinal e dos sistemas imunológico e 

cardiovascular. Diversos produtos lácteos são fermentados por 

bactérias probióticas, a fim de trazer ao produto final um maior 

valor agregado. A categoria de leites fermentados inclui uma 

série de produtos, a exemplo do iogurte, da coalhada e do kefir. 

Os dois primeiros são os dominantes no mercado de alimentos; 

no entanto, o kefir, apesar de suas muitas propriedades 

probióticas benéficas, segue sendo pouquíssimo explorado 

pela indústria de alimentos brasileira. O kefir é um produto 

derivado da fermentação láctica e alcoólica das bactérias dos 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. O objetivo desta 

revisão é realizar uma discussão acerca da produção e do 

consumo do kefir dentro do mercado brasileiro, avaliando suas 

características como bebida probiótica. Para isso, foram 

selecionados artigos a partir das bases de dados Google 

Acadêmico e Pubmed, no período de 2013 a 2018, que 
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tratavam do tema proposto. Após a análise dos artigos, ficou 

bastante evidente a necessidade de incentivar a inovação e a 

comercialização a nível industrial do kefir, tendo em vista a 

escassez desse produto no mercado brasileiro e o potencial 

probiótico superior do kefir em relação aos demais leites 

fermentados já comercializados. 

Palavras-chave: Kefir. Alimentos probióticos. Perspectivas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ingestão de bactérias não nocivas, capazes de 

povoar o trato gastrointestinal, é capaz de promover efeitos 

positivos sobre a saúde humana. Esses micro-organismos, 

conjuntamente denominados de probióticos, agem tanto de 

forma sistêmica quanto central, pela produção de determinadas 

moléculas e pela competição com bactérias nocivas (WOG, 

2017). Os probióticos são agentes microbianos vivos que, em 

determinadas concentrações, podem contribuir para o equilíbrio 

da flora intestinal e dos sistemas imunológico e cardiovascular 

(FAO/WHO, 2002; ANVISA, 2017). Atualmente, em termos 

científicos e legais, os gêneros reconhecidos por terem 

propriedades probióticas e, consequentemente, possibilidade 

de alegação funcional, são os Lactobacillus, Bifidobacterium e 

Enterococcus (BENGOA et al., 2018). 

Os produtos lácteos são a forma mais comum de adição 

de probióticos na alimentação do homem. Eles são amplamente 

produzidos desde os primórdios da humanidade, sendo o 

iogurte natural, o leite fermentado e o kefir seus principais 

representantes. Essas bebidas são produzidas basicamente a 

partir da fermentação de micro-organismos sobre uma base 
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láctea com adição opcional de outros elementos que podem 

conferir sabor e aroma diferenciado.  

A indústria de laticínios é, dentro do ramo alimentício, o 

setor que mais inova. É também um mercado crescente, 

apoiando-se em um novo nicho da sociedade que busca 

produtos cada vez mais saudáveis. Desta forma, evidencia-se 

a importância da inovação no setor para atender as demandas 

do consumidor. Nesse contexto, os produtos lácteos e os 

probióticos representam um grande potencial para 

investimentos. Mesmo com isso, produtos como o kefir ainda 

são pouco explorados pela indústria brasileira. 

O kefir é uma bebida láctea fermentada feita a partir da 

submersão temporária dos grãos de kefir em leite. Esses são 

constituídos por uma matriz polissacarídica (o “kefiran”), por 

proteínas e por micro-organismos dos gêneros Lactobacillus e 

Bifidobacterium, juntamente com algumas leveduras (ROSA et 

al., 2017). Durante o período em que estão submersos no leite, 

esses micro-organismos promovem uma fermentação ácido-

láctica e podem produzir proteínas e vitaminas, fato este que, 

associado aos efeitos probióticos benéficos do kefir, 

caracterizam a bebida como funcional (ARYANA et al., 2017; 

BENGOA et al., 2018). Diversos estudos têm relatado efeitos 

benéficos do kefir na saúde humana (CHOI et al., 2017; ROSA 

et al., 2017). No entanto, o mercado brasileiro de alimentos 

processados, que tanto inova, ainda pouco contempla essa 

bebida probiótica. 

No Brasil, alguns entraves para uma maior difusão do 

kefir residem no fato deste produto ainda não ser tão conhecido 

e também devido ao seu elevado teor de acidez, não muito 

característico ao paladar brasileiro. Dada a preferência e a 

disseminação de produtos saborizados e açucarados no país, 
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os consumidores normalmente preferem saborear o kefir 

acrescendo-o de frutas, açúcar ou mel. Além disso, a recente 

crise econômica que afligiu o país diminuiu o consumo de 

iogurtes e afins, já que a ingestão de lácteos fermentados, cujo 

valor de mercado tende a ser mais alto do que o leite in natura, 

relaciona-se à economia e ao poder de compra dos indivíduos 

(IRMÃO; COSTA, 2018). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi levantar dados 

sobre o cenário atual da indústria de lácteos no que diz respeito 

ao kefir, focando nos benefícios, no padrão de consumo, e no 

potencial comercial e inovador dessa bebida, além de ampliar o 

conhecimento sobre os probióticos e a importância de sua 

ingestão sobre a saúde humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para realizar essa revisão de literatura, buscou-se 

evidenciar e discutir o histórico do kefir, os seus benefícios à 

saúde e o seu potencial de mercado, utilizando publicações 

científicas indexadas nas bases de dados Google Acadêmico e 

Pubmed. Como método utilizou-se a seleção de artigos 

científicos com base na leitura dos títulos e dos resumos e, 

posteriormente, com base no texto e qualidade dos trabalhos 

na íntegra. Foram excluídos os artigos que não se adequaram 

ao tema e ao intervalo de tempo de interesse, entre os anos de 

2013 e 2018. Dentre 108 pesquisas lidas, foram selecionadas 

44, sendo seis delas nacionais e 38  internacionais. As palavras 

chave utilizadas na busca foram: probióticos, consumo, Brasil, 

kefir, fermented dairy, benefits, gut, brain, perspectives, 

industries. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A passagem do modo de vida caçador-coletor para 

agricultor-sedentário gerou uma mudança massiva na 

sociedade, economia e fisiologia dos seres humanos. A partir 

de então, o homem passou a armazenar alimentos, visando 

garantir o seu sustento nutricional, durante períodos de inverno 

ou escassez, o que foi fundamental para o seu estabelecimento 

(BASCHALI et al., 2017). 

Acredita-se que os produtos lácteos tenham sido 

incorporados à dieta humana por volta de 10.000 a.C com a 

domesticação de animais produtores de leite, como vacas, 

ovelhas e cabras (AZNAR et al., 2013). O leite é um alimento 

extremamente nutritivo e que desempenhou um papel 

fundamental no desenvolvimento da fisiologia humana. No 

entanto, os lácteos sofrem rápida deterioração, de forma que a 

possibilidade de conservar e armazenar alimentos foi um fator 

decisivo para que houvesse a continuidade do hábito de tomar 

leite pelos seres humanos, fato que está intimamente ligado à 

tecnologia da fermentação (FISBERG; MACHADO, 2015). 

No Oriente Médio, por muito tempo, os pastores 

transportaram o leite em bolsas feitas a partir do intestino de 

pequenos ruminantes. Com isso, foi descoberto que o contato 

do leite com os líquidos intestinais presentes na bolsa causava 

mudanças sensoriais no produto, preservando-o e permitindo 

sua viabilidade por um período maior (FISBERG; MACHADO, 

2015). Achados arqueológicos e arqueobotânicos mostram 

que, há milhares de anos, as pessoas já fermentavam bebidas 

(SÕUKAND et al., 2015; BASCHALI et al., 2017). A 

fermentação tradicional tem sido desenvolvida empiricamente 

desde a antiguidade como forma de preservação de alimentos 



OS BENEFÍCIOS E PERSPECTIVAS DO KEFIR DENTRO DO MERCADO DE 

ALIMENTOS BRASILEIRO 

241 
 

e de agregar a eles novas características sensoriais tais como 

textura, sabor e aroma (GEOFFROY; TESTART, 2015; 

SÕUKAND et al., 2015).  

A definição de leite fermentado inclui os iogurtes, os 

leites cultivados, os leites acidófilos, o kefir, o kumys e a 

coalhada (GALLINA, 2015). Assim como o leite in natura, 

produtos fermentados lácteos são excelentes fontes de 

proteínas, lipídios, carboidratos e compostos bioativos 

benéficos (PRADO, 2015). O leite fermentado pode conter 

também exopolissacarídeos, a exemplo do “kefiran” do kefir, 

que contém agentes antioxidantes, antitumorais, 

antimicrobianos e imunomoduladores (PRADO, 2015; 

SHAFIRI, 2017; BASCHALI, 2017).  Além disso, estudos 

mostram que alimentos fermentados tendem a ter maior tempo 

de prateleira e melhor proteção contra micro-organismos 

contaminantes (JANG et al., 2015; GAMBA et al, 2016) 

Por muito tempo, o intestino, foi visto como um órgão 

cuja função única seria digerir e absorver nutrientes. No 

entanto, pesquisas recentes apontam a diversidade funcional 

desse órgão, cuja grande importância agregou a ele a 

conotação de “segundo cérebro”. O intestino contém o sistema 

nervoso entérico, que compartilha uma série de características 

com o cérebro e é capaz de realizar algumas atividades de 

maneira independente do controle do sistema de nervoso 

central (CHALAZONITIS; RAO, 2018). Além disso, o sistema 

nervoso entérico compõe a maior divisão do sistema nervoso 

periférico, de modo que a saúde intestinal está diretamente 

relacionada à saúde do indivíduo. Alguns desequilíbrios 

intestinais estão diretamente relacionados a mudanças de 

humor e a uma maior incidência de transtornos psicológicos, 

como depressão e ansiedade. Isso se deve principalmente à 
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existência de um eixo cérebro-intestino, que consiste em uma 

comunicação bidirecional entre os sistemas nervosos central e 

entérico, interligando os centros emocionais e cognitivos do 

cérebro com as funções intestinais periféricas (CARABOTTI, 

2015). 

Estudos recentes apontam que o eixo cérebro-intestino 

é fortemente influenciado pela microbiota intestinal, que 

interage de maneira local (com os enterócitos e com o sistema 

nervoso entérico) e sistêmica (com o sistema nervoso central), 

por vias neuroendócrinas e metabólicas. Estudos em modelos 

animais mostram que a remoção da microbiota intestinal 

provoca alterações danosas na expressão de 

neurotransmissores e modificações nas funções sensitivas e 

motoras do intestino, retardando o esvaziamento gástrico e a 

motilidade intestinal por exemplo (CLARKE et al., 2013). Nesse 

contexto, a manutenção de uma microbiota intestinal sadia é 

fundamental para a homeostase do indivíduo. 

A composição da microbiota intestinal pode variar 

rapidamente conforme a dieta do indivíduo, de forma que a 

ingestão de alimentos probióticos pode ser bastante benéfica 

para a saúde intestinal (LAWRENCE, 2014; ELOE-FADROSH, 

2015). Nesse mesmo sentido, estudos relatam que os 

probióticos são capazes de prevenir e atenuar enfermidades 

que acometem o trato gastrointestinal, como a diarreia 

infecciosa ou a causada por antibióticos, a doença inflamatória 

intestinal, a síndrome do intestino irritável, as infecções por 

Helicobacter pylori e a intolerância à lactose (SANCHEZ, 2017). 

 De acordo com a definição atual dada pela Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), 

considera-se “probiótico” o micro-organismo que, quando 

administrado em quantidade suficiente, favorece a saúde do 
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hospedeiro (HILL, 2014). As bebidas lácteas fermentadas, 

quando contêm quantidade viável de micro-organismos 

probióticos, como os do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, 

enquadram-se na categoria de “alegação de propriedades 

funcionais”.  

São tidos como “funcionais” os alimentos ou ingredientes 

que, além das suas funções nutricionais básicas, proporcionam 

uma melhora no organismo de quem os consome regularmente 

(DE SOUZA et al, 2018). Um exemplo de alimento probiótico 

com possibilidades de alegação funcional é o kefir, cujas 

propriedades correlacionam-se a uma melhora no status de 

saúde do indivíduo. Atualmente, os alimentos com 

microrganismos probióticos e apelo de alegação funcional 

constituem um grande nicho de mercado, tendo em vista o 

interesse crescente da sociedade por uma alimentação mais 

saudável.  

No segmento de alimentos processados de origem 

animal, a indústria de laticínios é o setor que mais inova no 

Brasil, investindo fortemente no processamento de derivados 

lácteos com sabores, texturas e aromas inovadores. Contudo, 

essa mesma indústria pouco explora ou contempla o kefir, que, 

quando comparado a outros lácteos fermentados comumente 

vendidos, como o iogurte, possui um potencial probiótico 

superior. 

 O kefir é uma das bebidas fermentadas mais antigas à 

base de leite. A palavra “kefir” originou-se da palavra turca 

“keyif”, que significa bem-estar, e acredita-se que esse termo foi 

usado para descrever a sensação obtida pelo consumo da 

bebida (ALTAY, 2013). Pensa-se que a produção e o consumo 

do kefir tenham se originado na região do Cáucaso, na região 

compreendida entre a Europa oriental e a Ásia ocidental. Essa 
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bebida tem sido amplamente consumida há milênios, e estudos 

recentes encontraram evidências de que um tipo de queijo de 

kefir já era consumido desde a Idade do Bronze (YANG, 2014). 

Hoje, o kefir é bastante popular no Japão, Estados Unidos, 

Oriente Médio e África (ALTAY, 2013; MARSH, 2014).   

O kefir é um produto derivado da fermentação láctica e 

alcoólica, viscoso, de sabor ácido, com carbonatação e aroma 

natural, normalmente produzido de forma artesanal (AHMED et 

al., 2013). A singularidade de tal produto se baseia em sua 

complexa cultura “starter”, revestida por uma matriz 

polissacarídica e proteica, o “kefiran”, que serve de fonte 

nutricional para os micro-organismos que ali estão confinados. 

O “kefiran” organiza-se na forma de grãos de kefir, que podem 

ser descritos como esferas gelatinosas, pequenas e irregulares, 

de coloração esbranquiçada ou levemente amarelada, 

responsáveis pela fermentação do leite ou da água com açúcar 

(BENGOA et al., 2018). Portanto, os micro-organismos contidos 

nos grãos de kefir são fundamentais para a produção e 

caracterização da bebida. A microbiota presente é composta 

por bactérias e por leveduras, que variam de acordo com a 

origem e as condições de armazenamento do grão. A 

composição microbiológica segue uma proporção definida, na 

qual as maiores concentrações são de micro-organismos 

pertencentes a três grupos: bactérias do ácido láctico (BAL), 

leveduras e bactérias do ácido acético (ARSLAN; SEHER, 

2015). Segundo esses autores, as concentrações para BAL, 

leveduras e bactérias do ácido acético são de 108 a 109, 105 a 

106 e 105 a 106, respectivamente, sendo todas expressas em 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC).  

O ácido láctico é o ácido orgânico que é produzido em 

maior concentração durante o processo fermentativo. Ele é 
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importante por agregar características sensoriais ao produto, 

como o aroma acidulado, e auxiliar na conservação da bebida, 

agindo de forma antagônica aos patógenos relacionados às 

infecções intestinais. O ácido acético produzido também 

contribui para a acidez percebida ao final da fermentação, bem 

como para o aroma e a sensação de leve efervescência.  Por 

sua vez, as leveduras são responsáveis pela alteração do pH, 

produção do álcool e carbonatação, e produzem nutrientes tais 

como aminoácidos e vitaminas. 

As culturas “starter” responsáveis pela transformação do 

leite em um produto fermentado atuam predominantemente 

sobre os carboidratos e, embora em uma menor proporção, 

degradam também as proteínas e os lipídios da matéria-prima. 

Com isso, há uma vasta produção de metabólitos, 

principalmente ácidos orgânicos (como o ácido láctico, acético 

e propiônico), peptídeos, aminoácidos e vários compostos 

voláteis e não voláteis de baixa massa molecular, como cetonas 

e ésteres. Outros metabólitos, como compostos 

antimicrobianos (como dióxido de carbono e etanol), enzimas 

(como a amilase) e vitaminas também são frequentemente 

produzidas. Assim, as culturas “starter” aumentam a vida de 

prateleira e a segurança alimentar do produto final. Daí a 

superioridade dos leites fermentados em comparação com o 

leite in natura (BASCHALI et al., 2017). 

Segundo Garofalo et al (2015), a composição 

microbiológica de diferentes grãos de kefir italiano contém, 

majoritariamente, Lactobacillus kefiranofaciens, 

correspondente a 98% da população bacteriana. As demais 

linhagens dividem-se entre outros tipos de bactérias do ácido 

láctico, como Lactobacillus kefiri, Streptococcus thermophilus, 

Lactococcus lactis e espécies do gênero Acetobacter. Em 
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relação às leveduras, a Dekkera anomala foi a predominante 

nos grãos, com uma concentração variando entre 25 e 49%, 

seguida da Kazachstania exigua (GAROFALO et al., 2015). Um 

estudo realizado com grãos russos identificou Lb. casei, Lb. 

kefiri, Lc. lactis (subsp. lactis) e Leuconostoc 

pseudomesenteroides no grupo de bactérias. No grupo das 

leveduras, foram encontradas Saccharomyces cerevisiae e 

Kazachstania unispora (KOTOVA et al., 2016). Em 

contrapartida, uma análise com grãos brasileiros mostrou que a 

bactéria predominante foi a Lb. kefiranofaciens, seguida pela 

Lb. kefiri e Lb. parakefiri. A principal levedura foi a S. cereviseae 

(LEITE et al., 2013). 

Em relação à legislação brasileira, o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) discorre sobre o 

kefir na legislação para produtos lácteos, através da Instrução 

Normativa nº 46/2007 (BRASIL, 2007). De acordo com a 

legislação, o kefir se enquadra na categoria de leites 

fermentados e é caracterizado oficialmente como  “Leite  

fermentado,  adicionado  ou  não  de  outras  substâncias  

alimentícias, obtido  por  coagulação  e  diminuição  do  pH  do  

leite,  ou leite reconstituído, adicionado  ou  não  de  outros  

produtos  lácteos,  cuja fermentação se  realiza com cultivos 

ácido-lácticos elaborados com grãos de kefir, Lactobacillus 

kefir,  espécies  dos  gêneros Leuconostoc, Lactococcus  e 

Acetobacter, com produção  de  ácido  láctico, etanol  e  dióxido  

de  carbono.  Os grãos de Kefir são constituídos por leveduras 

fermentadoras de lactose (Kluyveromyces marxianus) e 

leveduras não fermentadoras de lactose (Saccharomyces 

omnisporus e Saccharomyces   cerevisae e Saccharomyces 

exiguus), Lactobacillus casei, Bifidobaterium sp. e 

Streptococcus salivarius subsp thermophilus.”  
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Em relação aos efeitos do kefir sobre os sistemas 

fisiológicos humanos, muitos estudos tem apontado benefícios 

quanto ao seu consumo. Além dos conhecidos efeitos do kefir 

sobre a saúde gastrointestinal, estudos mostram que essa 

bebida exerce uma série de benefícios sobre outros sistemas 

do organismo. Pimenta e colaboradores (2018) apontaram para 

os diversos efeitos protetores do kefir sobre as doenças 

cardiometabólicas, como a hipertensão, a disfunção endotelial, 

a dislipidemia e a resistência à insulina. Os mecanismos de 

ação do kefir sobre as doenças cardiometabólicas incluem a 

diminuição da geração excessiva de espécies reativas de 

oxigênio, a inibição da enzima conversora de angiotensina e o 

aumento do perfil de citocinas anti-inflamatórias (ROSA et al., 

2016; SANLI., 2016; TANG, 2018). 

Tendo em vista a existência de um eixo cérebro-

intestino, pesquisas apontam também os benefícios do kefir 

quanto ao sistema nervoso. Experimentos em modelos animais 

mostraram os efeitos protetores do kefir em um contexto de 

abstinência de nicotina, reduzindo transtornos cognitivos e 

distúrbios de ansiedade típicos, provavelmente devido às 

grandes concentrações do aminoácido triptofano presente no 

kefir (NOORI, 2014). Ademais, há evidências de que os 

probióticos podem amenizar os efeitos da fobia social e da 

neurose; contudo, nenhum estudo foi relatado  especificamente 

com o kefir para confirmação (HILIMIRE, 2015). 

Além disso, pesquisas apontam os efeitos do kefir sobre 

o sistema imunológico. Carasi e colaboradores (2015) 

comprovaram que o Lactobacillus kefiri favorece o aumento de 

citocinas anti-inflamatórias, melhorando a resposta imunológica 

na mucosa gastrointestinal. Também, achados mostram que o 

kefir pode ser usado como uma estratégia para aumentar a 
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resistência a patógenos aquáticos e a performance de 

crescimento na piscicultura. Isso foi evidenciado em testes com 

a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) que, após uma dieta 

com 40 g de kefir/Kg do animal, teve sua resposta imune 

aumentada (DOAN et al., 2017). 

O papel do kefir na prevenção da obesidade também é 

bem estabelecido. Em ratos obesos, a administração de kefir 

por 12 semanas foi capaz de regular positivamente os genes 

relacionados à oxidação de ácidos graxos, bem como resultou 

em animais com menor peso corporal e menor expressão de 

citocinas pró-inflamatórias (KIM et al., 2017).  

O MAPA determina que os micro-organismos específicos 

presentes no kefir devem estar viáveis, ativos e abundantes no 

produto final durante seu prazo de validade, com a contagem 

mínima de 107 UFC/g de bactérias láticas totais, de 104 UFC/g 

de leveduras específicas. Portanto, não é permitida a imposição 

de tratamentos térmicos sobre o produto. Em relação às 

características físico-químicas, é exigido, no mínimo, um teor 

de acidez (g de ácido) de 107  e uma quantidade de 104 de 

proteínas lácteas (BRASIL, 2007). 

Embora a legislação brasileira indique especificações 

apenas para o kefir de leite, o kefir de água tem grande 

aceitação em outras culturas. Esse produto, por não conter 

leite, ganha uma importância fundamental, já que ele pode ser 

consumido por nichos alimentares mais específicos, como o 

público vegano, os intolerantes à lactose e os alérgicos à 

proteína do leite. A produção do kefir de água é semelhante ao 

kefir de leite, com exceção da matriz láctea. Para produção da 

bebida fermentada a base de água parte-se de uma solução 

aquosa com 8% de sacarose, suplementada com frutas frescas 
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ou secas, sendo as mais comuns o figo e o limão. A 

fermentação do kefir de água dura de 24 a 72 horas, em 

temperatura de 30º±ºC.  

Apesar da distinção entre os substratos, diversas 

características são compartilhadas pelos dois tipos de kefir, a 

exemplo da carbonatação, da acidez e das baixas 

concentrações de álcool. No kefir de água, ocorre uma 

microbiota similar a que já foi descrita anteriormente, com  

bactérias ácido-lácticas, bactérias do ácido acético, e leveduras 

por grama (STADIE et al., 2013) em proporções aproximadas 

de 108,  106  a 108, e 106 a 107, respectivamente.  

Em relação ao preparo do kefir de leite, há três métodos 

principais para produção da bebida: o tradicional, o russo e o 

industrial, conforme ilustra a figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de produção do kefir. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 
O primeiro método para preparação de kefir é o 

tradicional, onde uma quantidade não específica de grãos 

(normalmente entre 2 e 10% do peso do leite) é inoculada em 

leite pasteurizado, que pode ser de diferentes origens animais. 

Em seguida, é feita a incubação dos grãos no leite durante um 
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período de 21h±3h, em temperatura de 22º±ºC. Após o período 

de fermentação, os grãos são peneirados e reutilizados para a 

produção de uma nova bebida. O filtrado pode ser consumido 

imediatamente, embora normalmente seja estocado à 

temperatura de geladeira (6º±2ºC) e consumido frio.  

A segunda possibilidade de preparo se dá pelo método 

russo, onde uma fermentação em série é feita através de uma 

fração de líquido da fermentação anterior (cultura-mãe), sem os 

grãos. Isso aumenta a velocidade do processo e por isso 

geralmente é aplicado para fins comerciais. Também é possível 

obter o kefir através do método industrial, que utiliza linhagens 

puras e comerciais para a fermentação do leite e segue 

basicamente os mesmos padrões de processamento, como 

temperatura e tempo de fermentação. 

 Esses métodos de produção também podem ser 

aplicados para a produção do kefir de água, substituindo o leite 

pasteurizado por uma solução de sacarose (em uma 

concentração de aproximadamente 100 g/L), e submetendo o 

conjunto por um período de fermentação entre 48 e 72 horas, 

em temperatura ambiente. Eventualmente, o kefir de água 

produzido pode ser suplementado com frutas ou outros aditivos, 

para que se atinjam as propriedades sensoriais desejadas.  

No Brasil, os padrões de consumo e de comercialização 

do kefir ainda não são muito consistentes. Essa situação de 

baixa padronização possui um conjunto de causas interligadas, 

que precisam ser discutidas conforme a sua complexidade e 

relevância. Primeiramente, o país apresenta um consumo per 

capita de iogurtes e de bebidas lácteas muito pequeno, quando 

comparado a países desenvolvidos da União Europeia e Ásia, 

que têm uma ampla tradição de consumir alimentos 

fermentados (FISBERG & MACHADO, 2015). Isso ocorre, 
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provavelmente, porque o consumo de derivados do leite 

relaciona-se com o poder aquisitivo da população, de forma que 

os países desenvolvidos (cuja população, de maneira geral, 

possui maior poder de compra) tendem a ter uma maior 

ingestão de leite e derivados (AQUINO; PHILIPPI, 2002; 

SLIMANI et al., 2009). 

Um segundo ponto que se correlaciona com o baixo 

consumo de kefir é a predileção dos brasileiros por alimentos 

mais doces. Isso gera certa estranheza ao paladar do 

consumidor em um primeiro contato com o kefir, cujo teor de 

acidez é mais elevado que a média do hábito alimentar 

brasileiro. As raízes desta inclinação aos doces estão datadas 

no século XVI, onde a história do Brasil começou a ser moldada 

pelas interações com o povo português. Os portugueses, 

habitualmente, fazem um grande consumo de açúcar, o que 

acabou por popularizar o sabor doce em nosso território 

(RIBEIRO; SOARES, 2015).  Além disso, existe uma tendência 

de que os níveis de consumo de alimentos mais doces estejam 

atrelados a uma baixa renda familiar. Isso ocorre devido ao fato 

de que, normalmente, os alimentos processados e ricos em 

carboidratos, tais como os biscoitos recheados, são bem mais 

baratos e convenientes à grande parcela da população.  

Além disso, no Brasil, as famílias com poder aquisitivo 

menor tendem a ter baixo nível de escolaridade, o que 

corrobora para o desconhecimento do kefir, bem como de 

outros produtos probióticos benéficos à saúde (OKOP et al., 

2018). Um maior poder aquisitivo amplia as possibilidades de 

consumo e a criticidade em relação ao que se põe na mesa, o 

que se reflete na diminuição da quantidade de açúcar 

consumida e na ingestão de alimentos mais nutritivos, caros e 

variados (MENDES; ZAMBERLAN, 2013). 
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Considerando-se o enquadramento do Brasil como país 

em desenvolvimento, questões relativas à renda da população 

são ponderadas pela indústria durante a tomada de decisões 

para o lançamento de um novo produto no mercado. Estes 

entraves influenciam na baixíssima disponibilidade do kefir nas 

prateleiras, apesar de termos observado o aumento do poder 

aquisitivo da população e o hábito ascendente da escolha de 

produtos naturais, orgânicos e sem origem animal, o que 

demonstra o interesse do consumidor por produtos inovadores 

e condizentes com seu estilo de vida (MELLENTIN, 2014). 

O consumo de kefir já é uma tendência no mercado 

externo. Isso resulta da busca por hábitos mais saudáveis e da 

conscientização acerca dos benefícios obtidos pelo consumo 

de probióticos. Uma das maiores empresas do segmento é a 

Lifeway®, uma companhia americana, presente também na 

Grã-Bretanha e no Canadá, que comercializa diversos tipos de 

kefir (BEHERA et al, 2017). Dentre as variedades ofertadas pela 

empresa, há sabores de kefir veganos, orgânicos, sem gordura, 

glúten ou lactose, gregos e tradicionais, que variam também de 

acordo com a proporção de culturas probióticas presentes. 

Também, é bastante notória a empresa Envolve®, cujos 

produtos são muito consumidos nos Estados Unidos, apesar de 

o seu leque de produtos ser bastante reduzido 

comparativamente à concorrente, a Lifeway®. Na Oceania, a 

Wallaby Organic® disponibiliza de um vasto portifólio de leites 

fermentados para atender aos consumidores, o que a fez 

conhecida muito além da Austrália.  

A Danone®, multinacional bastante conhecida pelos 

brasileiros, opera com a fabricação de kefir na Rússia desde 

2001. No Brasil, o kefir normalmente é tratado como sendo um 

produto apenas de fabricação caseira. No entanto, já existe 
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uma tímida produção de kefir por microempresas, que 

comercializam o produto localmente e com uma variedade 

reduzida de tipos e sabores. As empresas certificadas, que 

vendem a bebida a nível nacional, são a Biologicus®,com sede 

em Recife e especializada na produção de kefir de água, e a 

Keiff®, marca carioca que comercializa kefir de leite.  

Dentro do segmento de comercialização, existe a 

possibilidade de inovação de alimentos derivados do kefir, 

sejam de base láctea ou não. Grupos de pesquisa no Brasil e 

no mundo já desenvolvem produtos à base do kefir, a exemplo 

da Universidade Federal de Alfenas, que desenvolveu uma 

cerveja artesanal fermentada unicamente com os grãos de kefir, 

sendo classificada como “Speciality beer” pelo BJCP (Beer 

Judge Certification Program). Essa cerveja apresentou 

capacidade anti-inflamatória e antiulcerogênica e obteve 

concentração alcoólica de 4% e um pH entre 4,3 e 4,4 

(RODRIGUES, 2016). 

Um outro exemplo de inovação no segmento foi o 

desenvolvimento de um sorvete probiótico, produzido a partir do 

concentrado proteico do soro fermentado com kefir. Esse 

sorvete obteve um índice de aceitabilidade global de 73,55% e 

capacidade de inibir a Escherichia coli em concentrações de 108 

UFC/mL (SAITO et al., 2013). Criou-se, também, uma gelatina 

acrescida do fermentado de kefir de água e açúcar mascavo, 

obtendo um produto ácido e com boa aceitação sensorial, 

superior ao grupo controle de gelatina convencional (SANTOS; 

BASSO, 2016). 

No setor de lácteos, acadêmicos de Biotecnologia no 

Paraná, produziram um queijo cremoso à base de kefir com 

baixo teor de gorduras e pH de aproximadamente 5,5, o que é 

favorável do ponto de vista de conservação do produto. O queijo 
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obteve um índice de aceitabilidade de 88,9%, superior aos 70% 

mínimos para considerar um alimento como “aceito 

sensorialmente”, demonstrando a possibilidade de 

empreendimentos nessa área (MATTANA et al., 2016). 

Tendo em vista que o mercado brasileiro pouco explora 

a comercialização do kefir e seus derivados, e que esse produto 

é extremamente rico em sabor, nutrientes e probióticos, o futuro 

mostra-se bastante aberto e promissor quanto ao investimento 

na sua comercialização pelas empresas de alimentos 

brasileiras.   

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do que foi exposto, fica bastante evidente a 

necessidade de incentivar a inovação e a comercialização do 

kefir a nível industrial. A introdução de novos produtos 

fermentados, incluindo o kefir, segue uma tendência mundial de 

saúde e amplia a possibilidade de escolha do consumidor, que 

visa alimentos saudáveis, saborosos e com preço acessível. 

Além disso, o kefir, comparativamente a outros leites 

fermentados já amplamente comercializados, possui um 

potencial probiótico superior. Dessa forma, a implementação do 

kefir e seus derivados, dentro do mercado de alimentos 

brasileiro, vai muito além da obtenção de lucro, podendo ser um 

meio simples e eficaz de promoção de saúde e popularização 

de novos alimentos funcionais para diversas faixas etárias e 

classes sociais. 
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RESUMO: O mosquito Aedes Aegypti é considerado vetor de 

diversas arboviroses, dentre elas a dengue, a febre amarela, 

o zika vírus, e o vírus da febre chikungunya. O controle desse 

vetor, com produtos biológicos ou químicos, ainda é a principal 

forma de conter a contaminação, sendo os inseticidas uma 

importante ferramenta nos programas de manejo integrado. O 

objetivo do presente trabalho foi comparar a atividade inseticida 

da Agave sisalana com a Agave híbrida 11648 contra o 

mosquito Aedes aegypti. Como método foi utilizado diferentes 

concentrações do extrato liofilizado das duas plantas por meio 

de dois protocolos de exposição, contato tarsal e contato 

corporal, sendo avaliadas contra o controle positivo e negativo 

no período de 24 horas e 48 horas. Os resultados mostram que 

a planta melhorada geneticamente possui maior atividade 

inseticida que a Agave sisalana.  
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O mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) pertence à 

família dos Culicidae (Knight e Stone, 1977), oriundo do Velho 

Mundo, provavelmente da região etiópica, mas descrito no Egito 

(Consoli e Oliveira, 1994). Admite-se que sua propagação pelo 

mundo começou entre os séculos XVII ao XIX, através das 

embarcações mercantes (Kyle e Harry 2008) e no Brasil, 

introduzida, provavelmente, durante o tráfego negreiro (Consoli 

e Oliveira, 1994). 

O Aedes aegypti é vetor de arboviroses, tais como: 

dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4), febre amarela 

urbana (FAU), febre Chikungunya e zika. Tal parâmetro é de 

alarde público devido ao fato de abranger as síndromes 

congênitas associadas às infecções dessas, como a 

microcefalia e Síndrome de Guillain-Barré, assolada pelo vírus 

zika. Estas doenças são transmitidas através da picada do 

mosquito fêmea, que pode se alimentar várias vezes em um 

ciclo gonotrófico, que é o período que vai de uma ovoposição a 

outra (Farjana e Tuno, 2013). Todavia, há outro meio de 

transmissão, chamado de vertical ou transovariana, que ocorre 

quando parte da prole de uma fêmea infectada nasce com o 

vírus, devido à invasão deste em todas as partes do corpo do 

mosquito (Consoli e Oliveira, 1994). 

No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico (Secretaria 

De Vigilância Em Saúde; Ministério Da Saúde, 2018), foram 

registrados 1.483.623 casos prováveis de dengue em 2016 e 

251.711 casos prováveis de dengue em 2017, doença esta que 

assola o país com os maiores registros referente ao vetor. Em 

paralelo, em 2016 foram registrados 216.207 casos prováveis 

de febre pelo vírus zika, e em 2017 17.594 casos suspeitos.  

Esta parcela de acontecimentos associados com os registros 
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gerais das consequências causadas pelo Aedes aegypti 

refletem em custos de R$ 2,3 bilhões em 2016 do Produto 

Interno Bruto (Teich, Arinelli e Fahham, 2017). Hoje há diversas 

linhas de pesquisas que buscam combater a doença na 

população por meio do combate do vírus ou vetor. Entretanto, 

apesar do desenvolvimento das vacinas e medicações que 

propiciariam uma inativação da patogenicidade do vírus nos 

humanos, é necessário, em paralelo, a ascensão de tecnologias 

que impeçam incialmente o transporte deste na sociedade, por 

meio do combate ao vetor. 

Em decorrência do crescimento desordenado das 

grandes cidades, a falta de estrutura das moradias, a 

precariedade no fornecimento de água e o destino inadequado 

do lixo, tornam cada vez mais difíceis o controle do Aedes 

aegypti. Outros fatores complicam o controle deste vetor, como 

o aumento no trânsito de pessoas e cargas entre países, além 

das mudanças climáticas, provocadas pelo aquecimento global. 

(Coelho, 2008). Visto isto, existe a necessidade de buscar e 

aprimorar novos métodos para o controle do vetor, para que 

haja uma redução da propagação do vírus na população e, em 

paralelo, uma diminuição dos gastos públicos referentes às 

ditas consequências. 

Diversas estratégias têm sido desenvolvidas como 

alternativas para o controle do A. aegypti, utilizando-se 

diferentes mecanismos de ação, tais como medidas sociais, 

monitoramento seletivo da infestação, dispersão de inseticidas, 

novos agentes de controle químico e biológico e procedimentos 

moleculares para controle populacional dos mosquitos, 

inclusive considerando-se combinações entre técnicas. Uma 

das principais estratégias para o controle do A. aegypti consiste 

na aplicação de um produto larvicida nos depósitos de água 
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contendo formas imaturas de mosquitos, que não possam ser 

eliminados mecanicamente. Os larvicidas mais utilizados no 

tratamento focal são temephós, Bacillus turinghiensis 

israelensis (BTI) e o metoprene. Esses três inseticidas são 

aprovados pela Organização Mundial da Saúde para uso em 

água de consumo humano, por suas características de 

inocuidade para os mamíferos em geral e para o homem. 

Apesar de amplamente difundidos e utilizados, são 

considerados potencialmente perigosos para os trabalhadores 

que manipulam esses produtos frequentemente (Brasil, 2001). 

Além dos problemas relacionados à toxicidade, o surgimento da 

resistência por parte do A. aegypti aos inseticidas químicos 

mais utilizados tem sido reportada por diversos autores (Luna, 

2004; Braga, 2007; Horta, 2011). 

Como uma alternativa de controle químico que muitas 

vezes se torna tóxico ao meio ambiente e ao homem, alguns 

compostos naturais, como óleos essenciais de plantas, têm sido 

investigados para serem utilizados como insetisidas (Zara, et al. 

2016).  

A utilização de plantas e seus derivados, como extratos ou 

óleos essenciais, vêm se tornando ferramenta fundamental em 

estudos que envolvem o controle biológico de insetos vetores 

de doenças, como o Aedes aegypti (Furtado, Lima, Neto, 

Bezerra, & Silva, 2005; Thongwat, L, & R., 2014; Nunes, 

Guimarães, Lacerd, Sandra, & Braga, 2014). Visto que, o 

manejo de inseticidas químicos comercializados, utilizados de 

forma excessiva e inadequada, trazem malefícios à sociedade 

e ao meio ambiente possibilitando, assim, o questionamento da 

sua utilização. 

A alta taxa de contaminação dos componente bióticos e 

abióticos, como as plantas, solo, água e organismos não alvos 
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dos inseticidas, afetam o equilibro ambiental (Mataqueiro, 

2002). Logo, o baixo custo de produção, a rápida degradação 

do produto orgânico no ambiente, a menor exposição do 

mesmo aos organismos não alvos e um curto período de tempo 

para o desenvolvimento de resistência, possibilitam, 

subsequentemente, o desenvolvimento de bioinseticidas 

idealizados como fundamentais para o combate de vetores de 

doenças (Buss & Park-Brown, 2002).  

O Brasil possui um alto potencial de recursos naturais para 

o desenvolvimento de inseticidas a partir da sua flora. Neste 

contexto, destaca-se a cultura da Agave sisalana, conhecida 

popularmente como sisal (Santos et al, 2011). A Agave é uma 

planta pertencente à classe das monocotiledôneas, série 

liliflórea, família Agavaceae, subfamília Agavoidea (Silva & 

Beltrão, 1999). O cultivo da Agave ocupa uma extensa área de 

solos pobres na região semiárida dos estados da Bahia, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, em áreas com escassa ou 

nenhuma alternativa para exploração de outras culturas (Santos 

et al, 2011).  

Os principais produtos oriundos da cultura da Agave são 

os fios biodegradáveis utilizados em artesanato, no 

enfardamento de forragens, cordas de várias utilidades, 

torcidos, terminais e cordéis. Essa planta também é utilizado na 

produção de estofos, pasta para indústria de celulose, produção 

de tequila, tapetes decorativos, biofertilizantes, ração animal, 

adubo orgânico e sacarias. As fibras podem ser utilizadas 

também na indústria automobilística, substituindo a fibra de 

vidro (Silveira, 2009).  

Apenas 3 a 5% do peso das folhas de sisal são 

aproveitados, o restante, chamado de resíduo de 

desfibramento, constituído em média por 15% de mucilagem ou 
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polpa, 1% de bucha (fibras curtas) e 81% de suco ou seiva 

clorofilada, são desprezados (Harrison, 1984). Neste contexto, 

uma alternativa economicamente sustentável para o pequeno 

produtor de sisal é o aproveitamento dos subprodutos do 

desfibramento, que representa mais de 90% da produção, 

podendo-se agregar valor econômico à cultura sisaleira e 

promovendo a inclusão social das comunidades que subsistem 

dessa cultura. O aproveitamento dos resíduos da Agave poderá 

diversificar os setores farmacêutico e agropecuário, pois no 

resíduo encontram-se saponinas, que apresentam atividades 

anti-inflamatória, antibacteriana e antiparasitária (Francis et al., 

2002; Nogueira et al., 2014). 

A Embrapa-Algodão em Campina Grande vem 

trabalhando no melhoramento genético da Agave, com o 

objetivo de tornar a planta resistente a pragas da agricultura, 

onde a partir de cruzamentos obteve linhagens desse gênero, 

uma delas é a 11648. Essa linhagem é resultado do cruzamento 

entre a Agave angustifolia e a Agave amaniensis. Nunes et al. 

(2013) descreveu a atividade larvicida da Agave sisalana contra 

o mosquito A. aegypti. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 

comparar a atividade inseticida do extrato liofilizado da Agave 

sisalana e da Agave híbrida 11648 contra o mosquito Aedes 

aegypti adulto.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Substâncias-teste:  

 

Extrato liofilizado da Agave híbrida 11648 e da A. sisalana. 

 

Os extratos liofilizados foram fornecidos pela Embrapa 

Algodão de Campina Grande. Os extratos brutos são obtidos 

por meio de moagem das folhas da A. sisalana e da A. híbrida 

em moinho manual até a completa extração da seiva clorofilada. 

Em seguida, os extratos são coados e acondicionados em 

recipientes de vidro, ao abrigo da luz e congelado. 

Posteriormente foi submetido à pressão negativa para retirada 

da água e obtendo assim os extratos liofilizados (Figura 1). Para 

os bioensaios, os extratos liofilizados foram reconstituídos em 

água destilada antes do início dos experimentos. Foi elaborada 

uma solução-mãe com concentração de 100mg/mL e a partir 

desta, foram diluídas as concentrações a serem testadas. 

Foram testadas as concentrações de 5, 10 e 20mg/mL da 

Agave híbrida 11648 e da Agave sisalana as concentrações de 

5, 10, 20 e 40mg/mL para o protocolo tarsal, e para o protocolo 

corporal foram testadas as concentrações de 5 e 10mg/mL da 

híbrida e de 1.25, 2.5, 5, 7.5 e 10 mg/mL da Agave sisalana. 
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Figura 1 – Extrato liofilizado de Agave sisalana. 

      
Fonte: acervo do LAPAVET. 

 

Obtenção dos mosquitos 

 

Os mosquitos adultos testados foram obtidos a partir dos 

ovos dos mosquitos já mantidos no Laboratório de 

Biotecnologia aplicada a Parasitas e Vetores (LAPAVET) da 

UFPB. Para a obtenção dos ovos, os mosquitos do laboratório 

foram alimentados 3 (três) vezes por semana com a utilização 

do camundongo swiss, Mus musculus (Linnaeus, 1758), 

aprovado pelo CEUA/UFPB com o número de protocolo 

029/2017. 

 

Ensaio de atividade adulticida 

 

A atividade adulticida foi avaliada através de testes de 

contato corporal e tarsal (Lucena, 2011). Para o teste de contato 

corporal os mosquitos foram anestesiados pelo frio e 

receberam, individualmente, 100 microlitros da solução nas 

concentrações teste de Agave híbrida e Agave sisalana. Após 

o contato com a substância teste os mosquitos foram colados 
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num copo descartável telado e observados por 48 horas para 

verificar a mortalidade. Para o teste de contato tarsal a solução 

nas concentrações de teste do extrato liofilizado de Agave 

híbrida e Agave sisalana foi embebida em um algodão e 

passada por toda a parede do copo telado, simulando a 

aplicação intradomiciliar de inseticida em paredes. Os 

mosquitos foram mantidos nos copos e observados por 48 

horas. Os ensaios foram realizados em ambiente com 

temperatura de 28 °C + 1 °C, com umidade relativa de 60 % + 

10 e fotoperíodo de 12 horas de claro e escuro. Em ambos os 

testes foram utilizados 15 mosquitos e os ensaios foram 

realizados em triplicata. No controle positivo os mosquitos 

foram expostos ao inseticida comercial Baygon® Multi Insetos 

(Praletrina 0.102%, D-Fenotrina 0.125%) e no controle negativo 

os mosquitos foram expostos apenas à água destilada. 

 

Análise estatística 

 

As análises estatísticas da mortalidade foram 

determinadas para cada bioensaio com o auxílio do programa 

GraphPad Prism versão 5.0 para Windows (GraphPad 

Software, San Diego, CA).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstra que o extrato liofilizado de 

Agave híbrida 11648 possui atividade adulticida frente ao 

mosquito Ae. aegypti, sendo seu efeito mais potente comparado 

aos resultados do contato com a Agave sisalana. Os resultados 

obtidos neste trabalho corroboram com resultados encontrados 

por Nunes et al. (2013) com a Agave sisalana, em que foi 
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observado que essa espécie tem atividade larvicida contra o 

vetor. 

 

Protocolo de contato tarsal 

 

Após vinte e quatro horas de exposição a Agave híbrida 

11648, não houve mortalidade dos mosquitos expostos a 

concentração de 5mg/mL. Porém, para as concentrações de 

10mg/mL e 20mg/mL houve uma mortalidade considerável, 

sendo respectivamente 22,2% e 28,8%. Houve diferença 

estatística em relação ao controle negativo, mas não entre as 

concentrações de 10 e 20 mg/mL (Figura 2). 

Figura 2 - Atividade adulticida (contato tarsal) da Agave 

híbrida 11648 após 24h. 

 
Entretando após 48 horas de contato tarsal (Figura 3), na 

concentração de 5mg/mL houve mortalidade de 26,6% e 51,1% 

para os mosquitos expostos a concentração de 10mg/mL. Já 

para a concentração de 20mg/mL foram 66,66%, sendo valores 

mais expressivos comparando a mortalidade observada 
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anteriormente no período de 24 horas. No controle negativo 

(CN) após quarenta e oito horas houve 7,4% de mortalidade, já 

no controle positivo (CP) atingiu o total dos mosquitos expostos 

ao inseticida comercial. 

Figura 3 - Atividade adulticida (contato tarsal) da 

Agave híbrida após 48h. 

  
Já os testes de contato tarsal com o extrato da Agave 

sisalana, os resultados obtidos foram expressivos apenas após 

48 horas de contato e correlacionados percentualmente a uma 

respectiva taxa de mortalidade. Observando os resutados nas 

colunas da Figura 4, verificou-se que a concentração de 

5mg/mL corresponde a uma taxa 4,4% do número total de 

mosquitos expostos a concentração; 10mg/mL a uma taxa de 

17,7%; 20mg/mL a uma taxa de 40%; 40 mg/mL a uma taxa de 

60%; Controle positivo (CP) uma taxa de 95,5% e controle 

negativo (CN) a uma taxa de 3,6%.  
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Figura 4 - Atividade adulticida (contato tarsal) da 

Agave sisalana após 48h. 

 
 

Protocolo de contato corporal 

 

Com a exposição de contato corporal ao extrato 

liofilizado da Agave híbrida 11648 os números foram mais 

expressivos, em vinte e quatro horas após o contato corporal a 

mortalidade na concentração de 5mg/mL foi de 53,33% e na 

concentração de 10mg/mL foi de 68,86%. Os valores 

observados na concentração de 10mg/mL (Figura 5), foram 

muito superiores ao dobro dessa concentração (20mg/mL) em 

quarenta e oito horas do contato tarsal, por esta razão não 

foram realizadas as análises do contato corporal em 

concentrações superiores. Após quarenta e oito horas do 

contato corporal com a substância em concentrações de 

5mg/mL e 10mg/mL tiveram cerca de 91,13% e 95,53% 

respectivamente. 

Atividade adulticida (contato tarsal) da
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5,
0

10
,0

20
,0

40
,0 C

P
C
N

0

5

10

15

*

*

*

Concentração mg/mL

M
o

rt
e

s
 (

n
)



MELHORAMENTO GENÉTICO DA Agave CONTRIBUI NA ATIVIDADE 
INSETICIDA CONTRA O Aedes aegypti? 

272 
 

Figura 5 - Atividade adulticida da Agave híbrida 

(contato corporal) após 24h. 

 
Os valores para as concentrações de Agave híbrida 

observados após 48 horas nesse protocolo estão muito 

próximos do controle positivo onde a mortalidade foi de 100%. 

No controle negativo não houve mortalidade. A relação da 

mortalidade entre as concentrações está evidenciada na Figura 

6. Por ter uma ação direta com este protocolo, uma 

concentração menor obteve uma mortalidade superior ao dobro 

da concentração no contato tarsal por ser um protocolo de ação 

indireta. 

 Os resultados obtidos com os mosquitos expostos a Agave 

sisalana após 48 horas de contato (Figura 7), verificou-se que 

a concentração de 1,25mg/mL corresponde a uma taxa 6,6 % 

do número total de mosquitos submetidos na concentração; 

2,5mg/mL a uma taxa de 16,6%; 5mg/mL a uma taxa de 46,6%; 

7,5mg/ml a uma taxa de 76,6mg/mL e   10mg/mL uma taxa de 

100%; CP a uma taxa de 100% e o controle negativo (CN) a 

uma taxa de 3,3%. 
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Figura 5 - Atividade adulticida da Agave híbrida (contato 

corporal) após 48 h. 

 
Figura 6 - Atividade adulticida da Agave sisalana (contato 

corporal) após 48 h. 
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CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho trouxe uma perspectiva de que a 

Agave tem efeito inseticida contra a forma alada do mosquito 

Aedes aegypti, em que a Agave híbrida 11648 demonstrou 

mortalidade expressiva e em menor tempo que a Agave 

sisalana. Estes resultados apresentam um avanço na 

tecnologia e desenvolvimento dos inseticidas baseados em 

produtos naturais, pois possibilita o aumento do 

reconhecimento e a valorização cultural do respectivo produto, 

além de promover a diminuição do impacto ambiental, antes 

acometido pelos produtos químicos comercializados. O avanço 

e a continuação dos estudos que correlacionam o sisal notório, 

devido aos resultados apresentados, objetivando o 

melhoramento do potencial bioinseticida apresentado.  

Portanto por meio dos dados encontrados e analisados 

podemos considerar que o extrato da Agave 11648 (híbrida) e 

da Agave sisalana são bioinseticidas contra o mosquito Aedes 

aegypti e não necessitam de altas concentrações para obter o 

efeito letal contra o inseto; podem ser alvos de estudos de 

repelência e toxidade, potencialmente rentável por ser o extrato 

um subproduto da produção sisaleira e geralmente ser 

desperdiçado. Faz-se necessário mais estudos nessa área por 

ser o Ae. aegypti um vetor de várias doenças emergentes. 
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RESUMO: Os ácidos graxos poli-insaturados do ômega 3 
presentes principalmente em peixes e que quando consumidos 
são metabolizados endogenamente a partir dos macrófagos em 
ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexanoenóico 
(DHA) no qual produzirão os mediadores lipídicos pro-solventes 
bioativo (SPMs), dentre eles a maresina 1 (MaR1). A MaR1 tem 
demonstrado ser capaz de reduzir os níveis de citocinas pró-
inflamatória, mostrando assim possuir atividade anti-
inflamatória, analgésica e pró-resolutiva. Diante dos efeitos 
benéficos da MaR1, faz se necessário a busca de patentes 
visando futuramente o desenvolvimento de novas alternativas 
terapêuticas associadas à inflamação. Nesta prospecção 
objetivou realizar um levantamento a respeito dos depósitos de 
patentes nos bancos de dados WIPO, EPO, INPI e USPTO, 
respectivamente, utilizando como palavras-chave “maresin 1” e 
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maresin 1 and inflammation”. Observou-se que a WIPO 
apresentou-se com 123 depósitos de patentes, sendo uma das 
maiores detentoras destas, logo atrás a USPTO com apenas 7. 
Com relação ao país, o EUA possui o maior número de patentes 
com 57 nas duas bases, WIPO e USPTO. Quando analisada 
sobre a classificação nas duas bases,  observou-se que 
estavam mais associadas a CIP A61 ligada a ciência médica ou 
veterinária. Observou-se que nos últimos anos houve um 
aumento no número de depósitos com relação sua atividade 
anti-inflamatória, mostrando assim que futuramente possam 
auxiliar no desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas 
para diversas doenças inflamatórias. 
Palavras-Chave: Inflamação. Patentes. Ômega 3 
 

INTRODUÇÃO  

 

Os ácidos graxos poliinsaturados do ômega 3, 

conhecidos também como ácido α-linolênico, presente 

principalmente em animais marinhos como o atum, sardinha, 

bacalhau e arenque, apresenta 18 carbonos e três duplas 

ligações. Este por sua vez é convertido endogenamente em 

ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexanoenóico 

(DHA), onde estes apresentam um papel importante no 

metabolismo corporal (BENTO et al, 2011). Os mediadores 

lipídicos pró-solventes bioativos (SPMs) derivados do EPA e 

DHA, como as resolvinas, protectinas e maresinas, 

desempenham um papel ativo na resolução da inflamação e 

têm sido apontados como potenciais agentes farmacológicos 

para doenças inflamatórias agudas e crônicas (SERHAM et al, 

2012).  

Uma dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados tem 

demonstrado um aumento da expectativa de vida, benefícios ao 
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sistema cardiovascular, e posteriormente um estudo mostrou 

que pacientes com dieta rica em óleo de peixe apresentou uma 

melhora clínica na colite ulcerativa (ASLAN, 1992). Um estudo 

mostrou que os peixes da costa brasileira, dentre eles o atum, 

bonito, olho de boi e file mostrava níveis elevados de DHA 

superiores aos teores de EPA. Porém os níveis de EPA foram 

superiores no file de bonito e atum, já a sardinha e o bonito 

apresentaram os níveis de altos de DHA e EPA em filés, sendo 

esta uma ótima fonte de ácidos, principalmente a sardinha por 

possuir uma fácil acessibilidade e baixo custo (VISENTAINER 

et al., 2000). 

A maresina 1 (mediadores de macrófagos na resolução 

da inflamação - MaR1) é uma classe recém-descoberta de 

mediadores lipídicos sintetizados por macrófagos utilizando o 

ácido docosahexanoenóico que é convertido através de reação 

de 14-lipoxigenação em intermediários 14S-HpDHA, 

culminando com a produção do ácido 7,14-dihidroxidocosa 

4Z,8,10,12,16Z,19Z-hexaenóico, tem apresentado atividade 

anti-inflamatória, analgésica e pró-resolutiva (DALLI, 2012; 

MARCON et al., 2013). 

A MaR-1 apresenta na literatura diversos efeitos anti-

inflamatórios em várias doenças, portanto um estudo avaliou 

sua atividade na inflamação da pele induzida por imiquimod, 

onde sugeriram pelos resultados que essa molécula pode ser 

um novo agente terapêutico para a psoríase e outras doenças 

inflamatórias cutâneas mediadas pela IL-17 (SAITO-SASAKI et 

al., 2018) 

Com relação às propriedades farmacológicas, a MaR1 se 

mostra uma forte candidata na ação antinociceptiva, sendo 

recentemente identificada como mediador pró-resolução, sendo 
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capaz de reduzir a dor crônica em modelo de cor neuropática 

com a ligadura do nervo espinhal em ratos (SNL), regulando a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias e atividades gliais (GAO 

et al., 2018). De acordo com os achados na literatura das 

diversas propriedades da MaR-1, um estudo objetivou 

investigar e descrever os efeitos e mecanismos dessa molécula 

na sobrevida e inflamação de células do ligamento periodontal 

humano, onde observaram efeitos benéficos da MaR1 aliviando 

a inflamação celular, po meio da ativação da autofagia 

dependente da via glicogênio sintase-quinase-3β / β-catenina 

(DU, LI e LIU, 2018). 

A MaR1 foi capaz de reverter a autofagia nos 

hepatócitos, reduzir os níveis de triglicerídeos, além de 

promover a ativação da AMPK por fosforilação em 

camundongos obesos induzidos por dieta (LAIGLESIA et al., 

2018), além disso foi eficaz em reduzir os níveis de citocinas 

pró-inflamatórias IL-6, IL-8, TNF-α e IL-1β. Em modelo 

experimental de colite a MaR1 foi capaz de reduzir a lesão no 

cólon, inibir a expressão de mediadores inflamatórios e reduzir 

a ativação do NF-kB, além de promover o aumento de 

macrófagos M2 associados à homeostase da inflamação 

(DALLI, 2012) e inibir o receptor TRPV1, expresso em 

neurônios sensoriais primários e que desempenham um papel 

importante na mediação da dor térmica e hiperalgesia ao calor 

após a lesão (SERHAN et al, 2012). 

Tendo em vista os efeitos benéficos da MaR1 em 

doenças inflamatórias, bem como seu papel na redução de 

citocinas pró-inflamatórias, atividade analgésica e pró-

resolutiva o objetivo deste trabalho foi realizar um resgate 

bibliográfico acerca de documentos de patentes depositadas a 



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA MARESINA 1, UM MEDIADOR LIPÍDICO 
DERIVADO DO ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO DO ÔMEGA 3, NO 

PROCESSO INFLAMATÓRIO. 

281 
 

respeito de tecnologias desenvolvidas com a molécula em 

questão nos principais bancos de depósito, a afim de analisar o 

estado da arte sobre o assunto e nortear os estudos a serem 

feitos,  com o intuito de  auxiliar  no desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas de grande relevância para a ciência e 

indústria farmacêutica. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada por meio de um levantamento 

de dados tecnológicos a partir do pedido de depósitos de 

patentes nos bancos de dados: European Patent Office (EPO), 

World Intellectual Property Organization (WIPO), USPTO 

(United States Patent and Trademark Office), e o banco de 

dados nacional, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI). O levantamento foi realizado em novembro de 2018, 

investigando todos os documentos de patentes disponíveis para 

consulta até a data de realização do trabalho (20/11/2018). 

As pesquisas foram realizadas utilizando como palavras-

chave o termo “maresin 1 and inflammation” e “maresin 1” em 

todas as bases citadas,  afim de avaliar o avanço tecnológico 

levando em consideração o ano, o país e a classificação 

internacional de patentes (CIP). 
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Figura 01. Fluxograma explicando a execução da pesquisa do 

trabalho. WIPO – World Intellectual Property Organization, EPO – 

European Patent Office, INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

USTPO – United States Patent and Trademark Office. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos bancos de dados pesquisados, 

encontramos vários trabalhos relacionados com suas atividades 

terapêuticas, com o uso do ácido eicosapentaenoico, ácidos 

graxos ômega do 3, 17-HDHA E 18-HEPE atuando de forma 

efetiva em tratamentos de doenças inflamatórias, neuronais, 

obtendo ação antinociceptiva, bem como prevenção da 

reincidiva de problemas gastrointestinais. Além disso, seu uso 

tópico em tratamento de inflamações na pele, atuando também 

no melhoramento de doenças imunes e neurodegenerativas.  
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Observou-se também a utilização dessa molécula como 

uma forte alternativa em diversas atividades farmacológicas 

como em tratamentos ou prevenções de distúrbios 

inflamatórios, avaliando a administração da mesma em 

quantidades terapeuticamente eficazes, como um mimético 

resolvina na linha de composições e métodos para resolução 

da inflamação. Observou-se também dentre suas atividades, a 

utilização do ácido eicosapentaenóico de forma de ácido graxo 

livre altamente purificada (EPA-FFA) para diminuir os níveis de 

calprotectina fecal, reduzindo o risco de recaída clínica em 

pacientes com colite ulcerativa. 

Os resultados que foram obtidos nesta prospecção 

tecnológica estão relacionados aos depósitos de patentes, 

considerando o país, ano e Classificação Internacional de 

Patentes (CIP). A partir das bases de dados utilizando as 

palavras-chaves foram encontrados os seguintes resultados 

(Figura 2), totalizando 327 depósitos de patentes de 2008 a 

2018. Sendo a WIPO uma das maiores detentoras de patentes 

com 311, logo atrás a USPTO com 7, EPO com 2 e INPI sem 

nenhum depósito. Quando analisada apenas “maresin 1 and 

inflammation” como foco do trabalho, foi detectado apenas 123 

patentes. 
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Figura 2. – Bases de dados consultadas e quantidades de 

depósitos de patentes encontradas. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Figura 3. – Resultados encontrados na busca por "maresin 1" 

e "maresin 1 and inflammation" na base de patentes WIPO, 

quanto aos países de depósitos das patentes. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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apresentaram sendo um dos maiores detentores de patentes, 

sendo 52 e 46, respectivamente, com depósitos a partir de 2010 

até 2018 (Figura 3). O EUA apresentou maior número em 

decorrência de ser um país bem desenvolvido e devido os altos 

níveis de investimento em pesquisa diferente dos demais 

países. Além disso, vale destacar os pedidos de depósito de 

patentes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

(PCT) (Figura 3), o qual simplifica e reduz o custo inicial nos 

procedimentos de pedidos de patente nos países membros. 
 

Figura 4. Resultados obtidos quanto aos anos de depósitos de 

patentes no banco de dados da WIPO. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A figura 4 mostra o número de patentes depositadas em 

cada ano no banco de dados da WIPO desde 2010 a 2018. 

Mostrando que houve um aumento do número de patentes 

depositadas desde o ano de 2014, sendo o ano de 2016 e 2018 

com 26 depósitos cada, caracterizando-os como os anos com 

o maior número de patentes. 
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Quando analisada a Classificação Internacional de 

Patentes (CIP), observou-se que a maioria dos depósitos eram 

classificados como A61 (saúde, resguardo de vidas, ciência 

médica ou veterinária e higiene), sendo de ciência médica ou 

veterinária. Contudo, a A61K representa 41%, sendo relativo a 

preparações para fins médicos, odontológicos ou para uso 

doméstico, já a A61P apresentou 18%, associado à atividade 

terapêutica de preparações medicinais. A C07C possui 9%, 

usado atribuídos a compostos acíclicos ou carboxílicos (Figura 

5).  

Figura 5. Resultados do CIP para a busca de “maresin 1 and 

inflammation” no WIPO. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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documentos de patentes sejam enquadrados em classificações 

diversas, apontando, assim, diferentes aplicações da tecnologia 

a ser protegida em diferentes áreas.    

Com relação aos dados dos depositores foi observado 

que o maior número de publicação na base de dados 

internacional WIPO era pertencente ao Charles N. Sherman (A), 

contendo 40% dos depósitos no total (Figura 6). Sendo assim 

esse gráfico mostra que os níveis de depósito estão associados 

mais a pessoas físicas do que empresas. 

 

Figura 6. Resultados obtidos quanto à pesquisa pelos 

inventores de patentes na base de dados WIPO. (A) Charles N. 

Sherman, (B) Bruce A. Freeman, (C) Donald F. Collins, (D) Fernando Moreno 

Egea, (E) Francisco J. Schopfer, (F) Nadine A. Pernodet, (G) Rong Yang, 

(H) Sidney L. Weiss. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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patentes foi o Hospital de Brighan e Mulheres, Inc., com 35% 

(Figura 7). 

 

Figura 7.  Resultados obtidos a partir da busca dos requerentes 

na base de dados internacional WIPO. (A) Hospital de Brighan 

e Mulheres, INC, (B) ELC Management LCC, (C) Ocular 

Technologies Sarl, (D) Solutex na LCC, (E) Universidade da 

Califórnia, (F) Teknonologian Tutkimuskeskus VTT. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Na base de dados da USPTO foram encontrados apenas 

7 depósitos de patentes referente a busca por  maresin 1 e 

maresin 1 and inflammation, sendo os Estados Unidos detentor 

de todas estas, mais uma vez reforçando a ideia de que os EUA 

representa um país com alto grau de investimento em pesquisa. 

Observou-se que, na base de dados americana USPTO, 

com relação aos anos de depósitos, o ano de 2017 foi o ano 

com maior numero de depósitos, diferente da base de dados 

internacional WIPO, que apresentou um aumento nos depósitos 

nos anos de 2016 e 2018 (Figura 8). 
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Figura 8. Resultados da busca dos depósitos durante os anos 

realizados na base da USPTO. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Quando pesquisados sobre a classificação na base de 

dados do USPTO foi observado que todas as 7 patentes 

apresentavam classificação A61K, e que a C07C e C07D se 

apresentava em 5 delas, sendo atribuídos a compostos 

acíclicos ou carboxílicos e composto heterocíclico, 

respectivamente (Figura 9). 
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Figura 9. Resultados obtidos a partir da busca pela 

classificação no banco de dados da USPTO. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Com relação às publicações da base de dados europeia 

EPO, foi encontrado apenas 2 publicações quando pesquisadas 

sobre “maresin 1” e nenhuma para “maresin 1 and 

inflammation” não encontrou nenhum depósito. Já na base de 

dados brasileira INPI não foi encontrada nenhum resultado para 

nenhum depósito quanto às palavras-chave pesquisadas 

(Tabela 1),  
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Tabela 1. Resultados obtidos nas bases de dados EPO e INPI. 

 

BASES  maresin 1 maresin 1 and inflammation 

EPO  2 0 

INPI  0 0 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A prospecção tecnológica realizada mostrou que existe 

um número de patentes relativamente bom relacionada às 

palavras-chave “maresin 1 and inflammation”, sendo estas 

associadas principalmente a sua ação anti-inflamatória, 

podendo ser capaz de reduzir os níveis de diversos mediadores 

inflamatórios e auxiliar na resolução de diversas doenças. 

Isso afirma que nos últimos anos houve um aumento no 

número de depósitos de patentes e que os países mais 

desenvolvidos são os maiores detentores destas, mostrando 

assim que estes possuem um maior apoio e incentivo financeiro 

na pesquisa científica e tecnológica. Por meio da análise dos 

dados apresentados, nota-se domínio dos Estados Unidos em 

relação aos pedidos de patentes referentes ao termo “maresin”, 

no qual apresentam diversas áreas temáticas, com destaque 

para formulações farmacêuticas com finalidade terapêutica, 

produtos alimentícios e aplicações industriais na área 

cosmética. 
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Com base nas patentes pesquisadas e em seus níveis 

de CIP mostra que elas estão mais associadas à ciência médica 

ou veterinária, e a área química, mostrando que sua aplicação 

pode ajudar futuramente no desenvolvimento de terapias que 

possam reverter ou diminuir o processo inflamatório em 

diversas doenças.  

É importante salientar que o Brasil não possui pedidos 

de depósito de patentes referente aos termos utilizados. Talvez 

esse panorama se deva ao fato de que as universidades 

brasileiras, que ainda continuam sendo os principais centros de 

pesquisa e inovação em todo o mundo, estão limitadas ao 

princípio da publicação, seguindo o lema "publish or perish” 

(“publicar ou perecer”), bastante comum nas universidades 

norte americana e bastante difundida em todo o mundo, que 

tem como foco principal gerar conhecimento científico e formar 

recursos humanos qualificados para a sociedade.  
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RESUMO: A diarreaia que é uma doença gastrointestinal que 

tem como principal característica uma rápida passagem do 

conteúdo gástrico através do intestino, o que leva o indivíduo a 

à perda de água e eletrólitos e consequente desidratação.  A 

reposição de líquido mais comum é o uso da solução oral de 

reidratação (SRO) e uso de loperamida, entretanto  seu uso 

pode causar um quadro grave de bacteremia seguido de sepse 

e até mesmo óbito. Atualmente, não existe tratamento 

farmacológico eficaz para diarreia, por isso a importância da 

busca de alternativas terapêuticas para o tratamento dessa 

doença. Com isso o objetivo dessa prospecção foi realizar uma 

pesquisa sobre as atividades biológicas já descritas do 

Aceturato de Diminazeno com especial enfoque para agentes 
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antidiarreicos.  A prospecção realizada através de pesquisas de 

depósitos de patentes nas bases USPTO, EPO, WIPO e INPI, 

com o uso de palavras- chave e operadores boleanos. Dessa 

forma, verificou-se nas bases de dados internacionais de 

patentes o número de documentos referentes ao uso do 

Aceturato de Diminazeno em diversas áreas temáticas, com 

destaque para indústria farmacêutica porém com número 

relativamente baixo de documentos no que se refere à 

descrição de eventual ação antidiarreica do Aceturato de 

Diminazeno, o que reforça o caráter inovador das pesquisas 

que envolvem o uso desse composto enquanto agente 

antidiarreico. 

 

Palavras-chave: Aceturaro de Diminazeno. Diarreia 

Desordens Gastrintestinais . 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há mais de 60 anos, o Aceturato de Diminazeno (DIME) 

é utilizado como tratamento da tripanossomíase animal. A 

droga foi introduzida pela primeira vez no mercado como um 

tripanossomicida e babesicida para o gado. Por causa do seu 

índice terapêutico elevado e baixa incidência de resistência em 

comparação com outros compostos, tornou-se o agente 

terapêutico mais comumente utilizado para a tripanossomíase 

no gado. Sua composição química é formada basicamente por 

uma diamidina aromática com duas porções aminofenil ligados 

por uma ponte de triazeno (PEREGRINE; MAMMAN, 1993) 

Recentemente, vários estudos têm demonstrado que o 

Diminazeno é responsável por interferir em vários processos 
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fisiológicos no organismo de roedores. A utilização desse 

composto está atrelada a possível ativação da Enzima 

Conversora de Angiotensina II (ECA II). A ECA II metaboliza a 

Angiotensina II (Ang II) em um metabólito denominado Ang-(1-

7) regulando assim, alguns efeitos deletérios da via Ang II/ AT1. 

(VELKOSKA et al., 2015) 

 Pesquisas recentes demonstraram que a administração 

do Aceturato de Diminazeno previne crises crônicas de 

hipertensão pulmonar em modelos experimentais (SHENOY et 

al, 2013). Além disso, o DIME também demonstrou possuir 

efeitos protetores em diferentes condições fisiológicas, 

incluindo acidente vascular cerebral isquêmico, glaucoma 

(KURIAKOSE; UZONNA, 2014) e úlcera gástrica (SOUZA et al, 

2016). 

Dessa forma, considerando os efeitos moduladores do 

Dime já descritos na literatura e focalizando seu possível 

potencial protetor do trato-gastrintestinal, tem-se o seu uso 

enquanto agente antidiarreico, porém ainda pendente de 

confirmação científica. Neste sentido, estudos que busquem 

afirmar tal propriedade antidiarreica do referido composto 

estariam contribuindo para o campo da ciência em geral e da 

saúde pública, considerando que a diarreia, por muitas 

décadas, tem sido reconhecida como uma das principais 

causas de morte, especialmente entre as populações 

socioeconomicamente desfavorecidas em países em 

desenvolvimento (GUTIERREZ et al, 2008). 

Entre as manifestações clínicas mais frequentes 

relacionadas com doenças gastrointestinais está a diarreia, (XU 

et al, 2013).  Que é uma doença gastrointestinal que tem como 

principal característica uma rápida passagem do conteúdo 
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gástrico através do intestino, gerando assim um aumento no 

número de evacuações, três ou mais vezes por dia, bem como 

aumento da fluidez das fezes, tendo eventualmente a presença 

de sangue e muco, além de ser acompanhada pelo aumento da 

secreção e diminuição da absorção de fluido intestinal, o que 

leva o indivíduo a à perda de água e eletrólitos e consequente 

desidratação (DAS et al., 2018) Muitos fatores podem ser 

relacionados com o aparecimento da diarreia, incluindo agentes 

infecciosos, toxinas, distúrbios funcionais intestinais, má 

absorção de nutrientes, doenças inflamatórias intestinais e 

medicamentos (RIDDLE et al., 2017) 

Dentre as mais severas diarreias são as diarreias 

secretórias que podem levar o paciente a óbito ( BRANDT et al., 

2017). Dentre elas estão as que são causadas pelo 

Vibriocholerae cepas O1 e O1.39 e pela Escherichia coli 

enterotoxigênica (ETEC), na qual se observa extensa perda de 

líquidos, com mínima ou nula formação de massa fecal, sendo 

denominada como “água de arroz” (KANUNGO et al., 2010; 

BENNETT; DOLIN; BLASER, 2015). A cólera, causada pela 

bactéria Vibrio cholerae, representa ainda é uma das maiores 

causas de morbidade e mortalidade nas regiões tropicais (DI 

JOHN et al., 2017). A toxina da cólera parece funcionar 

estimulando a secreção transepitelial de cloro pelas células da 

cripta, aumentando desse modo, a secreção de fluido por seu 

efeito osmótico (Yamasaki et al., 2017.). Dados recentes da 

OMS mostram que globalmente, a incidência de cólera vem 

aumentando, fazendo com que esta continue sendo um grave 

problema de saúde pública entre populações de países em 

desenvolvimento. Em 2012, 49% dos casos que foram 
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relatados ocorreram nas Américas, maior parte no Haiti 

(DAVIES  et al., 2017). 

Na fisiopatologia da coléra os canais de cloreto serão 

fosforilados que estão na membrana celular, ativando-os e 

mantendo persistente a liberação de íons cloreto para o lúmen 

intestinal, ao mesmo tempo em que a célula também passa a 

liberar H2O, já que existe a ineficiência das bombas de efluxo 

em captar sódio para manter o equilíbrio osmótico no meio 

intracelular, fazendo com que um portador da doenças perca 

em média 2 litros de líquidos por dia (BASU; 

MUKHOPADHYAY, 2014). 

A desidratação é comum muito nos casos de diarreia, 

visto que a reposição de líquidos é uma das poucas alternativas 

terapêuticas e de baixo custo para os afetados. A reposição de 

líquido mais comum é o uso da solução oral de reidratação 

(SRO), que é preparada com água filtrada e sais minerais e 

glicose, para efeito rápido sobre líquidos e eletrólitos perdidos 

(CARMO et al., 2012). Contudo, a reposição de líquidos não é 

considerada um medicamento, visto que não atua por nenhuma 

via farmacológica conhecida, servindo apenas como  agente 

paliativo. 

A terapia apropriada utilizada na gestão clínicada diarreia 

inclui reidratação oral e terapia Os antibióticos que são 

utilizados como antidiarreico podem, por vezes, provocar 

efeitos adversos e vários micro-organismos tendem a 

desenvolver resistência a eles. (BENNETT et al., 2015). O 

medicamento mais utilizado para diarreias de causas 

desconhecidasé a loperamida, que é um agonista opióide que 

atua por meio da redução do peristaltismo e consequentemente 

redução do trânsito intestinal, aumentando a permanência das 



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO ACETURATO DE DIMINAZENO, UM 
ATIVADOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA II, FRENTE A 

DISTÚRBIOS DIARREICOS 

299 
 

fezes no interior do intestino, influenciando diretamente na 

absorção de fluidos. Entretanto em pacientes que apresentam 

quadro diarréico causado por micro-organismos, a permanência 

destes no trato gastrointestinal pode causar um quadro grave 

de bacteremia seguido de sepse e até mesmo óbito (MIKI et al., 

2017). 

Atualmente, não existe tratamento farmacológico eficaz 

para diarreia e o tratamento disponível não é específico, tendo 

apenas ação paliativa à redução do desconforto, desidratação 

e inconveniência causada pelas evacuações frequentes .Por 

isso a busca por alternativas terapêuticas que possam ser 

capazes de sanar as doenças diarreicas e principalmente com 

menores efeitos colaterais, haja visto a inespecificidade da 

terapêutica atual.  

Nesse sentido a realização de prospecção tecnológica, 

que patentes que mostrem as propriedades já descritas do 

composto Aceturato de Diminazeno, com um especial enfoque 

na sua atividade antidiarreica, representam uma ferramenta 

bastante útil, já que se constituem como meios sistemáticos de 

disponibilização de informações científicas que assumem um 

importante papel de informação de base para orientação no 

desenvolvimento de novas tecnologias, visando uma melhor 

qualidade de produtos, de serviços e de vida (MACHADO et al, 

2014).  

Nesse contexto, o referido estudo objetiva-se realizar 

uma pesquisa sobre as atividades biológicas já descritas do 

Aceturato de Diminazeno com especial enfoque para eventuais 

aplicações destas substâncias enquanto agentes antidiarreicos, 

realizando uma busca nos pedidos de patente em nível nacional 

e internacional.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O referido estudo foi realizado tendo como base um 

levantamento de pedidos de patentes depositados nos 

principais bancos de dados: european patent office (epo), world 

intellectual property organization (wipo), united states patent 

and trademark office (uspto) e no banco de dados do instituto 

nacional de propriedade industrial (inpi) do brasil. O 

levantamento foi realizado em novembro de 2018, sendo 

investigados  todos os documentos de patentes disponíveis 

para consulta até a data de realização da referida pesquisa 

(10/11/2018 ). As pesquisas foram realizadas utilizando como 

palavras- chave o termo aceturato de diminazeno sozinho ou 

combinado com o termo diarreia (tabela 1), juntamente com o 

operador boleano “and”, eventualmente associando-se os 

termos com o uso de aspas ou parênteses. Foram considerados 

válidos os documentos que apresentassem esses termos no 

resumo e/ou título. 

 

Tabela 1- Base de dados consultadas e palavras-chave usadas 

nas bases de patentes 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos na presente prospecção 

tecnológica referem-se a todos os depósitos de patentes 

efetuados sobre o tema em questão, considerando-se, 

quanto aos depósitos de patentes, o país e o ano de 

depósito como também a Classificação Internacional de 

Patentes (CIP). 

A busca na base de dados USPTO detectou 27 

resultados de documentos de patentes abrangendo o 

termo “Diminazene Aceturate” e 21729 documentos 

associados  ao termo “diarreia”. (Figura 1) 

 

Figura 1. Resultados obtidos para a busca pelo termo  

“Diminazene Aceturate” na base de patentes USPTO 

quanto aos anos de ocorrência dos depósitos dos 

pedidos de patente.  

 
Fonte: autoria própria 

Podemos observar pelo resultado obtido nessa 

base de dados que referido composto é bem antigo, 

usado desde a década de 80, e a maioria das patentes 



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO ACETURATO DE DIMINAZENO, UM 
ATIVADOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA II, FRENTE A 

DISTÚRBIOS DIARREICOS 

302 
 

refere-se a sua atividade antiparasitária somente nos 

últimos anos vem sendo observada uma mudança nos 

padrões das patentes que agora abragem também 

composições com formulações anti-inflamatorias 

analgésicas e  anticancerígenas. 

 No entanto, quando foi realizado a associação 

dos dois termos a busca não retornou resultados. O que 

reforça a inovação tecnológica no uso desse compostos 

para tratamento de tal enfermidade. Quando observado 

a nação de origem das patentes associados ao termo 

“Diminazene Aceturate”, verificou-se que os Estados 

Unidos é o maior detentor com 17 pedidos de depósito, 

seguido do Reino Unido com dois, além de um pedido 

de depósito no Japão, Alemanha, Itália e Israel (Figura 

2). Analisando a distribuição de patentes na base de 

dados, verificou-se um aumento no número de 

depósitos a partir do ano de 2009, demonstrando um 

avanço nos estudos e nos investimentos em pesquisa 

com relação a esse material nos últimos anos. 
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Figura 2– Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Diminazene Aceturate” na base USPTO, quanto aos 

países de depósito dos pedidos em função das 

quantidades de patentes. 

 

Fonte: autoria própria 

Na base de dados EPO foram encontradas 10 documentos de 

patentes para o termo “Diminazene Aceturate”. Na busca por 

pedidos de depósito de patentes envolvendo o termo por país, 

foi possível observar que China totalizou 90% dos pedidos de 

depósitos realizados, seguidos do Japão e França. Além disso, 

foram significativos os pedidos de depósito de patentes do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) (Figura 

3), o qual simplifica e reduz o custo inicial nos procedimentos 

de pedidos de patente nos países membros. A busca para os 

termos Diminazene Aceturate e diarrhea não retornou 

resultados. 
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Figura 3 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Diminazene Aceturate” na base EPO, quanto aos 

países de depósito dos pedidos em função das 

quantidades de patentes. 

 

Fonte: autoria própria 

 

A busca na base de dados WIPO, no que se refere aos 

documentos de patentes já depositados envolvendo o tema em 

questão, retornou 186 resultados envolvendo o termo 

“Diminazene Aceturate”. Deve-se observar, contudo, que tais 

resultados referem-se, em sua grande maioria, à proteção de 

métodos analíticos, bem como sua utilização como fármaco 

trinapossomicida em animais de grande porte. Esses pedidos 

foram registrados, em maior número na China (40,01%) e nos 

Estados Unidos (30,28%) a partir do ano de 1980, sendo 

predominantemente segundo as seguintes categorias da CIP: 

A61 (saúde, resguardo de vidas, ciência médica ou veterinária 
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e higiene). No entanto, vale a pena ressaltar que a associação 

dos termos “Diminazene Aceturate” e “diarrhea” não retornaram 

resultados (Figura 4).                                                                                           

Figura 4 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Diminazene Aceturate” na base WIPO, quanto aos países de 

depósito dos pedidos em função das quantidades de patentes.

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A busca realizada na base de patentes nacionais do INPI 

apresentou como resultado um total de 122 depósitos para o 

termo “diarreia”, nos quais tinham como objetivo a proteção de 

formulações para novos fármacos, preparações de vacinas, 

além de outras aplicações farmacológicas. Nessa busca, ainda 

é possível salientar que não foram encontrados depósitos de 

patentes quando utilizado o termo “Aceturato de Diminazeno”. 

A busca realizada para a combinação dos termos “Aceturato de 

Diminazeno” e “diarreia” não retornou nenhum resultado.  

Com relação ao tipo de depositor, podemos constatar 

que que as empresas, pelo fato do Diminazeno já ser um 
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medicamento comercializado possuiem o maior número de 

depósitos de patentes do medicamento, logo em seguida estão 

os inventores individuais e com menor número de depósitos de 

patentes estão as universidades, Desse resultados o que ficou 

bem evidenciado é que área farmacêutica tem investido 

bastante nessa área, que é uma área promissora e lucrativa e 

que pelo crescente numero de depósitos por universidades tem 

aumento também a pesquisa desse medicamento. 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

 

CONCLUSÕES 

  

 Com base na análise dos dados apresentados, nota-se 

domínio dos Estados Unidos e China em relação aos pedidos 

de patentes referentes ao uso do Aceturato de Diminazeno em 

diversas áreas temáticas, com destaque para indústria 

farmacêutica. Tais dados representam o avanço tecnológico 

alcançado na última década. No entanto, os termos associados 

nas buscas por patentes exibiram resultados escassos, o que 

Empresas Universidade  Inventor Individual
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reforça o caráter inovador das pesquisas que envolvem o uso 

do Aceturato de Diminazeno enquanto agente antidiarreico. 
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RESUMO: As algas marinhas são fonte de diversos compostos 

biologicamente ativos com potencial ação terapêutica, como os 

polissacarídeos sulfatados (PLS), os quais são reconhecidos 

por apresentarem um grande número de atividades biológicas. 

Considerando que a diarreia secretora é a manifestação clínica 

mais frequente relacionada com a doença da cólera e que 

atualmente não existe um tratamento específico destinado a 

esse problema clínico, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

o potencial do PLS extraído de algas marinhas encontradas no 

litoral do nordeste, Hypnea nigrescens e Ochtodes 

secundiramea, como possíveis agentes anti-adesivos do 

receptor GM1 em ensaios in vitro. Para tal, inicialmente os 

polissacarídeos sulfatados (PLS) foram extraídas por digestão 

proteolítica e a capacidade de ligação dos PLS ao receptor GM1 
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foi analisada através da técnica de ELISA. Os resultados 

mostraram que a incubação prévia dos receptores GM1 com os 

PLS reduziram significativamente a detecção de toxina da 

cólera por ELISA, sugerindo uma possível interação 

provavelmente por causa de monômeros de D-galactose 

presentes na estrutura química dos PLS. Em conclusão, os 

resultados sugerem que o PLS extraído a partir das algas 

marinhas H. nigrescens e O. secundiramea possuem um 

notavel efeito inibitório contra a ligação da toxina da cólera com 

o receptor GM1 in vitro, podendo ser utilizadas futuramente 

como ferramentas importantes no tratamento sintomatológico 

da cólera. 

Palavras-chave: Cólera. Polissacarídeos. Toxinas 
Bacterianas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A cólera é uma doença infecciosa intestinal causada pela 

bactéria Vibrio cholerae, caracterizada por uma severa diarreia 

secretora, dor abdominal, vômito e câimbras nas pernas 

resultando em desidratação e podendo levar o individuo a morte 

(MANDAL; MANDAL; PAL, 2011; MOORE et al., 2014). A cólera 

é uma doença presente no mundo inteiro e que acomete 

milhares de pessoas sendo aproximadamente 1,7 bilhões de 

casos e 580.000 mortes de crianças com menos de 5 anos de 

idade em países em desenvolvimento (GRIGGS et al., 2016). 

Dados da OMS mostram que globalmente, a incidência 

de cólera vem aumentando desde 2005, com surtos que afetam 

vários continentes. A cólera continua a constituir um grave 

problema de saúde pública entre populações de países em 

desenvolvimento que não têm acesso a recursos hídricos e 
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saneamento básico. Em 2013, 129.064 casos de cólera foram 

notificados à OMS, com 47% ocorrendo nas Américas, maior 

parte no Haiti, enquanto que entre 2001 e 2009, 93 a 98% do 

total de casos em todo o mundo foram relatados na África 

(WHO, 2015).  

 O tratamento dos sintomas relativos à infecção colérica 

é não específico e limitado, onde a terapêutica recomendada é 

a ingestão de solução de reidratação oral (SRO), uma vez que 

a glicose promove o aumento da absorção do Na+ e água no 

fluido intestinal, prevenindo a desidratação (CHENG et al., 

2016). Diante disso, faz-se necessário a busca por novas 

terapias visando à redução das manifestações clínicas e o 

número de mortes causadas pela doença. De acordo com 

conhecimentos obtidos ao longo dos anos sobre a fisiopatologia 

da infecção colérica, a ligação da enterotoxina produzida pelo 

agente ao receptor gangliosídeo específico, o GM1, que está 

presente de forma abundante na borda ciliada das células 

epiteliais jejunais é crucial para o desenvolvimento das 

manifestações clínicas, e o bloqueio deste receptor seria um 

possível alvo para o desenvolvimento de novas abordagens 

terapêuticas (RIVERA et al., 2013).  

As algas marinhas apresentam diversos compostos 

ativos que possuem ação terapêutica, dentre estes estão os 

polissacarídeos sulfatados (PLS) no qual consistem os maiores 

componentes da matriz extracelular das algas. Estes 

apresentam em sua composição polímeros complexos e 

heterogêneos que possuem unidades repetidas de 

monossacarídeos associados a radicais sulfatos e podem ser 

relevantes em aplicações farmacêuticas (JIAO et al., 2011), 

além de diversas atividades biológicas, tais como: anti-
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inflamatório, anti-nociceptiva (DELGADO et al., 2013), antiviral 

(BOUHLAL et al., 2011), antioxidante (BARAHONA et al., 

2011), imunoestimulatória (ZHA et al., 2015), antitumoral 

(SHAO; CHEN; SUN, 2013) e gastroprotetora (SILVA et al., 

2012).  

As algas vermelhas Hypnea nigrescens e Ochtodes 

secundiramea, pertencentes ao gênero Hypnea e Ochtodes, 

respectivamente, são distribuídas por todo o litoral brasileiro, 

possuindo em sua composição polissacarídeos sulfatados 

(PLS) de importância econômica e científica (RODRIGUES et 

al., 2011; MACHADO, 2013). Com base na importância 

econômica e científica dos gêneros, tem-se buscado muito a 

pesquisa por novas moléculas para o tratamento de diversas 

doenças. 

A Hypnea nigrescens, que com relação aos testes 

moleculares e morfológicos é uma variação morfológica da 

Hypnea musciformes (GUIMARÃES, 2011) é encontrada ao 

longo de toda a costa brasileira, possui coloração verde, negro-

esverdeada ou vinácea e de aproximadamente 2,5-8 cm de 

altura, além disso, possui características fundamentais para sua 

identificação sendo facilmente reconhecida em seu habitat 

pelos ramos que se assemelharem as cerdas de um pincel, 

presença de ramos maiores inseridos no centro do tufo, 

ausência de ramificação na região basal e disposição dos 

tetrasporângios (JESUS; SCHNADELBACH; NUNES, 2014). O 

PLS extraído da Hypnea nigrescens, é formado galactanas 

sulfatadas podendo ser classificadas como ágar ou 

carragenana, que compartilham uma estrutura básica de cadeia 

linear com resíduos repetidos de (→3)-β-galactopiranose 

ligados a (→4)-α-D-galactopiranose, muita vezes ocorrendo a 
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unidade D com forma 3,6-anidro-a-D-galactopiranose, sendo 

assim nomeado de κ-carragenana (YANG et al., 2009; 

RECALDE et al., 2016).  

A alga vermelha Ochtodes secundiramea é encontrada 

principalmente no litoral do nordeste brasileiro, do Maranhão  à 

Bahia, podendo se estender até o litoral do Espirito Santo (ES) 

(ALGAEBASE, 2018). São encontradas principalmente em 

corpos recifais, possui cerca de 30 cm de comprimento, de 

consistência carnosa e ramos cilíndricos ramificados de 1 mm 

de diâmetro de maneira dicotômica ou irregular, com 

crescimento por duas células apicais, além disso possui como 

característica marcante a iridescência azulada ou arroxeada 

(SILVA, 2010). A O. secundiramea é capaz de sintetizar 

compostos monoterpenos halogenados e terpenos cíclicos e 

oxigenados com atividade antifúngica (MACHADO, 2014). No 

entanto, não foi encontrado relatos na literatura sobre a 

composição dos polissacarídeos sulfatados da O. 

secundiramea. 

Sendo assim, levando em consideração a persistência 

de casos de cólera no mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 

potencial do PLS de algas marinhas encontradas no litoral do 

Nordeste brasileiro como possíveis agentes anti-adesivos do 

receptor GM1 in vitro, podendo futuramente auxiliar no 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas contra a 

sintomatologia da cólera. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Coleta e Processamento das Algas Marinhas Hypnea 

nigrescens e Ochtodes secundiramea. 

As algas marinhas Hypnea nigrescens e Ochtodes 

secundiramea foram coletadas junto ao substrato arenoso na 

região de mesolitoral, na praia de Flecheiras, município de 

Trairí, Ceará. Após a coleta, espécies foram depositadas no 

Herbário Ficológico de Ciências do Mar da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). As amostras foram cuidadosamente 

lavadas com água destilada, sendo retirados sal e epífitas, e os 

exemplares coletados foram estocados a -20°C para posterior 

utilização.  

 

Extração dos Polissacarídeos por Digestão com Papaína 

(Enzimática)  

 

Os polissacarídeos carragenanas sulfatados (PLS) 

foram extraídas por digestão proteolítica (FARIAS et al., 2000). 

A alga seca (5 g) foi suspensa em 250 ml de tampão acetato de 

sódio 0,1 M (pH 6,0), contendo 510 mg de papaína, ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 5 mM e cisteína 5 mM, e a 

seguir, foram incubados durante 2 horas, a 60 °C. 

Posteriormente, o material foi filtrado em malha fina e 

centrifugado (2700 rpm; 25 min; 4 °C). Os polissacarídeos 

presentes no sobrenadante do material centrifugado foram 

precipitados com 16 ml de solução de cloreto de cetilpiridínio 

(CPC) 10%. Logo após a precipitação, o material foi novamente 

centrifugado (2700 rpm; 25 min; 4 °C), os polissacarídeos (k-

carragenana) foram lavados com 250 ml de solução de CPC 
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0,05% e depois dissolvidos em 175 ml de solução NaCl 2 M e 

etanol absoluto (100:15, v/v). Os polissacarídeos de tal mistura 

foram precipitados com 300 ml de etanol absoluto. Após 24 h, 

a 4°C, o precipitado foi recolhido por centrifugação (2700 rpm; 

25 min; 4 °C), e lavado duas vezes com 250 ml de etanol 80% 

e etanol absoluto, seguindo-se secagem por fluxo de ar quente 

(60 ºC).  

 

Drogas e Reagentes  

 

A toxina da cólera (TxC) e o monossialogangliosídeo-

GM1 foram adquiridos junto a Sigma Chemical Company (St. 

Louis, MO, USA). Todas as drogas foram dissolvidas em 

solução tampão fosfato-salina (PBS) ou solução salina. Todos 

os outros produtos químicos e reagentes eram de grau analítico 

e obtidos a partir de fornecedores comerciais padrão.  

 

ELISA-GM1  

 

A capacidade de ligação dos polissacarídeos (PLS) ao 

receptor GM1 foi analisada através da técnica de ELISA (GM1-

ganglioside enzyme-linked immunosorbent assay/GM1-ELISA) 

como descrita e validada anteriormente por Saha e 

colaboradores (2013). Uma solução (2 µg/ml) de 

monosialogangliosídeo-GM1 obtido a partir de cérebro bovino 

(100 µl em PBS, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) foi adicionada 

a microplacas de 96 poços (Global Plast, China) e incubadas 

overnight a temperatura ambiente. Os locais de ligação extras 

foram bloqueados pela adição de 200 µl de BSA (1% p/v 

dissolvido em PBS, Albumina Sérica Bovina, Sigma-Aldrich, St. 
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Louis, USA), e incubado durante 30 min a 37 °C. Após cada 

passo, as placas foram lavadas três vezes com PBS contendo 

0,05% v/v de Tween 20 (etapa de lavagem). Amostras contendo 

a TxC (100 ng/ml, Sigma-Aldrich, St. Louis,USA), com e sem 

diferentes concentrações de PLS (1 a 500 µg/ml) foram diluídas 

em série, adicionadas às placas de microtitulação e incubadas 

à temperatura ambiente durante 2 h. Após a etapa de lavagem, 

100 µl do anticorpo apropriado, diluído 1:2000 em PBS foi 

adicionado. Para o GM1-ELISA, os anticorpos utilizados foram 

o anticorpo anti-toxina da cólera produzido em coelho (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA), seguido de um anticorpo anti-

imunoglobulina G de coelho produzido em cabra conjugada à 

uma peroxidase (GE Healthcare, Amersham Place, UK). As 

placas foram então incubadas durante 1h à temperatura 

ambiente, lavadas e incubadas com uma solução fresca de 3, 

30, 5, 50-tetrametilbenzidina (TMB) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

USA) durante 15 min à temperatura ambiente. A intensidade de 

cor foi medida a 492 nm num leitor de ELISA (BioRad). Cada 

experimento foi realizado em triplicata e validado contra uma 

curva padrão de concentrações conhecidas de TxC (100 a 1,56 

ng/ml) que foi utilizada para estimar a quantidade de TxC nos 

poços. O controle negativo consistia de poços sem GM1 

adsorvido. 

 

Dados e Análise Estatística 

 

Os dados referentes aos ensaios in vitro representam a 

média ±EPM de três experimentos independentes realizados 

em triplicata em dias diferentes. Os testes estatísticos foram 

realizados no software Graphpad Prism (versão 6.0). A 
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significância estatística das diferenças entre os grupos foi 

determinada por análise unidirecional da variância (ANOVA) 

seguida do teste de Student-Newman-Keuls. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inibição da ligação da TxC ao GM1-ELISA usando o PLS de H. 

nigrescens e O. secundiramea in vitro 

 

Para examinar a possibilidade do PLS de H. nigrescens 

e O. secundiramea impedirem a ligação TxC-GM1, que poderia 

ser devido à interação dos PLS com a TxC ou com o receptor 

GM1, o teste de ELISA foi realizado inicialmente com a 

incubação dos receptores GM1 com os  PLS, em seguida os 

poços foram lavados, e só então a TxC foi adicionada (100 

ng/ml).  

Os resultados mostraram que a incubação prévia dos 

receptores GM1 com o PLS de H. nigrescens e O. 

secundiramea (100 µg/ml) reduziram significativamente a 

detecção de TxC por ELISA, o que sugere que os PLS 

interagem com os receptores GM1 (Figura 1A e 1B, coluna b, 

respectivamente). Este resultado foi confirmado pela 

observação de que os níveis de TxC diminuíram conforme o 

aumento das concentrações do PLS nos poços (1-500 µg/mL) 

(Figura 1A e 1B, colunas d a i). 

A TxC é uma proteína dimérica, composta por uma 

subunidade A associada a cinco subunidades B. A subunidade 

A é composta por dois polipeptídeos, A1 e A2, onde a 

subunidade A1 contém a atividade tóxica. As subunidade B se 

ligam firmemente a um receptor gangliosídeo específico, o 
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GM1. Este está presente de forma abundante na borda ciliada 

das células epiteliais (POPOFF e POULAIN, 2010). Após a 

ligação do pentâmero B ao receptor GM1, a toxina é 

internalizada nas células intestinais, via endocitose mediada 

pelo próprio receptor GM1 (LU et al., 2005). TxC segue por 

transporte retrógrado do complexo de golgi até o retículo 

endoplasmático, onde TxCA é clivada, e o componente A1 é 

secretado no citoplasma e induz uma cascata de sinalização, 

enquanto que a subunidade A2 e a subunidade B permanecem 

no retículo endoplasmático. A1 promove a ativação da AC e por 

conseguinte são produzidas quantidades cada vez maiores de 

AMPc nas células epiteliais intestinais, promovendo a abertura 

do canal de Cl- na membrana celular, o que resulta no grande 

efluxo desse íons no lúmen intestinal. Além disso, água, Na+, 

K+, HCO3- e outros eletrólitos são perdidos devido ao gradiente 

osmótico e elétrico causado pela perda de Cl- (Figura 2) 

(MANDAL; MANDAL; PAL, 2011). O volume secretado excede 

o capacidade de absorção normal do intestino e dessa forma, 

ocorre a severa diarreia com desidratação, que é característica 

da cólera. 

Como a ligação da Txc ao GM1 é o primeiro passo na 

diarreia induzida da cólera, ela é um alvo atraente para o 

desenvolvimento de drogas para o tratamento e a profilaxia da 

cólera (BECKER; WIDJAJA-GREEFKES; VAN WIKSELAAR, 

2010). Agentes anti-adesivos, ou análogos do receptor GM1, 

demonstraram ser eficazes num certo número de estudos e 

oferecem uma alternativa promissora para estratégias de 

tratamento convencionais. Estudos demonstram que os 

receptores gangliosídeos possuem alta afinidade de ligação a 

carboidratos, uma vez que a TC pode assumir a forma de um 
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glicomimético, ligando-se  a uma multiplicidade de receptores 

gangliosídeos sobre o epitélio do hospedeiro, com uma maior 

afinidade para GM1 (SINCLAIR et al, 2009).  Exemplo disso é 

o desenvolvimento de antagonistas do receptor GM1, a partir 

de derivados da galactose, como o protótipo m-nitrofenil 

galactosídeo (MNPG) que atua com alta afinidade na ligação 

aos resíduos de ceramida do receptor GM1, impedindo a 

ligação de TxC (SAHA et al, 2013; SINCLAIR et al., 2009; 

SINCLAIR et al., 2008). 

Como a ligação da Txc ao GM1 é o primeiro passo na 

diarreia induzida da cólera, ela é um alvo atraente para o 

desenvolvimento de drogas para o tratamento e a profilaxia da 

cólera (BECKER; WIDJAJA-GREEFKES; VAN WIKSELAAR, 

2010). Agentes anti-adesivos, ou análogos do receptor GM1, 

demonstraram ser eficazes num certo número de estudos e 

oferecem uma alternativa promissora para estratégias de 

tratamento convencionais. Estudos demonstram que os 

receptores gangliosídeos possuem alta afinidade de ligação a 

carboidratos, uma vez que a TC pode assumir a forma de um 

glicomimético, ligando-se  a uma multiplicidade de receptores 

gangliosídeos sobre o epitélio do hospedeiro, com uma maior 

afinidade para GM1 (SINCLAIR et al, 2009).  Exemplo disso é 

o desenvolvimento de antagonistas do receptor GM1, a partir 

de derivados da galactose, como o protótipo m-nitrofenil 

galactosídeo (MNPG) que atua com alta afinidade na ligação 

aos resíduos de ceramida do receptor GM1, impedindo a 

ligação de TxC (SAHA et al, 2013; SINCLAIR et al., 2009; 

SINCLAIR et al., 2008).  
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Figura 1. Efeito do PLS de H. nigrescens (A) e O. secundiramea 

(B) na ligação TxC - receptor GM1 

 

Notas: TxC (100 ng) foi incubada sozinha (coluna c) ou com 1, 10, 50, 100, 

300, ou 500 μg/ml de PLS de  H. nigrescens (A) e O. secundiramea (B) 

(colunas d a i, respectivamente), e a quantidade de TxC foi estimada por 

GM1-ELISA. Poços revestidos com GM1 foram pré-incubadas com os PLS 

(100 µg/ml), em seguida lavados e só então 100 ng de TxC foi adicionada 

aos poços, sendo a quantidade de TxC estimada por ELISA (coluna b). Os 

valores obtidos para 100 ng de TxC foram tomados como 100% de ligação. 

Os dados apresentados são a média ± EPM de três experimentos 
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independentes em triplicata realizados sobre as mesmas condições. * P 

<0,001 vs. Coluna c. Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Figura 2. Esquema do mecanismo de ação da toxina da cólera 

(TxC) nos enterócitos. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Popoff e Poulain (2010) 

 

Com base nesses achados, investigamos se os PLS 

estudados interferem na ligação da toxina ao GM1. Nossos 

resultados mostraram que a pré-incubação do receptor GM1 

com ambos dos PLS de H. nigrescens e O. secundiramea 
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reduziram significativamente a ligação da TxC. De acordo com 

a caracterização química de polissacarídeos sulfatados 

extraídos de algas do gênero Hypnea, seus constituintes 

básicos são monômeros de D-galactose sulfatados (YANG et 

al., 2009; RECALDE et al., 2016). Assim, é possível que a 

interação entre os monômeros de D-galactose presentes em no 

PLS de H. nigrescens e GM1 bloqueiem o sítio de ligação à 

toxina, validando este polissacarídeo como um possível 

antagonista competitivo dos receptores GM1, fato este que 

possivelmente pode ser extrapolado para o PLS de O. 

secundiramea, porém como não foram encontrados relatos na 

literatura sobre a composição dos polissacarídeos sulfatados da 

O. secundiramea, a realização de estudos de caracterização 

química deste polissacarídeo são necessários para uma futura 

investição do efeito deste PLS na ligação com o receptor GM1. 

Além disso, quando a TxC e os PLS foram adicionados 

concomitantemente ao GM1, a ligação de GM1-TxC diminuiu 

na maior parte das concentrações testadas, sugerindo 

interação também entre polissacarídeos e toxina. Juntos, esses 

resultados corroboram os obtidos por Costa e colaboradores 

(2016) e Sousa e colaboradores (2016) que sugerem que os 

polissacarídeos sulfatados extraídos das algas Gracilaria 

caudata e Hypnea musciformis, respectivamente,  podem 

interagir tanto com GM1 como com TxC. Portanto, a influência 

direta do PLS de H. nigrescens e O. secundiramea na 

fisiopatologia da cólera podem oferecer uma promissora 

estratégia de controle para a doença. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos sugerem que o PLS extraído a 

partir das algas marinhas Hypnea nigrescens e Ochtodes 

secundiramea possuem um significativo efeito inibitório contra 

a ligação da toxina da cólera com o receptor GM1 in vitro 

podendo ser utilizadas futuramente como ferramentas 

importantes na elaboração de novas substâncias com grande 

potencial antidiarreico contra a cólera, uma vez que estudos 

que investigam o efeitos desses compostos extraídos de algas 

marinhas em modelos experimentais que mimetizam a diarreia 

secretora da cólera ainda são escassos. Assim, essas 

investigações proporcionam grandes expectativas para futuros 

estudos farmacológicos mais aprofundados, na perspectiva de 

um melhor entendimento de suas formas de ação e acerca de 

sua toxicidade, podendo revelar substâncias naturais 

encontradas no litoral nordestino com grande aplicabilidade 

biotecnológica. 
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RESUMO: Muitos peptídeos relacionados estruturalmente com 
a bombesina foram descobertos a partir da pele de anfíbios, e 
denominados como fazendo parte da “família bombesina”. Nos 
estudos referentes à bioprospecção tecnológica, pesquisas que 
mostrem as propriedades já descritas de peptídeos  similares a 
bombesina, oriundos da secreção cutânea de anfíbios, 
representam uma ferramenta bastante útil. Assim, constituem-
se como meios sistemáticos de disponibilização de informações 
científicas, que assumem um importante papel de informação 
de base para orientação no desenvolvimento de novas 
tecnologias, para obtenção de novas biomoléculas, além de 
permitir uma variação sistemática da estrutura, necessária para 
o desenvolvimento de peptídeos de uso terapêutico. Nesta 
prospecção, objetivou-se realizar um estudo sobre as 
pesquisas já desenvolvidas e patenteadas para peptídeos 
extraídos de rãs, especialmente peptídeos análogos a 
bombesina. Para isso, foram obtidas informações sobre 
documentos de patentes nas bases de dados PubMed, Web of 
ScienceTM e Scopus e Scielo, bem como sobre patentes nas 
bases USPTO, EPO, WIPO e INPI, com o uso de palavras-
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chave, em conjunto com símbolos de truncatura e operadores 
boleanos específicos, sempre utilizados no campo de busca 
relativo ao resumo dos trabalhos. Desse modo, verificou-se que 
nas bases de dados não há expressivos pedidos de depósito de 
patentes envolvendo a temática em análise. Isso demonstra 
que há grandes oportunidades de pesquisa envolvendo 
peptídeos extraídos de rãs, especialmente análogos a 
bombesina. 
Palavras-chave: Peptídeo. Rã. Bombesina. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As toxinas naturais advindas de animais, bactérias, 

fungos ou plantas permitiram aos cientistas entender 

fenômenos complexos ligados a biologia celular e molecular e 

a eletrofisiologia, possibilitando que algumas estruturas 

biológicas fossem identificadas, isoladas e clonadas tais como 

enzimas, receptores e canais iônicos, favorecendo a indústria 

farmacêutica na produção de drogas mais eficazes e de maior 

seletividade no tratamento de doenças complexas (RONG et 

al., 2018).  

Dentre os vertebrados, os anfíbios da ordem Anura, 

representam um verdadeiro laboratório de bioquímica, tendo 

em vista as toxinas que produzem. Nas células que revestem 

as paredes de glândulas granulares existentes na pele desses 

animais é produzida uma variedade de princípios ativos que 

envolvem moléculas alifáticas, aromáticas e heterocíclicas, 

além de uma diversificada gama de esteróides, alcalóides, 

aminas biogênicas, derivados guanidínicos, proteínas e 

peptídeos bioativos, os quais são liberados mediante estímulos 

adequados (BRUNETTI et al., 2018).  
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De particular importância, as famílias de peptídeos são 

bem estudadas e são agrupadas especialmente de acordo com 

sua estrutura primária e/ou espectro de atividade biológica. 

Além disso, o estudo de tais peptídeos encontrados em altas 

concentrações em anfíbios pode contribuir para a identificação 

e a determinação de atividades de análogos encontrados em 

mamíferos (CARRIERI et al., 2017).  

A bombesina é um peptídeo composto por 14 

aminoácidos, inicialmente isolado da pele da rã Bombina 

bombina, em 1971. Este peptídeo está ativo também em 

mamíferos e seus efeitos farmacológicos se estendem entre 

vários aspectos fisiológicos:  ação hipertensiva, efeitos sobre a 

contração uterina, cólon ou íleo, ação estimuladora da secreção 

de gastrina, efeito hiperglicemiante ou aumento da secreção de 

insulina. Muitos outros peptídeos relacionados estruturalmente 

com a bombesina foram descobertos a partir da pele de 

anfíbios, e denominados como fazendo parte da “família 

bombesina” (TSAI et al., 2015). Mais de trinta peptídeos 

relacionados a bombesina foram identificados da pele de 

anfíbios (YAN et al., 2012). 

O primeiro análogo mamífero da bombesina, nomeado 

peptídeo liberador de gastrina, em inglês gastrin-releasing 

peptide (GRP) pela sua potente atividade liberadora de 

gastrina, foi caracterizado quimicamente a partir do tecido 

gástrico de suínos. Este peptídeo é composto por 27 

aminoácidos e sintetizado a partir de 148 aminoácidos 

precursores, no núcleo neuronal. Ele tem em comum com a 

bombesina nove de dez aminoácidos C-terminais. Também em 

suínos, porém na medula espinhal, foi identificado outro 

peptídeo similar, denominado Neuromedina B (NMB), com 

potente ação estimuladora da musculatura lisa. Essa família de 
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peptídeos (BLP – Bombesin-like peptides) afetam a proliferação 

e diferenciação celular, assim como vias neuroendócrinas 

(ROESLER et al., 2006). 

Até o momento, foram reconhecidos 3 classes de 

receptores para peptídeos bombesina-símiles em mamíferos: 

uma de 384 aminoácidos, que tem preferência pelo GRP, uma 

de 390 aminoácidos, que tem preferência pela NMB, e uma de 

399 aminoácidos, denominado receptor órfão, chamado de 

bombesinreceptor-subtype-3 (BRS-3) ou receptor BB3, que tem 

47-52% de homologia com GRP e NMB (MOODY et al., 2018). 

O GRP e a neuromedina B mostraram ter efeitos 

similares àqueles descritos para a bombesina, diferindo na 

potência relativa em função do efeito estudado. Assim, 

apresentam um largo espectro de atividades biológicas e 

farmacológicas, podendo atuar na termo e glicorregulação, na 

regulação do comportamento e na regulação de secreções 

endócrinas e exócrinas. Além disso, em alguns modelos de 

culturas de células, esses peptídeos bombesina-similes 

parecem funcionar como fatores de crescimento autócrinos. 

Vários estudos estão sendo feitos a fim de testar se o uso de 

antagonistas destes peptídeos poderia ter aplicação clínica no 

tratamento de tumores como o carcinoma pulmonar de células 

pequenas. O GRP e seu receptor são expressos em células de 

diversas regiões do corpo humano, incluindo as do sistema 

digestório, nervoso central e periférico, pâncreas, útero, bexiga, 

musculatura lisa do trato digestivo e são expressos de forma 

aberrante em células tumorais, atuando como um fator de 

crescimento tumoral (CORNELIO et al., 2007). 

Diante disso, estudos que mostrem o conhecimento 

científico e tecnológico já descrito sobre os efeitos de peptídeos 

extraídos de rãs, bem como análogos a bombesina, constituem 
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uma ferramenta de grande utilidade, uma vez que representam 

meios sistemáticos de informação capazes de influenciar a 

indústria, a economia ou a sociedade. Assim, este trabalho tem 

por objetivo realizar um estudo sobre as pesquisas já 

desenvolvidas e patenteadas para peptídeos extraídos de rãs, 

com ênfase em análogos da bombesina. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a produção deste estudo, foi realizada uma 

prospecção de artigos científicos publicados nas bases 

PubMed, Web of ScienceTM, Scopus e Scielo. Além disso, foi 

realizada prospepecção tecnológica a partir da análise de 

pedidos de depósitos de patentes dispostos nos bancos de 

dados internacionais USPTO (United States Patent and 

Trademark Office), EPO (European Patent Office), WIPO 

(World Intellectual Property Organization) e INPI (Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial).  

As pesquisas coletas nas bases de dados de artigos 

científicos e patentes foram realizadas em maio de 2018, sem 

definição de prazo para busca, sendo conduzida de forma a 

abranger todos os trabalhos e documentos de patentes 

disponíveis para consulta até o presente momento.  Para o 

levantamento da pesquisa utilizou-se como palavras-chave os 

termos descritivos: peptide, frog, analog e bombesin. Tais 

palavras-chaves foram utilizadas em conjunto com símbolos de 

truncatura como asterisco e aspas e os operadores booleanos 

como and no campo de pesquisa “resumo”. A combinação 

desses termos foi escolhida por fornecer um quantitativo de 

documentos de patentes e artigos científicos adequados e 

satisfatórios para o objetivo do trabalho.    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da prospecção tecnológica apresentados 

fazem referência, a todos os artigos científicos já publicados e 

todos os depósitos de documentos de patentes realizados 

sobre a pesquisa proposta. Assim, quanto aos artigos 

científicos, considerou-se a abordagem temática da publicação, 

e em relação as patentes foi analisado o ano, país de depósito 

e a Classificação Internacional de Patentes (CIP), com 

resultados alcançados como demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos em consultas em bases de dados 

de artigos científicos e patentes. 

Base de Dados Peptide and frog Bombesin and analog 

PubMed 15.791 204 

Web of ScienceTM 616 272 

Scopus 2.133 718 

Scielo 4 2 

USPTO 2 11 

EPO 59 22 

WIPO 15.894 42 

INPI - - 

Fonte: autoria própria (28/05/2018). 

 

No primeiro momento, a consulta à base de dados 

PubMed retornou 15.791 trabalhos publicados envolvendo os 

termos ‘peptídeo’ e ‘rã’. As publicações são relacionadas a 

descoberta de novos peptídeos extraídos a partir da secreção 

cutânea de anfíbios (rãs), como biomoléculas, destancando-se 
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a descoberta de ação hepatoprotetora, neuroprotetora, contra o 

câncer, anti-inflamatória e principalmente atividade 

antimicrobiana (LONG et al., 2018; RONCEVIC et al., 2018; 

MENIF et al., ZENG et al., 2018; SIANO et al., 2018).  

A busca envolvendo os termos associados ‘bombesina’ 

e ‘análogo’ na mesma base de dados, revelou a existência de 

204 trabalhos publicados. Nas descrições, destaca-se 

principalmente a menção de peptídeos análogos a bombesina, 

como o peptídeo liberador de gastrina (MARSOUVANIDIS et 

al., 2013). Além disso, há destaque para os eventos 

moleculares desencadeados pela ativação de receptores de 

bombesina em diferentes tipos de malignidades, os quais estão 

sendo explorados recentemente, e novas pistas foram 

fornecidas para uma melhor compreensão dos papéis 

biológicos da expressão anormal de receptores de bombesina 

em tumores (HEIDARI et al., 2015).  

Na base de dados Web of ScienceTM foram apontados 

616 registros de artigos científicos publicados envolvendo os 

termos ‘peptídeo’ e ‘rã’. As publicações referem-se 

majoritariamente, ao reporte de caracterização e investigação 

de atividades biológicas como ação antimicrobiana e 

anticâncer, aplicáveis, na maioria das publicações, como 

alternativa terapêutica (YUAN et al., 2018; LEBER et al., 2018). 

Há ainda a descrição do uso de peptídeos para cicatrização de 

feridas cutâneas (WU et al., 2018). Na busca associada dos 

termos ‘bombesina’ e ‘análogo’ foram encontrados na base de 

dados Web of ScienceTM 272 registros. Vale destacar 

pesquisas recentes direcionadas a preparação de composição 

farmacêutica para o tratamento de condições inflamatórias e 

imunes, em particular sepse, dano agudo de pulmão, e artrite 

reumatóide assim como para o tratamento de distúrbios do 
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cérebro (GAJJAR et al., 2017). Além disso, os pesquisadores 

constataram a inibição de células de câncer cerebral cultivadas 

em laboratório, usando moléculas sintéticas similares à 

bombesina (GUO et al.,2015). 

Os resultados retornados para a pesquisa de artigos 

científicos realizada na base Scopus indicaram 2.133 trabalhos 

para ‘peptídeo’ e ‘rã’ e 718 pesquisas para a busca associada 

por ‘bombesina’ e ‘análogo’. Percebe-se novamente a busca 

pelas atividades biológicas já citadas para a pesquisa na base 

de dados Web of ScienceTM. Além disso, é importante ressaltar 

pesquisas que descatam a atividade miotrópica de peptideos 

relacionados a bombesina apresentando efeitos de 

contratilidade no músculo liso do estômago (YAN et al., 2012). 

Na base de dados Scielo, os registros retornados 

apontam situação bastante semelhante à observada na base de 

dados Web of ScienceTM, PubMed e Scopus tendo sido 

retornados 4 resultados para a busca associada ‘peptídeo’ e ‘rã’ 

e 2 resultados para a busca por ‘bombesina’ e ‘análogo’. No que 

se refere aos artigos científicos que envolvam a associação de 

termos ‘peptídeo’ e ‘rã’, percebe-se, novamente, a ocorrência 

de descrições sobre a atividade biológica, principalmente 

antimicrobiana e caracterização dos novos peptídeos. As 

publicações científicas nesta base de dados envolvendo a 

busca associada dos termos ‘bombesina’ e ‘análogo’ apontou 

mais uma vez investigação contra o câncer, ou seja, a busca de 

um peptídeo análogo a bombesina contra o câncer de próstada 

e também artigo de revisão sobre o tema enfatizando a 

regulação da secreção adeno-hipofisária.  

Em relação aos documentos de patentes relacionados , 

a busca a partir dos dados coletados na base de dados 

americana USPTO, os registros retornados apontam 2 
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resultados envolvendo a associação de termos ‘peptídeo’ e ‘rã’, 

datados de 1994 e 1998. Estados Unidos e China são os 

detentores de tais documentos de patentes. Os resultados 

fazem referência a proteção de processo para isolar, identificar 

e utilizar um novo peptídeo biologicamente ativo com ação 

natriurética, além da proteção de peptídeos com potente 

atividade antagonista e agonista em receptores de 

melanocortina. Ambos documentos estão inseridos na 

Classificação Internacional de Patentes (CIP) C07K relativa a 

peptídeos. Devido a baixa proporção de resultados, dados 

gráficos não foram apresentados. 

A busca na mesma base de dados, registrou 11 

documentos para a busca dos termos combinados ‘bombesina’ 

e ‘análogo’. A pesquisa no USPTO procedeu-se verificando a 

evolução anual de depósitos de patentes, onde a produtividade 

em inovação envolvendo a temática em análise concentra-se a 

partir do ano de 1992 até 2015, como mostra na figura 1. 

Contudo, na última década houve um baixo número de pedidos 

de depósito, pois nesse período apenas 1 pedido de patente foi 

realizado, enquanto que 92% do total dos resultados ocorreu de 

1992 a 2006. A queda nos registros de patentes na última 

década pode está diretamente relacionada com a crise 

financeira mundial, a qual ocasionou uma queda de 3,6% nos 

registros de patentes no mundo. 

 

Figura 1. Resultados registrados para a busca pela 

combinação de palavras-chaves ‘bombesina e análogo’ na base 

de patentes USPTO, quanto aos períodos ou anos de 

ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente.   
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Fonte: autoria própria (28/05/2018). 

 

Além disso, no que se refere aos países de depósito, 

percebe-se que os Estados Unidos (77%) são o país com maior 

número de pedidos de depósito de patentes envolvendo os 

termos em questão, seguidos de Japão, Canadá e Alemanha. 

Assim, fica evidente o potencial tecnológico dos Estado Unidos 

em proteção e no uso de peptídeos extraídos de rã para 

pesquisas tecnológicas. 

Os resultados retornados para os termos ‘bombesina’ e 

‘análogo’ apontam descrições envolvendo potenciais atividades 

farmacológicas de peptídeos extraídos de rã, análogos a 
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bombesina que apresentam as mesmas funcionalidades no 

combate ao câncer ou que podem ser úteis como fármacos 

atuando como agonistas dos receptores de bombesina. Além 

disso, apontou um método que pode ser aplicado à fertilização 

in vitro ou inseminação artificial, utilizando um peptídeo análogo 

a bombesina. Em relação a CIP, 54,54% das patentes 

classificaram-se na área A61K (preparações para finalidades 

médicas, odontológicas ou higiênicas) e 45,45% na área C07K. 

Na base de patentes europeia EPO, quando se utilizou 

as palavras-chaves combinadas ‘peptideo’ e ‘rã’ pode-se 

encontrar um total de 59 documentos de patentes. A pesquisa 

procedeu-se no sentido de verificar a evolução anual de 

depósitos de patentes (figura  2). Assim, verificou-se um 

aumento do número de depósitos a partir do ano de 2005. O 

ano de 2007 deteve o maior número de patentes (15%), seguido 

pelo ano de 2012 (8%). Além disso, de 2007 a 2017 somam-se 

40 pedidos de depósito de patentes ao EPO, o que corresponde 

a 68% do total de documentos de patentes, demonstrando que 

nos últimos anos houve um aumento na produtividade em 

inovação envolvendo peptídeos extraídos de rã. 

 

Figura 2. Resultados registrados para a busca pela 

combinação de palavras-chaves ‘peptideo’ e ‘rã’ na base de 

patentes EPO, quanto aos períodos de depósitos de patente.  
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Fonte: autoria própria (28/05/2018) 

 

Quando analisada a  Classificação Internacional de 

Patentes (CIP), a maior proporção (80%) de registros dentre 

todas as demais classes foi incluída nas categorias de 

classificação C07 e A61, o que faz referência à área química e 

a ciência médica, respectivamente. Além disso, 6% das 

patentes estão inseridas na classe C12, relativa a bioquímica, 

conforme visto na figura 3. 

 

Figura 3. Resultados registrados para a busca pela associação 

de termos ‘peptideo’ e ‘rã’ na base de patentes EPO, quanto à 

CIP.  
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Fonte: autoria própria (28/05/2018) 

 

Na base de dados europeia EPO, a busca pelo termo 

associado ‘bombesina’ e ‘análogo’ retornou 22 registros de 

patentes, com evolução anual a partir de 1989 até 2017. A 

classificação internacional mais citada foi a A61 (ciência 

médica) seguida pela C07 (química orgânica), perfazendo um 

total de 78% e 22% respectivamente, mostrando que peptídeos 

análogos a bombesina vêm sendo estudados com a perspectiva 

de gerar produtos com potencial terapêutico.  

Na base mundial WIPO, a busca pela associação entre 

‘peptídeo’ e ‘rã’ retornou 15.894 resultados. O maior número de 

produção de tecnologia protegida por patente envolvendo o 

termo ‘peptídeo’ e ‘rã’ foi depositado nos EUA, por meio do 

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), no 

Canadá, no Escritório Europeu de Patentes (EPO) e na 

Austrália, representando 98% do total de depósitos disponíveis 

nesta base de dados (figura 4).   
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Figura 4. Resultados retornados para a busca pela associação 

de termos ‘peptídeo’ e ‘rã’ na base de patentes WIPO, quanto 

aos países de depósito dos pedidos de patente.  

 

Fonte: autoria própria (20/05/2018). 

 

Na Figura 5, nota-se que os registros de patentes 

envolvendo a associação ‘peptídeo’ e ‘rã’ iniciaram a partir do 

ano de 2007, de forma que o ano de 2011 foi o mais produtivo 

em relação aos pedidos de depósito, embora a partir desta data 

tenha havido um decréscimo no número de patentes. 

 

Figura 5. Resultados retornados para a busca pela associação 

de termos ‘peptídeo’ e ‘rã’ na base de patentes WIPO, quanto a 

evolução anual de depósitos de pedidos de patentes.  
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Fonte: autoria própria (20/05/2018). 

 

No que se refere a CIP (figura 6), nota-se que a maior 

parte dos pedidos de depósito de patente foram incluídos nas 

seguintes categorias de classificação: A61K, C07 e C12N 

(micro-organismos ou enzimas; suas composições; 

propagação, conservação, ou manutenção de micro-

organismos; engenharia genética ou de mutações; e meios de 

cultura). 
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A busca na mesma base de dados pelos depósitos de 

pedidos de patentes envolvendo os termos associados 

‘bombesina’ e ‘análogo’ retornou 42 resultados. Desses, os 

Estados Unidos é o país com maior detenção de tecnologias, 

apresentando 16 resultados, seguidos da Austrália, Canadá, 

PCT e EPO. Os documentos de patentes encontram-se 

depositados em maior proporção nas classes da CIP A61K, 

C07C, C07D e C07K, relativas, respectivamente a preparações 

para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas (com a 

maior proporção de registros em relação as demais 

classificações); compostos acíclicos ou carbocíclicos; 

compostos heterocíclicos; e peptídeos, respectivamente. A 

evolução anual concentrou-se partir do ano de 2007 até o ano 

de 2014, ou seja, não houve registros nos quatro últimos anos 

 

Figura 6. Resultados retornados para a busca pela associação 

de termos ‘peptídeo’ e ‘rã’ na base de patentes WIPO, quanto à 

CIP.  
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Fonte: autoria própria (20/05/2018). 

A busca pela associação dos termos ‘peptideo’ e ‘sapo’ 

e ‘análogo’ e ‘bombesina’, realizada na base de patentes 

nacional do INPI não retornou resultados para o campo resumo. 

Isto mostra que apesar do Brasil possuir a maior diversidade 

genética do planeta, há pouco investimento nacional em 

inovação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. 

 

CONCLUSÕES  

  

Os resultados expostos neste trabalho apontam que, 

embora a produção científica em artigos envolvendo a temática 

em análise seja abundante, pouco tem sido aplicado no 

desenvolvimento de tecnologias, já que o número de pedidos 

de depósitos de patentes é consideravelmente menor em 

relação ao número de publicações científicas. Assim, mostra-se 

relevante a pesquisa visando à descrição da atividade biológica 

de peptídeos extraídos de rãs, especialmente peptídeos 

análogos a bombesina, tendo em vista o fato de não haver 

expressivos pedidos de depósito de patentes envolvendo a 

temática em análise. 

Vale destacar que o Brasil não possui nenhum pedido de 

depósito referente a esses termos, isso reflete a ausência de 

investimento nacional em pesquisas, inovação e 
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desenvolvimento de tecnologias, tendo em vista que o Brasil é 

considerado o país com maior biodiversidade do planeta. Diante 

disso, faz-se necessário incentivar a inovação e a tecnologia 

que estão em execução no país com o objetivo de melhor 

interligar a academia, com as indústrias de um modo geral, 

tornando o Brasil um país mais competitivo do ponto de vista 

mercadológico. 
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RESUMO: Nanotecnologia significa qualquer tecnologia que 
envolva materiais nanométricos, as chamadas nanopartículas, 
provenientes de vários materiais. Nos últimos anos elas tem 
sido amplamente exploradas devido suas diversas aplicações 
em vários  setores. Com isso, fez-se necessário métodos de 
sintetização e redução desses nanomateriais altamente 
reativos e instáveis. No entanto, os processos normalmente 
empregados, são na sua maioria, poluentes tóxicos tanto para 
o meio ambiente quanto para a saúde humana, além de 
necessitarem de um alto valor financeiro. Portanto, fez-se 
necessária a busca por outras técnicas que lidam com produtos 
químicos, atóxicos, biodegradáveis e de baixo custo 
denominadas como síntese verde. Sendo  assim, o presente 
estudo buscou apresentar informações com o intuito de 
contribuir para a divugação dessas técinas inovadoras. De 
forma que foram analizados e comparados 21 artigos que 
envolveram a síntese verde de nanopartículas  metálicas (de  
preferência de Prata e Ouro), e que os mesmos estudos 
também analizassem as propriedades antimicrobianas desses 
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nanomateriais. À vista  disso,  observou-se que esses 
biopolímeros possuem a capacidade  de agirem como redutores 
e estabilizadores dessas nanopartículas além de comprovarem 
que as mesmas possuem propriedades antibactericida,  
antifúngica e até mesmo anticancerígena, capacidades essas 
que foram ampliadas com o uso  desses biopolímeros. Por 
possuírem um baixo gasto de energia, serem uma matéria 
prima renovável e de baixo custo, esses recursos comprovaram 
sua viabilidade.  
Palavras-chave: Síntese verde. Nanopartículas. Biopolímeros.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nanotecnologia significa qualquer tecnologia em 

nanoescala com aplicações que englobam a produção e 

aplicação de materiais de unidade submétrica, tanto na 

nanoeletrônica, quanto na saúde, indústrias, energia, setor 

alimentício, e outros.  Para isso são utilizadas as 

nanopartículas, que correspondem a um agregado de átomos 

ligados, entre 1 e 100 nm e de alta instabilidade e reatividade. 

(BURSHAN, 2016) 

Esses nanomateriais são amplamente utilizados devido 

suas propriedades de grande área e volume, (CASANOVA, 

2010) que   os permitem aptidão para diversas aplicações como 

sensores, catalizadores, agentes anticancerígenos, 

antimicrobianos e antifúngicos e outros. (JOSÉ, et al., 2015) 

Sua síntese é feita por diversos   meios, sejam químicos, 

físicos ou biológicos (CHAUDHRY,et al., 2018).   Algumas das 

técnicas utilizadas são a “top down” e a “bottom-up”. A primeira, 

constitui-se da eliminação da matéria macroestruturada, por 

meio de nanolitografia ou da moagem de alta energia até que 

estas moléculas alcancem o tamanho nanométrico. A segunda, 

promove a comunicação entre os átomos e possibilita o maior 
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manejo dessas estruturas, sendo assim, a mais utilizada. 

(SILVA, et al., 2013). 

Também há métodos que envolvem a redução de sais 

metálicos em um solvente na presença de um  agente redutor  

ou estabilizador  (SANTIN,   et al., 2016). Esses líquidos na 

maioria dos casos são tóxicos, que durante o procedimento 

produzem remanescentes danosos tanto para a saúde quanto 

para o meio ambiente, além de ocasionar uma alta utilização de 

energia. (SILVA, et al., 2013). A estabilização   desse  

componente é  crucial pois evita  a  aglomeração   dessas  

partículas, e promove um maior domínio sobre suas 

propriedades. (SANTIN, et al., 2016). É nesse componente que 

surgem possíveis recursos sustentáveis por meio da síntese 

verde. 

Síntese verde é a intitulação das rotas que lidam com 

produtos químicos, na maioria atóxicos, biodegradáveis e de 

baixo custo usados na síntese de nanomateriais e dispondo de 

origem ou iniciador biológico, completo ou de parte. (SILVA, et 

al., 2013) 

 Alguns exemplos já utilizados são: produtos animais e 

vegetais, algas, fungos, bactérias, e outros descendetes de 

processamento agropecuários, (SILVA, et al., 2013) também 

conhecidos como biopolímeros e polímeros biocompatíveis que 

agem como  estabilizante ou redutor (SANTIN, et al., 2016)  

O baixo gasto de energia, junto à reação conduzida à 

pressão e a temperatura ambiente por meio de uma matéria  

prima renovável e economicamente viável são atrativos dessa 

área. (LUGÂO; MORSELLI, 2018). Portanto, o presente estudo 

objetiva analisar e comparar diversos métodos de biopolímeros 

e polímeros biocompatíveis utilizados na síntese de 

nanopartículas e disponíveis na literatura, na concepção de 

colaborar em novos estudos a cerca desse tema. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a promoção desta revisão de literatura, foi realizada 

uma investigação por artigos científicos nas bases de dados 

PubMed, Periódicos CAPES e Scielo sendo aplicados os 

termos em inglês “green synthesis”, “golde and silver” e 

“nanoparticles” e em português “síntese verde”, “ouro e prata” e 

“nanopartículas”.  

No PubMed foram encontrados 151 artigos em um 

primeiro momento, quando a busca foi  filtrada para os últimos 

5 anos o número caiu para 115, e depois, para o ano de 2016 

até o momento em que essa revisão foi feita, esse número caiu 

para 83. Após passar pelos critérios de exclusão, 15 artigos 

dessa plataforma foram selecionados. 

No Scielo, na opção método foi inserida “Google 

Acadêmico” e na opção onde, Brasil, com os termos em inglês. 

No geral foram encontrados 178 artigos, e quando a busca foi 

filtrada para o ano de 2018, 31 artigos restaram. No entanto, 

nenhum destes foi selecionado devido os critérios de exclusão. 

O processo foi refeito com as palavras-chaves em português, e 

foram encontrados 231 artigos. Destes, 4 foram selecionados. 

E no Periódicos CAPES, foram filtrados 11 artigos dos quais 2 

foram selecionados. Desta forma, 21 artigos foram utilizados 

nesta revisão. 

Os critérios de inclusão foram artigos  publicados até no  

máximo nos últimos 2 anos e que abrangessem pesquisas que 

relacionassem a síntese verde das nanopartículas com o teste 

de alguma propriedade desses nanomateriais (antibactericida, 

antifúngica,  anticancerígena) , ou seja, a utilização das 

mesmas na promoção da saúde humana. Enquanto os critérios 

de exclusão foram aqueles artigos publicados antes do ano de 
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2016 e com estudos focados na avaliação biológica que 

envolvessem  os aspectos e caracterização das nanopartículas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A nanotecnologia refere-se a tecnologia em nanoescala, 

ou seja, a síntese de materiais entre 1 a 100nm, (VIJAYAN,  

JOSEPH, MATHEW, 2017) e é uma área que cada vez mais 

tem despertado o interesse da comunidade científica, o que 

expande os investimentos e portanto as pesquisas nesse 

âmbito. (SANTIN, et al., 2016). 

Na indústria de cerâmicas, por exemplo, esse material 

colabora à melhor repartição das combinações, que culminam 

numa qualidade superior do produto (SOARES, et al., 2013). 

Suas aplicações entretanto, envolvem muito mais. Tanto na 

indústria quanto da saúde, energia, setor alimentício, e outros.  

(BURSHAN, 2016) 

As averiguações na elaboração de nanopartículas 

coloidais têm sido amplamente impulsionadas devido sua vasta 

aplicabilidade na formação de compostos cada vez mais 

tecnológicos. (SANTIN, et al., 2016). Isso dá-se pelas suas 

propriedades de ampla área e volume que permitem uma maior 

superfície de contato (CASANOVA, 2010) 

Elas também receberam destaque no setor médico, já 

que apresentaram a capacidade de agir como intermediárias 

que transportam drogas para seus pontos específicos para 

estas atuarem em células cancerígenas, por exemplo. Além de 

sua alta compatibilidade e adaptabilidade a sistemas 

biológicos.( NAVARRO, et al., 2018) 

Há também aquelas com semicondutividade, utilizadas 

em aplicações que envolvam eletromagnetismo, energia solar 
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(ARYA, et al., 2018) ou mesmo como sensores, catalizadores. 

(JOSÉ, et al. 2015) Além é claro das suas propriedades 

antifúngicas, antibacterianas e anti-inflamatórias que elas 

apresentam. (BAJAJ, et al., 2017; EDUARDO, 2015; 

SHERBINY, SHIBINY, SALIH, 2016) 

A  alta utilização das nanopartículas de Prata e Ouro 

deve-se ao fato  de elas terem  diversas propriedades. A  

interação do  campo  eletromagnético da luz recebida por esses   

materiais, leva à oscilação em fase de condução de seus 

elétrons. É essa  oscilação a origem  do plasma de superfície 

localizado. Ademais, possuem outras características que  as 

tornam  muito  utilizadas, como    o    tamanho que  assumem, 

a  forma  e o meio  envolvente. (GOPINATH, et al., 2016) 

No entanto, as nanopartículas também apresentam seus 

pontos negativos: alta complexidade de geração, elevado custo 

de produção e um dos principais problemas, liberam 

componentes tóxicos durante seu processo de sintetização 

(SOARES, et al., 2013). 

Com o advento da industrialização no século XIX,  houve 

um  significativo aumento  das fábricas  e  com isso a  poluição  

ambiental como a liberação  de substâncias tóxicas na água e 

no ar. À exemplo, há os corantes  orgânicos que  são produtos 

químicos  sintéticos que transmitem cor ao se ligarem a um 

material.  Eles são usados nas  indústrias têxteis  e de papeis, 

em suas colorações. Por não serem biodregradáveis, ao 

atingirem os rios, causam um grande estrago nas águas e à 

faúna local, somado ao fato de que processos de tratamento 

dessas águas são mais caros, pois requerem altas tecnologias. 

Dessa  forma, é possível a noção do quanto esses materiais 

são conflitantes. (BONIGALA, et al., 2018) 

Há diversos modos de sintetizá-las, seja por meios 

químicos, físicos ou biológicos. (CHAUDHRY, et al., 2018) Na 
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redução da prata, à exemplo, utilizam-se técncas que envolvam 

eletroquímica, irradiação e fotoquímica. Na irradiação UV há a 

produção de substâncias perigosas tanto a saúde humana 

quanto ao meio ambiente (SHERBINY, SHIBINY, SALIH, 2016) 

e elas não são as únicas. 

As técnicas de top down e a bottom-up  que utilizam a 

nanolitografia e comunicação entre os átomos também findam 

como poluentes. (SILVA, et al., 2013), assim como as que 

envolvem a redução de sais metálicos em um solvente na 

presença de um agente redutor  ou estabilizador. Este último, 

tem sido bastante estudado devido seu papel crucial nesse 

processo. (SANTIN, et al., 2016) São esses líquidos que na 

maior parte dos casos são tóxicos e originam componentes 

nocivos para a saúde humana e ao meio ambiente. (SILVA, et 

al., 2013). 

Outro fator que tem crescido ao longo do anos, é a 

preocupação com o desempenho catalítico no acoplamento da 

reação. Geralmente, espécies de nanomateriais metálicos 

apresentam alta atividade catalítica, tornando sua redução 

rápida sobre  condições de ativação dos alcinos estimulada com 

ouso de catalizadores. Esses no entanto,em muitos casos 

contaminam o material metálico, causando uma adversidade no 

desenvolvimento farmacêutico, já que tais vestígios podem 

levar efeitos indesejados à sistemas biológicos. (SOENGAS, et 

al., 2018) 

Ao  longo  do tempo, devido o uso excessivo dos 

antibióticos, os  microbianos desenvolveram resistência a eles 

e a outras drogas. (BAJAJ, et al.,  2017)  Pesquisas feitas em 

2014  mostravam que mais  de meio  milhão de   pessoas  

morrem por ano devido a resistência de antimicrobianos. 

Portanto,  em um mundo  considerado pós-antibiótico, há o 

crescente interesse na utilização de extratos naturais com o 
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intuito de combatê-los de  maneira  mais  eficaz. (SHERBINY, 

SHIBINY, SALIH, 2016) 

Com o objetivo de superar esse empecilho, as 

nanopartículas  têm  sido exploradas na  indústria  farmacêutica,  

tornando-se enssêncial no combate a esses antimicrobianos. 

Sendo assim, cada vez vais surgem estudos sobre suas 

propriedades antifúngicas, antibactericidas,  entre outras para 

investigar seu real pontencial nesse ramo. (BAJAJ, et al.,  2017) 

Tendo em vista a importância do solvente em evitar a 

união dessas moléculas, incluem-se neste ponto, a busca por 

possíveis recursos sustentáveis conhecidos como síntese 

verde, que visam suprir essa necessidade de forma amigável 

ao meio ambiente, sendo de baixo custo, com mínima ou 

nenhuma poluição, além de serem atóxicos e manterem as 

propriedades característica dessas moléculas. (SANTIN, et al., 

2016) 

A síntese verde é como designamos o conjunto de várias 

rotas que tratam de produtos químicos, sendo na maioria dos 

casos atóxicos, biodegradáveis e de baixo custo e que são 

utilizados na composição de nanomateriais de origem ou 

iniciados por componentes biológicos. (SILVA,et al., 2013) 

No geral,   esse  método verde considera três pontos 

como suas   características: a)  Eficiente solvente durante a 

reação, b) Ambientalmente benéficos  e c) Utilização de 

material atóxico.Além   disso, os estudos recentes  tem relatado  

que, ademais a   otenção de  nano partículas,  esses   

compostos     têm  ampliado ou combinado suas propriedades,   

aumentando assim a eficiência de ação das nanopartículas. 

(NAVARRO, et al., 2018) 

A busca por materiais biodegradáveis compreende 

também o reaproveitamento de elementos que seriam 

descartáveis e consequentemente aumentariam a poluição 
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(SOARES, et al., 2013) tanto do ar quanto da água, que  por fim 

culminariam em um desequilíbrio ecológico. (BONIGALA, et al., 

2018) 

Alguns exemplos, incluem produtos de animais, de 

vegetais, algas, fungos e bactérias e até descendentes de 

processamentos agropecuários. São eles os famosos 

biopolímeros e polímeros biocompatíveis que agem como 

redutores nesse processo tão complexo que é a síntese dessas 

partículas. (SANTIN, et al., 2016)   

Para serem utilizados, esses compostos são 

transformados em extratos. À exemplo do uso de uma planta, 

raiz, folha, broto, casca e fruto são empregados. Todos passam 

por um processo para enfim virarem estratos, pois estes são 

livres de substâncias tóxicas. As plantas, assim como outros 

componentes citados, concedem agentes redutores 

indispensáveis à síntese e estabilização das nanopartículas. 

(CHAUDHRY, et al., 2018) 

À   exemplo das algas, elas contém uma grande 

capacidade de agir como agente redutor de sais metálicos. 

(ARYA, et al., 2018) Elas possuem elevada capacidade de 

absorção de metais, tem disponibilidade imediata e estruturas 

macroscópicas, além de algumas espécies possuírem 

capacidade antioxidante. Seu extrato aquoso contém 

metabólicos secundários como polissacarídeos, proteínas, 

taninos e esteroides que (MMOLA, et al. , 2016) agem como 

moléculas bioativas. (ARYA, et al., 2018) 

Outra   solução são  as biomoléculas como proteínas e 

DNA que    podem  ser usados como reagentes, moldes e 

agentes de encapsulamento na síntese de nanomateriais.  

Nanopartículas sintetizadas são bioconjugadas à peptídeos, 

proteínas ou DNA que as confere propriedades bioativas 
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adicionais. Entretanto, pesquisas utilizando proteínas de 

bactérias ainda são raramente feitas.(LI, et al, 2018) 

Na tabela   1 foram  correlacionados os  estudos  de  

diversos autores que favoreceram à essa revisão. 

 

Tabela  1.  Comparação  entre variados estudos sobre 

síntese   verde de nanos e suas respectivas ações. 

 

AUTORE

S 

EXTRAT

O 

UTILIZAD

O 

NANO 

PRODUZ

IDA 

CONCLU

SÃO 

AÇÃO 

DAS 

NANOS 

ACEITUN

O, V. C. et 

al. 

Planta da 

medicinal 

oriental 

chamada 

Hasuo 

Prata Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

AMENEIR

O, M. P. et 

al. 

Biosurfact

ante 

Extraído 

do Milho 

Metálicas Biossíinte

se viável 

Não 

mosotrou 

ação 

anticancerí

gena 

ARYA, A. 

et al. 

Algas 

verdes 

Botryococ

cus bruni 

e sua 

atividade 

antimicrob

iana 

Prata e 

cobre 

Biossíinte

se viável 

Atividade 

antimicrobi

ana 
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BAJAJ, M . 

extratos 

protéicos 

de 

Deinococc

us et al. 

BONIGAL

A, B. et al. 

 

Dipepitíde

o 

catiônico 

estabiliza

do 

Nano-

híbridas 

de 

ouro/prat

a 

Biossíinte

se viável 

Atividade  

antimicrobi

ana e 

antifúngica 

BONIGAL

A, B. et al. 

Stemona 

tuberosa 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Atividade 

antibacteri

ana 

GOPINAT

H, K. et al 

Extrato de 

folhas 

superbas 

(Gloriosa) 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Degradaçã

o de 

produtos 

tóxicos 

KSHIRSA

GAR, A. et 

al. 

Oléos   

comestíve

is 

Prata Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

LI, J. et al. Extratos 

protéicos 

de 

Deinococc

us 

Prata e 

ouro 

Biossínte

se viável 

Atividade 

antibacteri

ana e 

antibiofilme 

LOPES, L. 

C. S.et al. 

dois 

extratos 

aquosos 

de S. 

incisifoliu

m 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 
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preparado

s de 

maneira 

diferente 

LUGÂO, 

A. B.; 

MORSELL

I, G. R. 

Extrato de 

acerola 

Prata Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

MMOLA, 

M. et al. 

Extratos 

Aquosos 

de 

Sargassu

m 

incisifoliu

m 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

NAVARR

O, M. del 

C. S. et al. 

Aquoso 

de 

Annona 

muricata e 

funcionali

zado com 

5- 

Fluoroura

cil 

Prata Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

PATIL, M. 

P.; KIM, 

G.do. 

Extrato  

planta 

medicinal 

popular I. 

tinctoria 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Atividade 

antileishma

nial 
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SANTIN, 

J. G. B. et 

al. 

Povilho 

azedo 

Prata Biossíinte

se viável 

Atividade 

antimicrobi

ana 

potente 

SILVA, L. 

P. et al. 

Extrato de 

poli (£ -

caprolacto

na) / 

curcumina 

/ folha de 

uva 

Híbridas Biossíinte

se viável 

Não 

relatou 

SOENGA

S, R. et al. 

líquidos 

iônicos 

em sílica 

propargila

mina 

Prata Biossíinte

se viável 

Atividade 

antibacteri

ana 

VIJAYAN, 

R.; 

JOSEPH, 

S.; 

MATHEW, 

B., 2017 

O extrato 

de folhas 

de 

Indigofera 

tinctoria 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Efeito 

citotóxico e 

bactericida 

VIJAYAN, 

R.; 

JOSEPH, 

S.; 

MATHEW, 

B., 2018 

Extrato de 

folhas de 

Bauhinia 

purpurea 

Prata e 

ouro 

Biossíinte

se viável 

Atividade 

antimicrobi

ana e 

antioxidant

e 
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Após os  estudos  susoditos infere-se  que a síntese 

verde de nanopartículas de ouro e prata por biopolímeros é  

altamente viável, pois apresenta componentes redutores e 

estabilizantes tão eficazes quanto os químicos   comumente 

utilizados.  

Por meio dessa análise corroborou-se que estes 

métodos contribuem para uma biossíntese sustentável que é 

menos poluente, de baixo custo e tão eficiente quanto os 

métodos convencionais, proporcionando assim uma interação 

amigável entre produção e meio ambiente. 

Também foi notória que na maioria dos casos, essas 

nanopartículas demonstraram alguma propriedade antifúngica,  

antibactericida e até mesmo iniciaram-se estudos sobre suas 

propriedades anticancerígenas.  Contudo, faz-se necessário 

novos estudos para comprovação de suas reais propriedades. 
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RESUMO: Probióticos são microrganismos vivos que causam 
benefícios à saúde, quando ingeridos de forma correta, e são 
amplamente utilizados na terapêutica do trato gastrointestinal 
(TGI). Algumas bactérias têm demonstrado atividade protetora 
no TGI, principalmente as do gênero Lactobacillus, porém ainda 
existem poucos estudos e aplicação prática de probióticos em 
gastropatias. Lactobacillus reuteri DSM 17938 é uma bactéria 
pertencente a este gênero e apresenta muitas atividades 
benéficas ao TGI. Assim, este trabalho objetivou-se em fazer 
uma prospecção científica e tecnológica sobre a aplicabilidade 
terapêutica do uso deste probiótico em desordens do TGI, a 
partir da busca de artigos no mês de junho de 2018 nas bases 
de dados PubMed, Web of ScienceTM, Scopus e Scielo, e por 
patentes nas bases United States Patent and Trademark Office, 
European Patent Office, World Intellectual Property 
Organization e no Banco de dados do Instituto Nacional de 
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Propriedade Industrial, utilizando descritores relacionados a 
probióticos ou Lactobacillus reuteri DSM 17938 e sua ação no 
TGI, empregando o operador boleano AND. A busca nas bases 
por “Lactobacillus reuteri DSM 17938 AND Gastrointestinal” 
retornou muitos artigos, porém poucas patentes foram 
encontradas sobre a aplicabilidade do probiótico no TGI. Dessa 
forma, vê-se a importância de um maior investimento 
tecnológico relacionado a utilização de  
L. reuteri em desordens gastrointestinais, visto o seu grande 
potencial demonstrado pela literatura.  
 
Palavras-chave: Bactérias ácido-láticas. Lactobacillus reuteri. 

Doenças digestivas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os probióticos, descritos inicialmente como 

microrganismos promotores de fatores de crescimento, 

atualmente são definidos como microrganismos vivos que 

causam benefícios à saúde do hospedeiro, quando ingeridos 

em quantidades adequadas (HILL et al., 2014). Além de 

modular a microbiota e inibir o crescimento de outros 

microrganismos patógenos, os probióticos desempenham 

efeito modulador sob o sistema imune, o que garante possíveis 

usos para fins clínicos (LI et al., 2016; SÁNCHEZ et al., 2017; 

KEMGANG et al., 2014). Dentre os microrganismos benéficos 

ao corpo humano, principalmente no trato digestivo, destacam-

se os gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus, que também são 

amplamente estudados e empregados em produtos 

alimentícios e terapêuticos (WANG et al., 2014; SAEZ-LARA et 

al., 2015; VALDÉS-VARELA et al., 2016). 
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A World Gastroenterology Organization (WGO) descreve 

diversos fins clínicos nos quais os probióticos podem ser 

empregados, como na prevenção de câncer colorretal, 

tratamento e prevenção de diarreia, erradicação de 

Helicobacter pylori, prevenção e tratamento de encefalopatias 

hepáticas, doença inflamatória intestinal (DII), síndrome do 

intestino irritável (SII), cólica, má absorção de lactose, 

enterocolite necrosante, doença hepática gordurosa não 

alcóolica e prevenção de infecções sistêmicas (WGO, 2017). 

Tratando-se de doenças do TGI, vale ressaltar que 

somente no ano de 2017 ocorreram 1.102.937 internações no 

Brasil, para ambos os sexos, de pacientes diagnosticados com 

doenças do aparelho digestivo (BRASIL, 2018). Tal dado 

evidencia a importância de investigar novas alternativas 

terapêuticas para substituir ou somar às já existentes, em busca 

da melhoria da assistência de saúde prestada. Em especial, 

uma alternativa que cada vez mais vem sendo utilizada são os 

probióticos, que apresentam grande potencial terapêutico para 

a prevenção e tratamento de diferentes afecções do TGI, com 

poucos efeitos adversos. 

Nos últimos anos, Lactobacillus reuteri (uma bactéria 

bacilar gram-positiva e heterofermentativa presente no TGI, no 

trato urogenital e no leite materno de humanos) vem ganhando 

destaque por seus efeitos gastrointestinais (THOMAS et al., 

2016). Na mucosa gástrica, L. reuteri pode apresentar ação 

bactericida e bacteriostática contra H. pylori, contribuindo para 

a redução da incidência de úlcera gástrica, tal ação está ligada 

à sua capacidade de sobreviver em meios de pH ácido e à 

presença de reuterina e reutereciclina, que são compostos 
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hidrossolúveis que inferem atividade antimicrobiana (EMARA et 

al., 2015). 

A estirpe L. reuteri DSM 17938, já bastante utilizada na 

prática clínica, é derivada da estirpe L. reuteri ATCC 55730, 

apresentando atividades vantajosas à saúde (ROSANDER et 

al., 2008; EGERVÄRN et al., 2007). Possui ação contra cólica 

infantil (CHAU et al., 2015), na prevenção de diarreia em 

crianças (URBAŃSKA et al., 2016) e redução de constipação 

crônica (RIEZZO et al., 2018), por exemplo.  

Tais evidências indicam seu potencial uso na prática 

clínica, com mínimos efeitos colaterais e grande aceitabilidade 

no mercado. Com isso, o objetivo do presente estudo é realizar 

uma prospecção científica e tecnológica a respeito do potencial 

da atividade de L. reuteri DSM 17938 na terapêutica de 

distúrbios do trato gastrointestinal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização deste estudo foi realizado um 

levantamento de artigos e patentes para analisar aplicabilidade 

da utilização de L. reuteri DSM 17938 em desordens do TGI. 

Para isso, foi realizada uma busca por artigos para o 

embasamento científico da temática nas bases de dados 

PubMed, Web of ScienceTM, Scopus e Scielo, e por patentes, 

para avaliar a aplicabilidade deste probiótico em afecções 

gástricas e intestinais nas bases United States Patent and 

Trademark Office (USPTO), European Patent Office (EPO), 

World Intellectual Property Organization (WIPO) e no Banco de 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O 
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rastreio dos artigos foi realizado em junho de 2018 nas bases 

acima citadas, referentes aos últimos 5 anos.  

As buscas foram realizadas utilizando descritores 

relacionados à temática, juntamente com o operador boleano 

“and” em todas as bases, e utilizando o uso de aspas (“ “), 

quando necessário; refinando a busca dos termos no título e/ou 

resumo dos artigos e patentes, nas respectivas bases. As 

palavras-chaves que foram associadas para o mapeamento 

foram: “Probiotic and gastrointestinal”; “Lactobacillus reuteri 

DSM 17938”; e “Lactobacillus reuteri DSM 17938 AND 

gastrointestinal”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Prospecção científica 

 

Na busca da avaliação da aplicabilidade da bactéria L. 

reuteri DSM 17938 em desordens do sistema digestório, fez-se 

um levantamento sobre o embasamento científico de sua 

utilização no TGI. Como visto na Tabela 1, existem muitos 

estudos sobre a relação de probióticos e o trato gastrointestinal, 

porém existem poucos relacionando o uso destes na proteção 

gástrica.  

A maioria dos estudos trata dos efeitos benéficos da 

utilização destes microrganismos no trato gastrointestinal. 

Vários trabalhos demonstram que os probióticos medeiam 

estes efeitos por meio de diferentes mecanismos, como a 

modulação da microbiota intestinal, sintetizando e potenciando 

a biodisponibilidade de nutrientes, podendo ser aplicados 

principalmente no tratamento e prevenção de infecções e 
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doenças do TGI (WANG et al., 2015; DOLPADY et al., 2016; 

URDACI et al., 2016; HAILESELASSIE et al., 2016; NAGPAL et 

al., 2016). 

 

Tabela 1- Número de artigos científicos por palavra-chave nas 

bases de dados 

 

Em especial, as bactérias do gênero Lactobacillus 

podem estabelecer relações simbióticas com o hospedeiro, 

estimulando o sistema imune, e produzindo antimicrobianos ou 

peróxido de hidrogênio, que podem eliminar patógenos 

gástricos e intestinais (HAILESELASSIE et al., 2016; COMAN 

et al., 2014; LANGA et al., 2018; DORE et al., 2016). 

L. reuteri, encontrado no TGI de humanos, bem como no 

leite de mama e no trato urogenital de humanos apresenta 

resistência a enzimas proteolíticas e é viável em uma ampla 

faixa de pH, com capacidade de produzir compostos 

hidrossolúveis, como a reuterina e reutereciclina, que 

apresentam atividade antimicrobiana de amplo espectro, além 

de produzir compostos orgânicos que regulam as respostas 

imunológicas do hospedeiro (TALARICO et al., 1988; GÄNZLE 

et al., 2000; THOMAS et al., 2016). 

 PUBMED SCOPUS 
WEB OF 

SCIENCE 
SCIELO 

Probiotic AND 

gastrointestinal 
1702 6582 2993 34 

Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 
119 131 188 2 

Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 AND  

gastrointestinal 

13 26 60 2 
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A cepa de L. reuteri DSM 17938 é derivada da estirpe  

L. reuteri ATCC 55730 (ROSANDER et al., 2008), e tem sido 

aplicada principalmente em crianças, sendo bem tolerada, 

promovendo benefícios à saúde intestinal e reduzindo a 

colonização por patógenos (SAVINO et al., 2015).  

Este probiótico apresenta eficácia na terapêutica de 

muitas desordens do TGI, como detalhado na Tabela 2. Foram 

selecionados para a análise da aplicabilidade terapêutica de  

L. reuteri artigos experimentais publicados nos últimos 5 anos, 

quando administrado de forma isolada, sem a combinação com 

outros medicamentos ou probióticos. 

Muitos estudos clínicos validam a eficácia de L. reuteri 

DSM 17938 no tratamento da diarreia aguda e associada a 

antibioticoterapia em crianças (DINLEYICI; VANDENPLAS, 

2014; KOŁODZIEJ; SZAJEWSKA, 2017; PERNICA et al., 

2017), redução da constipação crônica (RIEZZO et al., 2018), e 

no tratamento de gastroenterites (SZAJEWSKA et al., 

2014;  SZYMAŃSKI; SZAJEWSKA, 2017). A maioria dos 

estudos clínicos avaliam a eficácia do probiótico na dor em 

crianças e recém-nascidos, onde este é eficaz na diminuição da 

cólica infantil e dor abdominal funcional (SAVINO et al., 2014; 

CHAU et al., 2015; MI et al., 2015; SAVINO et al., 2015; 

WEIZMAN; ABU-ABED; BINSZTOK, 2016; MARAGKOUDAKI 

et al., 2017; JADREŠIN et al., 2017; FATHEREE et al., 2017), 

 

Tabela 2- Estudos experimentais selecionados sobre o uso de 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 em desordens do trato 

gastrointestinal, publicados no período de 2014 a 2018. 

 

Referência 
Tipo de 

estudo 

Desordem 

do TGI 
Resultados 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szyma%26%23x00144%3Bski%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28835355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szajewska%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28835355
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Sung et al., 2014 

Savino et al., 2014 

Chau et al., 2015 

Mi et al., 2015 

Savino et al., 2015 

Fatheree et al., 

2017 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Cólica 

infantil 

L. reuteri DSM 17938 não 

foi eficaz no tratamento da 

cólica infantil e tempo de 

choro em crianças e 

recém-nascidos 

Oncel et al. 2014 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Enterocolite 

necrozante 

L. reuteri DSM 17938 

preveniu a enterocolite 

necrozante em recém-

nascidos 

Liu et al. 2014 

Estudo pré-

clínico em 

camundongos 

C57BL/6J   

neonatos 

Enterocolite 

necrozante 

L. reuteri DSM 17938 

preveniu a enterocolite 

necrozante por meio da 

modulação de células T 

efetoras e T reguladoras 

Dinleyici;  

Vandenplas, 2014 

Pernica et al. 2017 

Estudo clínico 

randomizado 

Diarreia 

aguda 

L. reuteri DSM 17938 

reduziu a diarreia aguda 

em crianças 

Urbańska et al., 

2016 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Diarreia 

nosocomial 

L. reuteri DSM 17938 não 

foi eficaz na prevenção da 

diarreia nosocomial 

Kołodziej; 

Szajewska, 2017 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Diarreia 

associada a 

antibióticos 

Protocolo de um ensaio 

clínico que será realizado 

Francavilla et al., 

2014 

Dore et al., 2016 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Infecção por 

Helicobacter 

pylori 

L. reuteri DSM 17938 

inibe o crescimento de H. 

pylori e é eficaz no 

tratamento da infecção 

 

Perez-Burgos et 

al., 2015 

Estudo pré-

clínico em 

camundongos 

swiss 

Dor visceral 

L. reuteri DSM 17938 atua 

como antinociceptivo 

visceral por meio do 

antagonismo do receptor 

TRPV1 

Weizman; Abu-

abed; Binsztok, 

2016 

Estudo clínico 

de caso-

Dor 

abdominal 

L. reuteri DSM 17938 

reduziu significantemente 
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Maragkoudaki et 

al., 2017 

Jadrešin et al., 

2017 

controle 

randomizado 

funcional 

infantil 

a intensidade da dor 

abdominal 

Szymański; Szajew

ska, 2017 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Gastroenterit

e aguda 

L. reuteri DSM 17938 foi 

eficaz no tratamento da 

gastroenterite aguda em 

crianças 

Hoang et al., 2018 

Estudo pré-

clínico em 

camundongos 

C57BL/6J 

Enterocolite 

necrozante 

L. reuteri DSM 17938 

previne a enterocolite por 

um mecanismo mediado 

pelo receptor TLR2 

Riezzo et al., 2018 

Estudo clínico 

de caso-

controle 

randomizado 

Constipação 

funcional 

L. reuteri DSM 17938 se 

mostrou benéfico nos 

sintomas da constipação 

  

O seu efeito na redução da cólica infantil é o que mais 

tem sido ressaltado na literatura, e hoje sabe-se que este deve-

se a inibição do receptor Receptor de Potencial Transitório do 

tipo Vanilóide 1 (TRPV1), presente no sistema nervoso entérico 

(PEREZ-BURGOZ et al., 2015). Além disso, já é demonstrado 

o efeito terapêutico de L. reuteri na terapêutica da enterocolite 

necrozante em recém-nascidos (ONCEL et al., 2014).  Estudos 

experimentais mostram que este efeito protetor intestinal deve-

se principalmente devido a estimulação do sistema imune, por 

meio da modulação das células dendríticas, células T efetoras 

e reguladoras, e também através da modulação de 

receptores  tipo Toll 2 e 4 (TRL2/TRL4) e NF-KB, reduzindo a 

inflamação (HAILESELASSIE et al., 2016; LIU et al., 2014;  

SAVINO et al., 2017; HOANG et al., 2018).  

Com relação à suas ações na mucosa gástrica, o uso de 

108 Unidades Formadoras de Colônia (UFC) de L. reuteri DSM 

17938 apresentou alta taxa de erradicação da bactéria H. pylori 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szyma%26%23x00144%3Bski%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28835355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szajewska%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28835355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szajewska%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28835355
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na mucosa gástrica, comprovando sua atuação no estômago 

(FRANCAVILLA et al., 2014; DORE et al., 2016). Além disso, foi 

demonstrado recentemente que o uso de whey parcialmente 

hidrolisado, suplementada com o probiótico em questão, está 

relacionado com a redução da regurgitação infantil, bem como 

o aumento do esvaziamento gástrico (INDRIO et al., 2017). 

 

Prospecção Tecnológica 

 

A seguinte prospecção tecnológica foi feita a partir da 

busca de patentes nas bases WIPO, USPTO, EPO, e na base 

brasileira INPI, através de palavras chaves que relacionavam a 

utilização de L. reuteri DSM 17938 em desordens do TGI, como 

demonstrado na Tabela 3. 

Quando buscou-se na base WIPO por patentes 

utilizando os descritores “Probiotic AND gastrointestinal”, a 

pesquisa retornou 934 propriedades registradas (Tabela 3) 

sobre a utilização de probióticos no TGI, o que corresponde 

com a literatura, pois estes são bastante utilizados na 

terapêutica e prevenção de desordens gastrointestinais.  

 

Tabela 3- Número de patentes por palavras-chave nas bases. 

 

 WIPO EPO USPTO INPI 

Probiotic AND gastrointestinal 934 710 62 4 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 21 7 23 0 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 

AND gastrointestinal 

1 1 0 0 
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De acordo com os resultados obtidos na busca de 

patentes, viu-se que as patentes referentes a “probióticos e 

proteção gástrica” são, na maioria, referentes a meios de 

veiculação para proteção dos agentes probióticos do ambiente 

gástrico, utilizando polissacarídeos e encapsulação com 

nanopartículas com substâncias que conferem proteção contra 

o ambiente gástrico (US20150190439; US20120288483; 

US20100074994; US20050266069). Não existindo 

propriedades gastroprotetoras de probióticos protegidas, 

apesar da literatura relatar que muitos conferirem este efeito na 

mucosa gástrica (ACARTURK et al., 2014; KHODER et al., 

2016; SUO et al., 2016; KWON et al., 2017).  

Na base WIPO, utilizando o descritor Lactobacillus 

reuteri DSM 17938, foram encontradas 21 propriedades 

protegidas, como visto na Tabela 3. A Rússsia foi o país que 

mais depositou patentes sobre a estirpe de L. reuteri descrita, 

com 11 patentes, como mostrado na Figura 1. O Brasil 

apresenta uma patente relacionada ao uso de L. reuteri DSM 

17938 para o desenvolvimento do sistema nervoso entérico 

(BR112014015823). 
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Figura 1 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base WIPO, quanto aos 

anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 

Com relação a Classificação Internacional de Patentes 

(CIP), viu-se que a maioria das patentes registradas estão 

classificadas com A61, relacionada a área de Ciência Médica 

ou Veterinária, especificamente a CIP A61K (24 patentes), que 

são preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas (dispositivos ou métodos especialmente adaptados 

para dar aos produtos farmacêuticos formas físicas 

determinadas ou para sua administração). Observa-se ainda, 

conforme a Figura 2, que os números de CIP ultrapassam os 

valores de patentes encontrados na base, pois uma patente 

pode ser classificada em diferentes CIP’s.  

 

 



MAPEAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA APLICABILIDADE DO 
PROBIÓTICO Lactobacillus reuteri DSM 17938 EM DESORDENS DO TRATO 

GASTROINTESTINAL 

375 
 

Figura 2 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base de patentes WIPO 

quanto a CIP dos depósitos de pedidos de patente. 

 

Ainda observa-se que a empresa Biogaia® (Suécia) é a 

principal requerente destas patentes registradas, visto que ela 

comercializa L. reuteri DSM 17838 com o nome comercial 

Lactobacillus reuteri Protectis, tendo assim grande interesse em 

proteger a aplicabilidade da estirpe para fins comerciais.  

Com os dados obtidos na WIPO, também observou-se 

que o ano de 2013 e 2014 houve um maior número de depósito 

relacionados ao L. reuteri, como observado na figura 3. Foram 

encontradas patentes sobre L. reuteri DSM 17938 relacionadas 

a sua utilização no desenvolvimento do sistema nervoso 

entérico e função cognitiva de mamíferos jovens 

(BR112014015823; IN5351/DELNP/2014), e fazendo parte de 

uma composição probiótica para diminuir desordens do sono 

(RU0002517616).   

0 5 10 15 20 25
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Figura 3 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base de patentes WIPO 

quanto ao ano dos depósitos de pedidos de patente. 

 

 

Utilizando os termos “Lactobacillus reuteri DSM 17838 

AND gastrointestinal”, encontrou-se uma patente 

(RU0002495927) relatando a proteção de uma preparação 

simbiótica N-acetil-lactosamina com uma estirpe de 

Lactobacillus (L. rhamnosus ATCC 53103, L. rhamnosus 

CGMCC 1,3724, L. reuteri ATCC 55730 e L. reuteri DSM 17938) 

para prevenção ou tratamento de infecções patogênicas do 

trato gastrointestinal e das vias aéreas superiores. Encontrou-

se ainda uma patente (US20140072543) relacionada a uma 

composição com bactérias probióticas capazes de restaurar a 

barreira do estômago perdido durante o tratamento 

farmacológico da hiperacidade gástrica. 

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



MAPEAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA APLICABILIDADE DO 
PROBIÓTICO Lactobacillus reuteri DSM 17938 EM DESORDENS DO TRATO 

GASTROINTESTINAL 

377 
 

Na busca da base de patentes europeia EPO, encontrou-

se duas patentes relacionadas a uma modulação de  

L. reuteri na mucosa gástrica, uma relacionada ao uso de uma 

composição probiótica para o tratamento da Doença do Refluxo 

Gastrointestinal (RU2501549), e um método para ajudar na 

digestão em pacientes com dispepsia (CN104585598). Ainda 

na base EPO, encontraram-se as mesmas patentes da WIPO 

utilizando somente o termo “Lactobacillus reuteri DSM 17838”.  

Com relação aos países que mais depositaram patentes 

nesta base, a África do Sul, Rússia e Nova Zelândia 

depositaram duas patentes, enquanto os outros depositaram 

somente uma, como visto na Figura 4.  

 

Figura 4 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base de patentes EPO 

quanto ao país dos depósitos de pedidos de patente. 

 

Quanto a análise anual de depósitos, observa-se que há 

um aumento do número de patentes com o passar dos anos, 

como visto na Figura 5. Porém, não houve depósitos após o ano 
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de 2011, apesar do presente estudo mostrar que existe um 

grande número de publicações científicas no período de 2014 a 

2018. 

 

Figura 5 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base de patentes EPO 

quanto ao ano dos depósitos de pedidos de patente. 

 

Com relação a classificação internacional de patentes, 

nesta base observou-se uma maioria das propriedades 

registradas na CIP A23L (Figura 6), relacionada a Alimentos ou 

produtos alimentícios, seu preparo ou tratamento, modificação 

das qualidades nutritivas ou sua conservação. Como visto na 

revisão acima, probióticos como L. reuteri, são comumente 

utilizados como aditivos alimentares, condicionando 

conservação ao preparado alimentar (DE PRISCO et al., 2015; 

MALMO; LA STORIA; MAURIELLO, 2013). 
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Figura 6 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“Lactobacillus reuteri DSM 17938” na base de patentes EPO 

quanto a CIP dos depósitos de pedidos de patente. 

 

Com relação a base USPTO, as patentes encontradas 

foram praticamente as mesmas encontradas nas demais bases, 

desta forma não foi foram feitos gráficos relacionados a esta 

base.  

Um menor número de patentes foi encontrado utilizando 

os termos “Probiotic AND gastrointestinal”, que retornou 62 

propriedades, quando comparado ao achado nas outras bases. 

Utilizando a palavra-chave “Lactobacillus reuteri DSM 17938”, 

encontrou-se 23 resultados, um deles se destaca por 

apresentar a patente relacionada ao uso desta estirpe na cólica 

infantil (US 20070280913), sendo requerida pela Biogaia, 

empresa que a comercializa, visto que o referido probiótico é 

amplamente utilizado na clínica para a diminuição da cólica 

infantil causada por gastroenterites e dor abdominal funcional 

(SAVINO et al., 2014; CHAU et al., 2015; MI et al., 2015; 
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SAVINO et al., 2015; WEIZMAN; ABU-ABED; BINSZTOK, 

2016; MARAGKOUDAKI et al., 2017; JADREŠIN et al., 2017; 

FATHEREE et al., 2017).  

Já na base brasileira, INPI, foram somente encontrados 

quatro resultados (BR 11 2016 031000 4; BR 10 2015 016223 

5; BR 10 2013 032164 8; BR 10 2012 011033 4), utilizando 

como palavras-chave “Probiótico E Gastrointestinal”, que são 

relacionadas a formulações alimentícias contendo probióticos.  

Ainda observa-se que nenhuma dessas bases retornou 

patentes relacionadas a aplicação de probióticos na proteção 

gástrica, apesar do grande potencial gastroprotetor 

demonstrado pela literatura (ACARTURK et al., 2014; KHODER 

et al., 2016; SUO et al., 2016; KWON et al., 2017). A literatura 

também mostra que L. reuteri DSM 17938 apresenta efeitos no 

estômago, porém até o momento da pesquisa, há uma ausência 

de evidências da aplicabilidade deste probiótico em injúrias 

gástricas.  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos artigos científicos, viu-se que 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 apresenta um grande 

aplicabilidade em desordens do trato gastrointestinal, sendo 

utilizado para a prevenção e tratamento da cólica infantil, 

diarreia, regurgitação, enterocolite necrozante, constipação e 

gastroenterites. No entanto, o potencial para atividade 

gastroprotetora precisa ser melhor explorado, visto que outros 

probióticos apresentam efeito protetor da mucosa gástrica 

contra diferentes tipos de agentes lesivos.  
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No que se refere a aplicabilidades e formulações 

protegidas, existem poucas patentes relacionadas a utilização 

desse probiótico em desordens do trato gastrointestinal, apesar 

de sua eficácia e aplicabilidade clínica já serem demonstradas 

na literatura para a prevenção e tratamento de diversas 

afecções digestivas. Além disso, observou-se que não existem 

ainda patentes relacionadas com a atividade gastroprotetora 

desse e de outros probióticos, apesar da literatura apresentar 

indícios de seu potencial terapêutico em gastropatias. 

Desta forma, vê-se a importância de um maior 

investimento na aplicação tecnológica de Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 na terapêutica de desordens gástricas e intestinais, 

visto que este vem sendo utilizado com grande segurança 

clínica e poucos efeitos colaterais.  
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RESUMO:A mucosite oral é o efeito colateral na terapia 

antineoplásica. Há diversos fármacos que atuam combatendo 

tal efeito. A L-cisteína, possui várias propriedades 

farmacológicas como: efeito gastroprotetor, antinflamatório. 

Tendo em vista isso, objetivo desta prospecção cientifica e 

tecnológica foi investigar o potencial antioxidante da L-cisteína 

na mucosite oral ,a partir da busca de artigos nas bases de 

dados PubMed, Web of ScienceTM, Scopus e Scielo, e por 

patentes nas bases United States Patent and Trademark Office 

(USPTO), European Patent Office (EPO), World Intellectual 

Property Organization (WIPO) e no Banco de dados do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), referentes aos 

últimos 5 anos, utilizando palavras-chaves :“L-cystiene”, 
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“Mucositis”, “Antioxidants” e os três termos de maneira 

associada “L-cystiene” and “Mucositis” and “Antioxidants” 

utilizando operador boleano AND. Como esperado, a busca por 

L-cystiene and Antioxidants retornou muitos resultados na base 

de dados Pubmed, assim como foram encontradas algumas 

patentes. Entretanto, quando buscou-se por L-cystiene and 

Antioxidants and Mucositis não foram encontrados nenhuma 

patente. Apesar de na literatura descrever a ação antioxidante 

da L-cisteína, efeitogastroprotetor, antinflamatório diminuindo a 

expressão de COX2 e citocinas em vários modelos de 

inflamação. Observou-se que não há estudos que visem sua 

ação no modelo de mucosite oral. Assim, vê-se a importância 

da pesquisa e aplicabilidade da L-cisteína como terapêutica na 

mucosite oral. 

Palavras-chave :L-cisteína, mucosite oral,antioxidante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentro da terapia oncológica a diversas estratégias 

medicamentosas que visam inibir o crescimento anárquico das 

células neoplásicas. Dentre os quimioterápicos utilizados nesta 

terapêutica, destaca-se o 5-FU, que pertence à classe dos 

antimetabolitos e atua principalmente nas células com alta 

proliferação celular, neste caso, no epitélio do trato digestório 

(SILVEIRA et al.,2012;GUERREIRO; SWENSON,2014).  

A mucosite oral é um dos efeitos colaterais mais 

observado no tratamento à base de quimioterápicos para 

diversas neoplasias (TAKANO et al.,2015; GOODMAN et 

al.,2017; ZOU; WANG; ZHANG,2017), sendo detalhado na 

literatura, em quatro fases (inflamatória/vascular, epitelial, 
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ulcerativa/microbiológica e cicatrizadora) (ARAUJO et al.,2015; 

SHIMAMURA et al.,2018; RIBEIRO et al.,2017). Onde a fase 

ulcerativa é o período mais crítico (ARAUJOet al.,2014; 

RIBEIRO et al.,2015), desencadeada pela quimioterapia, que 

leva a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), que por 

sua vez, ativa várias vias de sinalização na submucosa e 

epitélio do trato digestório (YOSHINO et al.,2013). 

Alguns autores sugeriram que as ROS são sintetizadas 

nas células lesionadas, pela via da Ciclooxigenase e Oxido 

Nítrico (NOS), através Ciclooxigenase-2 (COX2), (LOGAN et 

al.,2007; SILVA et al.,2017) e produção do Oxido Nítrico 

Induzido (iNOs), respectivamente, (BASTOS et al.,2015) 

desenvolvendo o quadro de mucosite oral (LOGAN et al.,2007; 

MARCUSSEN et al.,2017). Sendo a assim, importante a 

investigação dos mediadores inflamatórios e de prováveis 

substâncias que sejam capazes de inibir, tais mediadores, no 

desenvolvimento do quadro de mucosite oral. 

Neste contexto, a Cisteína é um aminoácido 

semiessencial e está presente principalmente na forma 

de L- cistina no espaço extracelular. Com a ajuda de um sistema 

de transporte, a L- cistina extracelular atravessa a membrana 

plasmática e é reduzida a l-cisteína dentro das células pela 

tiorredoxina e pela glutationa reduzida (GSH). A L-

cisteína intracelular desempenha um papel importante na 

homeostase celular como um precursor para a síntese proteica 

e para a produção de GSH, sulfeto de hidrogênio (H 2 S) e 

taurina (YIN et al.,2016).  

Vários aminoácidos, como a L-cisteína e L-arginina, 

modulam varias vias de sinalização em in vitro e in vivo como 

aminoácidos essenciais, além de seus papéis como 
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componentes de peptídeos / proteínas (SILVA et al., 2014; 

LEBEAUX et al.,2015; WANG; CHENG; ZHU,2015). Por 

exemplo, a L-arginina é conhecida por regular a expressão 

gênica e a sinalização intracelular da enzima precursora na 

sintese de oxido nitrico  em modelos de lesão inflamatória, 

tendo ação antinflamatória ,antioxidante e cicatricial assim 

como, a L-Cisteína ( KANIKA; KHAN; JENA,2015). 

Este aminoacido é classificado como semiessencial pois, 

participa principalmente no metabolismo proteico (SALMAN et 

al.,2013).No entanto, ha estudos que relatam suas  

propriedades não nutricionais, dentre eles , seu efeito 

gastroprotetor(LEE et al.,2013; KANIKARLA et al.,2014). Por 

meio da reação da transulfatação reversa da L-cisteína 

liberando o Sulfeto de hidrogênio (H2S), potente antioxidante 

(KABIL; BANERJEE,2010; POWELL; DILLON; 

MATSON,2017). 

 Sua ação antioxidante, se dá por meio da redução dos 

níveis de MDA, nitrito/nitrato e aumentando os níveis de GSH 

no tecido pancreático no modelo de diabetes por exemplo 

(SALMAN et al,.2013). Diminuindo a expressão de genes e 

proteínas pró apoptóticos dentre eles, a caspase-3 e Citocromo 

C nas mitocôndrias (CHOUDHARY; AL-HARBI; 

ALMASAN,2015). Ativando a sinalização de AKT (Proteina 

Kinase Transportadora) responsavel pela proliferação celular e 

diminuição de estresse oxidativo(TANIGUCHI et al., 2011). 

Ha estudos que descrevem que a L-cisteína regula 

diretamente a sintese , função ,ligação e transporte de enxofre 

em proteinas .De modo indireto regula também as respostas 

celulares quanto aos niveis de glutationa e formação  sulfeto de 

hidrogênio (H2S) (INGENBLEEK e KIMURA, 2013). Servindo de  
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substrato para duas enzimas piridoxal 5-fosfato dependente 

:cistationa ᵞ– lyase (CSE) e cistationa ᵝ-sintetase (CBS)  

(MOORE etal.,2003).Onde a a CSE e CBS são enzimas 

importantes para o metabolismo dos aminoácidos contendo o 

enxofre bem como para produção de H2S que possui algumas 

ações fisiológicas como as respostas imunes e 

inflamatórias(FIORUCCI et al.,2016).Os doadores de H2S são 

capazes de reduzir a inflamação por redução da expressão de 

um numero de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α,IL-

1β,IL-8 e o interferon- ᵞ (FIORUCCI et al.,2016).Tais evidencias 

indicam seu potencial  uso na pratica clinica e indicam seu 

possivel potencial antioxidante e protetor em modelos de lesão 

inflamatória.Sendo assim, o objetivo do presente estudo é 

realizar uma prospecção cientifica e tecnologica a respeito do 

potencial antioxidante e protetor na mucosite. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização deste estudo foi realizado um 

levantamento de artigos e patentes para investigar o potencial 

uso da L-cisteína como agente antioxidante no modelo de 

mucosite oral. Para isso, foi realizada uma busca por artigos 

para a fundamentação cientifica da temática nas bases de 

dados PubMed,Web of Science TM,Scopus, Scielo e por 

patentes para avaliar a aplicabilidade deste aminoácido 

semiessencial na mucosite oral nas bases United States Patent  

and Trademark Office (USPTO), European Patent  Office 

(EPO),Word Intellectual Property Organization (WIPO) e no 

Banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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(INPI).O rastreio dos dados foi realizado em outubro de 2018 

nas bases supracitadas referentes ao últimos 5 anos. 

As buscas foram realizadas utilizando os descritores 

relacionados a temática utilizando as palavras-chave 

associados aos descritores boleanos “and”: de modo conjunto 

“L-cystiene” ou” L-cisteina”, “Mucositis” ou” mucosite oral”, 

“Antioxidants” ou “antioxidante” e associando os três termos: “L-

cystiene” and “Mucositis” and “Antioxidants” /” L- cisteina” e” 

mucosite oral” e “antioxidante”. Onde os termos em inglês foram 

utilizados para as bases internacionais, já os termos em 

português foramutilizados para a busca na base nacional, 

sendo considerados válidos e selecionados os documentos que 

apresentassem esses termos no título e/ou resumo. Vale 

ressaltar que a pesquisa teve como enfoque a ação 

antioxidante deste composto. Os dados foram analisados e 

plotados utilizando o Excel®. 

O fluxograma abaixo esquematiza as palavras-chaves 

utilizadas neste artigo (Figura 1). 

 

Figura 1.Combinação das palavras-chaves* para   busca de 

artigos e patentes relacionadas a avaliação da ação 

antioxidante da L-cisteína. 

 

 

 

 

 

 

 
*As palavras-chaves foram pesquisadas em português nas bases Scielo e 

INPI.Fonte: Autoria própria ,2018. 

Mucositis 

Antioxidants 

L-cystiene Mucositis 

AND 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PROSPECÇÃO CIENTIFICA 

 

Na busca da avaliação do potencial antioxidante da L-

cisteína, fez-se um levantamento sobre o embasamento 

cientifico de sua utilização como potente agente antioxidante na 

mucosite oral. Como visto na tabela 1, existem muitos artigos 

sobre a relação da L-cisteína e o seu potencial antioxidante, 

porém não existe estudos relacionando o uso deste na proteção 

da mucosite oral.  

 

Tabela 1-Número de artigos científicos por palavra-chave nas 

bases de dados. 

 

 

Fonte: Própria autora , 2018. 

 

Pois, a mucosite é um processo inflamatório que pode 

envolver as células epiteliais da cavidade oral e do trato 

 PUBMED SCOPUS WEB OF 

SCIENCE 

 SCIELO 

L-cystiene 

AND Oral 

Mucositis 

0 0 0 0 

L-cystiene 

AND 

Antioxidants 

1855 0 0 7 

L-cystiene 

AND Oral 

Mucositis AND 

Antioxidants 

0 0 0 0 
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gastrointestinal (LALLA et al., 2014). Tal condição é 

caracterizada pela quebra da barreira mucosa, resultante do 

dano ao DNA nas celulas com alto turnover, como as células da 

cavidade oral e gastrointestinal, decorrente da toxicidade 

celular (SEBILLE et al., 2015; ARAUJO et al., 2015). 

Esta toxicidade, que afeta o trato gastrintestinal é comum 

na terapia antineoplásica. A lesão da boca, mucosite oral (MO), 

está entre um dos efeitos colaterais mais estudados da terapia 

do câncer. As ulcerações associadas à MO resultam em dor 

significativa, que afeta a capacidade do paciente de comer, 

impactando negativamente na qualidade de vida e reduzindo a 

tolerabilidade do tratamento do câncer (BARKOKEBAS et al., 

2015).  

A mucosite pode, portanto, ter um efeito profundamente 

negativo sobre o estado nutricional, ingestão oral de alimentos 

e medicamentos e manutenção da saúde bucal em 

pacientes. Clinicamente, a manifestação da MO afeta o epitélio 

de modo contínuo, onde, em sua forma branda, apresenta-se 

como lesões atróficas eritematosas e, em sua forma grave, 

como lesões ulcerativas que penetram a submucosa (LAHEIJ; 

DE SOET, 2014). Assim como na mucosite intestinal causando 

atrofia das vilosidades, dificultando a absorção de nutrientes 

necessários para o funcionamento normal do corpo associado 

aos quadros de êmese e diarreia (KARBELKAR et al., 2016). 

 Além disso, a perca da integridade do epitélio oral e 

gastrointestinal aumenta a predisposição a infecções por 

bactérias e agentes infecciosos para sistema circulatório 

(MENDONÇA et al., 2015). Desse modo, com essa perda da 

histoarquitetura do trato gastrointestinal propicia   a invasão de 

cepas bacterianas que estimulam a liberação de citocinas pró 
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inflamatórias, como TNF-α, IL-1β e IL-6, que ativam 

indiretamente genes pró-apoptóticos, sobretudo NFκB, que 

amplificam os danos já instaurados (VILA, SONIS 2015; 

MORAIS et al., 2015). Sendo alvo de muitos estudos que 

visem a supressão deste efeito colateral. 

Visando a terapia antinflamatória,os aminoácidos são as 

unidades básicas da composição de uma proteína. Em 

humanos saudáveis, há nove aminoácidos que são 

considerados essenciais (triptofano, valina, fenilalanina, 

treonina, lisina, isoleucina, leucina, histidina e metionina), uma 

vez que não podem ser sintetizados endogenamente e, 

portanto, devem ser ingeridos por meio da dieta. Existem ainda 

os aminoácidos essenciais ocasionais, o que significa que são 

produzidos por organismos saudáveis, mas em determinadas 

situações, nosso corpo pode não produzi-los. São eles: 

cisteína, glicina, prolina e tirosina. (JUNIOR, 2013; ROGERO 

et al., 2008). 

A Cisteína é um aminoácido semiessencial e está 

presente principalmente na forma de L- cistina no espaço 

extracelular. Com a ajuda de um sistema de transporte, 

a L- cistina extracelular atravessa a membrana plasmática e é 

reduzida a L-cisteína dentro das células pela tiorredoxina e 

pela glutationa reduzida (GSH). A L-

cisteína intracelular desempenha um papel importante na 

homeostase celular como um precursor para a síntese proteica 

e para a produção de GSH, sulfeto de hidrogênio (H 2 S) e 

taurina (YIN et al., 2016). 

Na maioria dos estudos pesquisados, observou-se a 

utilização deste aminoácido semiessencial em diversos 

modelos de inflamação e pesquisas in vitro. Diversos estudos 
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mostram que a l-cisteína atua em algumas vias como substrato 

na produção do sulfeto de hidrogênio (POWELL; DILLON; 

MATSON,2017). 

Ha estudos que descrevem que a L-cisteína regula 

diretamente a sintese , função ,ligação e transporte de enxofre 

em proteinas .De modo indireto regula também as respostas 

celulares quanto aos niveis de glutationa e formação  sulfeto de 

hidrogênio (H2S) (INGENBLEEK e KIMURA, 2013). Além disso, 

o H2S está envolvido em inúmeras funções fisiológicas, como a 

resposta imune, inflamatória, percepção e mediação da dor, 

sendo produzido em muitos tecidos de mamíferos (POWELL; 

DILLON; MATSON,2017). Os principais compostos doadores 

de enxofre nos tecidos são a metionina, taurina e cisteína nas 

células de mamíferos (VICENTE et al.,2016; AVILA,2012).  

Nessas celulas, a produção endógena de H2S é 

realizada principalmente por meio da reação de transulfatação 

reversa na L-cisteína que é  catalisada, por duas enzimas 

dependentes do co-fator piridoxal-5’-fosfato (Vitamina B6) 

(PLP): cistationina β-sintase (CBS) e cistationina γ-liase (CSE). 

Alternativamente, a L-cisteína pode ser convertida em 3-

mercaptopiruvato pela enzima cisteína amino-transferase 

(CAT), e em seguida, em H2S através da enzima 3 

mercaptopiruvato sulfurtransferase (3-MST) (DUNN et al., 

2016). 

No modelo de ulcera gástrica denotou que o H2S inibe a 

atividade da enzima mieloperoxidase promovendo uma 

redução dos efeitos citotóxicos nos grânulos azurofílicos dos 

neutrófilos (PÁLINKÁS et al., 2015). Ele também pode atenuar 

a inflamação gástrica induzida por AINES diminuindo, a 

secreção de ácido gástrico, a redução no fluxo sanguíneo, e 
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aumento da adesão de leucócitos ao endotélio vascular na 

microcirculação na fase inicial desse processo inflamatório 

(WALLACE;ZHU, 2015). 

Além disso, o H2S promoveu a apoptose de neutrófilos e 

aumentou a fagocitose de bactérias por macrófagos, fatores 

fundamentais na resolução do processo inflamatório (ZHAO et 

al.,2017; DUFTON et al., 2012). Sua ação antinflamatória é 

decorrente da dow-regulation de citocinas pró-inflamatórias, 

como (TNF-α), interleucina-1β (IL-1, IL-8 e o interferon-γ 

(FIORUCCI et al., 2007). E a inibição da expressão de citocinas 

pró-inflamatórias se dá pela inibição do gene que codifica o fator 

nuclear NFĸB (CHEN; LIU, 2016; SEN et al., 2012). Além de 

inibir também os genes para COX-1 e COX-2 tendo ação 

gastroprotetora devido as suas propriedades antioxidantes, por 

meio da expressão da proteína antioxidante GPx-1 e do 

restabelecimento microcirculação em neurônios aferentes em 

modelo de isquemia gástrica (MAGIEROWSKI et al.,2017). 

Entretanto, sabe-se que os mecanismos e vias de 

sinalização do H2S, como alvo a ação antinflamatória, ainda não 

estão completamente compreendidos. Mas já foram descritos 

alguns mecanismos, dentre eles, a ação seletiva do H2S no 

canal de KATP, ativação dos canais de cálcio do tipo T, 

envolvidos nos estímulos nociceptivos viscerais e hiperalgesia 

somática em camundongos, por meio da estimulação dos 

receptores TRPV1 e TRPA1, sendo primordiais nas 

investigações nos processos inflamatórios (SCHICHO et al., 

2006; MATSUNAMI et al., 2011; SZABÓ et al., 2011; 

MIYAMOTO et al., 2011; GUO; CHENG; ZHU 2013).  

Em outro modelo de lesão inflamatória, induzida por LPS 

(Escherichia coli) em porcinos, investigou-se a ação da L-
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cisteína na via de sinalização NF-κB (p65) e fator nuclear 

eritróide 2 (Nrf2). Constatando sua ação antinflamatória nos 

segmentos de jejuno íleo, atuando na diminuição da transcrição 

de NF-κB e (Nrf2) que desencadearam a down-regulation de 

TNF-α, IL-6 e IL-8, aumentando os níveis de CAT, SOD,GSH 

(SONG et al.,2014). 

Já em pesquisas in vitro, viu-se que a L-cisteína atua na 

via AMPK / PPARγ. Diminuindo a produção intracelular de 

EROS, aumentando os níveis PIP3 (Fosfatidilinositol-3,4,5), 

regulando positivamente a fosforilação de AMPK e a expressão 

de PPARγ (Receptor ativado por proliferadores de Peroxissoma 

Gama), reduzindo a fosforilação de NFkB, secreção de TNF-

α,IL-8,IL-1β,durante o processo inflamatório (MANNA e JAIN, 

2013; SALVADÓ et al.,2014) . 

Noutro estudo in vitro, descreveu a relação da 

superexpressão de CSE com a diminuição da geração do fator 

de necrose tumoral-α (TNF-α) e proteínas como a molécula de 

adesão intercelular-1 (ICAM-1), durante a peroxidação das 

lipoproteínas de baixa densidade em macrófagos, levando ao 

bloqueio da sinalização JNK / NF-kB na via CSE/H2S, alvo 

terapêutico para muitas doenças (WANG et al.,2015). 

No estudo experimental, com modelo de lesão gástrica 

por etanol, realizado por Medeiros e seus pesquisadores 

(2013), observaram também este aumento da expressão de 

CSE, como mecanismo de defesa contra o dano gástrico por 

etanol, por meio da imunohistoquimica. 

Dessa forma, vê-se que a L-cisteína apresenta grande 

potencial antioxidante e antinflamatório por ser o substrato que 

aumento os níveis de sulfeto de hidrogênio que que é um 

potente agente antinflamatório. Tendo em vista que, a L-
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cisteína é um aminoácido semiessencial com grande potencial 

antioxidante e antinflamatório sendo considerado um fármaco 

em potencial no estudo da mucosite oral. Porém como visto na 

tabela 1, não há estudos que visem a atividade protetora da L-

cisteína no modelo de mucosite oral. 

 

Prospecção Tecnológica  

 

A seguinte prospecção tecnológica foi feita a partir da busca de 

patentes nas bases WIPO(Word Intellectual Property 

Organization),USPTO (United States Patent na Trademark 

Office),EPO (European Patent Office),e na base brasileira INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Intelectual). 

Inicialmente, quando buscou-se na base EPO por 

patentes utilizando os descritores “L-cystein and antioxidants”, 

a pesquisa retornou 270 propriedades registradas (tabela 2) 

sobre a utilização da L-cisteína como potencial antioxidante, o 

que corresponde com a literatura, pois este aminoácido 

semiessencial tem ação antioxidante em diversos modelos 

inflamatórios, dentre eles, o modelo de hiperlipidemia, diabetes 

e colite por exemplo (HILDEBRANDT et al.,2015;  

MCGAVIGAN et al.,2015; MAGIEROWSKI et al.,2017). 
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Tabela 2.Número de patentes por palavras-chaves. 

 
Fonte: Própria autora, 2018. 

 

De acordo com os resultados obtidos na busca de 

patentes, viu-se que as patentes referentes a “L-cystein and 

antioxidants” são referentes a meios de veiculação e sua forma 

conjugada com outros compostos químicos, como excipiente 

farmacêutico, lipossomas, emulsões, soluções e estabilizante 

que conferem sua ação antioxidante e 

antinflamatória(EP13.05.2015;EP18062014;CN19.08.2009;W

O28.02.2008;EP02.01.2004;MX22.04.2003;CN12.02.2003;EP

18.02.2002;KR 26.10.2002;WO 19.09.2002;AU  

25.10.2001;WO 09.08.2001;CA 09.08.2001;EP 02.12.1992;DE 

19.03.1992;DE 04.06.1987).Não existindo propriedade 

antinflamatória e antioxidante para a mucosite oral. 

Dando continuidade a pesquisa,quando utilizou-se as 

palavras “L-cystiene” ou” L-cisteina”, “Mucositis” ou” mucosite 

oral”, “Antioxidants” ou “antioxidante”, de maneira isolada, 

foram encontradas 96.475 patentes no total nos bancos de 

dados INPI, USPTO e EPO sendo que, o número de patentes 

encontradas com as palavras-chaves “Antioxidants” ou 

“antioxidante” foi prevalente com 86.885 na base de dados 

 WIPO EPO USPTO INPI 

L-cystein and antioxidants 121 270 44 0 

L-cystein and  oral 

Mucositis 

0 0 0 0 

L-cystein and  oral 

Mucositis and antioxidants 

0 0 0 0 
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Americanos(USPTO) conforme a figura. 1.Entretanto, quando 

utilizado os três termos de maneira associada “L-cystiene” and 

“Mucositis” and “Antioxidants” /” L-cisteina” e” mucosite oral” e 

“antioxidante”, não foram encontrados nenhum resultado. 

Na base WIPO, utilizando os descritores “L-cystiene” and  

“Antioxidants” foram encontrados 121 propriedades protegidas 

,como visto na tabela 2.O Brasil foi o pais que mais depositou 

patentes como totalizando 78 patentes depositadas como 

mostrado na figura 1.Abaixo do Brasil está Portugal com 

deposito de 21 patentes para desenvolvimento de suplementos 

alimentares. 

Figura 2.Resultados obtidos para busca pelo termo “L-

cystiene”and “Antioxidants” na base de patentes WIPO quanto 

aos países que depositaram patentes ao longo dos anos. 

 

Fonte: Própria autora ,2018. 

Com relação a classificação Internacional de Patentes 

(CIP), viu-se que a maioria das patentes registradas estão 

classificadas com A61, relacionada a área de Ciência Médica 

ou Veterinária, especificamente a CIP A61K (51 patentes), que 
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são preparações para finalidades medicas, odontológicas ou 

higiênicas (dispositivos ou métodos especialmente adaptados 

para dar aos produtos farmacêuticos formas físicas 

determinadas ou para administração). 

Figura 3.Resultados obtidos para a busca pelo termo “L-

cystiene” and “Antioxidants” na base de patentes WIPO quanto 

a CIP dos depósitos de pedidos de patente. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora ,2018. 

Além disso, quando  enfatizou-se  a ação antioxidante da 

L-cisteína, foram encontradas apenas 25 patentes na USPTO 

protegidas , no entanto, foi observado este aminoácido na sua 

forma conjugada  mais estável, cisteína-L cloridrato, menos 

instável e menos propensa a oxidação , e com ação 

gastroprotetora para mucosite intestinal(NATARAJAN; 

ABRAHAM, 2016).Outra forma encontrada foi a hidrocloreto de 

L-cisteína monohidratado que é empregado na agricultura no 

uso de pesticidas se ligando a grupos tióis diminuindo o risco 

de hepatoxicidade dos trabalhadores rurais. Além desta, a 

forma química sulfóxido de S- (1,2-diclorovinil) -

0 10 20 30 40 50 60
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L- cisteína (DCVCS) com ação nefrotóxica (BARSHTEYN, N; 

ELFARRA,2007). 

Figura 4.Número de patentes depositadas nos bancos de 

dados INPI, EPO e USPTO por palavras-chave. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Na base WIPO, utilizando o descritor “L-cystein and 

antioxidants”, foram encontradas 121 propriedades protegidas, 

como visto na tabela 2. Onde a L-cisteína é utilizada de modo 

conjugado para formulação de vários fármacos que visam inibir 

a transcrição de genes pro-inflamatório por liberaram o sulfeto 

de hidrogênio que tem ação antinflamatória (CHEN; LIU, 2016; 

SEN et al., 2012). 

Avaliou-se também a evolução anual de depósito de 

patente no banco de dados da USPTO, utilizando os descritores 

“L-cystein and antioxidants” com o objetivo de verificar o ano em 

que houve mais depósito de patentes, nos últimos 24 

anos.Como é observado na figura.4, no ano de 1995 foi 

registrado a primeira patente que visam a estabilização de 

proteínas e no ano de 2018 obteve o maior número de depósito 

de patentes.Onde na primeira patente estava relacionada a 
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utilização da L-cisteína com tioéteres especiais como 

antioxidante para peptídeos eproteínas visando sua ação 

antioxidante.  

Quando pesquisou-se na base Brasileira, INPI, utilizando 

os descritores associados “l-cisteína “and ‘antioxidantes” e 

também a associação dos três termos “l-cisteína “ and 

‘antioxidantes” and “mucosite oral” não foi achado nenhuma 

patente  .Assim ,também nenhuma das bases retornou 

resultado quando se fez associação desses descritores 

,mostrando a ausência de propriedade relacionadas ap seu uso 

como terapêutica antinflamatória na mucosite oral. 

 

Figura 5 – Evolução anual de pedidos de depósitos de patentes 

na base United States Patent and Trademark Office.  

Fonte: Autoria própria (2018). 

Anos antes (1985) foi depositado uma patente com fins 

medicinais, quando a L-cisteína foi inserida num material 

transportador, visando sua ação redox no sistema fisiológico 

compreendendo preferencialmente os seguintes compostos: 

selenometionina, acetato de DL-alfa-tocoferol, ácido ascórbico 

(vitamina C), beta-caroteno (provitamina A), tiamina HCl 
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(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina HCl (vitamina 

B6), nicotinamida, glutationa (gama-glutamilcisteinilglicina) e L-

cisteína. O produto age sobre os radicais livres sendo portanto, 

usado para prevenir e eliminar os distúrbios degenerativos. No 

ano de 2017 a L-cisteina foi utilizada na sua forma mais estável 

N-acetil- L – cisteína na criopreservação na fertilização in vitro 

(Lundberg et al.,2017).  

Além de ser utilizado como ação gastroprotetora, 

vinculado a um probiótico, promovendo a proliferação de 

bactérias benéficas nos intestinos e inibe a proliferação de 

bactérias entéricas nos intestinos para melhorar a flora 

intestinal e aumenta o efeito dos probióticos. Também, por ter 

na sua composição o grupo tiol que age melhorando o 

movimento intestinal e reduz as doenças relacionadas com o 

intestino (BAINDARA et al.,2017). 

Sendo utilizado também os derivados da Cisteína neste 

caso, da L-cisteína no tratamento de feridas por meio do 

bloqueio da expressão de proteínas genicas que aumentam o 

processo de estresse oxidativo (BAINDARA et al.,2017). 

No tratamento de uma úlcera crónica, tal como uma 

úlcera diabética, r meio do uso do gel a base de L-cisteína que 

libera sulfeto hidrogênio localmente na úlcera com ação 

cicatricial por aumentar a expressão Metaloproteinases I e II e 

diminuir a expressão de NFKβ (AVANTAGGIATO et al.,2014). 

Na mesma base de dados, foi visto(vide figura 6) a 

distribuição de patentes depositadas por tipo de depositante e 

pode-se observar que, o deposito de patentes por empresas 

privadas foi maior (80%) seguido por Inventor individual (12%). 

e Universidade (8%). 
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Figura 6. Distribuição de patentes depositadas na base United 

States Patent and Trademark Office por tipo de depositante. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Por conseguinte visando a distribuição de patentes 

depositadas e dos seus inventores. Notou-se que a um 

aumento expressivo na investigação deste aminoácido 

semiessencial por empresas privadas, na tentativa de gerar 

mais lucros futuramente para indústria farmacêutica. E um 

percentual menos expressivo de investigação deste composto 

por Universidades, talvez isso, seja pelo gasto oneroso na 

formulação deste composto, na conjugação do mesmo com 

novas substancias químicas, na rota de liberação entre outros 

percalços encontrados dentro da pesquisa cientifica. 
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CONCLUSÃO 

No estudo realizado pôde-se constatar que o 

patenteamento da l-cisteína e sua ação antioxidante não é 

recente tendo seu primeiro depósito de patente em 1993, 

entretanto, houve um aumento significativo no deposito de 

patentes no ano de 2018 quando comparado com os anos 

anteriores. Entretanto, vê-se que há um grande número de 

estudos científicos sobre a ação antioxidante da L-cisteína. 

Embora, não sendo estudado o seu potencial 

antioxidante e antinflamatório no modelo de mucosite oral. 

Sendo assim alvo de estudos pois, o composto apresenta 

grande potencial e que precisa ser explorado, visando à 

inovação tecnológica, no que concerne a tecnologias para 

preparações voltadas para a saúde, a sua grande diversidade 

de utilizações médicas e farmacêuticas. 
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RESUMO: Probióticos são microrganismos vivos que, quando 
administrados em quantidades adequadas, conferem 
benefícios à saúde do hospedeiro. Técnicas de encapsulação 
são uma alternativa promissora para melhorar a entrega e a 
sobrevivência destes agentes, e muitos materiais vêm sendo 
utilizados como encapsulantes. Neste contexto, a Goma do 
Cajueiro (GC) aparece como potencial candidata, por suas 
favoráveis características químicas. Assim, o objetivo do estudo 
foi realizar uma prospecção tecnológica sobre a encapsulação 
de probióticos, utilizando a GC como material de parede, 
através de um levantamento de patentes nas bases USPTO, 
EPO, WIPO e INPI, e de artigos científicos nas bases PubMed, 
Web of ScienceTM, Scopus e Scielo. Verificou-se nas bases de 
dados internacionais de patente poucos documentos referentes 
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à temática, e não foram encontrados documentos sobre a 
utilização da GC como agente encapsulante de células 
probióticas, reforçando o caráter inovador das pesquisas que 
envolvem o seu uso nesta tecnologia. Desta forma, vê-se a 
necessidade de um maior incentivo a aplicação biotecnológica 
da goma do cajueiro, visto o grande potencial deste polímero, 
necessitando de um maior investimento em estudos na área, 
pois o emprego dessa técnica poderia surgir como nova 
alternativa terapêutica, gerando um aumento do número de 
depósito de patentes, que seria de grande importância para o 
desenvolvimento tecnológico do país. 
Palavras-chave: Encapsulação. Probióticos. Anacardiaceae. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

probióticos são definidos como “microorganismos vivos, que 

quando ingeridos ou aplicados localmente em quantidades 

adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro”, 

devido a isso vem sendo incorporados em uma ampla 

variedade de alimentos, suplementos e produtos farmacêuticos 

(FAO/WHO, 2002; YEUNG et al., 2016, HILL et al., 2014). Os 

seus efeitos benéficos incluem equilíbrio da microbiota 

intestinal, inibição da infecção por patógenos, redução do 

colesterol sanguíneo, redução do risco de câncer de cólon e 

doença de Crohn, além de se mostrarem eficazes no tratamento 

de várias disfunções da barreira intestinal (WANG et al., 2014; 

RODRÍGUEZ-NOGALES et al., 2018; KULLISAAR et al., 2016). 

No entanto, para que qualquer probiótico possa exercer 

sua função é necessário que, após sua ingestão, eles atinjam o 

intestino ainda vivos e em quantidades suficientes (pelo menos 

106-107 unidades formadoras de colônia (UFC) (HILL et al., 
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2014). Sendo assim, devem passar de forma segura através do 

trato gastrointestinal e, em seguida, aderir e colonizar o canal 

intestinal, porém, a exposição à ácidos gástricos e sais biliares 

pode diminuir sua viabilidade (SERVIN; COCONNIER, 2003).  

Dessa forma, técnicas de encapsulação de microrganismos 

probióticos vem sendo utilizadas nos últimos anos para 

melhorar sua entrega e sobrevivência em condições adversas 

(SINGH et al., 2017; KIM et al., 2017; BEPEYEVA et al., 2017). 

Muitos materiais vêm sendo estudados para aplicação 

como agente encapsulante (PATHAKOTI; MANUBOLU; 

HWANG, 2017; OMWENGA et al., 2018; SAXENA et al., 2017; 

GHASEMI et al., 2018) e o uso de biopolímeros para tal fim tem 

apresentado um forte estímulo (PAULA et al., 2017; SAXENA 

et al., 2017). Entre as inúmeras matrizes, as gomas aparecem, 

nesse cenário, como potenciais candidatas por suas favoráveis 

características químicas, solubilidade e processos de 

isolamento e purificação (RIBEIRO et al., 2016). 

Nesse contexto, a Goma do Cajueiro (GC) oferece uma 

importante aplicabilidade como material de parede na síntese 

de microcápsulas. A GC é um heteropolissacarídeo ácido 

complexo de cadeia ramificada e de baixa viscosidade presente 

no exsudato do cajueiro (Anacardium occidentele, família 

Anacardiaceae.), árvore nativa no nordeste brasileiro que 

apresenta destaque por suas inúmeras aplicações nas áreas 

industriais e de conhecimento científico e biotecnológico 

(OLIVEIRA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015; BUENO et al., 

2017; KIM et al., 2018). 

No contexto da prospecção tecnológica, trabalhos que 

mostrem o conhecimento já descrito em determinada área, 

representam uma ferramenta muito útil, já que, artigos 
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científicos e patentes compõem-se como meios sistemáticos de 

disponibilização de informações. Por esquematizar diversas 

vertentes do desenvolvimento científico e tecnológico os 

estudos de prospecção se tornaram uma fonte de informação 

altamente consultada por diversos setores relacionados à 

inovação (MACHADO et al., 2014). 

Dessa forma, este trabalho objetivou realizar um estudo 

de prospecção tecnológica e científica sobre a encapsulação de 

microrganismos probióticos, com especial enfoque para a 

eventual aplicação da GC enquanto material de parede, 

realizando uma busca nos pedidos de patente e artigos 

científicos em nível nacional e internacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada tendo por base um 

levantamento de pedidos de patentes depositados nos 

principais bancos de dados: United States Patent and 

Trademark Office (USPTO), European Patent Office (EPO), 

World Intellectual Property Organization (WIPO) e no Banco de 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do 

Brasil. Além disso, foram selecionados artigos científicos 

publicados nas bases de periódicos PubMed, Web of 

ScienceTM, Scopus e Scielo. O levantamento foi realizado em 

novembro de 2018, sendo investigados todos os documentos 

de patentes e artigos científicos disponíveis para consulta até a 

data de realização da referida pesquisa (15/11/2018).  

As pesquisas foram realizadas utilizando como palavras-

chave os termos “encapsulação e probiótico” combinados ou 

não com o termo “goma do cajueiro”, juntamente com o 
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operador boleano “and” em todas as bases, eventualmente 

associando-se os termos com o uso de aspas (“ “). Tendo em 

vista a necessidade de realização de uma busca mais ampla, 

tais palavras-chave e operador boleano foram sempre utilizados 

no campo de busca relativo ao resumo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo de prospecção 

tecnológica referem-se a todos os depósitos de patentes 

efetuados e a todos os artigos científicos publicados sobre o 

tema em questão (Tabela 1), considerando-se, quanto aos 

depósitos de patentes, o país e o ano de depósito, como 

também a Classificação Internacional de Patentes (CIP), e, 

quanto aos artigos científicos, à abordagem temática da 

publicação. 

 

Tabela 1 – Número de patentes e artigos científicos por 

palavras-chave.  

 
Encapsulação AND 

Probiótico* 
Encapsulação AND Probiótico 

AND Goma do cajueiro* 

USPTO 7 0 

EPO 23 0 

WIPO 157 0 

INPI 0 0 

PubMed 153 0 

Web of 
ScienceTM 

541 0 
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Scopus 340 0 

Scielo 1 0 

*Para as bases de dados internacionais foram utilizados as palavra-chave 

em inglês (Encapsulation AND Probiotic; Encapsulation AND Probiotic AND 

Cashew gum). Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A busca na base de dados USPTO detectou sete 

resultados abrangendo os termos associados “encapsulação e 

probiótico”. Tais documentos referem-se a formulações 

contendo probióticos encapsulados, utilizados principalmente 

para terapia de aves e mamíferos com doenças infecciosas, 

demostrando as vantagens desta tecnologia na preservação da 

vida destes microrganismos durante a passagem através do 

estômago, permitindo a sua liberação no intestino, utilizando 

como material de parede polímeros sintéticos como alginato de 

sódio, de potássio, de magnésio e de cálcio, conforme trazem 

os documentos US 20060193842 e US 20040175389. Quando 

observado a nação de origem das patentes, verificou-se que os 

Estados Unidos detêm todos os pedidos de depósito neste 

banco de dados. Analisando a distribuição das patentes na 

base de dados, verificou-se que estas se concentram entre os 

anos de 2006 e 2013, conforme é descrito na Figura 1.  
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Figura 1 – Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de patentes USPTO 

quanto aos períodos ou anos de ocorrência dos depósitos dos 

pedidos de patente. 
Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

Na base de dados EPO foram encontrados 23 

documentos de patentes para os termos associados 

“encapsulação e probiótico”, relacionados, em grade maioria, à 

proteção de sistemas e processos de encapsulação 

empregados para aumentar a taxa de sobrevivência das células 

probióticas durante o armazenamento e administração oral.  

Na busca por pedidos de depósito de patentes por país, 

foi possível observar que os Estados Unidos (EUA) e a Rússia 

totalizam quase a metade dos pedidos de depósitos realizados 

(43,48%), seguidos pelo Tratado de Cooperação em Matéria de 

Patentes (PCT), o qual simplifica e reduz o custo inicial nos 

procedimentos de pedidos de patente nos países membros, e 

por Nova Zelândia e Índia (Figura 2).   

Em relação à distribuição anual dos pedidos de depósito 

de patente para os termos associados “encapsulação e 

probiótico” na base EPO (Figura 3), nota-se um longo período, 
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de 1993 a 2006, onde não foi feito nenhum depósito novo a 

respeito do tema. A partir de 2006 até o ano de 2018, houve a 

maior concentração dos pedidos de depósitos na EPO, 

totalizando um total de 23 documentos envolvendo o referente 

termo, o que corresponde cerca de 90% do total de pedidos 

realizados, com o ano de 2015 apresentando o maior número 

de pedidos. Tais dados representam uma evolução recente em 

relação às tecnologias inovadoras envolvendo a encapsulação 

de microrganismos probióticos. 

 

Figura 2 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de patentes EPO, quanto 

aos países de depósito dos pedidos de patente.  
*PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 3 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de patentes EPO, quanto 

aos períodos ou anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos 

de patente.  
Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

Quando aplicado os termos associados: “encapsulação 

e probiótico e goma do cajueiro” não foram obtidos resultados. 

É importante salientar também que foram encontradas poucas 

inovações com os termos citados anteriormente, e estas estão 

concentradas predominantemente no ano de 2015 (Figura 3). 

Dessa forma, nota-se que existem registros de patentes 

envolvendo os termos “encapsulação e probiótico”, mas 

nenhum resultado com o termo “goma do cajueiro” associado, 

mostrando que este material ainda é pouco explorado no âmbito 

da inovação, principalmente no que diz respeito a processos de 

encapsulação de probióticos utilizando a GC como material de 

parede.  

A busca na base de dados de patentes WIPO retornou 

157 resultados envolvendo os termos associados 
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“encapsulação e probiótico”. Tais pedidos foram registrados, 

em maior número nos Estados Unidos (21,66%), no Tratado de 

Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) (14,65%) (Figura 4), 

a partir do ano de 2008 (Figura 5). Nota-se que a distribuição 

dos documentos quanto ao ano de depósito se mostrou 

relativamente homogênea, com os anos de 2016 e 2018 

possuindo o maior número de depósitos (Figura 5). Isso ressalta 

o maior interesse biotecnológico da encapsulação de 

probióticos nos últimos anos.  

 

Figura 4 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de patentes WIPO, quanto 

aos países de depósito dos pedidos de patente. 
PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; *Escritório Europeu 

de Patentes. 

Fonte: Autoria Própria, 2018 
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Figura 5 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de patentes WIPO, quanto 

aos períodos ou anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos 

de patente.  
Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

Dentre os documentos encontrados na referida base de 

dados, destacam-se aqueles aplicados: na área médica, com a 

proteção de metodologias de encapsulação de microrganismos 

probióticos utilizando como material de parede polímeros 

sintéticos (alginatos) e naturais (goma de xantana, quitosana e 

gelatina), usados como terapias alternativas contra doenças 

infecciosas, e como adjuvantes para estimular respostas 

imunes celulares e humorais; e na área da indústria de 

alimentos, referindo em sua maioria a produtos contendo 

micropartículas de bactérias probióticas envoltas em uma 

matriz polimérica, a fim de proteger estes microrganismos 

durante o processamento dos mesmos, seu armazenamento, e 

passagem através do trato gastrointestinal. 
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Quanto a patentes relacionadas à aplicação da GC 

utilizado na tecnologia de encapsulação de probióticos, não se 

obteve resultados, demonstrando a ausência de registros de 

inovação referente ao uso deste polissacarídeo como material 

de parede na tecnologia abordada. 

A busca realizada na base de dados de patentes 

nacionais do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) 

não retornou nenhum resultado para os termos associados 

“encapsulação e probiótico”, assim como para a associação dos 

três termos: “encapsulação e probiótico e goma do cajueiro”, 

evidenciando a inexistência de tecnologias inovadoras no país 

sobre o tema em questão.  

Quanto à Classificação Internacional de Patentes (CIP) 

(Figura 6) nas bases USPTO, EPO e WIPO, constatou-se que 

os documentos encontrados foram incluídos 

predominantemente nas categorias: A61, A23 e C12, relativas 

respectivamente, à ciência médica e veterinária, ou higiene; 

alimentos ou gêneros alimentícios e seu tratamento; compostos 

orgânicos e sua preparação química, seguido pelas categorias: 

B01 (processos ou aparelhos físicos ou químicos em geral); 

C07 (química orgânica); A01 (agricultura, silvicultura e 

pecuária); e B82 (nanotecnologia). 

No que se refere aos artigos científicos já publicados 

sobre a temática, a consulta à base de dados PubMed revelou 

a existência de 153 trabalhos publicados entre os anos de 2000 

e 2018 envolvendo os termos associados “encapsulação e 

probiótico”. Tais artigos reportam a ensaios de encapsulação de 

bactérias probióticas de interesse clínico voltados 

principalmente para a área alimentícia, utilizando matrizes 

poliméricas (celulose, resinas vegetais, quitosana, alginato, 
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pectina, etc.) para síntese de micropartículas resistentes as 

condições gastrointestinais e capazes de aumentar a sua 

biodisponibilidade (YEUNG et al., 2016; LI et al., 2016; HUANG 

et al., 2015; SCHOINA et al., 2015). 

 

Figura 6 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” nas bases de patentes USPTO, 

EPO e WIPO quanto à CIP. 

Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

  

No que se refere à busca pelos termos “encapsulação e 

probiótico e goma do cajueiro”, nenhum resultado foi retornado, 

mostrando que este polissacarídeo natural se mostra 

inexplorado quando ao seu potencial como agente 

encapsulante de células probióticas.  

A goma obtida no Brasil a partir do exsudato de cajueiros 

nativos é composta de β-D-galactose (72-73%), α-D-glicose 

(11-14%), arabinose (4,6-5%), ramnose (3,2-4%) e ácido 

glicurônico (4,7-6,3%). Possui três tipos de unidades galactanas 
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dentro do núcleo, ligados por C-1 e C-3; C-1 e C-6 e C-1, C-3 e 

C-6. A glicose está presente como uma cadeia lateral podendo 

ter até cinco unidades de comprimento (SILVA et al., 2009), 

características que a caracterizam como um potencial material 

para utilização na tecnologia de encapsulação de células 

probióticas. De fato estudos vêm demostrando que 

polissacarídeos obtidos de resinas naturais, como por exemplo, 

da espécie vegetal Pistacia terebinthus, também pertencente à 

família Anacardiaceae, possuem grande potencial para 

imobilização de células probióticas (SCHOINA et al., 2015), 

principalmente para incorporação em produtos alimentícios de 

origem láctea. Tal observação sugere que a GC possui grande 

potencial na referida tecnologia, oferecendo também 

vantagens, por ser um material de baixa toxicidade e baixo 

custo, plasticidade e grande disponibilidade no Nordeste, sendo 

o exsudato, do qual se extrai a goma, um material subutilizado.  

Na consulta à base de dados Web of ScienceTM com o 

uso dos descritores “encapsulação e probiótico” foram 

encontrados 541 registros de artigos científicos. Tais trabalhos 

foram publicados a partir do ano 2000 até a presente data da 

pesquisa. Em resumo, tais publicações referem-se, 

majoritariamente, ao reporte de técnicas/melhoramento de 

encapsulação de probióticos aplicadas a tecnologia de 

alimentos e a ensaios de sobrevivência em condições 

gastrointestinais simuladas (GANDOMI et al., 2016; GOMEZ-

MASCARAQUE et al., 2016; CHEOW et al., 2016). Destes 

trabalhos, apenas 16 faziam referência ao uso de 

polissacarídeos naturais como material de parede na síntese de 

micropartículas probióticas, predominantemente sobre a 

encapsulação de cepas de bactérias lácticas (LAB). 
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Quando pesquisado os termos “encapsulação e 

probiótico” na base de dados SCOPUS, a busca apresentou 

340 documentos entre os anos 2000 e 2018, sendo que o ano 

de 2018 apresentou maior número de publicações (Figura 7). 

 

Figura 7 - Resultados obtidos para a busca pelo termo 

“encapsulação e probiótico” na base de busca SCOPUS, 

quanto aos períodos ou anos de ocorrência dos artigos 

científicos. 
Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

Tais trabalhos científicos foram desenvolvidos, em maior 

número nos Estados Unidos, seguido pelo Canadá, Austrália, 

Índia e Irã. Seis dos trabalhos retornados são de origem 

brasileira, onde tais publicações referem-se a: desenvolvimento 

e caracterização de microcápsulas de alginato, contendo uma 

espécie probiótica, produzidos por emulsificação/gelificação 

interna, seguido por liofilização (HOLKEM et al., 2016); 

microencapsulação utilizando como material de parede soro do 

leite, prebióticos (PINTO et al., 2015) e soro de leite desnatado 

(MACIEL et al., 2014); co-encapsulamento com inulina ou 

polidextrose em micropartículas lipídicas sólidas (OCURO et al., 

2013); desenvolvimento de esferas probióticas semelhante a 
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ovos de peixe (GUIMARÃES et al., 2013); e avaliação do 

potencial efeito probiótico e de encapsulamento sobre a 

sobrevivência de uma espécie isolada a partir da papaia 

(TODOROV et al., 2012). Para os termos “encapsulação e 

probiótico” as grandes áreas abordadas estão descritas na 

figura 8.  

Quando buscado os descritores “encapsulação e 

probiótico” em conjunto, a pesquisa no banco de dados Scielo 

resultou em um artigo publicado no ano de 2013, sendo de 

origem nacional, englobando a área de tecnologia de alimentos, 

onde este se destina a avaliar a eficiência de materiais 

encapsulantes naturais (mucilagens de inhame, taro, linhaça e 

quiabo) e comerciais (Ágar-Ágar, Alginato de Sódio, Goma 

Arábica e Iota-Carragena) na liberação controlada de probiótico 

encapsulado (LAURENTI e GARCIA, 2013). 

Assim como nos bancos de dados de patentes, para os 

bancos de dados de trabalhos científicos pesquisados foi 

possível notar a inexistência de estudos que façam correlação 

entre encapsulação, probiótico e goma do cajueiro. 
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Figura 8 - Resultados obtidos (em %) para a busca pelo 

termo “encapsulação e probiótico” na base de busca SCOPUS, 

quanto à área de concentração dos artigos científicos.  
Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

A partir desses dados, mostra-se a importância científica 

e o pioneirismo que as pesquisas envolvendo a goma do 

cajueiro em tecnologias de encapsulação podem trazer para 

comunidade científica, não só nas pesquisas para 

desenvolvimento de probióticos encapsulados resistentes as 

condições do trato gastrintestinal, mas também as suas ações 

benéficas em organismos vivos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A análise dos dados demonstra domínio dos Estados 

Unidos em relação aos pedidos de patentes referentes à 

tecnologia de encapsulação de probióticos em diversas áreas 
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temáticas, com destaque para indústria alimentícia. Em relação 

aos artigos científicos, observou-se que o enfoque dos estudos 

envolvendo encapsulação de microrganismos probióticos está 

principalmente ligado ao desenvolvimento de técnicas capazes 

de proporcionar maior resistência e disponibilidade a estes 

organismos, com vistas para aplicações na indústria alimentícia 

e farmacêutica. 

No entanto, de acordo com a busca nos bancos de dados 

a goma do cajueiro ainda aparece inexplorada para utilização 

como agente encapsulante de células probióticas. o que reforça 

o caráter inovador das pesquisas que envolvem o uso deste 

polissacarídeo enquanto agente encapsulante de células 

probióticas.  

Tendo em vista as inúmeras vantagens descritas sobre 

a encapsulação de células probióticas e dos benefícios da 

utilização de polímeros naturais advindos de plantas 

amplamente distribuídas no Brasil, como a Goma do Cajueiro, 

espera-se que pesquisadores possam associar essas 

tecnologias, pois é perceptível o seu grande potencial 

biotecnológico.  Além disso, percebe-se a necessidade de um 

maior investimento científico em estudos na área, uma vez que 

a utilização dessa técnica poderia também surgir como nova 

alternativa terapêutica, e gerar um crescimento no registro de 

patentes, o que contribuirá para o desenvolvimento tecnológico 

do país. 
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RESUMO: O sistema digestório é de fundamental importância 
para a homeostase do organismo humano. O estômago 
apresenta algumas camadas teciduais na sua constituição que 
são acometidas por processos inflamatórios como a gastrite. 
Dessa forma, os distúrbios gástricos constituem uma das 
principais desordens associadas ao sistema digestório afetando 
milhões de pessoas em todo o mundo. Por conta disso, é 
necessário que exista uma farmacoterapêutica eficaz para 
minimizar esses distúrbios gástricos. Nesse contexto, a 
biotecnologia vem ganhando força contribuindo com boas 
pesquisas e com novas rotas e mecanismos que possam então 
auxiliar na resolução de distúrbios gástricos. Um dos eixos 
pesquisados é a descoberta de novos mecanismos de ação que 
possam diminuir a liberação de ácido clorídrico ou que possam 
aumentar as propriedades protetoras do estômago. Nesse 
sentido, um sistema vem ganhando força como novo alvo 
farmacológico, o sistema Renina-Angiotensina-Aldosterora, 
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além dos  gasotransmissores tem sido alvo de estudos para 
garantir uma melhor manutenção e proteção da mucosa 
gástrica. Os resultados expostos neste trabalho evidenciam 
que, embora seja pequeno número de artigos com a busca dos 
termos associados relacionados ao potencial biotecnológico 
associado a resolução de distúrbios gástricos com a pesquisa 
de gasotransmissores e estudo na via da Angiotensina II, é uma 
área bastante promissora que precisa ser explorada para o 
descoberta de novos alvos farmacológicos que podem ser 
utilizado no tratamento de distúrbios gástricos. 
 
Palavras-chave: Úlcera gástrica, biotecnologia, Angiotenina II. 

Gasotransmissores.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema digestório é de fundamental importância para 

a homeostase do organismo humano. É ao longo desse trato 

que se tem processos fundamentais para a nutrição dos 

indivíduos, cita-se por exemplo, o processo de mastigação, 

deglutição, digestão, absorção e eliminação de substâncias. 

(WILLET; MILLS, 2016) 

Esse sistema é composto anatomicamente por vários 

órgãos como a boca, esôfago, estômago, intestino delgado e 

grosso, além dos órgãos anexos ao trato gastrointestinal (TGI) 

como as glândulas salivares, fígado e o pâncreas, que auxiliam 

liberando secreções para o seu bom funcionamento. Pode-se 

inferir que todos esses processos são controlados pelo sistema 

nervoso e hormonal (CHOI et al, 2014, CHOI et al, 2016). 

Dentre esses órgãos um que ganha destaque é o 

estômago, principalmente pela a facilidade de realizar a quebra 
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de moléculas grandes em moléculas menores para que elas 

possam ser absorvidas pelo o organismo (CHOI et al, 2014). 

Nesse contexto, pode-se mencionar que a digestão, 

conjunto de transformações químicas e físicas que os alimentos 

orgânicos sofrem a nível gástrico, é de fundamental importância 

para que os compostos se tornem mais hidrossolúveis e 

absorvíveis. Dessa forma, tem como uma de suas principais 

funções a manutenção do suprimento hidroeletrolítico e 

nutricional (PERLOT; PENNINGER, 2013) 

Vale a pena ressaltar que, as funções associadas ao 

sistema digestório necessitam de propriedades inerentes a 

musculatura lisa intestinal, ações reflexas associadas aos 

neurônios intrínsecos intestinais e do Sistema Nervoso Central 

(SNC), além de efeitos parácrinos de mediadores químicos e 

hormonais. Entretanto, as principais atribuições promovidas 

pelo o estômago são realizadas de forma autônoma, 

predominantemente mediadas pelo o Sistema Nervoso Entérico 

(SNE) (SCHUBERT, 2016). 

O SNE contém por volta de 100 milhões de neurônios, 

iniciando na região esofágica e se estende até as porções finais 

do cólon, controlando os movimentos e as secreções 

gastrintestinais. É composto também pelo plexo mioentérico ou 

plexo de Auerbach, plexo externo situado entre as camadas 

musculares longitudinais e circulares, e pelo plexo de Meissner 

ou submucoso, plexo interno localizado na submucosa, 

constituindo a inervação intrínseca do órgão (TRIPATHI et al, 

2015).  

Esse plexo de Auerbach está associado a parte de 

motilidade, como o peristaltismo, enquanto que o plexo 

submucoso está envolvido na regulação da liberação de 

secreções, além de garantir o bom funcionamento da 
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microcirculação sanguínea. Com isso, a presença de células 

nervosas associadas com ambos os plexos podem receber 

estímulos parassimpáticos. Dessa forma, a comunicação 

neuronal possibilita a realização das funções motoras e 

secretoras ao longo do TGI (PERLOT; PENNINGER, 2013; 

TAKEUCHI,  2014; TAKEUCHI, 2016). 

Além disso, a divisão anatômica do estômago permite 

que esse órgão possa desenvolver bem as funções atribuídas 

a digestão alimentar cita-se, por exemplo, a presença de uma 

região denominada de fundo gástrico, localizado na porção 

superior do órgão tangente a junção esogástrica, a parte do 

corpo gástrico, em uma posição mais mediana, e a parte do 

antro, na base inferior do órgão e próxima a primeira porção do 

intestino delgado, o duodeno (CHOI et al, 2014; WALDUM; 

KLEVELAND; FOSSMARK, 2015) 

Nesse contexto, vale a pena ressaltar que o estômago 

apresenta algumas camadas teciduais na sua constituição, são 

elas: camada mucosa, submucosa, muscular circular e 

longitudinal, bem como a serosa. São justamente essas áreas 

que são acometidas por processos inflamatórios como a 

gastrite ou até mesmo a presença de úlceras pépticas, Tais 

acometimentos são considerados como os principais distúrbios 

gástricos, sejam eles provocados por disfunções endógenas na 

liberação de ácido gástrico ou até mesmo causados por 

agentes exógenos (WILLET; MILLS, 2016; CHOI et al, 2016). 

Para que o corpo consiga manter a proteção desse órgão 

contra agentes lesivos, são necessárias a presença de algumas 

barreiras constitutivas a fim de garantir a homeostase no 

indivíduo. Nesse sentido, pode-se mencionar a presença de 

uma camada rica em muco, bicarbonato e fosfolipídios que 

servem como a primeira barreira de proteção, a presença de 
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imunoglobulinas (Ig´s) protetoras de mucosa como a IgA, 

sistema antioxidante para evitar danos oxidativos provenientes 

de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO´s), prostaglandinas 

(PG´s) como a PGE2 que são de fundamental importância para 

a manutenção da mucosa gástrica, além da presença do fluxo 

sanguíneo, importante para nutrição e reepitelização celular 

(SALIN; MCCORD, 1975 ; SINHA; SIL, 2015; SCHUBERT, 

2015;  SCHUBERT, 2016). 

No entanto, quando se tem um desequilíbrio entre fatores 

protetores e agressores, tendendo para os agentes lesivos, 

pode-se ter a presença de algumas patologias a nível gástrico. 

O que pode acabar afetando diretamente a qualidade de vida 

de um determinado indivíduo (QIN.; LOU; RYDHOLM, 2017). 

Dessa forma, os distúrbios gástricos constituem uma das 

principais desordens associadas ao sistema digestório afetando 

milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, tem sido 

descrito como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade na população adulta (WHO, 2014). 

Nesse sentido, a úlcera gástrica ganha destaque, sendo 

considerada uma das principais comorbidades que podem 

afetar o trato gastrointestinal. Essa lesão no tecido gástrico 

pode ser conceituada como um processo inflamatório que tem 

origem na mucosa gástrica e que se estende a outras camadas 

como a submucosa e a serosa. AL BATRAN et al, 2013; 

KWIECIEN et al, 2014; YO et al, 2014). 

Ao longo das últimas décadas muitos estudos relataram 

avanços associados a fisiopatologia da úlcera gástrica, no 

entanto sua etiopatogenia ainda não está completamente 

elucidada. O que se tem relatado é que essa doença possui 

causa multifatorial e que pode ser proporcionada, por exemplo, 

pela infecção causada por alguns microrganismos, em especial, 
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pela bactéria Helicobacter pylori, por descontroles endógenos 

na liberação de ácido clorídrico bem como de pepsiongênio, 

que é convertido em pepsina na presença de meio ácido, além 

de alterações na motilidade ao longo do TGI e também o 

tabagismo e alcoolismo (ZHAO  et al, 2015; CHOI  et al, 2016; 

SHEEBA  et al, 2016). 

Por conta disso, é necessário que exista uma 

farmacoterapêutica eficaz para minimizar esses distúrbios 

gástricos. Os medicamentos mais utilizados de forma 

contemporânea para sanar tais problemas são os Inibidores da 

Bomba de Prótons (IBP´s), antagonistas de receptores de 

Histamanina, ou a utilização de fármacos paliativos como o 

sulcralfato, bismuto e anti-ácidos. (SHEEBA et al, 2017). 

O mais utilizado desses medicamentos é o Omeprazol, 

um IBP clássico que se tornou ao longo das últimas décadas 

um dos fármacos mais vendidos em todo o mundo. Esse tipo de 

medicamento atua diminuindo a secreção de ácido gástrico 

para o meio, e, por meio da inibição de uma bomba 

carreadadora de íons, a bomba de prótons. No entanto, alguns 

efeitos colaterais tem sido atribiuídos ao uso desse 

medicamento, e, por conta disso, muitos estudos buscam novos 

alvos farmacológicos para solucionar os problemas gástricos 

(GOULD et al, 2016) 

Nesse contexto, a biotecnologia vem ganhando força 

contribuindo com boas pesquisas e com novas rotas e 

mecanismos que possam então auxiliar na resolução de 

distúrbios gástricos. O potencial biotecnológico presente no 

nosso país, bem como a junção da biotecnologia com a 

farmacologia vem auxiliando bastante as pesquisas  voltadas 

para a área gástrica.  
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Um dos eixos pesquisados é a descoberta de novos 

mecanismos de ação que possam diminuir a liberação de ácido 

clorídrico ou que possam aumentar as propriedades protetoras 

do estômago. Nesse sentido, um sistema conhecido 

principalmente por sua importância a nível cardíaco e renal, 

vem ganhando força como novo alvo farmacológico, o sistema 

Renina-Angiotensina-Aldosterora (PERLOT; PENNINGER, 

2013). 

Na verdade, uma variação desse sistema chamada de 

eixo Angiotensian II (AngII) sendo convertida em metabólitos 

ativos como a Ang (1-7) ligando-se a receptores específicos 

como o receptor MAS, é que vem sendo utilizadas como base 

para a formulação desses novos mecanismos de defesa 

gástrica (GONSALEZ et al, 2017) 

Além disso, a partir de potenciais biotecnológicos e 

farmacológicos, os gasotransmissores como Monóxido de 

Carboco (CO), Óxido Nítrico (NO) e Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 

também tem sido alvo de estudos para garantir uma melhor 

manutenção e proteção da mucosa gástrica (LUCETTI, et al , 

2017). 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo relatar 

e descrever alguns dos principais potenciais biotecnológicos 

que podem ser utilizados para resolução de distúrbios gástricos.   

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a elaboração do presente estudo foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura. Esta é utilizada para a 

compreensão aprofundada de um fenômeno, com base em 

estudos anteriores. Enquanto método de pesquisa possibilita 

aos pesquisadores alcançarem resultados de estudos 

desenvolvidos e analisados cientificamente para aplicação 
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prática nos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção 

(MENDES; SILVEIRA; GALVAO, 2008). 

Dessa forma, para a confecção da referida pesquisa 

foram determinadas as seguintes etapas metodológicas: 

 Elaboração da pergunta norteadora; 

 Busca ou amostragem na literatura; 

 Coleta de dados;  

 Análise crítica dos estudos incluídos;  

 Discussão dos resultados; 

 Elaboração do capítulo.  

Assim sendo, foi elaborada a seguinte questão 

norteadora para o estudo: “Quais os métodos e pesquisas 

biotecnológicas que podem servir como base para resolução de 

distúrbios gástricos?”.  

Para responder o questionamento inicial, e para 

confecção do referencial teórico foram utilizados artigos 

científicos presentes nas seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); 

National Center for Biotechnology Information (NCBI); Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); 

Scientific Electronic Library Online (SciELO); Periódicos da 

Capes, dentre outras fontes relevantes, como livros, 

dissertações e teses que traziam o tema pesquisado.  

Com isso, foram utilizados como critérios de inclusão: 

artigos, periódicos, dissertações e teses como veículo; com um 

limite de tempo de publicações de 2000 a 2018 nos idiomas 

português e inglês, além de artigos mais antigos que serviram 

como base para os estudos relacionados ao tema. Contudo, a 

seleção dos artigos foi realizada através da busca dos 

descritores: “Biotecnologia”, “Úlcera péptica”, “Angiotensina II”, 



POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO ASSOCIADO A RESOLUÇÃO DE DISTÚRBIOS 
GÁSTRICOS 

440 
 

“Gasotransmissores”, pesquisados de forma individual e 

associados utilizando o operador booleano and. Vale a pena 

ressaltar que os mesmos descritores foram pesquisados no 

idioma inglês “Biotechnology”, “Peptic ulcer”, “Angiotensin II” e 

“Gas Transmitters”  . O quadro que ilustra essa pesquisa está 

presente abaixo (Tabela 1).  

 

Base de Dados Descritores 

MEDLINE Biotechnology, Peptic ulcer, 

Angiotensin II, Gas 

Transmitters 

NCBI  Biotechnology, Peptic ulcer, 

Angiotensin II, Gas 

Transmitters 

Lilacs Biotecnologia, Úlcera 

péptica, Angiotensina II, 

Gasotransmissores 

SciELO Biotecnologia, Úlcera 

péptica, Angiotensina II, 

Gasotransmissores 

 

Na sequência, foi realizada a leitura dos resumos dos 

artigos, para saber se o dado obtido na pesquisa apresentava 

alguma correlação com a revisão proposta. Em seguida, o 

material escolhido foi lido minuciosamente, visando organizar 

os dados contidos nos artigos nos tópicos do capítulo em 

questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A úlcera gástrica geralmente é definida como uma 

solução de continuidade que vai desde a mucosa do trato 

digestivo, pode se estender até a camada  submucosa, 

passando  ainda pela muscular ou atuando mais 

profundamente. De forma histológica pode-se apresentar por 

duas grandes estruturas: a margem da lesão ou úlcera (formada 

por tecido adjacente chamado de componente epitelial) além 

detecido de granulação na base da úlcera (chamado de 

componente tecidual conectivo), formado  conjunto de 

fibroblastos e macrófagos, sendo esse, o local em que ocorre 

uma elevada proliferação de células endoteliais e formação de 

microvasos (TARNAWSKI, 2005). 

Apesar do grade volume de pesquisas e grandes 

avanços no conhecimento da doença ulcerosa gástrica, a sua 

etiopatogenia ainda não é totamente elucidada. É uma doença  

bastante comum do sistema gastrointestinal e sua patogênese 

pode ser tida como multifatorial, que pode incluir tanto infecções 

por Helicobacter pylori, além de aumento da concentração de 

ácido gástrico sob a mucosa do estômago, de 

pepsina,diferenças na motilidade gastroduodenal, bem como 

hábitos de vida como o tabagismo e  elevado consumo de 

bebidas alcoólicas (SOUZA et al, 2016) (Figura 3).  

No estômago, tais ulcerações geralmente se apresentam 

no antro (60%) e na junção do antro com o corpo, na pequena 

curvatura (25%). Como já explicidato, na úlcera gástrica, as 

lesões ocorrem pela  conhunta de ação do ácido clorídrico 

(HCL) sobre a mucosa, resultando em um desequilíbrio entre os 

fatores agressores e os mecanismos de defesa da mucosa 

gástrica. Tais lesões podem aparecer e piorar muito pelo o 

estresse, bem como consumo excessivo de álcool, tabagismo, 
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uso de AINES e pela presença de H. pylori no TGI (ZHAO  et 

al, 2015; CHOI  et al, 2016; SHEEBA  et al, 2016). 

Os resultados obtidos no presente estudo de revisão 

bibliográfica referem-se a todos os  artigos científicos 

relacionados ao potencial biotecnológico na resolução de 

problemas gastrointestinais publicados sobre o tema em 

questão recuperados por meio das de busca utilizadas ( 

conforme termos da metodologia), que fossem relacionados 

com a pesquisa em questão.  

Pode-se observar pela busca dos termos biotecnologia 

nos últimos 10 anos teve um aumento exponencial em relação 

ao relação ao ano de 2008 (Figura 1) com 1560 artigos 

publicados relacionados a grande área de Biotecnologia, já no 

ano de 2018 3530 trabalhos foram publicados com relação a 

biotecnologia e potencial biotecnológico. Já na base de dados 

scielos alguns dos termos pesquisados não retornaram 

resultados, mas como na base de dados NCBI foi grande o 

volume de resultados quanto ao termos de biotecnologia, Para 

os termos ulcera petica em inglês a pesquisa retornou 246 

resultados, e em português 96. Já para Angiotensina II em 

inglês 324 resultados e português 240. Para o termo 

gasotransmissor apenas 5 resultados foram encontrados, e 

quando associados os termos a pesquisa não retornou 

resultados. Com esses resultados podemos observar que ainda 

é escassa a pesquisa associada com uso de gasotransmissores 

e baseados no estudo da via de Angiotenina II (Figura 1). 

A busca dos termos “Biotecnologia”, “Úlcera péptica”, 

“Angiotensina II”, “Gasotransmissores”, pesquisados de forma 

individual e associados na base de dados NCBI, podemos 

observar que como na outra base de dados o termo 

biotecnologia isolado retorna um grande volume de trabalhos 
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cerca de 250.000 mil publicações (Figura 2). Já para o termo 

isolado de “Úlcera péptica” apenas 5.446 trabalhos foram 

retornados nessa busca já para o termo gasotransmissores já 

obtivemos um volume maior de trabalhos com 47.345 

resultados. Para o termo “Angiotensina II” a pesquisa retornou 

18. 478 pesquisas mas a não exixtem trabalhos na área de 

gastroproteção, com apenas um trabalho experimental 

estudando a via da ECA II, Ang 1-7 receptor Mas na lesão 

gástrica induzida por etanol em camundongos (SOUZA et al, 

2016).  

A partir disso, podem ser realizados muitos estudos para 

a elucidação, com isso têm sido realizados a procura de 

compostos que possam atuar na ativação da via ECA II/ Ang 1-

7/ MAS, possibilando a descoberta de novos alvos 

farmacológicos que garantam gastropoteção. 

Já a busca de termos associados já mostrou que vem 

sim, sendo realizados estudos voltados para biotecnologia e 

tratamento de úlceras pépticas, mas o que ficou muito evidente 

nos gráficos foi que vem se destacando o estudo de 

gasotransmissores com elevado potencial biotecnológico, e 

vem crescendo o interesse nos estudos da via da Angiotensina 

II (Figura 2). 

A pesquisa dos termos isolados, na base de dados 

medline para o termo “biotecnologia” foram retornados 29.876 

resultados, já para o termo “ úlcera péptica” foi cerca  de 27.458 

resultados, por outro lado a pesquisa do termo “Angiotensina II” 

retornou grande numero de pesquisas com 84.678 artigos 

publicados, por outro lado a busca de termo “gasotransmissor” 

apenas 118 resultados. Asssociação dos termos não retornou 

resultados avaliado. 
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Quando realizada a busca na base de dados Bireme, o 

volume de resultados é menor para os todos os termos 

associados, para pesquisa de biotecnologia 1125 artigos foram 

encontrados, na busca de pesquisas com úlcera péptica, foram 

encontrados 1348 , a busca de pesquisas com Angiotenina II 

retornou 1345 resultados, por outro lado para o termo 

gasotransmissor apenas 5 resultados foram encontrados, e 

quando associados os termos a pesquina não retornou 

resultados. 
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Figura 1. Resultados da busca do termo biotecnologia na NCBI 

nos últimos 10 anos e busca dos termos isolados na base de 

dados brasileira Scielo. 
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Figura 2. Resultados da busca do termo “Biotecnologia”, 

“Úlcera péptica”, “Angiotensina II”, “Gasotransmissores”, 

pesquisados de forma individual e associados na base de 

dados NCBI NCBI nos últimos 10 anos. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados expostos neste trabalho evidenciam que, embora 

o número de artigos com a busca dos termos associados 

relacionados ao potencial biotecnológico associado a resolução 

de distúrbios gástricos com a pesquisa de gasotransmissores e 

estudo na via da Angiotensina II, é uma área bastante 

promissora que precisa ser explorada para o descoberta de 
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novos alvos farmacológicos que podem ser utilizado no 

tratamento de distúrbios gástricos. 
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RESUMO:. Inflamação é a resposta do corpo à estímulos 

nocivos tais como: infecções, traumas, ou lesões. A cascata 

inflamatória pode levar ao desenvolvimento de inúmeras 

doenças, e a intervenção fármaco-terapêutica atual consiste no 

uso de corticosteroides e de anti-inflamatórios não-esteróides. 

Entretanto, a utilização destes está associada a vários efeitos 

secundários graves, por isso é necessária a busca por novas 

alternativas que possam minimizar esse efeito. Nesta 

prospecção, objetivou-se realizar um estudo sobre atividades 

biológicas já descritas para o ácido vanílico, com especial 

destaque para o seu derivado semissintético vanilato de 

isopropila enquanto agente anti-inflamatório. Para isso, foram 

obtidas informações sobre documentos de patentes nas bases 
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INPI, USPTO e EPO, com o uso das palavras-chave: ácido 

vanílico, agentes anti-inflamatórios, vanilato de isopropila, 

sempre utilizados no campo de busca relativo ao resumo dos 

trabalhos. Como resultados obtidos no presente estudo 

prospecção tecnológica  verificou-se que nas bases de dados 

internacionais de patente os documentos referentes à temática 

eram muito escassos e algumas tinham um maior número de 

patentes, sobre o ácido vanílico, poucas referem-se a sua 

atividade anti-inflamatória, e não foram encontrados 

documentos sobre a utilização do vanilato de isopropila como 

agente anti-inflamatório, reforçando o caráter inovador das 

pesquisas que envolvem o seu uso nesta tecnologia. 

Palavras-chave: Ácido vanilico. Vanilato de isopropila. 
Inflamação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Inflamação é a resposta do corpo à lesão tecidual e 

ocorre como uma resposta defensiva, que induz profundas 

adaptações fisiológicas desencadeadas numa tentativa de 

limitar os danos no tecido e remover o agente patogênico. Tais 

mecanismos envolvem uma série complexa de eventos, 

incluindo a dilatação de arteríolas, vênulas e capilares com 

aumento da permeabilidade vascular, exsudação de fluidos, 

incluindo as proteínas do plasma e a migração de leucócitos 

para o sítio inflamatório. Tal resposta inflamatória pode ser 

desencadeada por diversos estí  mulos, tais como: de origem 

endógena (tecidos em necrose, estadiamento tumoral), 

exógena oriunda de infecções causadas por microrganismos, 

por traumas (contuso ou penetrante), agentes físicos 

(queimaduras ou congelamento) e químicos como radiação e 
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substâncias químicas ambientais (GABAY; KUSHNER, 1999; 

LALRINZUALI; VABEIRYUREILAI; JAGETIA, 2016).  

Embora a inflamação seja um mecanismo de defesa, é a 

cronificação desse processo que leva aos efeitos deletérios no 

organismo devido principalmente a ação de mediadores 

envolvidos nessa reação podendo assim perpetuar-se e 

agravar muitas doenças (HEADLAND; NORLING, 2015; 

KUMAR; CHAN; COUSSENS, 2016). Nesse contexto, doenças 

caracterizadas pela cronificação do processo inflamatório estão 

diretamente relacionadas com a elevação dos casos de morbi-

mortalidade principalmente em indivíduos idosos.  A cascata 

inflamatória pode levar ao desenvolvimento de doenças como: 

artrite reumatoide, aterosclerose, alzheimer, neoplasia, asma, 

psoríase, esclerose múltipla, gastroenterites, doenças 

autoimunes e diabetes (PERKINS et al., 2015 ; WHO, 2017).  

Apesar do processo inflamatório ser indispensável para 

a homeostase do indivíduo os efeitos deletérios causados por 

essa resposta exigem, em determinados casos, a intervenção 

farmacoteurapêutica. Os fármacos geralmente prescritos e que 

são capazes de interferir neste processo reacional do 

organismo são: glicocorticóides ou anti-inflamatórios 

esteroidais (AIEs) e os anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) (Figura 5). Os AINes atuam interferindo com a síntese 

das prostaglandinas através da inibição inespecífica da síntese 

da COX-1 e/ou COX-2. Entretanto, a utilização destes está 

associada a vários efeitos secundários graves. Embora 

eficazes, o uso contínuo de AINEs está associado a um 

conjunto de efeitos colaterais, principalmente a toxicidade 

gastrointestinal (HORADAGODA et al., 1999; PERKINS et al, 

2015). 
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A lesão gástrica causada por AINEs tem sido geralmente 

associada com a inibição não específica de isoformas da 

cicloxigenase (COX), bloqueando assim a produção de 

substâncias endógenas responsáveis pela reepitelização 

gástrica como, por exemplo, a inibição de prostaglandinas 

(PGs), em especial a PGE2 (KAWAHARA et al.,  GUNTER, 

2017).  

Diante disso é de suma importância a busca por 

alternativas terapêuticas, que possuam uma boa atividade anti-

inflamatória sem causar os efeitos deletérios do atuais 

fármacos. Nesse sentindo, produtos naturais são uma fonte 

importante para a investigação destinada a descoberta de 

novas substâncias com atividades farmacológicas para possível 

desenvolvimento de fármacos. Nos últimos anos esses 

compostos naturais têm guiado o desenvolvimento da química 

orgânica levando a avanços em metodologias sintéticas, 

possibilitando a síntese de compostos com estruturas químicas 

análogas aos produtos naturais. Ao final do processo esses 

compostos semissintéticos podem ser patenteados, mesmo 

quando a sua estrutura original já tenha sido previamente 

descrita (NEWMAN, 2008; .CRAGG; NEWMAN 2013; DAVID; 

WOLFENDER, 2015 NEWMAN et al., 2016). 

Dentre os produtos naturais os compostos fenólicos vêm 

se desacando nas pesquisas científicas, pois eles têm 

demonstrado efeitos plurifarmacológicos como: bactericida, 

antiviral, antialérgico, antitrombótico, anticarcinogênico, 

hepatoprotetor, vasodilatador e anti-inflamatório (BUTLER ; 

ROBERTSON; COOPER, 2014; KOEBERLE; OLIVER, 2014; 

NEWMAN et al.,  2016; RODRIGUES et al.,  2016. CAMPOS, 

2015).  
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Entre estes compostos fénolicos, vem se destacando o 

ácido vanílico onde estudos experimentais forneceram 

evidências de sua eficácia em doenças cardiovasculares, 

gastrointestinais e doenças do fígado. Além disso ele possui 

atividade anti-inflamaória mediante a inibição da síntese de 

inúmeros mediadores que se elevam durante os processos 

inflamatórios além de poder atuar diretamente na peroxidação 

lipídica (SEVGI, TEPE, SARIKURKCU, 2015; CALIXTO-

CAMPOS et al., 2015;  DIANAT et al., 2016; VINOTHIYA E 

ASHOKKUMAR, 2017). 

Nesta prospecção, objetivou-se realizar um estudo sobre 

atividades biológicas já descritas para o ácido vanílico, com 

especial destaque para o seu derivado semissintético vanilato 

de isopropila enquanto agente anti-inflamatório. Para isso, 

foram obtidas informações sobre documentos de patentes nas 

bases INPI, USPTO e EPO, com o uso das palavras-chave: 

ácido vanílico, agentes anti-inflamatórios, vanilato de isopropila, 

sempre utilizados no campo de busca relativo ao resumo dos 

trabalhos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada tendo por base um levantamento de 

pedidos de patentes depositados nos principais bancos de 

dados: United States Patent and Trademark Office (USPTO), 

European Patent Office (EPO), World Intellectual Property 

Organization (WIPO) e no Banco de dados do Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. O levantamento foi 

realizado em novembro de 2018, sendo investigados todos os 

documentos de patentes disponíveis para consulta até a data 
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de realização da referida pesquisa (10/11/2017). As pesquisas 

foram realizadas utilizando como palavras-chave os termos 

“ácido vanílico”, “Agentes anti-inflamatórios” combinados ou 

não e “Vanilato de isopropila”, em português e inglês 

juntamente com o operador boleano “and” em todas as bases, 

eventualmente associando-se os termos com o uso de aspas (“ 

“). Tendo em vista a necessidade de realização de uma busca 

mais ampla, tais palavras-chave e operador boleano foram 

sempre utilizados no campo de busca relativo ao resumo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo de prospecção 

tecnológica referem-se a todos os depósitos de patentes 

efetuados e publicados sobre o tema em questão recuperados 

por meio das de busca utilizadas (Figura 1), considerando-se, 

quanto aos depósitos de patentes, o país e o ano de depósito, 

como também a Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

Com relação a classificação internacional cerca de 

45,03% das patentes estavam depositadas no código A61 área 

de preparação para finalidades médicas e preparações de 

compostos com atividades especificas ou preparações 

medicinais e 54,97% das patentes estavam depositadas na 

área de agricultura com códigos C7,C8, C12 que abragem a 

área da agricultura e formulações químicas especificas. 

Os resultados da prospecção tecnológica apresentados 

referem-se, conforme já mencionado, aos documentos de 

patentes já depositados envolvendo a temática em análise, nas 

bases de dados do  EPO,  INPI, USPTO e WIPO 

respectivamente. Na base de patentes nacional do INPI (figura 
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1) foram encontrados apenas 3 patentes depositadas em 

relação a palavra-chave ácido vanílico envolvendo composição 

de biocida depositada no ano de 2016, a fabricação de um 

produto reacional oxidado depositada em 2015 e a fabricação 

de um co-cristal e seu uso para tratamento de complicações 

trombóticas depositada em 2012 mas nenhuma patente 

relacionada a atividade biológica do ácido vanílico, por outro 

lado a busca pelo termo vanilato de isopropila não retornou 

resultados. 

A busca de patente  no INPI com o descritor ‘Agente anti-

inflamatório’ retornou 23  resultados que podem ser observados 

na figura 2 que em suma descrevem, composições 

farmacêuticas de combinações de fármacos e alguns novas 

drogas anti-inflamatórias de derivados naturais como 

polissarídeos, métodos alternativos para tratamento da 

inflamação. Por outro lado, a busca pelo descritor ‘ vanilato de 

isopropila’  não retornou resultados. 
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Figure 1. Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘Vanillic 
acid’ ‘Anti-Inflammatory Agent’ e ‘Vanillic acid and inflammation’ 
nas três bases de patentes USPTO, EPO, INPI e WIPO quanto 
ao número de depósitos dos pedidos de patente. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

A base de patentes americana do USPTO retornou 25 

resultados para as patentes relacionadas a palavra-chave ácido 

vanílico (figura 3), no entanto, a maioria  estão relacionadas 

com processo de síntese, ou métodos de preparação e 

produção do ácido vanílico apenas alguns  mencionam a 

atividade biológica do ácido vanílico, como bactericida, 

antifúngico usado na produção de co-cristais para inibição 

plaquetária,  e uma patente para combinação de moléculas para 

tratamento de câncer, mas a busca pelo termo vanilato de 

isopropila não retornou resultados.  
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Figure 2. Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘Anti-

Inflammatory Agent’ na base de patentes INPI quanto aos anos 

de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Na base de dados do EPO foram encontradas 164 

patentes depositadas para a palavra-chave ácido vanílico como 
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usando os termos vanilato de isopropila  a pesquisa não 

retornou resultados. 
 

Figura 3.  Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘vanillic 
acid’ na base de patentes USPTO e INPI quanto aos anos de 
ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 

Fonte: Autoria própria 

A busca pela palavra-chave ‘Anti-inflammatory agent ’ no 

banco de dados USPTO retornou 170 resultados (Figura 5). A 

maioria dos resultados estão relacionados à proteção de 

formulações relacionadas ao desenvolvimento de anti-

inflamatórios não esteoridais, bem como novas formulações de 

alguns que já existem no mercado, outras patentes descrevem 
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ácido vanílico. No entanto, nenhum resultado foi retornado por 

esta base após a busca pela associação  ‘Isopropyl vanillate ad 

inflammation’. 

 

Figura 4.  Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘vanillic 

acid’ na base de patentes EPO quanto aos anos de ocorrência 

dos depósitos dos pedidos de patente.

 
 

A busca pela palavra-chave ‘AntiInflammatory agent’ 

retornou 169 resultados (Figura 6). A maioria dos resultados 

estão relacionados à proteção de formulações relacionadas ao 

desenvolvimento de anti-inflamatórios não esteoridais, bem 

como novas formulações de alguns que já existem no mercado, 

outras patentes descrevem o uso associado de anti-

inflamatórios para tratamento de outras doenças, ou patentes 

de produção de novos fármacos, ou de fármacos derivados de 

produtos naturais como a quercetina que também é um 

composto fenólico derivado assim como o ácido vanílico. No 

entanto, nenhum resultado foi retornado por esta base após a 

busca pela associação  ‘Isopropyl vanillate and inflammation ’. 
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Figura 5.  Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘Anti-
Inflammatory Agent’ na base de patentes USPTO quanto aos 
anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 6.  Resultados obtidos para a busca pelo termo ‘Anti-

Inflammatory Agent’ na base de patentes EPO quanto aos anos 

de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 7: Distribuição dos documentos de patentes 

relacionados por tipo de depositante. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados expostos neste trabalho apontam que, 

embora o número de patentes depositadas envolvendo sejam 

um número relativamente pequeno, com algumas centenas de 

depósitos, pouco tem sido aplicado no desenvolvimento de 

novas drogas anti-inflmatórias, já que o número de pedidos de 

depósitos de patentes envolvendo a sua associação ao 

tratamento de inflamação seja escasso, e inexistente quanto a 

procura por patentes envolvendo o seu derivado semissintético, 

o vanilato de isopropila.  
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RESUMO: A nanotecnologia farmacêutica é uma área voltada 
para o desenvolvimento, caracterização e aplicação de 
sistemas terapêuticos nanoestruturados com o intuito de 
melhorar a cinética e biodistribuição da droga. No entanto para 
que um sistema exerça baixa toxicidade é necessário que o 
biomaterial utilizado em sua formulação seja o mais 
biocompatível possível, nesse sentido as nanopartículas 
poliméricas têm recebido destaque. Haja vista, objetivou-se 
realizar uma busca de anterioridades, em banco de patentes 
nacionais e internacionais acerca da produção de 
nanopartículas utilizadas como veículo drug delivery. A 
prospecção tecnológica foi realizada a partir da busca de 
patentes através dos bancos de dados:Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, Patent and Trademark Office e 
European Patent Office. Os dados resultantes das buscas 
foram tabulados e analisados, foram recuperados 633 
documentos, os quais, após a análise e retirada das duplicadas 
resultaram em um número de 582 patentes. Dentre os países 
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com mais depósitos está os EUA. O Brasil apresentou uma 
quantidade considerável de patentes e isso mostra o interesse 
do país por esse tipo de tecnologia e que pode proporcionar 
pesquisa e consequentemente surgimento de novas 
tecnologias que possam complementar ou otimizar as que já 
existem. 
PALAVRAS-CHAVE: Nanotecnologia; Matriz polimérica; 
Sistemas de liberação de medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas inúmeras mudanças vêm 

ocorrendo e fazem com que o ser humano passe a 

experimentar diferentes reações, principalmente o crescimento 

do número de tecnologia surgindo no mercado. Os estudos de 

prospecção tecnológica servem de instrumento para auxiliar no 

processo de tomada de decisões, uma vez que essa ferramenta 

possibilita que se trace visões possíveis para fazer as melhores 

escolhas no futuro. Além disso, a prospecção tecnológica 

envolve o mapeamento do desenvolvimento científico e 

tecnológico que pode contribuir com a indústria, economia e 

sociedade, proporcionando a otimização da gestão dos 

recursos humanos, evitando desperdícios materiais, tempo e 

financeiros (CRUZ, 2016). 

A nanociência pode ser conceituada como o estudo dos 

princípios fundamentais de átomos, moléculas e estruturas em 

escala nanométrica (TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2017). A 

nanotecnologia refere-se à aplicação tecnológica de objetos 

que tenham ao menos uma de suas dimensões físicas medindo 

entre 0,1 e 100 nanômetros, e a nanotecnologia farmacêutica é 

a área das ciências farmacêuticas envolvida no 

desenvolvimento, caracterização e aplicação de sistemas 
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terapêuticos em escala nanométrica ou micrométrica 

(BIZERRA; SILVA, 2016). 

A nanotecnologia tem despertado muita atenção no meio 

científico e industrial nas últimas décadas em decorrência do 

nível de impacto que os materiais nanoestruturados podem 

causar nas mais diversas áreas (MEIRA; SILVA; LEAL FILHO, 

2015). Existe uma tendência crescente de publicações 

científicas descrevendo os benefícios da nanotecnologia no 

tratamento terapêutico, uma vez que sistemas 

nanoestruturados buscam direcionar e controlar a liberação de 

fármacos. Proporcionam melhora da cinética e biodistribuição 

da droga e podendo ainda atuar como dispositivo carreador de 

fármacos, proteínas, genes e vacinas (BIZERRA; SILVA, 2016). 

Nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores 

que podem variar entre 10-1000 nm de diâmetro, e dependendo 

da sua composição e organização estrutural, diferenciam-se em 

nanocápsulas e nanoesferas. As nanocápsulas contêm um 

núcleo oleoso cercado por uma membrana polimérica, onde o 

composto bioativo pode estar adsorvido à membrana polimérica 

e/ou dissolvido no núcleo oleoso. As nanoesferas, que não 

apresentam óleo em sua composição, são formadas por uma 

matriz polimérica, onde o fármaco pode ficar retido ou adsorvido 

(CODEVILLA et al., 2015) 

O controle da liberação de fármacos em sítios de ação 

específicos tem sido uma área de intensa pesquisa nos últimos 

anos, principalmente através da utilização de vetores capazes 

de permitir a otimização da velocidade de cedência e do regime 

de dosagem das substâncias. Dentre os vetores, incluem-se as 

micropartículas e os sistemas coloidais (lipossomas e 

nanopartículas). As nanopartículas, constituídas por polímeros 

biodegradáveis, têm atraído maior atenção dos pesquisadores 
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em relação aos lipossomas (SCHAFFAZICK et al., 2003), A 

vantagem das nanopartículas poliméricas em relação aos 

lipossomos, além do menor custo dos polímeros em relação aos 

fosfolipídios, é a sua maior estabilidade e durabilidade, o que 

pode facilitar a estocagem à temperatura ambiente e aumentar 

o tempo de prateleira do medicamento (ROSSI-BERGMANN, 

2008). 

A eficácia de um sistema em exercer atividade biológica 

com baixa toxicidade não depende somente do tipo de sistema 

envolvido, mas também do biomaterial empregado em seu 

preparo (ZORZIA et al., 2018). Nesse sentido as nanopartículas 

poliméricas destacam-se devido à sua excelente 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, além de serem não 

tóxicas e não imunogênicas (VIEIRA; GAMARRA 2016). 

A utilização de nanopartículas poliméricas como um 

veículo para transporte de fármacos representa uma via para a 

terapia de várias doenças, tais como câncer, cardiovasculares, 

infecções bacterianas, inflamatórias, do sistema nervoso central 

(SBALQUEIRO et al., 2018).  

Dentro deste contexto, o presente trabalho objetivou-se 

realizar uma busca de anterioridades, em bancos de patentes 

nacionais e internacionais, acerca da produção de 

nanopartículas poliméricas utilizadas como veículos de drug 

delivery com potencial terapêutico, e, principalmente, examinar 

como o Brasil se insere no cenário global. 
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METODOLOGIA 

 

A prospecção tecnológica foi realizada a partir da busca 

de patentes através dos bancos de: Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI); European Patent Office (EPO) e 

United States Patent and Trademark Office (USPTO), nos 

meses de outubro e novembro de 2018, sendo investigados 

todos os documentos de patentes disponíveis para consulta 

referentes a essa pesquisa.  

Foram escolhidas palavras-chave que pudessem ajudar 

a refinar a pesquisa, utilizando de forma combinada. Para isto 

foram utilizados os seguintes termos: “NANOPARTICLES” 

“POLYMER”,” DRUG DELIVERY”, “NANOPARTÍCULAS 

POLIMÉRICAS”, ”ENTREGA DE FÁRMACOS” em todas as 

bases, selecionando patentes que apresentavam a palavra nos 

títulos ou resumos. Foram excluídas desta análise as patentes 

repetidas (Figura 1). 

Os dados resultantes das buscas foram analisando de 

acordo as variáveis: ano de depósito, depositante, país e 

classificação internacional de patentes e posteriormente 

tabulados no programa Excel® e apresentados na forma de 

gráficos. 

 

  

https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/
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Figura 1. Fluxograma da realização da pesquisa 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fazendo uma análise do número de patentes 

encontradas nas bases de dados europeia (EPO), brasileira 

(INPI) e norte americana (USPTO) relacionada às palavras-

chave do trabalho, foram recuperados 633 documentos, os 

INPI

Nanopartículas 
poliméricas

Entrega de 
Fármacos

USPTO/EPO

Nanoparticles
and polymer

Nanoparticles
and drug
delivery

BANCO OUT/NOV 
2018 

RESULT
ADOS 

EXCL
UÍDO
S 

CONTEN
DO AS 

INCLU
ÍDOS 



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS COMO 
VEÍCULO DRUG DELIVERY 

472 
 

quais, após a análise e retirada das duplicadas resultaram em 

um número de 582 patentes, dentro do escopo definido no 

estudo (Tabela 1). Constatou-se que as bases internacionais 

apresentaram o maior número de patentes em relação a 

brasileira. 

De acordo Tomioka (2010) têm sido grandes as 

dificuldades para examinar todos os pedidos nesta área, devido 

o alto grau de interdisciplinaridade, isto ocorre também em 

outros países como EUA, Japão e nos países da União 

Européia  

 

Tabela 1. Número de depósito de patentes por bases de dados 

analisadas 

Palavra-chave EPO INPI USPTO  

Nanopartícles 

and polymer 

90 - 354  

Nanopartícles 

and drug 

delivery 

79  24  

Nanopartículas 

poliméricas 

 27 

 

  

Entrega de 

fármacos 

 8   

TOTAL 169 35 378 582 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

No trabalho de Segala e Gregori (2017) que faz uma 

análise sobre o sistema patentário brasileiro, o Brasil se 

enquadra no grupo dos países adaptadores de tecnologias, 
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onde é possível verificar também a comparação com países 

onde há uma priorização da ciência e tecnologia entre os 

principais investimentos públicos e privados nesses países. 

Exemplificando a comparação o Brasil aos Estados Unidos, 

referindo que, enquanto estes investiam no final do século 

passado uma média de 2,8% do PIB em pesquisa científica, o 

Brasil investia 0,8% apenas. 

No Brasil, assim como em muitas áreas, a 

nanotecnologia dá seus primeiros passos como ramo do 

conhecimento. Existe o Programa Nacional de Nanotecnologia 

implementado pelo Governo Federal, que fornece bolsas de 

estudos para estudantes de doutorado (ROSA, 2016). Além 

disso, uma iniciativa que contribuiu decisivamente para uma 

maior consistência ao complexo brasileiro de nanotecnologia foi 

a criação do programa "Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT)", pela Portaria MCT Nº 429, de 17 de julho 

de 2008, que passou a ocupar uma posição estratégica no 

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) ( 

PLENTZ; FAZZIO, 2013). 

Esse campo de estudo é considerado capaz de ajudar a 

solucionar diversos problemas nos setores industrial e 

econômico. Na área da saúde, há perspectivas de avanços 

significativos no diagnóstico de doenças e produção de 

medicamentos mais eficazes e seguros (ALENCAR et al., 

2017). 

Analisando o gráfico referente ao ano de depósito de 

patente (Figura 2) é possível perceber que ocorreram mais 

depósitos a partir de 2008 assim como na base de dados 

brasileira, demonstrando que o Brasil mesmo que de forma 

lenta tem acompanhando o que está acontecendo no cenário 

global. 
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Figura 2. Número de patentes por ano de depósito 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Verifica-se ainda que a primeira patente sobre síntese 

de nanopartículas poliméricas foi depositada em 1988 e com 

tendência crescente sendo, portanto, uma tecnologia 

emergente. É necessário também considerar que algumas 

patentes depositadas poderão ainda está no período de sigilo 

de 18 meses.  

A classificação CPI é um sistema de classificação das 

patentes por símbolo de acordo com as diferentes áreas 

tecnológicas a que pertencem. O material nanoestruturado 

polimérico pode ter inúmeras aplicações, através da utilização 

da Classificação Internacional de Patentes (CIP) foi possível 

identificar a tendência de utilização desse biomaterial (Figura 

3).  

Figura 3. Número de patentes depositados, de acordo CIP na 

base de dados EPO (a), USPTO (b), INPI (c). 
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Dentre as aplicações o código A61K, que se refere a 

preparações com finalidades médicas-farmacêuticas, mostrou-

se como principal objetivo das nanoformulações em todas as 

a 

b 

c 
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bases analisadas. Algumas destas patentes estão descritas a 

seguir: 

 

Tabela 2. Exemplificação de patentes encontradas no estudo 

POLYMERIC DRUG 

CONJUGATES WITH TETHER 

GROUPS FOR CONTROLLED 

DRUG DELIVERY 

Refere-se composições inéditas 

compreendendo porções 

poliméricas covalentemente 

ligadas a agentes terapêuticos, em 

que o agente terapêutico é ligado à 

porção polimérica através de um 

cordão. Ao selecionar a partir de 

uma variedade de grupos de 

ligação e ligantes de 

direcionamento, os polímeros 

apresentam métodos para entrega 

controlada dos agentes 

terapêuticos 

BIO-REDUCIBLE SELF-

ASSEMBLED LIQUID 

CRYSTALLINE BLOCK 

COPOLYMER FOR DRUG 

DELIVERY 

Refere-se a copolímeros líquidos 

cristalinos anfifílicos 

biodegradáveis que podem 

facilmente se auto-montar em 

nanopartículas em soluções 

aquosas e também permitir a 

encapsulação de moléculas 

hidrofóbicas farmaceuticamente 

ativas. 

NANOPARTICLES OF POLYMER 

AND LIPID MIXTURE CORE FOR 

TARGETED DRUG DELIVERY 

Refere-se a um sistema de 

distribuição de fármaco alvo 

compreendendo nanopartículas 

tendo um núcleo composto de um 

ou mais polímero em que as 

nanopartículas com uma 

quantidade terapeuticamente 

eficaz de um fármaco 
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anticancerígeno ou anti-retroviral 

ou farmaceuticamente aceitáveis. 

NANOPARTICLE-BASED 

TUMOR-TARGETED DRUG 

DELIVERY 

Um novo material polimérico para 

regeneração ou tratamento de 

tecido biológico com um sistema de 

administração de fármaco com 

agentes terapêuticos e / ou 

moléculas bioativas para reduzir a 

infecção e a reação inflamatória no 

local da ferida e maximizar a 

regeneração tecidual e cicatrização 

de feridas.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Com os dados obtidos foi possível fazer uma análise do 

perfil dos depositantes nas bases de dados (Figura 4). 

Constatou-se que em países desenvolvidos há um grande 

interesse da iniciativa privado em proteger sua propriedade 

intelectual, em função do numero de patentes depositadas 

(Figura 5). Dentre as empresas, há marcas de renome no 

mercado farmacêutico. O mesmo não foi observado no Brasil, 

pois as maiorias das pesquisas encontram-se nas 

universidades que se encontra em desconversa com os 

investidores, levando assim a ausência de transformar a 

pesquisa em um produto de mercado, no entanto os esforços 

para mudar esta realidade estão sendo feitos.  
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Figura 4.  Percentual de depositante nas bases de dados EPO 

(a), USPTo (b), INPI (c). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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Figura 5. Número de patentes por países depositantes

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O país que mais tem patentes depositadas é o Estados 

Unidos, seguido do Canadá, de acordo os resultados 

encontrados na pesquisa em todas as bases de dados. Não 

foram encontradas patentes brasileiras em bases de dados 

internacionais, todas se referem as encontradas no INPI.  

De acordo com o estudo, o Brasil tem uma pequena 

participação no cenário internacional de nanotecnologia, 
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exemplificado pelo número de depósitos de patentes. Além 

disso, é importante salientar que além da destinação de poucos 

recursos para a área C&T&I, no Brasil o custo de uma patente 

gerada é elevado, enquanto que em países com grandes 

quantidades de patentes patentes é rotina de longo prazo a 

pesquisa no campo de aplicação industrial e em atividades de 

P&D,isto culmina em orientações estruturadas e economia de 

escala, além da eficiente gestão dos recursos . 

Países desenvolvidos estão cada vez mais em busca de 

formulações que sejam mais cômodas ao paciente e que 

facilitem a adesão terapêutica, além de reduzir problemas com 

a biodisponibilidade/reações adversas. Há também um 

aumento de investimentos na área de nanotecnologia aplicada 

a novas formas farmacêutica e que auxiliam no 

desenvolvimento da terapia farmacológica. No Brasil a 

expansão e estruturação das universidades brasileiras assim 

como a criação de programas de pós-graduação stricto senso 

e o lançamento de editais de financiamento para a produção 

científica e tecnológica na área de fármacos e medicamentos 

vem abrindo portas para as pesquisas (FIGUEIREDO  et al., 

2013). 

O Brasil, apesar de ter uma grande reserva de 

biodiversidade que poderia gerar invenções e serem 

transformadas em patentes, não decola neste sentido, parte 

desta deficiência pode ser atribuída ao baixo nível educacional 

da população, recursos financeiros escassos para P&D, falta de 

clareza na gestão de políticas públicas em P&D e falta de uso 

de técnica de prospecção ou de observatório em bases 

patentárias (TOMIOKA; LOURENÇO; FACÓ, 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da prospecção tecnológica realizada foi possível 

observar o aumento nos depósitos de patentes com 

nanopartículas poliméricas e desenvolvimento de sistemas drug 

delivery, sugerindo uma tecnologia em ascensão. 

Dentre os países com mais depósitos está os EUA. O 

Brasil apresentou uma quantidade considerável de patentes e 

isso mostra o interesse do país por esse tipo de tecnologia e 

que pode proporcionar pesquisa e consequentemente 

surgimento de novas tecnologias que possam complementar ou 

otimizar as que já existem. 

A prospecção tecnológica é uma importante ferramenta 

para a gestão de ciência e tecnologia, onde é possível observar 

o panorama geral dos depósitos de patentes e sua progressão 

ao longo dos anos. Através dos resultados obtidos é perceptível 

a participação do Brasil como importante depositante de 

patentes, no entanto se faz necessário o dialogo entre 

universidades e empresas, para que, de fato, a patente possa 

virar um produto a serviço da população. 
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RESUMO: Microalgas são organismos fotossintéticos que 
utilizam da luz como catalisador para síntese de componentes 
presentes na célula. O potencial biotecnológico das microalgas 
vem se destacando nos últimos anos em virtude destes 
organismos apresentarem inúmeras substâncias que são por 
eles sintetizadas e que possuem aplicação em diversos setores 
industriais desde produções mais simples como suplementação 
alimentar, nutrição humana e animal (rações) destacando-se 
Chlorella, Spirulina e Dunaliella como as espécies de 
microalgas que dominam o mercado; e produtos com maior 
valor agregado como biocombustíveis, cosméticos e fármacos. 
Além disso, as microalgas apresentam caráter remediador 
atuando no processo de tratamento de efluentes de origem 
agrícola e industrial que servem como meio de desenvolvimento 
da microalga. O mercado ainda se comporta em fase de 
desenvolvimento para grande parte dessas aplicações. 
Entretanto a enorme biodiversidade de microalgas aliada aos 
desenvolvimentos de pesquisas em biotecnologia e engenharia 
genética tornam esses organismos como um dos mais 
promissores para criação de novos produtos e aplicações. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi reunir informações que 
permitissem destacar a relevância das microalgas bem como 
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sua aplicação comercial e desenvolvimento de produtos. A 
revisão bibliográfica foi conduzida a partir buscas de artigos 
científicos nas bases de dados do Science Direct e Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) acessados através do portal 
de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), palavras-chave “microalgae”, 
“applications of microalgae”, “microalgae from food” e “potential 
of microalgae”. As microalgas são organismos que apresentam 
um potencial para aplicação industrial. O desenvolvimento de 
pesquisas vem sendo conduzido para a busca de espécies 
capazes de sintetizar compostos de interesse para determinada 
atividade. Aliado a isto, estudos também estão sendo 
desenvolvidos para o aperfeiçoamento dos sistemas de 
produção em escala comercial com a finalidade de ampliar e 
viabilizar o cultivo de microalgas. 
Palavras-chave: Biodiversidade. Substâncias. Biotecnologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As microalgas são organismos heterogêneos, 

microscópicos, unicelulares, coloridos que com auxílio da luz 

como catalisador sintetizam os componentes de interesse 

presentes na célula e possuem a vantagem de crescer 

rapidamente em diversos ambientes, como em água doce, 

águas marinhas e águas residuais. Filogeneticamente, podem 

ser eucarióticos ou procarióticos e se encontram presentes em 

todos os ecossistemas terrestres. As células procarióticas 

(cianobactérias) não possuem organelas ligadas à membrana e 

são mais parecidos com bactérias do que com algas. Já as 

células eucarióticas, que compreendem muitos tipos diferentes 

de algas comuns. As microalgas são organismos microscópicos 

fotossintetizantes, encontrados em todos ambientes aquáticos 

(águas doces, marinhas e residuais), unicelulares e de estrutura 
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celular eucariota ou procariota. (MORENO-GARCIA et al., 

2017). 

As microalgas possuem enormes vantagens para a 

produção de alimentos em relação à agricultura, pois podem ser 

cultivadas em larga escala em locais que não servem mais para 

plantação, não dependem de uma estação do ano específica 

para começo e termino do cultivo, além da quantidade de 

metabólitos superar o de muitas plantas utilizadas para a 

alimentação. (ORTENZIO et al., 2015). 

As vantagens estão relacionadas ao fato das microalgas 

serem micro-organismos autotróficos, ou seja, são capazes de 

utilizar a energia luminosa para produzir metabólitos para a sua 

sobrevivência, pois ao realizarem a fotossíntese, esses seres 

se desenvolvem e metabolizam compostos bioquímicos 

(proteína, carboidrato, lipídeo) com variadas aplicações além da 

área alimentícia, como, em biocombustíveis, cosméticos, 

farmacêutica. (BRASIL, 2016). Os metabólitos por elas 

produzidos podem sofrem algum tipo de estresse dos nutrientes 

do meio, do pH, da temperatura e levar aumento dessa 

produção através do desvio de alguma rota metabólica. 

(KAREMORE, 2013). 

Estes organismos, ao utilizar CO2 como fonte de carbono 

e outros nutrientes disponíveis em excesso como nitrogênio e 

fósforo, são capazes de produzir uma quantidade maior de 

biomassa que as plantas terrestres por unidade de área devido 

à sua alta eficiência fotossintética e produzem cerca de 50% do 

oxigênio atmosférico. Em virtude disto, algumas algas atuam 

como organismos sequestradores de CO2 (fixam 

aproximadamente 183 toneladas de CO2 para produzir 100 

toneladas de biomassa) e remediadores de resíduos ricos em 

nutrientes (RIZWAN et al., 2018), (TAELMAN et al., 2013), 

(UDAIYAPPAN et al., 2017). 
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As microalgas são capazes de metabolizar uma gama de 

componentes de interesse com aplicações em diferentes 

setores industriais como biocombustíveis, cosméticos, 

aquicultura, ração animal, aditivos alimentares, diferentes tipos 

de antioxidantes, ômegas, carotenoides, polímeros enzimáticos 

e corantes. Também podem produzir compostos usados na 

indústria farmacêutica, bioativos com alto valor agregado como 

ácidos acetílicos, ágar, B-caroteno, vitamina B e luteína 

(RIZWAN et al., 2018). 

Em virtude disto, o objetivo deste trabalho consiste em 

realizar uma revisão na literatura das principais aplicações 

biotecnológicas e comerciais de microalgas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho de revisão bibliográfica foi realizado através 

de buscas de artigos científicos nas bases de dados do Science 

Direct e Scientific Electronic Library Online (SciELO) acessados 

através do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

utilizando o navegador Firefox UFPB. 

As palavras-chave utilizadas foram: “microalgae”, 

“applications of microalgae”, “microalgae from food” e “potential 

of microalgae”.  

Os dados das buscas foram fragmentados em tópicos 

que sucedem esta revisão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cultivo de microalgas 

 

As microalgas apresentam perfis diferentes mediante as 

condições de cultivo a qual ela é submetida. Sabe-se que esses 

microrganismos podem crescer nos mais variados meios como 

águas doces e marinhas, águas residuais agrícolas, industriais 

e municipais; todos demandam de componentes com 

características químicas e físicas diferentes para o 

desenvolvimento das espécies em estudo. O desempenho das 

microalgas é indicado pela biomassa obtida, teor de 

carboidratos, lipídios e proteínas, peso das células secas e 

produtividade (CHEAH et al., 2016).  

Em geral, o monitoramento de variáveis como 

temperatura, luminosidade, pH, aeração, quantidade de 

nutrientes no meio permite avaliar a influência que estes 

possuem no crescimento e na produtividade das microalgas. A 

diversificação nas condições de cultivo permite ampliar e 

determinar a importância que cada variável possui para o 

cultivo. 

Os meios de cultivo sintéticos são constituídos por 

nutrientes que atendem às necessidades das espécies 

assemelhando-se às condições naturais.  

Nitrogênio e fosfato são dois importantes 

macronutrientes para o crescimento e metabolismo das células 

de microalgas. O nitrogênio é um componente essencial na 

formação de proteínas, ácidos nucleicos e pigmentos 

fotossintetizantes (clorofilas e ficobilinas). Este elemento 

encontra-se disposto em diferentes configurações: nitrato (NO3
-

), nitrito (NO2
-), amônia (NH3) e íon amônio (NH4

+) 

(JANKOWSKA; SAHU; OLESKOWICZ-POPIEL, 2016). Sua 
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disponibilidade no meio influencia a atividade metabólica do 

organismo. Quando suas concentrações são elevadas, verifica-

se um aumento nas concentrações de proteínas e clorofila nas 

células. O fosfato relaciona-se a processos que envolvem 

trocas energéticas nas células de ATP, açúcares fosfatados, 

ácidos nucleicos e fosfoenzimas. O fósforo assume a função de 

transferir energia e constituir moléculas estruturais. A restrição 

desse nutriente implica em um acúmulo de lipídeos e 

astaxantina (JUNEJA et al., 2013). 

O carbono é o nutriente necessário em maiores 

concentrações no cultivo uma vez que é o elemento essencial 

para fotossíntese e constituição de todas as substâncias 

orgânicas sintetizadas pelas células (proteínas, lipídeos, 

carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, etc.). O carbono pode 

ser utilizado na forma de CO2, carbonato ou bicarbonato para 

crescimento autotrófico e forma de acetato ou glicose para 

crescimento heterotrófico.  

O pH do meio é influenciado pelas proporções entre as 

formas de carbono dissolvidas no mesmo, em que o 

crescimento de microalgas é propiciado pelo consumo de CO2 

dissolvido no meio aumentando o pH do sistema, que ao atingir 

níveis muitos elevados torna-se tóxico para muitas espécies 

(OLIVEIRA, 2013).O crescimento máximo da microalga se 

encontra no pH próximo do neutro, no entanto, o pH ideal para 

o desenvolvimento da cultura é o inicial em que a alga está 

adaptada para crescer (JUNEJA et al., 2013). Contudo, o ajuste 

do pH no meio também irá depender da espécie que irá crescer, 

visto que algumas espécies se adaptam em meio de pH ácido, 

bem como espécies que se desenvolvem melhor em meio 

alcalino. 

Outra variável que exerce forte influência para o 

crescimento microalga afetando a taxa metabólica dos 
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organismos é a temperatura. Esta deve ser mantida de acordo 

com a necessidade de cada espécie e a finalidade do cultivo 

(WANG et al., 2016). Os valores ideais de temperatura se 

encontram entre 15 e 26 °C. Valores mais elevados podem inibir 

a atividade metabólica e reduzir a solubilidade de componentes 

gasosos, isto é CO2, no meio de cultura. Por outro lado, valores 

baixos de temperatura diminuem a cinética das atividades 

metabólicas. Entretanto, existem algumas microalgas que 

podem crescer em temperaturas fora da faixa ideal (PIRES et 

al., 2017). A temperatura tem papel fundamental na fotoinibição, 

que é conhecida por proporcionar alterações na taxa de 

crescimento das microalgas (JUNEJA et al., 2013). Em cultivos 

feitos em laboratório a temperatura é mantida constante, isto 

viabiliza o desenvolvimento e garante uma maior 

reprodutibilidade das espécies. Já em grandes sistemas a 

dificuldade encontra-se em manter a temperatura constante no 

processo  

A luz é um elemento imprescindível para o crescimento 

celular, já que os organismos a utilizam para a fotossíntese e 

assim converter dióxido de carbono em compostos orgânicos, 

em especial açúcares (JUNEJA et al., 2013). 

A aeração permite a homogeneização do sistema 

promovendo a movimentação das células em suspensão, 

estabilidade do pH e controle da temperatura e exposição da 

célula à luz. Em cultivos de grande escala recomenda-se a 

injeção de CO2 para facilitar a fotossíntese.  

 

Crescimento de microalgas 

 

As curvas de crescimento, mostrada na Figura 1 é 

utilizada como critério avaliativo do comportamento de 



MICROALGAS, PRODUTOS E APLICAÇÕES COMERCIAIS: UMA REVISÃO 

490 
 

microalgas ao longo do cultivo e pode ser identificada de acordo 

com as suas respectivas fases de crescimento: 

1 – Fase de adaptação (fase lag): constitui-se da fase de 

adaptação das células e ocorre após o inóculo das células; 

2 – Fase exponencial: o crescimento dá-se de maneira 

acelerada, em que sua taxa torna-se maior e aproximadamente 

constante por um curto período (alguns dias), chegando ao seu 

valor máximo; 

3 – Fase de redução do crescimento: ocorre o 

decréscimo relativo da taxa de crescimento ocasionado pela 

diminuição de nutrientes dissolvidos no meio e pelos efeitos de 

limitação da energia luminosa (autosombreamento); 

4 – Fase estacionária: o cultivo apresenta rendimento 

final máximo. A velocidade de crescimento diminui e iguala-se 

à taxa de morte; 

5 – Fase de declínio: é ocasionada pelo esgotamento dos 

nutrientes e efeitos de autosombreamento; a taxa de 

crescimento é negativa uma vez que poucas células ainda 

podem crescer (HAKALIN, 2014);  

O crescimento das espécies de microalgas atende à uma 

série de fatores, tendo como principais destaques: o volume 

operacional do sistema, o qual inclui as fases líquida e gasosa; 

área iluminada total, que indica o quanto de luz o sistema 

recebe; área ocupada pelo sistema; e, concentração de 

nutrientes presente no meio. Para que ocorra o 

desenvolvimento da cultura é necessário a implantação de um 

sistema de cultivo que atenda às necessidades essenciais 

desses microrganismos. Em virtude disso, as microalgas 

podem ser cultivadas em dois tipos de sistemas: abertos ou 

fechados, em relação a atmosfera (ANYANWU et al., 2018). 

 



MICROALGAS, PRODUTOS E APLICAÇÕES COMERCIAIS: UMA REVISÃO 

491 
 

Figura 1. Representação da taxa de crescimento de algas em 

cultura (linha sólida) e a concentração de nutrientes (linha 

tracejada) em função de um período de tempo. 

 
Fonte: Mata; Martins; Caetano, (2010). 

 

Sistemas de cultivo de microalgas 

 

Os sistemas de cultivo são diferenciados inicialmente 

pela troca direta ou não de gases com a atmosfera.  

 

Sistemas abertos 

Sistemas abertos geralmente são mais baratos e 

possuem custos operacionais e de manutenção mais baixos, 

mas apresentam uma série de problemas quanto a 

contaminação devido à exposição com a atmosfera, baixa 

produtividade que está relacionada à aeração, carência de CO2 

e intensidade luminosa e controle da temperatura. A 

suscetibilidade à contaminação neste tipo de sistema de cultivo 

é superior comparado ao sistema fechado, logo, recomenda-se 
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uma manutenção da cultura mantendo-a em condições ótimas 

para possibilitar o crescimento das células em taxas superiores. 

Tanques abertos à atmosfera são comumente utilizados no 

tratamento de efluentes, produção de energia ou na produção 

de biomassa destinada à alimentação animal. À medida que a 

biomassa microalgal adquire valor agregado, por exemplo, na 

produção de pigmentos ou determinado bioativo, a cultura 

adquire maior exigência quanto a sua pureza e para isto requer-

se uma verificação das condições de cultivo mais elevada em 

sistemas abertos (ACIÉN et al., 2012) (JANKOWSKA; SAHU; 

OLESKOWICZ-POPIEL, 2016). Os sistemas abertos são 

classificados em duas configurações: i) tipo raceway; ii) lagoa. 

 

Sistemas Fechados 

São sistemas de cultivo constituídos por fotobiorreatores 

de material transparente, como plásticos (acrílico) e vidro que 

permitem a incidência de luz, e que apresentam diferentes 

configurações geométricas sendo as mais recorrentes as que 

possuem formato tubular ou cilíndrico, com disposição vertical 

ou horizontal; e fotobiorreatores de placas planas como é 

ilustrado na Figura 2. 

Os fotobiorreatores apresentam inúmeras vantagens 

quando comparados à sistemas abertos, são elas: controle da 

temperatura em que se encontra o cultivo, podendo ser 

adicionados sistemas de troca de calor como serpentinas ou 

trocadores de calor; sistemas de injeção de ar e controle de 

trocas gasosas entre o cultivo e o ar atmosférico; redução de 

problemas atenuados por contaminação da cultura como o 

surgimento de outros microrganismos; elevadas taxas de 

produtividade e área de ocupação muito baixa (GHASEMI et al., 

2012; ZAMALLOA; BOON; VERSTRAETE, 2012) 
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Figura 2. Representação dos principais sistemas fechados para 

cultivo de microalgas. 

 
Fonte: PEREIRA, 2014. 

 

O sistema de aeração permite a movimentação das 

células no interior do cultivo e consequentemente uma redução 

nos efeitos de autosombreamento proporcionando um maior 

rendimento da cultura. A adição de pequenas bolhas no cultivo 

promove a dissolução de CO2 e oxigenação do meio de cultura; 

a demanda desses elementos influencia diretamente no cultivo. 

A presença de CO2 em grande excesso pode ocasionar uma 

acidificação do meio de cultura, já altas demandas de O2 origina 

danos fotooxidativos e causam um comprometimento na 

produtividade do cultivo. Outro fator de relevância primordial é 

a incidência luminosa que é função da posição e o do ângulo 

em que os feixes de luz atravessam o reator e assim promove 

diferentes taxas fotossintéticas em um único cultivo (HAKALIN, 

2014). 

Os principais parâmetros físicos em um sistema de 

cultivo são: volume operacional do sistema, o qual inclui as 
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fases: líquida e gasosa; área iluminada total, que indica o 

quanto de luz o sistema recebe; área ocupada pelo sistema.  

 

Aplicações comerciais de microalgas 

 

As microalgas podem produzir lipídeos, proteínas e 

carboidratos. As aplicações mais simples de microalgas 

constituem-se do seu uso na alimentação humana e de animais. 

Outras aplicações são: biocombustíveis, a extração de 

substâncias de importância farmacêutica, pigmentos utilizados 

como corantes de alimentos, cosméticos, etc (OLIVEIRA, 

2013), (JANKOWSKA, 2016). Atualmente, os estudos estão 

voltados para a aplicação dos diversos bioprodutos, que são 

resultantes das microalgas como pigmentos, ácidos graxos, 

vitaminas, carotenoides e outros compostos bioativos 

(GULDHE et al., 2017).  

 

Biocombustíveis 

 

Um dos maiores interesses consiste na utilização desses 

microrganismos para produção de biocombustíveis, isto se dá 

devido à grande capacidade desses seres em produzir e 

acumular energia em suas células e consequentemente 

apresentam em uma alta porcentagem de lipídeos, cerca de 30 

a 50% do seu peso total (CHEW et al., 2017). A estrutura 

simples e o suprimento conveniente de nutrientes faz com que 

as microalgas possuam     teoricamente 12,6% maior eficiência 

fotossintética quando comparadas com plantas terrestres (SU 

et al.,2017). A composição bioquímica de microalgas cultivadas 

sob condições normais, que é, sem limitação de nutrientes, 

abrange principalmente proteínas (30-50%), carboidratos (20–

40%) e lipídios (8–15%) (BERTUCCO, 2016). 
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As condições de cultivo influenciam na disposição de 

lipídeos presentes na microalga, como por exemplo, em um 

meio deficiente de nitrogênio ocorre um aumento no 

armazenamento lipídico e diminuição no teor de proteína. Outro 

mecanismo abordado consiste em simular condições de 

estresse na microalga manipulando além da fonte de nitrogênio 

e carbono outros fatores determinantes no cultivo (temperatura, 

pH, salinidade, luminosidade) (SAJJADI et al., 2018). 

Biocombustíveis de 3ª geração podem ser originados de 

biomassa cultivada para este propósito e que não tenha 

nenhuma competição com a produção de alimentos, como por 

exemplo as microalgas que podem ser cultivadas com impacto 

mínimo ao meio ambiente em águas residuais e salinas. Os 

rendimentos são de 10 a 100 vezes mais de combustível por 

unidade de área do que os biocombustíveis de 1ª e 2ª geração. 

Isto dá-se principalmente devido ao seu crescimento rápido 

(MOTA e MONTEIRO, 2013); (BERTUCCO, 2016). Os 

biocombustíveis derivados de microalgas se apresentam 

atualmente como um dos campos líder das pesquisas mundiais 

que podem trazer enormes benefícios para os seres humanos 

e principalmente para o meio ambiente.  (CALIXTO, 2016). 

Apesar das inúmeras vantagens relacionadas à 

produção de biodiesel usando microalgas, a viabilidade 

econômica para produção em larga escala desse insumo ainda 

está sendo investigado, uma vez que enfrenta uma série de 

obstáculos técnicos, como processos complexos, exigência de 

altos custos de produção e entrada de energia (KADDIR et al., 

2017). 

Além da produção de biodiesel, microalgas e 

cianobactérias são consideradas matéria-prima de interesse 

para a produção de bioetanol. O conteúdo de óleo e 

carboidratos em microalgas podem ser aumentados sob 
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condições de estresse, proporcionando uma diminuição do 

conteúdo de proteína e com isto poderia ser aplicado para 

cultivar biomassa de microalgas visando a produção de 

carboidratos, elevando o seu uso para a produção de bioetanol, 

que atualmente é o mais amplamente biocombustível usado no 

mundo (BERTUCCO,2016). 

 

Captura de CO2 

 

A temperatura da terra aumentou em 0,85 °C de 1880 a 

2012, dos quais 0,6 °C ocorreu nos últimos 30 anos 

(GOEPPERT  et al. , 2012). Prevê-se ainda que no cenário 

global a temperatura aumente para 5,8 °C até 2100 (DE SILVA 

et al., 2015). Essa crescente mudança no perfil climático do 

planeta adverte para os atenuantes causados pela emissão de 

gases de efeito estufa provenientes principalmente de 

atividades humanas e de usinas de energia (RAZZAK et al., 

2017). 

O dióxido de carbono (CO2) é um gás de efeito estufa 

liberado de fontes naturais e produzido como resultado do 

processo de industrialização e atividade humana. Existem, 

portanto, em maior evidência duas estratégias para a mitigação 

desse componente: reações químicas e mitigação biológica. A 

primeira abordagem apresenta certa desvantagem, uma vez 

que atende a processos que demandam elevado consumo de 

energia e reagentes, além de problemas de descarte dos 

resíduos convertidos ao longo do processo. Em contrapartida, 

o método de captura de CO2 por via biológica tornou-se uma 

alternativa atraente (Tabela 1). O dióxido de carbono através da 

fotossíntese é convertido em matéria orgânica utilizando luz 

solar como fonte de energia (RAZZAK et al., 2017). 
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Tabela 1. Fixação de CO2 por diferentes microalgas 

Microalga 
Taxa de fixação de CO2 

(g/m³/h) 

Chlorogleopsis sp. 0,8 – 1,9 

Chlorella vulgaris 80 – 260 

Euglena gracilis 3,1 

Porphyridium sp. 3 – 18 

Spirulina platensis 38,3 – 60 

Fonte: Maity et al., 2014. 

 

Química fina e compostos bioativos   

 

Uma diversidade de espécies de microalgas foi 

identificada com várias propriedades bioquímicas e fisiológicas. 

O potencial das microalgas como novas fontes de produtos 

químicos valiosos e outros produtos ampliam os esforços no 

desenvolvimento de pesquisas no setor (BOROWITZKA, 2013).  

Estes organismos produzem vários componentes 

bioquímicos importantes que são usados como matéria-prima 

para alimentos, combustíveis, produtos cosméticos, pigmentos, 

no processo de extração de moléculas de alto valor, isótopos 

bioquímicos estáveis, e para a síntese de agentes 

antimicrobianos, antivirais, antibacterianos e drogas anticâncer. 

As espécies de microalgas são capazes de produzir diferentes 

tipos de antioxidantes, carotenóides, polímeros enzimáticos, 

lipídios, naturais corante, ácido graxo poliinsaturado, peptídeo, 

toxina e esteróis.Também podem produzir vários compostos 

que podem ser utilizados na indústria farmacêutica e pigmentos 

naturais. Muitos compostos antioxidantes (por exemplo, 

astaxantina, β-caroteno, dimetilsulfonopropionato, 
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micosporinas e alguns outros carotenóides) são produzidos por 

microalgas. Esses compostos antioxidantes têm a capacidade 

de proteger do estresse oxidativo (RIZWANN et al., 2018). 

 

 Remediação 

 

Aproximadamente 71% da superfície da terra é coberta 

por água. No entanto, o cenário atual evidencia rios e costas 

poluídos devido à potencialização de atividades humanas e 

industriais. A redução de espécies antropogênicas insumos de 

nutrientes (práticas agrícolas, águas residuais urbanas e 

indústrias) nos ecossistemas aquáticos é necessário para 

proteger o abastecimento de água potável e reduzir a 

eutrofização (PIRES et al., 2017). O tratamento adequado 

desses efluentes precisa ser intensivo encorajado a reduzir os 

contaminantes a níveis aceitáveis com qualidade 

microbiológica e química recomendada antes de ser 

descarregada para corpos de água. Atualmente, a inserção de 

processos de tratamento que utilizam microalgas na remoção 

de nutrientes inorgânicos, contaminantes orgânicos e metais 

pesados, associados à produção de biomassa de vários tipos 

de águas residuais, tem sido amplamente estudado e é 

considerado um método viável para economizar grande 

quantidade de nutrientes e água necessários para o cultivo de 

microalgas (KADIR et al., 2018); (PIRES et al.,2013). 

Existem vários trabalhos que exploraram o crescimento 

de microalgas águas residuais, tais como águas residuais 

cruas, tratadas e lixiviação de aterro onde a biomassa foi 

produzida a partir de espécies de microalgas ou de consórcios 

de microalgas e bactérias. Espécies como Chlorella, 

Scenedesmus, Desmodesmus, Oscillatoria, Arthrospira, 

Spirulina, Nannochloris, Botryococcus, Phormidium, e 
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Nannochloropsis foram demonstrados ter o potencial de 

remoção de altas concentrações de nitrogênio, fósforo e íons 

metálicos.  Além disso, as células microalgas têm o potencial 

de ser utilizados para remoção de metais pesados devido à sua 

capacidade de acumular Hg, Cd, Zn, Au, Ag, Co, Mn, Cs, Ni, 

Fe, Cu e Cr nas suas células.  Portanto, o uso direto de águas 

residuais traz consigo uma vantagem econômica adicional por 

meio de compensações de custo de tratamento de águas 

residuais (Moreno - Garcia et al., 2017) 

 

Nutrição e saúde humana  

 

Microalgas são capazes de incrementar a o conteúdo 

nutricional de alimentos convencionais, sua biomassa oferece 

uma melhor qualidade de proteína do que os legumes, arroz, 

trigo e  proteína animal, como leite e carne.  (Tabela 2). O 

consumo humano de biomassa de microalgas é restrito a 

poucas espécies devido aos regulamentos rígidos de 

segurança alimentar, fatores comerciais, demanda de mercado 

e preparação específica. Chlorella, Spirulina e Dunaliella são as 

espécies de microalgas que dominam o mercado. O teor de 

proteína na Spirulina é de 55-70% do total biomassa seca, 

demonstrando o alto valor nutricional que essas microalgas 

possuem (RIZWANN et al., 2018).  

 

Tabela 2. Composição de diferentes fontes de alimentos e 

microalgas, expressas em porcentagem de matéria seca. 

Fonte Proteína Carboidratos Lipídeos 

Spirulina platensis 63 15 11 

Arthrospira maxima 60-71 13-16 6-7 

Chlorella 

pyreinodosa 

51-58 12-17 2 
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Dunaliella salina 57 32 6 

Scenedesmus 

obliquus 

50-56 10-17 12-14 

Haematococcus 

pluvialis 

48 27 15 

Fermento de 

padeiro 

39 38 1 

Carne 43 1 34 

Leite 26 38 28 

Arroz 8 77 2 

Soja 37 30 20 

Fonte: Adaptado Lourenço, 2006.  

 

CONCLUSÕES 

 

As microalgas são organismos que revelam-se com um 

potencial para aplicação industrial, sendo em alguns países 

uma atividade comercial estabelecida apresentando-se como 

uma prática consolidada. No Brasil, entretanto, as microalgas 

são empregadas principalmente em atividades de nutrição 

humana e animal. 

O crescente interesse pelo desenvolvimento de 

tecnologias limpas e sustentáveis, na obtenção de produtos 

para o consumo humano, demanda uma série de pesquisas 

voltadas para busca de espécies capazes de sintetizar os 

compostos de interesse para determinada atividade, 

apresentando como grande desafio tornar possível 

potencializar síntese destes seja através das condições e 

sistemas de cultivo, melhoramento genético, etc. 

 Existe também a necessidade de pesquisas visando o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas de produção 

em escala comercial, a fim de tornar comercialmente viáveis 
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alguns dos sistemas conhecidos em vista que são sistemas que 

apresentam alta eficiência porém alto custo para ser 

implementado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ACIÉN,F.G; FERNÁNDEZ, J.M, MAGÁN, J.J, MOLINA, E .Production cost 
of a real microalgae production plant and strategies to reduce it. 
Biotechnol Adv, v.30, n.6,p.1344–1353, nov – dez, 2012. 
ANYANWU, R.C; RODRIGUEZ, C.; DURRANT, A.; OLABI, A. G. 
Microalgae Cultivation Technologies, 2018. 
BERTUCCO, C.E.F.S.A. Bioethanol from microalga and cyanobacteria: A 
review and technological outlook. Process Biochemistry. Accepted 
Manuscript. 2015. 
BLANKEN, W.; POSTMA, P.R; WINTER, L; WIJFFELS, R. H, JANSSEN, 
M. Predicting mircroalgae growth. Algal Research, v. 14, p. 28-38, 2016. 
BOROWTIZKA, M.A. High- value products from microalgae – their 
development and commercialisation. 8th Asia-Pacific Conference on 
Algal Biotechnology, Adelaide, Australia, 2012. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº. 
278/2005. Obriga a utilização de critérios para enquadramento de 
“Novos Ingredientes”. Brasília, DF: ANVISA, 2016. 
CALIXTO, C.D. Potencial de microalgas regionais cultivadas em meios 
alternativos para produção de biodiesel. João Pessoa. UFPB, 2016. 
115p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Química, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 
CHE, R.; HUANG, L.; XU, J-W; ZHAO, P.; LI, T.; MA, H.; YU, X. Effect of 
fulvic acid induction on the physiology, metabolismo, and lipi biosynthesis-
related gene transcription pf Monoraphidium sp. FXY-10. Bioresource 
Technology, v.227,p.324-334, 2017. 
CHEAH, W.Y; LING, T.C; SHOW, P.L; JUAN, J.C; CHANG, J-S; LEE, D-J. 
Cultivation in wastewaters for energy: A microalgae platform. Applied 
Energy, v. 179, p.609-625,2016. 
CHEW, K. W.; YAP, J. Y.; SHOW, P.L.; SUAN, N. H.; JUAN, J. C.; LING, T. 
C.; LEE, D-J.; CHANG, J-S. Microalgae biorefinery: high value products 
perspectives. Bioresource Technology, 2017. 
DE SILVA GPD, RANJITH PG, PERERA MSA. Geochemical aspects of 
CO2 sequestration in deep saline aquifers: a review. Fuel, v.155, n.1, p.28–
43, 2015. 
GHASEMI, Y. et al. Microalgae biofuel potentials (Review). Applied 
Biochemistry and Microbiology, v. 48, n. 2, p. 126–144, 2012. 



MICROALGAS, PRODUTOS E APLICAÇÕES COMERCIAIS: UMA REVISÃO 

502 
 

GOEPPERT A., CZAUN M, SURYA PRAKASH GK, OLAH GA. Air as the 
renewable carbon source of the future: an overview of CO2 capture from 
the atmosphere. Energy Environ Sci,v.5, n. 78, p.33–53,2012. 
GULDHE, A.; ANSARI, F.A.; SINGH, P.; BUX, F. Heterotrophic cultivation 
of microalgae using aquaculture wastewater: A biorefinery concept for 
biomass production and nutrient remediation. Ecological Engineering, v. 
99, p. 47-53, 2017. 
HAKALIN, N. L. S. Otimização das condições de cultivo da microalgas 
Scenedesmus sp. para a produção de biodiesel. Brasília. UNB, 2014. Tese 
(Doutorado0 – Programa de pós-graduação em Biologia Molecular, 
Universidade de Brasília, 2014.  
JANKOWSKA, E.; SAHU, A. K.; OLESKOWICZ-POPIEL, P. Biogas from 
microalgae: Review on microalgae’s cultivation, harvesting and 
pretreatment for anaerobic digestion. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, p. 0–1, 2016. 
JUNEJA, A.; CEBALLOS, R.M.; MURTHY, G.S. Effects of environmental 
factors and nutrient availability on the biochemical composition of algae for 
biofuels production: a review. Energies, v. 6, n. 9, p. 4607-4638, 2013. 
KADIR, W. N. A.; LAM, M. K.; UEMURA, Y.; LIM, J.W. Harvesting and pre-
treatment of microalgae cultivated in wastewater for biodiesel production: A 
review. Energy Conversion and Management, v.171, p. 1416-1429, 2018. 
MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel 
production and other applications: A review. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, Portugal, v.14, p.217-232, 2010. 
MAITY, J. P.; BUNDSCHUH, V.; CHEN, C.; BHATTACHARYA, P. 
Microalgae for third generation biofuel production, mitigation of greenhouse 
gas emissions and wastewater treatment: Present and future perspectives: 
A mini review. Energy, p.1-10, 2014. 
MORENO-GARCIA, L.; ADJALLÉ, K.; BARNABÉ, S.; RAGHAVAN, G.S.V. 
Microalgae biomass production for a biorefinery system: Recent advances 
and the way towards sustainability. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, v.76, p. 493-506, 2017. 
MOTA, C.J.A.; MONTEIRO, R.S. Química e sustentabilidade: novas 
fronteiras em biocombustíveis. Quim. Nova, v.36, n.10, p.1483-1490, 2013. 
OLIVEIRA, A.C. Produção de biomassa de microalgas scenedesmus 
sp. em efluente de bovinocultura biodigerido.2013. 82 p. Dissertação 
(mestrado em Engenharia e ciências de Materiais) PIPE, Setor de 
Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, 2013. 
ORTENZIO, Y. T.; AMARAL, G. G; ALMEIDA, S. S.; OLIVEIRA, E. C. A. M. 
Cultivo de microalgas utilizando resíduos agroindustriais para a 
produção de bicombustíveis perspectivas e desafios. 2015. 
Bioenergia em Revista: Diálogos, v. 5, n. 1, p.20-25. 



MICROALGAS, PRODUTOS E APLICAÇÕES COMERCIAIS: UMA REVISÃO 

503 
 

PIRES, J. C.M.; ALVIM-FERRAZ, M. C.M; MARTINS, F.G; SIMÕES, M. 
Wastewater treatment to enhance the economic viability of microalgae 
culture. Environ Sci Pollut Res, 2013. 
PIRES, J. C.M.; ALVIM-FERRAZ, M. C.M; MARTINS, F.G. Photobioreactor 
design for microalgae production through computational fluid dynamics: A 
review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 79, p. 248-254, 
2017. 
RAZZAK, S. A.; ALI, S. S. M.; HOSSAIN, M. M.; DELASA, H. Biological 
CO2 fixation with production of microalgae in wastewater – A review. 
Renewable ans Sustainable Energy Reviews, v. 76, p. 379 – 390, 2017. 
RIZWAN, M.; MUJTABA, G.; MEMON, S. A.; LEE, K.; RASHID, N. 
Exploring the potential of microalgae for new biotechonology applications 
and beyond: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
v.92, p. 394-404, 2018. 
SAJJADI, B.; CHEN, W-C; AZIZ, A.; RAMAN, A.; IBRAHIM, S. Microalgae 
lipid and biomass for biofuel production: A comprehensive review on lipid 
enhancement strategies and their effects on fatty acid composition. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 97, p. 200-232, 2018. 
SU,Y.; SONG, K.; ZHANG, P.; SU, Y.; CHENG, J.; CHEN, X. Progresso of 
microalgae biofuel’s commercialization. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, v.74, p. 402-411, 2017. 
TAELMAN, S.E.; DE MEESTER, S.; MICHIELS, M.; DEWULF, J. The 
environmental sustainability of microalgae as feed for aquaculture: A life 
cycle perspective. Bioresource Technology, v.150, p. 513-522, 2013. 
UDAIYAPPAN, A. F. M.; HASAN, H. A.; TAKRIFF, M. S.; ABDULLAH, S. R. 
S. A review of the potentials, challenges and current status of microalgae 
biomass applications in industrial wastewater treatment. Journal of Water 
Process Engineering, v. 20, p.8-21, 2017. 
WANG, Y. et al. Chemically enhanced lipid production from microalgae 
under low suboptimal temperature. Algal Research, v. 16, p. 20–27, 2016. 
ZAMALLOA, C.; BOON, N.; VERSTRAETE, W. Anaerobic digestibility of 
Scenedesmus 64 obliquus and Phaeodactylum tricornutum under 
mesophilic and thermophilic conditions. Applied Energy, v. 92, p. 733–738, 
2012. 



O POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MANGANÊS-PORFIRINAS 

504 
 

CAPÍTULO 26 
 

O POTENCIAL TERAPÊUTICO DE 
MANGANÊS-PORFIRINAS 

 

Nícolas Albuquerque BARRETO1 

Andrezza Miná BARBOSA2 

José Ferreira Sarmento NETO3 

Júlio Santos REBOUÇAS4 

Enéas Ricardo de Morais GOMES5 

1 Graduando do curso de Farmácia, UFPB; 2 Doutora em Biotecnologia pela Rede Nordeste de 
Biotecnologia (RENORBIO), UFPB; 3 Doutorando em Química, UFPB; 4 Professor do 

DQ/UFPB; 5 Orientador/Professor do CBIOTEC/UFPB. 
nickalbbar@gmail.com 

 

RESUMO: O estresse oxidativo é uma condição de 
desequilíbrio redox que está relacionada a várias doenças, 
como distúrbios de isquemia/reperfusão, distúrbios do sistema 
nervoso central, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. 
Devido a isso, agentes redox terapêuticos naturais e sintéticos 
têm sido amplamente estudados. A superóxido dismutase 
(SOD) é a primeira linha de defesa contra o estresse oxidativo 
sob condições fisiológicas e patológicas, por isso é necessário 
o design de agentes terapêuticos destinados a mimetizar a 
atividade da SOD. As Mn-porfirinas (MnPs) sintéticas são uma 
das classes desenvolvidas originalmente desenvolvidas como 
mímicos SOD. As propriedades termodinâmicas e eletrostáticas 
apresentadas pelas MnPs sintéticas permitem que elas atuem 
dismutando o superóxido, o radical peroxinitrito, dentre outras 
espécies reativas de oxigênio (ROS). Para melhor avaliar o 
potencial terapêutico e a vantagem de um sobre o outro tipo de 
composto, são necessários estudos comparativos nos modelos 
celular e/ou animal. Foi feita uma revisão abrangente de 
estudos feitos nos últimos cinco anos envolvendo as Mn-
porfirinas diante de indução de patologias como câncer, 
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doenças neurodegenerativas, cardiovasvulares, diabetes, 
dentre outros. Foi observado que as MnPs ao modularem as 
ROS, acabam controlando vias de sinalização envolvidas na 
proliferação celular, produção de citocinas inflamatórias, 
proteção de sinapses e neural, etc. As MnPs podem diminuir 
tanto os eventos oxidativos primários como os secundários.  
PALAVRAS-CHAVE: Manganês-porfirina. ROS. Estresse 
oxidativo 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os radicais livres e espécies oxidantes têm sido 

associados, nas ultimas três décadas com o início e a 

progressão de diversas doenças, e/ou seus estágios 

fisiopatológicos. A perturbação da homeostase redox do 

organismo pode acontecer por várias causas, dentre as quais 

podem-se destacar: alteração da função mitocondrial, uma 

ativação intensa da NADPH oxidase, indução da sintase de 

óxido nítrico desacoplada (NOS), etc. (BATINIĆ-HARBELE; 

REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2016). 

As mitocôndrias, são organelas centrais, importantes 

para o metabolismo e respiração celular. Elas são mais 

conhecidas pelos seus envolvimentos e processos metabólicos, 

como a  fosforilação oxidativa e produção de ATP, porém 

diversas outras vias de sinalização metabólicas também estão 

atreladas às mitocôndrias, tais como a β-oxidação de lipídeos, 

o metabolismo de aminoácidos, o ciclo de Krebs, a síntese do 

grupo heme e o ciclo da ureia. Tendo esse grande número de 

funções, a mitocôndria, quando comprometida, pode estar 

associada ou resultar em diversos quadros patológicos como 

diabetes, desordens neurológicas, problemas cardiovasculares 
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e câncer (BATINIĆ-HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 

2016).  

O estresse oxidativo ocorre quando há um desesquilíbrio 

redox no organismo (BARBOSA et al, 2010; TOVMASYAN et 

al., 2014). Tanto em humanos quanto em modelos 

experimentais, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) pode culmina em lesões, que são consequências de 

danos sofridos diretamente no DNA, proteínas e lipídeos. Esse 

tipo de lesão está relacionada com o envelhecimento prematuro 

e o desenvolvimento de diversas patologias (NAGY et al, 2012; 

TOVMASYAN et al., 2014) 

Em nosso organismo, existe uma rede complexa de 

defesa através da produção de metabólitos e enzimas que 

controlam as concentrações de espécies reativas de oxigênio 

(ROS, do inglês “reactive oxygen species”). Estas espécies 

reativas não têm efeito exclusivamente deletérios, mas, em 

concentrações apropriadas, desempenham papeis fisiológicos. 

Em muitos tecidos, as espécies reativas de oxigênio/nitrogênio 

(ROS/RNS) são frequentemente geradas nas mitocôndrias ou 

por processos enzimáticos (mitocondriais ou não), como, 

NADPH oxidase ou NOS, e são mantidas sob rígido controle 

homeostático. Logo as funções antioxidantes do nosso 

organismo existem, não para eliminar totalmente esses 

compostos oxidantes, mas sim para mantê-los em uma 

quantidade mínima fisiologicamente relevante. Dentre as 

enzimas que regulam a concentração e a natureza das 

espécies reativas, encontram-se a de compostos oxidativos, 

encontram-se a Superóxido Dismutase (SOD), a catalase (CAT) 

e a glutationa peroxidase (GPx) (CARILLON, 2013). A SOD 

desempenha sua atividade biológica antioxidante, através da 

conversão (dismutação ou disproporcionamento) do ânion 

radical superóxido (O2
•–) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e 
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oxigênio (O2), prevenindo vários quadros patológicos (BATINIĆ-

HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2010). Nos mamíferos 

a SOD possui três isoformas: a SOD1 (Cu,ZnSOD), presente 

no citosplasma, a SOD2 (MnSOD) que se encontra distribuída 

na matrix mitoncodrial e a SOD3 (Cu,ZnSOD extracelular), 

localizada em fluidos extracelulares como a linfa, fluido sinovial 

e o plasma (WATANABE, 2014).  

O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo 

e foi responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. Fatores 

relacionados ao estilo de vida, tais como alto índice de massa 

corporal, o baixo consumo de frutas e vegetais, a falta de 

atividade física, o uso de álcool e o tabagismo. Todos os fatores 

citados, causam condições de estresse nas 

células/tecidos/órgãos, que geralmente estão associados ao 

chamado estresse oxidativo. (SILVA; JASIULIONIS, 2014; 

OPAS/OMS, 2018).  

As doenças cardiovasculares (DCVS) são as principais 

causas de morte através do mundo, sendo assim consideradas 

um problema de saúde pública. As DCVs apresentam como 

fatores de risco, os mesmos apresentados para o câncer, o que 

também leva a condição de estresse oxidativo nos miócitos 

cardíacos (SILVA; JASIULIONIS, 2014; WHO, 2017). No Brasil, 

as doenças cardiovasculares são responsáveis por 

aproximadamente 20% de todas as mortes em pessoas acima 

dos 30 anos, em média, isso corresponde a aproximadamente 

195 mil mortes por ano (BORGES, 2015).  

As doenças neurodegenerativas são um grupo de 

doenças caracterizado pela perda progressiva de células 

neuronais funcionais. O estresse oxidativo tem sido sugerido 

como um dos principais agentes desencadeadores dessas 

desordens. No mal de Alzheimer, o acúmulo de proteínas, como 

as placas amiloides extracelulares (Aβ), parece estar envolvido 
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no aumento de ROS no sistema nervoso central. Esse aumento 

de ROS leva a uma série de eventos que culmina na oxidação 

de componentes proteicos do DNA/RNA, levando à indução de 

problemas funcionais na célula. Além disso o aumento de ROS 

também induz o aumento da deposição das Aβ, fazendo a 

célula entrar em um ciclo fisiopatológico (DASURI et al, 2013; 

KIM et al, 2015). O mal de Parkinson é a segunda doença 

neurodenerativa mais comum na população, no qual podem 

estar envolvidos fatores genéticos, danos oxidativos, elevados 

níveis de ferro, dentre outros. A formação dos corpos de Lewy 

é o resultado do agregado proteico anormal característico de 

algumas doenças neurodegenerativas e atribuído à destruição 

oxidativa (PICHLER et al, 2013). 

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo alto 

nível de glicose no sangue. Desde 1980, o número de 

diabéticos ao redor do mundo quadruplicou, atingindo o valor 

de 422 milhões de pessoas portadoras da doença. Assim como 

no câncer e nas DCVs, como citado anteriormente, os fatores 

de risco do diabetes (alto índice de massa corporal, baixo índice 

de exercícios físicos) também produzem estresse oxidativo 

(PITTOCO et al, 2013; WHO, 2018). No diabetes, estudos 

demonstraram que a produção de ROS mitocondrial em 

excesso está, de alguma forma, envolvida nas complicações 

causadas pela doença. Alguns trabalhos sugerem que altos 

valores de glicose, acabam por desencadear cascatas 

enzimáticas mitocondriais, ativando a NADPH oxidase, a NOS 

e estimulando a Xantina oxidase. Todas essas enzimas são 

envolvidas na produção de ROS. 

Levando em consideração as adversidades causadas 

pela presença do estresse oxidativo, o interesse no 

desenvolvimento de compostos que mimetizem o efeito da 

SOD, cresceu bastante nos últimos anos. As porfirinas são 
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compostos formados por quatro anéis pirrólicos unidos nas 

posições α-pirrólicas por átomos de carbono sp2, formando um 

sistema altamente conjugado, que pode acomodar, via 

coordenação aos quatro átomos de nitrogênio centrais, um íon 

metálico, resultando em um composto de coordenação 

denominado metaloporfirina. Elas estão presentes nos mais 

diversos grupos de organismos e apresentam alto potencial de 

uso em vários campos (CALVETE; GOMES; MOURA, 2009). A 

natureza por si só, tratou de desenvolver metaloporfirinas 

presentes nas mais variadas moléculas e sistemas do corpo, 

como o grupo heme da hemoglobina, mioglobina, catalase, 

NOS e alguns citocromos (por exemplo, cit.c e P450) e as 

ciclooxigenases (COX). A enorme diversidade estrutural e 

eletrônica das porfirinas e dos seus respectivos complexos 

metálicos tem contribuído significativamente para várias 

aplicações em medicina e biologia (BATINIĆ-HABERLE et al., 

2010; TOVMASYAN et al., 2014; BENOV, 2012; CALZAVARA-

PINTON, et al., 2012; MOURAVIEV, et al., 2012) e em muitas 

outras áreas. 

Os compostos à base de Mn-porfirinas sintéticas (MnP) 

têm sido amplamente reconhecidos como potentes agentes 

terapêuticos redox-ativos, sendo capazes de modular 

ROS/RNS em vários modelos animais de estresse oxidativo. As 

MnP, por exemplo, são capazes de converter eficientemente o 

superóxido em peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular 

(segundo a reação: 2O2
•−+ 2H+ → H2O2 + O2), conferindo a este 

composto uma atividade de mímico de SOD (AITKEN, 2013; 

SARMENTO-NETO, 2016). A inserção de grupos receptores de 

elétrons às Mn-porfirinas permite a modulação do potencial de 

redução das Mn-porfirinas (MnPs) para valores próximos 

àqueles das enzimas SOD (+300 mV vs. NHE), contribuindo 

para o design de mímicos potentes de SOD. A alquilação dos 
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grupos piridilas das 2-N-piridilporfirinas no potencial de redução 

perto do ótimo. O aumento da lipofilia facilita a eficácia, pois 

esta eficácia está associada a uma maior concentração 

intracelular do agente redox terapêutico (BATINIĆ-HARBELE et 

al., 2010; 2011; AITKEN, 2013; SARMENTO-NETO, 2016). 

Dentre as porfirinas mais estudadas, destacam-se a 

Mn(III)meso-tetraquis (N-etilpiridinio-2-il)porfirina, MnTE-2-

PyP5+ e a Mn(III) meso-tetraquis(N-n-butoxietilpiridinio-2-

il)porfirina, MnTnBuOE-2-PyP5+,que estão atualmente em 

estudos clínicos de fase I/II no Canadá e EUA Estas MnPs têm 

apresentado bons resultados em modelos animais de doenças 

associadas ao estresse oxidativo e baixa toxicidade 

sistêmica/efeitos colaterais (GAD et al., 2013; BATINIĆ-

HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2016). 

Considerando a importância do dano oxidativo no 

surgimento de diversas patologias, assim como o potencial 

redox das metaloporfirinas, especialmente as MnP, compilamos 

e descrevemos os efeitos das Mn-porfirinas em diversos 

quadros patológicos. 

O objetivo desse trabalho é reunir informações acerca da 

realidade dos estudos sobre as Mn-porfirinas e a importância 

desse conhecimento no contexto atual, sobretudo diante dos 

índices de doenças que envolvem o estresse oxidativo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

No presente estudo foi realizada uma revisão 

bibliográfica, em bancos de dados eletrônicos, acerca das 

metaloporfirinas e seu potencial terapêutico, publicados entre 

os anos 2013 e 2018. 

Para obtenção das amostras foram utilizados critérios de 

inclusão e exclusão. Para os critérios de inclusão: foram 
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levados em conta os estudos encontrados em bases de dados 

como PubMed, NCBI, Google Acadêmico, ScienceDirect e 

Portal de Periódicos CAPES. Todos os artigos selecionados 

estavam disponíveis na forma de texto completo e online. 

Foram utilizados artigos que descrevem potencial terapêutico 

de metaloporfirinas em diversas situações patológicas e 

ensaios farmacocinéticos publicados entre 2013 e 2018. Já os 

critérios de exclusão foram: não estar alocado entre o intervalo 

de tempo selecionado, não se tratar de Mn-porfirinas. 

Inicialmente foi feita a leitura explanatória, cujo o intuito 

era observar os títulos e os resumos dos estudos encontrados, 

para avaliar a possibilidade destes estarem nos critérios de 

inclusão. Em um segundo momento, os estudos selecionados 

foram acessados para a leitura aprofundada do conteúdo 

presente nos mesmos, visando selecionar dados importantes 

para o registro das informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foram selecionados um total de 25 artigos, no qual as 

mais diversas propriedades terapêuticas e estudos 

farmacocinéticos com MnPs foram observadas. (Fig.1) 
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Figura 1. Artigos por base de dados 

 

Fonte: O Autor (2018) 

 

O câncer foi a patologia que mais obteve destaque nos 

estudos envolvendo as Mn-porfirinas, não só como terapia 

contra o câncer propriamente dita, mas também como métodos 

adjuvantes para quimioterapia e radioterapia, os quais também 

são destacados aqui.  

É conhecido o fato de que a produção de excessiva ROS 

pode afetar diretamente o equilíbrio redox e contribuir 

efetivamente para a formação e/ou progressão de câncer. As 

espécies ROS apesar de desempenharem papeis fisiológicos 

de grande importância, até mesmo influenciando eventos como: 

adesão celular, apoptose e resposta imune, e agirem como 

mensageiros secundários durante os processos de sinalização 

redox, podem, quando em uma situação de desequilíbrio, 

contribuir significativamente para o aumento de probabilidade 

de desenvolvimento de câncer e/ou metástase (BATINIĆ-

HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2016). 

Muitos estudos mostram que a MnSOD, presente na 

matriz mitocondrial, apresenta sua expressão diminuída em 

quadros de câncer/tumores, isso limita, a capacidade da célula 

de eliminar ROS e manter o equilíbrio redox. A perda desse 
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equilíbrio leva ao acumulo e à anormalidade em diversas 

atividades mitocondriais (WATANABE, 2014; BATINIĆ-

HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2016; KIM et al, 2017). 

Tendo em vista o importante papel de ROS no 

desenvolvimente de quadros patológicos de câncer, os artigos 

aqui complilados e revisados, mostram como a atividade das 

Mn-porfirinas foi utilizada alternativa terapêutica experimental. 

Em um estudo desenvolvido por Evans et al (2013), foi 

relatada a capacidade das MnPs MnTE-2-PyP5+ e MnTnBuOE-

2-PyP5+, quando administradas em associação com o ácido 

ascórbico (Vitamina C), de agirem como potentes agentes pró-

oxidantes em células resistentes à apoptose em quadros de 

câncer de mama inflamatório. 

As MnPs, como moduladores redox, podem atuar tanto 

como antioxidantes catalíticos como pró-oxidantes oxidantes ou 

redutores, dependendo do estado de oxidação do íon metálico 

e da natureza do substrato ou espécie reativa (BATINIĆ-

HARBELE; REBOUÇAS; SPASOJEVIĆ, 2016). Ainda no 

estudo de Evans et al (2013), foi identificado que a MnTnBuOE-

2-PyP5+ se saiu melhor, no quesito estabilidade, em relação a 

MnTE-2-PyP5+, sendo capaz de induzir uma melhor 

citotoxicidade. Isso se dá pelo fato de que a MnTnBuOE-2-

PyP5+ é mais lipofílica e mais biodisponível. A combinação da 

MnP e ácido ascórbico culmina em um acúmulo de superóxido 

e derivados de peróxido de hidrogênio na mitocôndria o que 

levou à formação de um poro na membrana, que permitem o 

extravasamento de moléculas mitocondriais e, por fim, a 

apoptose celular (HANDY; LOSCALZO, 2012). Isso sugere uma 

morte celular independente de caspases. Então, o estudo de 

Evans et al (2013), dispõe de uma base molecular para uma 

nova estrégia de tratamento para câncer. A MnTE-2-PyP5+ e da 

MnTnBuOE-2-PyP5+ (FIG 2) tem o potencial de influenciar vias 
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de sinalização redox, atingindo grupos tiol de algumas 

proteínas, como o fator nuclear κβ (NF-κβ). O NF-κβ é um dos 

fatores de transcrição ativados durante o câncer e está 

envolvido no crescimento e desenvolvimento de tumores, assim 

como na resistência à quimioterapia (TAFANI, 2013; 

TOVMASYAN et al, 2016).  

 

Figura 2. Estrutura base das porfirinas.  

 

Fonte: SARMENTO-NETO (2018) 

 

Mesmo as MnPs não se acumulando diferencialmente no 

tecido normal ou tumoral, o acúmulo de MnTE-2-PyP5+ 

aconteceu nos tecidos onde os níveis de ROS estavam 

elevados, Outro ponto levantado nesse estudo é que a MnTE-

2-PyP5+ quando associada com ácido ascórbico, tem atividade 

antitumoral pró-oxidante que foi medida através da produção de 

glutationa na forma oxidada, GSSG (LU, 2013) Esses achados 

corroboram com os achados de Evans et al (2013). 

Outro trabalho, que tira proveito da atividade pró-

oxidante das MnPs é o de Jaramillo et al (2015), onde é relatado 

o uso de MnTE-2-PyP5+ como um agente adjuvante no 

tratamento de linfoma. Como mencionado anteriormente, as 
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células cancerígenas naturalmente possuem um nível alto de 

ROS, sendo esse aumentado quando o tratamento 

quimioterápico de linfoma é conduzido. Com isso em mente, a 

MnTE-2-PyP5+ foi utilizada combinada de glicocorticoides, que 

induzem um aumento ROS.  No estudo feito por Zhu et al 

(2016), foram encontrados resultados que corroboram com os 

outros apresentados nesta revisão. Neste, o autor e 

colaboradores constaram que o a MnTE-2-PyP5+ pode ser 

usada como um agente pró-oxidante, que leva à oxidação de 

proteínas, modulando a sinalização redox envolvida na 

proliferação das células cancerígenas. 

Outro ponto a ser levantado é a capacidade 

radioprotetora de tecidos exercida pelas MnP. Nos estudos 

feitos por Batnić-Harbele et al. (2018), foi constatado que as 

MnPs foram capazes de aumentar a sobrevida de tecido normal 

submetidos à radioterapia. Outra constatação feita por esse 

estudo, foi que o grau de estresse oxidativo é o que direciona o 

resultado final do tratamento. Archambeau et al. (2013) em seus 

estudos, relatam a utilização da MnTE-2-PyP5+
 com a função 

radioprotetora em tecidos submetidos à radioterapia, 

especialmente no caso de proctite. A MnTE-2-PyP5+ foi utilizada 

tanto antes da irradiação quanto após a irradiação, tendo efeitos 

mais relevantes quando a MnP foi aplicada previamente, 

produzindo proteção do tecido normal contra ROS. Esses 

também servem como uma base molecular para uma estratégia 

terapêutica onde a MnTE-2-PyP5+ pode ser utilizada como 

adjuvante radioprotetora. 

Outro estudo relacionado à radioproteção foi relatado por 

Gauter-Fleckenstein et al, (2013), que mostrou a eficiência 

radioprotetora da MnTnHex-2-PyP5+. Assim como a 

MnTnBuOE-2-PyP5+, a MnTnHex-2-PyP5+, apresenta uma 

maior lipofilia que a MnTE-2-PyP5+, sendo mais biodisponível e 
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melhor internalizada nas células. Nesse estudo, ratos Fischer 

foram irradiados na região do hemitórax direito e foram tratados 

com administração de MnP durante duas semanas atráves de 

bombas osmóticas subcutâneas. A MnTnHex-2-PyP5+ foi capaz 

de diminuir significativamente os danos funcionais e 

histopatológicos induzidos por radiação. Além disso a MnP 

diminuiu o estresse oxidativo diretamente, através da 

supressão da 8-hidroxi-2’-deoxiguanosina (8-OhdG), que é um 

marcador para estresse oxidativo e carcinogênese (WU; NI, 

2015). Houve também a diminuição do estresse oxidativo 

indiretamente. Além dos resultados obtidos, os estudos de 

Gauter-Fleckenstein et al (2013) também trazem o relato de que 

seus estudos corroboram os resultados previamente obtidos 

utilizado a MnTE-2-PyP5+. 

Outro órgão que parece produzir uma boa resposta 

mediante atividade de MnP é o coração. O remodelamento 

patológico do miocárdio tem um papel protagonista em 

síndromes que envolvem a falha do coração. As modificações 

de proteínas responsáveis pelo cálcio intracelular são as mais 

relevantes.Na despolarização da membrana, o cardiomiócito se 

desloca brevemente em direção ao seu centro e há abertura 

poros, que permitem a passagem de íons. Esses poros são 

canais para Ca2+ do tipo L (LTCC). Com influxo de Ca2+ para 

interior da célula, ocorre a chamada liberação de Cálcio 

induzida por Cálcio. Esses íons ligam-se à troponina permitindo 

que haja o deslizamento entre filamentos finos e grossos - 

actina e miosina respectivamente. Além da despolarização de 

membrana o Ca2+ intracelular também regula a atividade 

mitocondrial, autofagia, apoptose e o estresse oxidativo 

(ZHANG, 2017).    

Muitos estudos indicam que a proteína quinase II 

dependente de Ca2+/ calmodulina (CaMKII) tem um papel 
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majoritário durante o acoplamento excitação. A expressão e 

ativação elevada da CaMKII, parece estar presente em diversas 

doenças cardíacas (ZHANG, 2017). Já foi demonstrado que 

CaMKII, pode ser ativada por meio oxidação de alguns de seus 

componentes. A ativação crônica da CaMKII pode levar a 

diversas disfunções cardíacas como a homeostase anormal do 

Ca2+ no cardiomiócito, problemas isquemia/reperfusão, falhas 

no coração e arritimias (LUCZAK; ANDERSON, 2014). 

De acordo com Sovari et al (2016) um dos mecanismos 

propostos para arritimias causadas por ROS é de que haja um 

prolongamento do potencial de ação e  aumento de Ca2+ 

intracelular, desencadeando episódios arrítimicos. 

No estudo feito por Barbosa (2018), a MnTE-2-PyP5+  foi 

utilizada para tanto para o tratamento como para a prevenção 

de episódios arrítmicos. Nesse estudo foi relatado que a MnTE-

2-PyP5+ foi capaz de reduzir os níveis intracelulares de Ca2+ e a 

liberação anômala de Ca2+ pelo RS. Ainda relatado por Barbosa 

(2018), foi a atividade cardioprotetora da MnTE-2-PyP5+. Outra 

atividade relatada foi a  cardioprotetora devio a preservação da 

atividade muscular.. Esse relato mostra como a MnTE-2-PyP5+ 

pode ser usado como uma terapia alternativa para arritimias. 

(DAN et al, 2018) 

Em estudos feitos por Watanabe et al (2014), animais 

knockouts para SOD2 apresentaram cardiomiopatia. Os 

estudos de Koyama et al (2013) apresentaram resultados que 

corroboram com os achados de Watanabe et al (2014). O 

estudo de Koyama, fez o uso de MnP para avaliar o progresso 

mediante a falta de SOD2 nos animais. As Mn-porfirinas 

utilizadas foram a MnTBAP3–, a MnM2Py2P3+ e a MnTM-4-

PyP5+. A MnTBAP3– melhorou a função cardíaca e contratilidade 

do coração. A MnM2Py2P3+  e a MnTM-4-PyP5+ foram capazes 
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de exercer uma atividade melhor contra a cardiomiopatia, 

melhorando a função cardíaca. 

 

Figura 2. Porfirinas utilizadas no estudo de Koyama et al 

(2013) 

 

Fonte: SARMENTO-NETO (2018) 

 

Nos estudos Anselmo et al (2018), é relatada a relação 

entre quadros de problemas valvares no coração e o tratamento 

com MnTnBuOE-2-PyP5+ e MnTE-2-PyP5+. ROS contribuem 

para o remodelamento da válvula aórtica através da 

modificação nas células intersticiais valvares (VICs), onde estas 

passam por um processo de calcificação. As respostas 

promovidas pelas ações das ROS nas VICs estão ligadas ao 

envelhecimento e o desenvolvimento de doenças valvares. No 

estudo a MnTnBuOE-2-PyP5+, quando utilizada para tratar 

camundongos foi capaz de prevenir a transdiferenciação em 

fenotipos osteogênicos. Essa prevenção, levou à diminuição no 

aumento da válvula aórtica e o cessamento da calcificação 

valvar. Em contraste com a MnTnBuOE-2-PyP5+, outra porfirina 

a, MnTE-2-PyP5+, promoveu um remodelamento apenas nas 

periferias da válvula.  



O POTENCIAL TERAPÊUTICO DE MANGANÊS-PORFIRINAS 

519 
 

O tratamento de desordens do sistema nervoso central 

pode ser apreciado, por exemplo, nos estudos de inibição de 

tolerância à morfina. A administração crônica de morfina induz 

a nitração de proteínas e enzimas via formação de peroxinitrito 

(ONOO−), dentre as quais a MnSOD, e induz transcrição de 

genes que levam à internalização dos receptores opioides. A 

administração concomitante de morfina e Mn-porfirina resultou 

em inibição do estabelecimento de tolerância e a necessidade 

de aumento das doses de morfina. É importante reassaltar que 

as Mn-porfirinas em si não apresentam ação analgésica, porém 

a modulação redox de espécies reativas como o ONOO− acaba 

minimizando a internalização dos repectores opioides neste 

modelo (BATINIĆ-HABERLE, 2009).  

 Em um estudo feito desenvolvido por Little et al (2013), 

a MnTE-2-PyP5+ e a MnTnHex-2-PyP5+ foram utilizadas num 

estudo de tolerância analgésica. Nesse estudo foi observado 

que a administração de ambas MnPs, com mais enfoque a 

MnTnHex-2-PyP5+ devido a sua lipofilia, foram capases de 

combater efeitos antinociceptivos. Outro resultado observado 

foi a diminuição da nitração da MnSOD nas células da medula 

espinhal. Essa inativação acontecia devido a interação entre o 

ONOO- e MnSOD, o que favorecia a hiperalgesia e tolerância 

analgesicos opioides.  

Outra aplicação, feita por Sidlauskaite et al (2018a) foi o 

teste de MnPs na supressão de atividade neural. Em seus 

estudos, foi sugerido que a própria atividade neural regula a 

chamada supressão de sinapse. Quanto mais ativa for a 

sinapse, mais protegida ela está, enquanto a falta ou pouca 

atividade da sinapse leva a sua supressão. ROS são propostas 

como moduladores dessa atividade, pelo fato de que a própria 

atividade neuronal, produz, divergentemente, ROS. Então, em 

seus estudos é proposto que as ROS produzidas nas 
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mitocôndrias, funcionam como um “vigias” endógenos da 

atividade sináptica  

Utilizando a -bungarotoxina (-BTX) foi feita a 

inativação sináptica do receptor nicontínico de acetilcolina da 

junção neuromuscular. As MnPs testadas foram a MnTE-2-

PyP5+, MnTnBuOE-2-PyP5+ e MnTBAP3-. Em seus resultados, 

Sidlauskaite et al (2018) constataram que a MnTBAP3- foi 

incapaz de restaurar o defict motor causado pela -BTX. 

MnTnBuOE-2-PyP5 e MnTE-2-PyP5+ apresentaram resultados 

mais proeminentes, com esta última sendo capaz de restaurar 

o deficit induzido pelo modelo experimental. 

No trabalho elaborado por Celic et al (2014) foram 

utlizados MnTnHex-2-PyP5+ e MnTBAP3- como agentes redox 

em problemas de reperfusão/isquemia na medula espinhal. Foi 

constatado nos resultados que animais com lesão na medula, 

tratados com MnTnHex-2-PyP5+ e MnTBAP3- apresentaram 

uma melhora, quando comparados com os grupos não tratados.  

A hiperglicemia é uma das causas majoritárias de 

estresse oxidativo no diabetes e um dos fatores que contribuem 

para o aparecimento de complicações da doença. O aumento 

na produção de superóxido induzido pela hiperglicemia é um 

dos gatilhos fundamentais para complicações do diabetes, logo, 

estudos como o desenvolvido por Ali et al (2013) sugerem que 

o tratamento com MnPs pode previnir ou atrasar o 

aparecimento dessas complicações. Nesse estudo foi 

observado que a administração tardia de MnP parece prejudicar 

o diabetes. A MnP utilizada, MnTM-2-PyP5+ pareceu não afetar 

a hiperglicemia induzida em modelo animal. Outro marcador 

que pareceu não ter sido afetado na presenças das MnPs foi a 

GSH, que em caso de estresse oxidativo é convertida para sua 

forma oxidada GSSG. . 
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Coudriet et al (2017), relata que MnP diminui a produção 

do ânion superóxido e protegeu as células β pancreaticas, além 

de, não causar toxicidade.  As análises dos fígados dos animais 

mostrram que  animais tratados a MnP a esteatose hepática foi 

muito pequena. Como consequência da diminuição da gordura 

hepática de fatores inflmatórios que levam a resitência a 

insulina, o tratamento com MnP mostrou uma sensibilização do 

receptor de insulina. Em conclusão, pôde-se observar que a 

administração da MnTE-2-PyP5+ levou a uma melhora no 

quadro de diabetes e isso pode ser um direcionamento para o 

uso dessa MnP como adjuvante tanto no tratamento da 

diabetes tipo II quanto da doença hepática gordurosa não-

alcoólica. 

Foi relatado por Delmastro-greenwood et al (2013) que a 

MnTE-2-PyP5+ poderia agir como um regulador autoimune da 

células β pancreáticas. Essa modelução poderia acontencer 

devido o envolvimente de muitos efetores que são influenciados 

pela sinalização redox, tais como: fator induzido por hipóxia 

(HIF-1), fator nuclear κβ, AP-1 e SP-1.  

No estudo feito por Bellot et al (2018) foi relatado o uso 

da aplicação tópica de a MnTE-2-PyP5+ em feridas quando 

comparada com terapia/associada de pressão negativa. Em 

seus resultados, foi relatado que a utilização de MnP afetou 

positivamente o resultado do tratamento de feridas crônicas. O 

tempo foi contabilizado nesse estupo e a análise desse 

parâmetro demonstrou que o grupo tratado com MnTE-2-PyP5 

teve o fechamento da ferida acontecendo até 2 dias mais cedo 

do que no grupo não tratado. Em suma, os resultados 

encontrados por Bellot et al (2018) sugeremo o potencial 

terapêutico da conjugação do tratamento com MnTE-2-PyP5+ 

associado a terapia por pressão negativa. (MARQUES et al, 

2014; KURAHASHI; FUJI, 2015). 
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Os estudos farmacocinéticos são de grande importância 

para compreender como drogas se distribuem através do nosso 

corpo. Weitner et al (2013) relatou em seus estudos a 

biodisponibilidade oral da MnTE-2-PyP5+ e da MnTnHex-2-

PyP5+.Para comparação o estudo foi feito através da 

administração de MnTE-2-PyP5+ e MnTnHex-2-PyP5+ pelas vias 

intravenosa, intraperitonial e por gavagem oral.  

O rabalho Weitner et al (2013) constatram que ambas 

MnPs são farmacocineticamente viáveis através de 

administração oral. 

Nos estudos feitos por Aitken et al (2013) foram utilizadas 

MnTE-2-PyP5+ e MnTnHex-2-PyP5+ visando atividade 

farmacológica intracelular..Foi constatadoo que o sinal 

identificado como MnTE-2-PyP5+ por SRIXE estava sobreposto 

diretamente com sinal identificado como o núcleo da célula, 

enquanto o sinal identificado como MnTnHex-2-PyP5+ 

encontrava-se disperso pelo espaço extranuclear. Essa 

distribuição de MnPs poderria explicar o motivo pelo qual 

MnTE-2-PyP5+ é capaz de prevenir a formação de 8-OhdG, 

enquanto a MnTnHex-2-PyP5+ não. MnTnHex-2-PyP5+ se 

mostrou mais efetiva quanda utilizada como um pró-oxidante. 

Gad et al (2013) constataram após um conjunto completo 

de estudos, que  MnTE-2-PyP não possuia órgão-alvo 

específico, os sinais clínicos observados foram transitórios e a 

dose de início deveria ser 10mg/Kg.  

Li et al (2013) descrevem em seus estudos o perfil 

farmacocinético do Cloreto de Mn(III) meso-tetraquis(3-(2-(2-

metoxi)-etoxi)etoxi)fenilporfirina (HSJ-0017) com o objetivo 

avaliar sua distribuição e excreção.  

CONCLUSÕES 
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Diante das informações aqui abordadas, é notável que o 

estudo das Manganês-porfirinas está cada dia alcançando 

novos patamares. A busca por terapias alternativas se faz 

necessária para a melhora ou substituição de sistemas 

terapêuticos que estão carentes de medicamentos que não 

causem efeitos adversos extremos. Com este trabalho, após a 

avaliação de estudos públicados, foram identificadas diversas 

patologias, e descritos o seu envolvimento com as espécies 

reativas de oxigênio e como o tratamento dessas doenças com 

MnPs poderia levar há uma melhora sobre a condição 

fisiopatológica delas. Foi visto que as MnPs não só são 

administrados esperando uma atividade antioxidante, mas 

também uma atividade pró-oxidante depende do estado do 

metal em seu interior. Pudemos constatar que as MnPs não só 

interagem com ROS, mas como também modulam vias de 

sinalização envolvidas na proliferação celular, produção de 

citocinas inflamatórias, no controle de sinapses, na 

neuroproteção e ativida autoimunogênica e etc.  
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RESUMO: Os metabólitos secundários oriundos dos 

microrganismos são compostos de grande interesse industrial, 

farmacêutico e agronômico. Produzidos na fase germinativa 

que antecede a fase de esporulação dos microrganismos, 

essas substâncias bioativas estão envolvidas em funções 

ecológicas. Os metabólitos secundários podem ser utilizados 

para crescimento ou exercem outras funções como a inibição 

de outros microrganismos, bem como compostos com 

propriedades antioxidantes. Dentre os microrganismos mais 

estudados quanto à produção dessas substâncias estão as 

actinobactérias. Este trabalho tem por objetivo produzir em 

biorreator metabólitos secundários utilizando uma fermentação 

submersa em meio MPE e utilizar acetato de etila para extrair 

da biomassa de Streptomyces hygroscopicus. Inicialmente a 

atividade antioxidante do extrato acetato de etila foi realizada 

pelo método ABTS detectando uma inibição do radical ABTS de 

29,15%. Ao realizar a atividade antioxidante do extrato através 

do método de DPPH, obtivemos os seguintes valores de IC50 de 

0,565 ± 0,028 mg/mL. Em ensaios da atividade antimicrobiana 
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por difusão em poço, o extrato apresentou inibição apenas nos 

microrganismos B. subtilis e S. aureus, com halos de inibição 

correspondentes a 22,9 ± 0,08 e 21,7 ± 0,05. No presente 

trabalho foram realizados testes para detectar a presença de 

classes química de compostos. Concluiu-se que os extratos 

possuem expressiva atividade antioxidante e antimicrobiana 

apresentando resultados positivos para alcalóides. 

Palavras-chave: Actinobacteria. Antioxidante. Antimicrobiano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os organismos vivos necessitam de vários aparatos 

essenciais  para sua sobrevivência, dentre elas estão a 

produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento 

celular, imunidade, entre outros mecanismos fazendo parte 

desse processo a geração de radicais livres (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2015). Os radicais livres são tidos como 

compostos químicos caracterizados por possuírem elétrons 

desemparelhados em seus orbitais, o que explica sua alta 

reatividade, isto é, capacidade de reagir com outras moléculas 

com o propósito que obter sua estabilidade (LUSHCHAK, 

2014). A presença de radicais livres em altas quantidades é 

uma problemática para a integridade da homeostase dos 

organismos. Assim, segundo Lushchak (2014), os organismos 

além de inevitavelmente produzir radicais livres devem possuir 

mecanismos para reduzir seus efeitos deletérios, os chamados 

compostos antioxidantes. 

Os antioxidantes são substâncias que são capazes de 

inibir ou atrasar as taxas de oxidação. Atualmente são divididos 

em dois tipos, os enzimáticos (composto pelas enzimas 

produzidas no organismo) e os não enzimáticos, fazendo parte 
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do segundo grupo as substâncias que geralmente pertencem 

ao metabolismo secundário, a exemplo temos os flavonóides, 

licopenos e bilirrubina. Essas substâncias podem agir 

diretamente, neutralizando a ação dos radicais livres e espécies 

não-radicais, ou indiretamente, participando dos sistemas 

enzimáticos com tal capacidade (MOSCA; SANCHES; 

COMUNE, 2017). 

Os antioxidantes são substâncias capazes de neutralizar 

um radical livre, doando o elétron que eles precisam. Os 

radicais livres, são átomos ou moléculas que contém um ou 

mais elétrons não pareados, por este motivo os radicais livres 

atacam as outras moléculas, roubando ou cedendo elétrons 

para se tornarem estáveis, podendo reduzir os seus elétrons 

(oxidar) (MOSCA; SANCHES; COMUNE, 2017). Os radicais 

livres são liberados durante o metabolismo humano, e também 

são produzidos por poluentes ambientais (atmosférico, 

aquático, solo), radiação (ultravioleta, gama, hertziana), entre 

outros. Podem estar relacionados ao consumo ou uso de 

toxinas como álcool, tabaco e drogas ou devido a nutrição 

inadequada, exposição a fertilizantes ou pesticidas. Também 

inclui o metabolismo de alguns produtos químicos e alto 

estresse físico ou psíquico (CORONADO et al., 2015). 

A existência de um desequilíbrio no organismo, com um 

excesso de radicais livres e/ou deficiência do sistema protetor 

em remover essas espécies reativas, é conhecida como 

estresse oxidativo e pode conduzir à oxidação das estruturas 

biológicas desempenhando um papel fundamental na formação 

e desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, artrite 

reumatóide, doenças cardiovasculares e autoimunes ou mesmo 

envelhecimento (GOODARZI et al., 2008). 
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Neste contexto, os compostos antioxidantes vêm sendo 

amplamente utilizados no tratamento e prevenção de diferentes 

doenças e também podem ser empregados em diversas áreas 

como na indústria de alimentos, cosméticos, ou até mesmo na 

indústria farmacêutica (DOMÍNGUEZ et al., 2018; FALOWO et 

al., 2016). Desse modo, a prospecção de novos compostos com 

essa atividade é um campo de crescente pesquisas, tendo em 

vista a ampla demanda. Microrganismos, por sua vez, tornam-

se evidentes devido a capacidade de produção de várias 

moléculas de interesse biotecnológico, como exemplo, as  

substâncias com atividade antioxidante. 

Dentre os microrganismos bastantes estudados quanto 

à produção de metabólitos secundários bioativos estão os 

actinomicetos também chamados de actinobactérias, são 

definidos como um táxon na subdivisão das bactérias gram-

positivas, que apresentam um grande conteúdo de guanina e 

citosina em seus ácidos desoxirribonucléicos (DNA), e a 

capacidade de formar hifas em algum estágio de seu 

desenvolvimento (HWANG et al., 2014). Esses microrganismos 

estão presentes em uma ampla variedade de ambientes 

naturais como solo, atmosfera, rios, lagos, ambientes marinhos 

e em habitats com características ecológicas específicas como 

depósitos de lixo, água residuárias, regiões vulcânicas, lagos 

salinos, fontes termais, entre outros (RAO; RAO 2013). 

As actinobactérias, se destacam pela alta capacidade de 

produção e excreção de moléculas bioativas, destacando-se a 

espécie Streptomyces sp. Essa tem sido reconhecido como um 

produtor de metabólitos bioativos com um grande espectro de 

utilidades bem como antibióticos, enzimas e compostos 

antioxidantes (TAN et al., 2015; KUMAR; DURAIPANDIYANB; 

IGNACIMUTHUAL, 2014). Grande parte desses metabólitos 
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bioativos, são metabólitos secundários tendo base na sua 

biossíntese na formação os quais se originam dos metabólitos 

simples do metabolismo anfibólico (BILYK; LUZHETSKYY, 

2016). 

Os Streptomyces possuem um único cromossomo linear, 

com cerca de 8 a 10 Mb dependendo da espécie, altos índices 

de Guanina-Citosina no DNA e plasmídeos que podem ser 

circulares ou lineares (HWANG et al., 2014). Outra 

característica do genoma desse gênero é a presença de grupos 

de genes que codificam enzimas biossintéticas responsáveis 

pela síntese de metabólitos secundários, com uma grande 

variedade de estruturas químicas, incluindo policetídeos, 

lactâmicos, peptídeos não-ribossomais e terpenos (NETT; 

IKEDA; MOORE, 2009). 

O ciclo de vida desse gênero é iniciado com a 

germinação do esporo, quando este se encontra em condições 

favoráveis de temperatura e nutrientes, formando um filamento 

germinativo que cresce, dando origem a hifa vegetativa, não 

septada, que se ramifica formando os micélios vegetativos. Em 

resposta a diminuição de nutrientes ou outra condição limitante, 

ocorre o crescimento de micélios aéreos (esporóforos) que 

quebram a tensão superficial, escapando do ambiente aquoso 

onde se encontram os micélios vegetativos. Esses esporóforos 

germinativos se diferenciam formando septos, originando as 

cadeias de esporos, chamados conídios, com a liberação de 

esporos fecha um ciclo de crescimento (HWANG et al., 2014).  

A produção de metabólitos secundários por 

Streptomyces se dá na fase germinativa, quando ocorre o 

processo de esporulação, isso ocorre em condições limitantes 

de nutrientes ou sob outras situações de estresse ambiental 

(HWANG et al., 2014). Os metabólitos são secretados com o 
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objetivo de inibir a proliferação de outros microrganismos, no 

meio pobre, aumentando a chance de germinação de seus 

esporos e consequentemente sua sobrevivência (MADIGAN; 

MARTINKO; PARKER, 2004). 

Antibiótico na sua definição mais utilizada é tido como 

substância sintética ou natural que tem como capacidade a 

inibição do crescimento ou mesmo destruição dos 

microrganismos. Os antibióticos naturais são produzidos por 

microrganismos durante o metabolismo secundário, podendo 

ter mecanismos de ação diferentes em relação à origem da 

linhagem de microrganismo utilizada para sua produção. 

Bactérias multirresistentes estão tendo um crescimento 

alarmante e a falta de antimicrobianos para combater esses 

organismos patogênicos continua sendo a maior reivindicação 

na comunidade  científica (MANIKPRABHU; LI, 2015).  

Tendo em vista isso, as bactérias, através de pressões 

bióticas, podem produzir diversos tipos de antibiótico e muitos 

deles já são amplamente utilizados na indústria, veterinária e 

agricultura como estreptomicina, cloranfenicol, eritromicina, 

canamicina, novobiocina, vancomicina, nistatina e anfotericina 

B (SILVA-LACERDA et al., 2013). Dentro do filo de bactérias o 

gênero Streptomyces ganha destaque devido a produtividade 

alta das maiorias das substâncias com propriedade antibióticas 

conhecidos Streptomyces sp., onde 80% dos antibióticos 

produzidos por este gênero, são comercializados e utilizados na 

saúde humana e animal e na agricultura (ROSA et al., 2013). 

Podendo, assim, ser estudadas na produção de novos 

compostos antimicrobianos. 

A Caatinga é um bioma brasileiro que possui uma área 

com cerca de 844.453 quilômetros quadrados, e seu 

ecossistema é restrito ao Brasil, o que implica a dizer que 
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nenhuma outra  região do mundo possui tal patrimônio biológico 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Entretanto, apesar 

de ser rica em biodiversidade, há poucos estudos que buscam 

a prospecção de biomoléculas nessa região que possuem 

propriedades de interesse como o caso de moléculas com 

capacidade antioxidante principalmente aquelas produzidas por 

microrganismos (MELO et al., 2015). 

Dessa forma o presente trabalho têm por objetivo 

analisar a presença da atividade antioxidante do extrato em 

acetato de etila oriundo do microrganismo Streptomyces 

hygroscopicus  isolado da Caatinga, além de estudar os efeitos 

desse extrato contra bactérias patogênicas afirmado, assim, 

sua propriedade antimicrobiana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção do extrato acetato de etila 

 

A actinobactéria S. hygroscopicus utilizada neste estudo 

está depositada na Coleção de Microrganismos do 

Departamento de Antibióticos do Centro de Biociências da 

Universidade Federal de Pernambuco. A fermentação 

destinada a produção dos metabólitos secundários foi realizada 

em condições otimizadas por trabalhos previamente descritos 

por Borba (2016). Para o processo, a S. hygroscopicus foi 

semeada em placas de petri contendo meio de cultura ISP2 

ágar e mantida em estufa por 7 dias à 37°C, em seguida 30 

discos (9 mm) foram inoculados em meio líquido ISP2 para 

obtenção do pré-inóculo da fermentação. A fermentação para 

obtenção do extrato foi realizada em biorreator New Brunswick 

Scientific BIOFLO 110 (capacidade de 4L) utilizando 3L de meio 
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líquido MPE, onde o 300 mL de pré-inóculo foi adicionado, 

tendo o objetivo o crescimento da actinobactéria e produção do 

metabólito secundário bioativo. O biorreator possui controle de 

temperatura, está mantida a 37ºC e agitação mecânica de 200 

rpm. O arrefecimento foi realizado pela injeção de ar 

comprimido, controlado no parâmetro: nível de O2 (1/1) (v/v). O 

pH inicial foi em torno de 7,2. Após as 96 h de incubação o 

produto da fermentação em meio MPE foi centrifugado a 10000 

rpm por 7 min, com a finalidade de separar a biomassa do 

sobrenadante. Então na biomassa foi adicionado acetato de 

etila na proporção de 1:1 biomassa/solvente e mantidos sob 

agitação 120 rpm durante 30 min. A mistura foi posteriormente 

centrifugada a 10000 rpm por 7 min e posteriormente o solvente 

orgânico presente no sobrenadante foi evaporado no 

rotaevaporador a uma velocidade de 50 rpm, a uma 

temperatura de 40°C e submetidos às avaliações seguintes. 

 

Testes da atividade antioxidante: método ABTS e DPPH 

 

Para obtenção da atividade antioxidante do extrato 

acetato de etila obtido da biomassa de S. hygroscopicus, foi 

utilizado o método do radical livre ABTS (2,2’-azinobis-(3-

etilbenzotiazoline-6-ácido sulfônico). O radical ABTS+• foi 

preparado a partir da reação de 5 mL da solução estoque de 

ABTS 7 mM com 88 µL da solução de persulfato de potássio 

140 mM. Mantido a mistura no escuro, à temperatura ambiente, 

por 16 horas. Em seguida, diluiu-se 1 mL desta mistura em 

álcool etílico PA (Vetec) até obter uma absorbância de 0,70 nm 

± 0,05 nm a 734 nm, a qual foi preparada e usada no dia da 

análise. 30 µL do extrato foi adicionado a 3,0 mL da solução de 
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ABTS+•. Após 6 minutos, foi realizada a leitura em 734 nm. A 

porcentagem de sequestro do radical ABTS+• foi calculada.  

Para o método DPPH, a partir do extrato oleoso obtido 

no biorreator, foi retirado 69 mg e homogeneizado com auxílio 

de um vortex com 900µL de etanol e 100µL de DMSO. Dessa 

solução, separou 500 µL sendo realizada uma diluição seriada 

nas concentrações de 10mg/mL a 0,312mg/mL. Após esse 

processo, 40 µL de cada amostra diluída foi adicionada em 

placas de 96 poços, iniciado em ordem decrescente de diluição. 

Sendo adicionado 200µL de um radical livre estável orgânico 

com a nomenclatura de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) a 

0,02mM em cada poços com as amostras diluídas e incubado 

no escuro por 30 minutos.  Após esse tempo as amostras foram 

lidas no leitor de microplaca à 517 nm. Para analisar a 

capacidade que a amostra teve de sequestrar o radical DPPH, 

utilizou a seguinte equação: 

 

Atividade antioxidante (%) =  
A controle − A amostra X 100

A controle
 

 

Na qual A controle é a absorbância da solução do DPPH sem a 

amostra e A amostra é amostra com o DPPH.  

 

Avaliação da atividade antimicrobiana 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi inicialmente 

realizada frente aos microrganismos Bacillus subtillis 

(UFPEDA86), Staphylococcus aureus (UFPEDA02), Candida 

khruzi (UFPEDA1002), Klebsiella pneumoniae (UFPE396), 

Pseudomonas aeruginosa (UFPEDA416), E. coli, todos 

provenientes da Coleção de Microorganismos do Departamento 
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de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPEDA). 

Os testes foram realizados da técnica Cup-plate, (SILVA 

et al., 2013), as bactérias foram cultivadas em meio nutriente 

ágar e a levedura foi cultivada em meio ágar Sabouraud. 100 

µL do extrato acetato de etila obtido da biomassa de S. 

hygroscopicus foi inoculado em um poço de 9 mm de diâmetro 

nas placas de ágar semeadas com o respectivo organismo 

teste. A inibição do crescimento foi examinada após 24 h de 

incubação a 37 °C. A atividade antimicrobiana foi estimada pela 

medida do diâmetro da zona inibitória. 

 

Análise qualitativa de detecção de flavonóides e alcalóides 

 

Análise preliminar da presença de flavonoides e 

alcaloides presentes no extrato acetato de etila da biomassa de 

S. hygroscopicus foi realizada através de reações químicas que 

resultam no desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, 

característico para cada classe de substâncias (MOREIRA, 

1979). 

Para análise da presença de flavonoides utilizou a 

metodologia de Silva e seus colaboradores (2013). Para isso, 

foram pesados 10,36 mg do extrato oleoso em um béquer 

adicionados o extrato e 5mL de metanol, além disso, foram 

inseridos no meio 1 mL de HCl e 1 cm de fita de magnésio 

totalizando 43 mg, sendo assim esperando 15 minutos até o 

surgimento de coloração rosada como indicativo da presença 

de flavonóides. 

Para detectar a presença de alcalóides foi baseado no 

teste de revelador Dragendoff  (WAGNER; BLADT, 1996). Foi 

pesado 1g de extrato em um tubo de ensaio, neste mesmo tubo 
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foi adicionado 10 mL de H2SO4 1%, consecutivamente a mistura 

foi aquecida em banho-maria a 100º C durante 2 minutos e 

filtrada logo após. Alíquota do filtrado foi colocada em outro tubo 

de ensaio e em seguida foi gotejado o reagente de Dragendorff. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na metodologia utilizada no presente trabalho, 

apresentado na Figura 1, a actinobactéria S. hygroscopicus 

isolada do solo da caatinga e fermentada em biorreator 

produziu uma biomassa a qual separada do líquido fermentado 

e extraída com acetato de etila para se obter o extrato acetato 

de etila apresentou substâncias com atividades antioxidantes e 

antimicrobianas. 

Na literatura existem uma variedade de testes in vitro 

para avaliar a atividade antioxidante, no presente trabalho 

utilizou-se de duas metodologias distintas. Avaliou a 

capacidade do extrato acetato de etila em reduzir captura dos 

radicais de ABTS (2,2azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido-

sulfônico)), a concentração de 1,485 mg/mL do extrato 

apresentou uma inibição do radical ABTS de 29,15%. Ao 

realizar a atividade antioxidante do extrato através do método 

de DPPH, obtivemos os seguintes valores de IC50 de 0,565 ± 

0,028 mg/mL estes dados estão apresentados na Figura 2. 

Figura 1. Fluxograma para obtenção do extrato acetato de 

etila da biomassa  de S. hygroscopicus. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 2. Reta padrão de percentual de inibição de DPPH do 

extrato acetato de etila de S. hygroscopicus 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A atividade antioxidante de metabólitos secundários 

produzidos pelo gênero Streptomyces pode apresentar grandes 

variações. Manivasagan e colaboradores (2013),  
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demonstraram que uma protease produzida por Streptomyces 

sp. obteve IC50 de 78±0,28 mg/mL. Ser e seus colaboradores 

(2016), em um estudo sobre atividade antioxidante de uma nova 

espécie de Streptomyces sp. mostrou que extrato metabólicos 

em concentração de 2 mg/mL apresentaram porcentagem de 

inibição de 27,24 ± 1,91%. 

Após produção em meio líquido MPE e extração com 

solvente orgânico do metabólito foi obtido o extrato acetato de 

etila, ao qual realizou-se os ensaios de atividade antimicrobiana 

por difusão em poço frente aos microrganismos teste, estes 

resultados estão apresentados na Figura 3. No presente estudo 

o extrato apresentou inibição apenas dos microrganismos B. 

subtilis e S. aureus, com halos de inibição correspondentes a 

22,9 ± 0,08 e 21,7 ± 0,05, respectivamente corroborando com 

os resultados obtidos por Borba (2016). É de extrema 

relevância, estudos de compostos com atividade microbiana 

contra Staphylococcus aureus, tendo em vista que esse é um 

dos patogênicos mais alarmantes devido ao aumento de 

linhagens multirresistentes (FOSTER, 2017). 
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Figura 3. Atividade antimicrobiana por difusão em poço do 
extrato acetato de etila de S. hygroscopicus.  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Os resultados apresentados no presente estudo se 

mostraram compatíveis aos resultados obtidos por Rathod e 

seus colaboradores (2018), na qual um extrato de Streptomyces 

sp isolada, teve uma boa atividade antimicrobiana contra 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, e Bacillus 

subtilis. Trabalhos recentes mostraram que dependendo do 

local do isolamento da linhagem, compostos com atividade 

antimicrobiana são elucidados a demonstrar ação para 

diferentes espectros de microrganismos (KIRAN et al., 2015; 

KRISHNAN; MANI, 2017). Essa característica de variação de 

metabólitos pode ser explicada por questão de pressão seletiva, 

na qual os organismos desenvolvem formas de obter vantagens 

de competição além de serem influenciados por questões 

edafoclimáticas 

Diferentes classes de compostos químicos do 

metabolismo secundário são encontradas em extratos 

provindos de culturas de Streptomyces sp. como demonstrado 

por Jaivel e colaboradores (2014), ao realizar o teste qualitativo 
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para flavonóides e alcalóides no extrato acetato de etila de S. 

hygroscopicus, os resultados foram positivos para o teste de 

alcalóides e negativo para flavonoides. Sabe-se que as 

variedades de alcalóides são produzidas por vários organismos, 

incluindo bactérias, fungos e plantas, como metabólitos 

secundários que exibem bioatividades úteis. Os alcalóides 

foram originalmente definidas como compostos orgânicos de 

origem vegetal que possuem bioatividades fortes e exibem 

basicidade que é atribuído a presença de nitrogênio 

(KISHIMOTO et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O extrato acetato de etila obtido da biomassa de 

Streptomyces hygroscopicus, apresentou atividade 

antioxidante capaz de reduzir os radicais 2,2-azinobis-(3-

etilbenzotiazoline-6-ácido sulfônico e 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo, apresentando atividade antimicrobiana capaz de 

inibir as bactéria Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis o 

extrato bioativo em teste qualitativo mostrou-se positivo para a 

classe de metabólitos secundários de alcalóides. Constituindo 

um extrato bastante promissor para trabalhos futuros de 

purificação e identificação dos compostos bioativos, 

caracterizando-o como um extrato potencialmente aplicável na 

indústria biotecnológica. 
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RESUMO: O câncer tem como principal característica o 
desenvolvimento de células com perda de função celular. O 
tratamento com antineoplásicos é responsável por causar o 
quadro de mucosite. Os receptores da família dos Toll-Like 
(TLR’s) estão intimamente associados ao dano celular, são 
associados a moléculas endógenas  que são liberadas nos 
processos de morte celular ou necrose, reconhecem também  
padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). 
Estudos revelam que os TRL’s podem está envolvido com 
diversos quadros de inflmação intestinal. O ácido caféico é um 
composto fenólico que pode está associado aos receptores 
TRL’s. O estudo visa verificar a possível ação do ácido caféico 



EFEITO PROTETOR DO ÁCIDO CAFÉICO NA MUCOSITE INTESTINAL 
INDUZIDA POR ANTINEOPLASICOS: ENVOLVIMENTOS DA VIA DOS 

RECEPTORES TLR’S, UMA REVISÃO 

548 
 

na mucosite intestinal, através da via dos TRL’s. Foi realizado 
um levantamento no período 2008 a 2018, utilizando os bancos 
de dados Bireme, Medline, PubMed e Scielo, para a pesquisa, 
utilizou-se os descritores “ácido caféico, mucosite intestinal, 
Toll-Like”, em inglês. Encontrou-se diversos estudos 
relacionados ao acido caféico, mas poucos ou nenhum voltado 
para a utilização da molécula em modelos de mucosite 
intestinal, a busca associada a receptores Toll-like retornou 
poucos resultados, mostrando a escassez nos estudos 
associados. Em vista disso, seria válido a realização de mais 
estudos experimentais que buscassem a associação do ácido 
caféico com os TLR’s,a fim de combater o quadro de mucosite 
intestinal, sendo um possível fármaco para tratar a patologia, 
futuramente. 
Palavras-chave: ácido caféico. Mucosite intestinal. Receptores 
Toll-Like. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é doença que tem como principal característica 

o desenvolvimento de células com perda da estrutura 

fisiológica. Isso se deve principalmente à proliferação celular 

descontrolada, perda de função celular, poder de invasão e 

capacidade de disseminação para outras partes do corpo 

(WINAWER et al, 1997).   

Apesar de o câncer ser conhecido a muitos séculos 

somente nas últimas décadas ele vem se tornando um 

problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que em 2030 tenha-se aproximadamente 

27 milhões de casos novos de câncer no mundo, com uma 

expectativa de cerca 17 milhões de mortes e 75 milhões de 

pessoas, com essa neoplasia. Ainda de acordo com a OMS, o 
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maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e 

média renda (WHO, 2013). A estimativa para o Brasil, para os 

anos de 2016 e 2017 é por volta de 600 mil casos novos de 

câncer (INCA, 2015). 

O tratamento do câncer é baseado em características 

próprias, como o tipo, tamanho do tumor, estágio, a partir disso 

é feita a abordagem terapêutica, quimioterapia, radioterapia, 

bioterapia ou imunoterapia são exemplos de processos 

adotados. Apesar das opções existentes a quimioterapia 

antineoplásica tem sido ainda uma terapia de indicação 

primordialmente escolhida para o tratamento do câncer. Ela 

pode ter o papel adjuvante ou neoadjuvante, dependendo do 

objetivo e do tipo de neoplasia. (TAN et al, 2008). 

Drogas antineoplásicas são agentes citotóxicos que 

possuem como principal alvo células com intensa e rápida 

proliferação, padrão das células tumorais, levando a indução de 

morte celular. Por outro lado, como diversos outros tecidos do 

corpo também apresentam uma rápida proliferação celular, 

fisiologicamente, anesse processo de indução da morte  celular 

células normais acabam também sendo destruídas pela ação 

dos antineoplásicos, gerando, como efeito adverso, dor, 

ulcerações  e outras sequelas que afetam significativamente a 

morbimortalidade em pacientes submetidos a tratamentos 

antitumorais (BRUNE et al, 2016). 

Com relação aos efeitos deletérios sobre a mucosa 

gastrointestinal que são ocasionados por drogas 

antineoplásicas tem-se a mucosite do trato alimenta. É uma 

condição que se caracteriza por uma profunda degradação e 

ulceração progressiva do tecido protetor da mucosa oral e/ou do 

trato gastrointestinal (GI), essa patologia se dá maneira 
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localizada ou global, podendo acometer todo o epitélio de 

revestimento da mucosa oral até o ânus. Nesse sentido, a 

mucosite intestinal é a síndrome resultante de profundas 

alterações morfológicas e fisiológicas ocorridas na mucosa do 

intestino delgado em razão da utilização de drogas 

antineoplásicas, além disso os pacientes apresentam diarreia 

como mais um dos efeitos colaterais associado a essa droga 

(WARDILL; BOWEN; GIBSON, 2012). 

Na fisiopatologia da mucosite intestinal após a exposição 

ao agente antineoplásico ocorre o dano às células da mucosa 

intestinal, esse estresse no organismo leva a produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), bem como ativação de 

fatores de transcrição que vão levar a exacerbação do processo 

inflamatório. Com a amplificação deste processo tem-se o início 

de algumas cascatas inflamatórias. Principalmente devido a 

ativação do fator nuclear kappa B (NF-κB) que desempenha um 

papel efetor (DUNCAN; GRANT, 2003) 

Os receptores Toll-like (TLRs) atuam como receptores de 

reconhecimento padrão (PRR) presentes em ínumeras células 

como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e 

monócitos/macrófagos. Geralmente reconhecem padrões 

moleculares associados ao dano (DAMPs), moléculas 

endógenas  que são liberadas nos processos de morte celular 

ou necrose, reconhecem também  padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs) (KRYSKO et al, 2012). 

Estudos tem demostrado que o TLR2 e TLR4 podem estar 

envolvidos no controle da homeostase intestinal bem como 

envolvidos do desenvolvimento de doenças inflamatórias 

intestinais. Evidências recentes têm destacado o envolvimento 
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de TLR2, TLR4 e TLR9 em mucosite induzida por 

quimioterápicos (KACZMAREK et al, 2013). 

Já é bem descrito na literatura os efeitos de compostos 

fenólicos tais como: propriedades anti-inflamatórias e efeitos 

benéficos em doenças associadas ao envelhecimento, como 

as doenças cardiovasculares e neurodegenerativas e alguns 

tipos de câncer. (GARCIA-MEDIAVILLA et al, 2007). ácido 

cafeico é um composto fenólico encontrado em produtos 

naturais, como a própolis. Vários efeitos já foram relatados 

sobre a inflamação e câncer. Esses estudos sugerem que o 

ácido cafeico é capaz de suprimir a ativação de de TLR4 bem 

como NFkβ,(Wang et al., 2009) e que esse efeito é mediado 

pela ligação da proteina MD2.(KIM et al, 2013) Além disso 

outro estudo também mostrou que ele é efetivo ao inibe a 

expressão de TLR2 e produção de citocinas (BUFALO et al, 

2014).  

Portanto o objetivo do presente estudo é verificar as 

ações anti-inflamatórias e protetoras do  acido caféico  contra 

mucosite intestinal induzida por antineoplásicos  com base no 

seu efeito inibitório em  receptores TLR4 e TLR2.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata de uma revisão sistemática, a 

fim de mostrar as produções cientificas publicadas nos últimos 

anos, bem como as ideia mais relevantes sobre o tema. Para 

isso foi realizada uma pesquisa em algumas das principais 

bases de dados e periódicos mundiais, estabelecendo critérios 

para a escolha dos estudos publicados.  
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Para melhor utilização de dados, foram adotados 

critérios que estabeleceram melhor aprofundamento dos 

estudos apresentados pelas bases de dados.  

 

Critérios de exclusão e inclusão 

 

Para a exclusão dos estudos foram adotados os 

seguintes métodos: intervalo de publicação de 10 anos, entre 

os anos de 2008 e 2018 para os bancos de dados PubMed 

(Public Medline or Publisher MedlineI) e Bireme (Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) 

e apenas no ano de 2019 para o banco Science Direct; foram 

selecionados os artigos acadêmicos que abordavam em seus 

abstracts os termos “caffeic acid, caffeic acid and inflammation, 

caffeic acid and intestinal mucositis, caffeic acid and Toll-Like”; 

foram escolhidos estudos que tinham abordagens apenas no 

modelo animal e testes in vitro, além disso, estudos duplicados 

também foram excluídos. 

De forma simplificada, a figura 1 demonstra o fluxograma 

utilizado para o delineamento deste estudo de revisão literária.  
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Figura 1. Fluxograma com a descrição da principal metodologia 

realizada. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa retornou diversos estudos que abordavam 

apenas o acido caféico (caffeic acid) como modelo de pesquisa, 

isso foi possível observar na maioria dos bancos de dados 

pesquisados (PubMed: 1019; Bireme: 1066; Science Direct: 

206), todavia o retorno para os descritores de acido aféico 

associado a inflamação (159, 207, 27, respectivamente), Toll-

Like (13, 30, 1, respectivamente) e mucosite intestinal (0, 0 e 4, 

respectivamente)foram bem menores (Figura 2).  
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Figura 2. Gráfico da distribuição de artigos encontrados nas 

bases de dados. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Não foram obsevrados resultados válidos para os 

descritores na base do Medline. Já a base Science Direct 

apresentou números bem reduzidos para a pesquisa de acido 

caféico associado aos outros descritores, porém, quando a 

pesquisa foi restringida apenas para o ano de 2019, ou seja, 

estudos que estão em fases de publicação, o resultado 

aumentou, portanto, apenas esse banco de dados, foi adotado 

esse outro intervalo (Figura 2). Esse fato se torna bastante 

atrativo em termos científicos, uma vez que mostra interesse 

para modelos pouco explorados, e que são promissores em 

diversos modelos.  
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Ácido Cafeico 

 

Os produtos naturais e seus derivados são muito 

utilizados para o tratamento de muitas doenças, e apesar da 

concorrência de outros métodos de descoberta de 

medicamentos, os produtos naturais ainda fornecem uma 

parcela de novos candidatos a drogas remédios importantes 

representando uma fonte importante de novos fármacos, 

especialmente anticancerígenos, anti-hipertensivos, anti-

infecciosos, imunossupressores (LAHLOU, 2013).  

A literatura  é bem repleta e apresenta diversos efeitos 

de compostos fenólicos tais como: propriedades anti-

inflamatórias e efeitos benéficos em doenças associadas ao 

envelhecimento, como as doenças cardiovasculares, 

neurodegenerativas e alguns tipos de câncer. Além de atuar no 

estresse oxidativo, seu efeito de proteção pode estar associado 

à modelação de vias de sinalização intracelular, bem como à 

inibição de enzimas que estão associadas com o processo 

inflamatório, estas são ativadas durante a inflamação e são 

fundamentais para a sobrevivência celular (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2007).  

Os compostos naturais ganham ainda mais destaque no 

mundo científico por atuarem em diversas vias e apresentarem 

atividade citotóxica para o ser humano muito baixa. Os 

compostos fenólicos são um exemplo desta vasta categoria de 

moléculas obtidas da natureza que são precursores para 

fármacos usado pela indústria farmacêutica. 

Os ácidos fenólicos, derivados dos compostos fenólicos 

são encontrados na sua maioria em frutas e legumes, e 

apresentam muitas funções fisiológicas e farmacológicas, no 
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qual vem se destacando o ácido caféico, conhecido como o 

componente bioativo da própolis,  estudos já demonstram que 

ele possui diversas atividades biológicas, dentre elas a antiviral, 

antitumoral, anti-inflamatório, antioxidante, neuroprotetora, 

antiaterosclerótica, bem como modulação de NFKβ.  

O ácido caféico atua em moléculas e proteínas 

envolvidas na inflmação, inibindo a produção de citocinas (IL-

12, IL-10,IFN-γ e IL-5), provavelmente devido a uma ação 

inibitória  de vias de sinalização de NF-κβ e Akt. Ele impediu 

ativação de TLR-4 e suprimiu a liberação de mediadores e a 

ativação do NF-kβ, o que indicasua potencial atividade anti-

inflamatória (ALI et al., 2018; YIĞIT et al., 2017 AGILAN et al., 

2016). Além disso  Kim (2012) viu que Supressão do Toll-like e 

ativação do receptor 4 por do ácido caféico é mediado por 

interferência da ligação de LPS ao MD2, em outro estudo 

também mostrou que ele regula negativamente  TLR-2 

(BUFALO, et al., 2014). 

 

Receptores TLR’s 

Estudos evidenciam o envolvimento da via dos TLR’s, 

sobretudo o TRLR 4 e TLR5  em doenças de caráter 

inflamatório, incluindo doença de Crohn (DC), síndrome do 

intestino irritável (SCI) e colite ulcerativa, doença inflamatória 

intestinal (LOPETUSO et al., 2017; CHAO NIU et al., 2018; 

MOLNÁR et al.,2012), câncer de cólon. Outros trabalhos 

apontam para um possível amumento na expressão de RNA 

mensageiro de TLR2 e TLR4 na mucosa do cólon de pacientes 

com síndrome do intestino irritável (IBS), em comparação com 

controles saudáveis (Belmonte et al., 2012). Além dissso  
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mostrou que na mucosite causada por irinotecano está 

relacionada aos TLR4 TLR9 e TLR2. Este últimos atuando via 

proteínas do tipo adaptadoras (WONG et al, 2015). 

Mucosite intestinal 

 

O quadro de mucosite, oral ou intestinal, causado por 

drogas antineoplásicas é um importante efeito colateral da 

terapia do câncer (RIBEIRO et al., 2016). Quase metade dos 

pacientes em quimioterapia antineoplásica apresentam algum 

grau de mucosite,  (ANDREW; RUBENSTEIN et al. 2004), 

podendo modificar a intensidade, duração e eficácia do 

tratamento em muitos casos, chegando até suspensão do 

mesmo (SCULLY; SONIS; DIZ, 2006). Outro dado importante 

sobre mucosite, é quando se associa irradiação à quimioterapia 

em altas doses, em pessoas transplantadas com células tronco 

hematopoiéticas, a prevalência de mucosite pode chegar a 

quase 100% dos pacientes, afetando mais de dois milhões de 

pessoas no mundo a cada ano (SPEZZIA, 2016). 

Na última década, houve progresso significativo no 

entendimento dos mecanismos da mucosite, que compreende 

cinco fases sobrepostas e, em cada fase, várias vias de 

sinalização são recrutadas e ativadas (MINAMISAKO, 2015). 

Uma das principais vias é a do NF-κB e a sinalização do 

receptor do tipo toll like (TLR) mostrado na figura 3. Após a 

administração do irinotecano (antineoplásico), podendo ser 

direcionadas pelos inibidores farmacológicos.  Estudos 

anteriores mostraram que a ativação de NF-κB, (Figura 3) com 

produção de citocinas pró-inflamatórias (Logan et al., 2008), 

indução da apoptose (Bowen et al., 2012), com inflamação  e 



EFEITO PROTETOR DO ÁCIDO CAFÉICO NA MUCOSITE INTESTINAL 
INDUZIDA POR ANTINEOPLASICOS: ENVOLVIMENTOS DA VIA DOS 

RECEPTORES TLR’S, UMA REVISÃO 

558 
 

consequente perda da integridade da barreira mucosa (Al-

Dasooqi et al., 2011a) estão entre os principais agentes 

causadores da mucosite induzida por irinotecano.  

 

Figura3: Esquema da fisiopatologia (a) da mucosite intestinal, 

mostrando seus estágios; (b) ativação geral da via dos TRL’s; 

(c) ativação especifica da via de TLR 1 e 2. 

 

Fonte: Adaptado de Sonis (2004), Kim et al (2018), e 

modificado por Autores, 2018. 

 

A tabela 1 mostra algumas opções de estudos que pode-

se encontrar nos bancos de dados pesquisados, quando 

consultado de acordo comos descritores mencionados neste 

estudo. O ácido caféico, como já citado anteriormente, possui 

diversas aplicações biológicas, nas nossas pesquisas, sua 

aplicabilidade foi em grande maioria nos protocolos de 

inflamação, além de sinalizaçãode vias importantes, expressão 

gênica, e produtos do processo inflamatório, e molécula atuante 
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de sinergismo antifungico (AKIMBO et al., 2018; KUMAR, 

BANSAL, 2018; SUN, LIAU, RAN, 2018; AKGUN, OZTURK, 

ARTAS, EROL, 2018).  

Há também alguns exemplos de estudos realizados com 

o modelo de mucosite induzida por antineoplásicos, sobretudo 

o 5-Fluoracil (5-FU) ou o Cloridrato de Irinotecano (CPT-11), 

pois ambos são os mais utilizados na pratica clinica, porém 

pouco relacionada com o ácido caféico.  

Quanto aos receptores da família dos TLR’s, os estudos 

apontam diversas utilização, mas sua principal características é 

o envolvimento também nos processos inflamatórios, estando 

diretamente ligado com citocinas pró-inflamatorias, bem como 

reconhecedor de detritos celulares gerados a partir da morte 

celular, e coadjuvante de vias como a PI3K/AKT relacionada 

com autofagia (LIU et al.,2018).  
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Tabela 1. Alguns estudos publicados sobre acido caféico, acido 

caféico e receptores Toll-Like e mucosite intestinal, seus 

respectivos modelos experimentais.  

Autor/ano de 

Publicação 

Modelo Experimental 

GAD, A. M. 2018 Efeito do ácido caféico na Nefrotoxidade 

induzida por Valproato de sódio em 

ratos. Investigação de vias de caspases, 

NF-kB, peroxidação lipídica e sistema 

antioxidante. 

LE, T. et al., 2018 Efeito de compostos fenólicos, dentre 

eles o ácido caféico, nas propriedas 

físicas e antioxidantes de um gel feito a 

partir de cascas de árvore. 

LIU, G. L., HAN. N. 

Z., LIU, S. S. 2018 

Modelo de câncer de ovário em cultura 

de célula. Efeito do ácido caféico através 

da via de NF-kB, p65 . 

CHEN, L. et al., 

2018  

Injuria no pulmão causada por LPS 

(lipopolissacarídeo). Atividade protetora 

do ácido caféico via o complexo 

TRLR4/MD2. Avaliação de parâmetros 

inflamatórios, citocinas e MPO 

(mieloperoxidase)  

CHOI, J. H. et al., 

2017  

Modelo de sepse em camundongos. O 

derivado do ácido caféico (acido caféico 

ciclohexilamina) atua por via dos TRL’s 

e proteína kinase IkB reduzindo a 

letalidade da sepse.  
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SOUZA, B. R., 

SANTOS, J. S., 

COSTA, A. M. 

A. 2018  

Úlceras por pressão. Efeito do ácido 

caféico na reeptelização, e envolvimento 

nas vias de NF-kB, NOS, COX-2 e na 

expressão gênica do Fator Nuclear 

eritroide (NRF2). 

CHANG, H. et al., 

2017 

Modelo câncer de mama em culturas de 

células, interação do ácido caféico, 

derivado do própolis, com o receptor 

TRL4, vericação das vias de apoptose e 

autofagia, em testes in vitro 

CHEN, X. X. et al., 

2018 

Modelo de mucosite Intestinal induzida 

por 5-Fluoracil (5-FU). Avaliação de um 

fenol na melhora do quadro de mucosite, 

e possível mecanismo de 

quimiotoxidade em células 

cancerígenas do câncer de colorretal e 

indução da apoptose. 

FAKIHA, K. et al., 

2018 

Modelo de mucosite instestinal induzida 

por Cloridrato de Irinotecano (CPT-11), 

tratada com amitripilina, diminuinação 

dos efeitos diarreicos em ratos 

Dekanski, D. et al, 

2018 

Toxicidade aguda em camundongos, 

efeitos do ácido caféico encapsulado em 

nanoparticulas de Dióxido de Titânio.  

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

CONCLUSÃO 

 

Revisões literárias possuem importância muito grande 

no meio cientifico, uma vez que esse modelo de trabalho, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dekanski%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29510221
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condensa várias estudos sobre um tema específico, e acaba 

reunindo informações intrínsecas, de forma rápida e prática. 

A terapêutica de várias doenças que afetam a população 

brasileira e mundial, é baseada em diversos fármacos que são 

conhecidos de forma ampla. Porém a utilização de alguns 

medicamentos se torna dificultada, visto que, existe alguns 

efeitos colaterais que acabam interferindo no tratamento de 

diversas patologias. Assim, vem sendo cada vez mais 

necessário a busca por alternativas advindas de produtos 

naturais, pois apresentam efeitos menos tóxicosao organismo.  

O tratamento para o câncer  com a quimioterapia 

antineoplásica é dispendioso e, a mucosite advinda desse 

processo é um dos principais problemas no tocante da 

terapêutica da naeoplasia.  

Como foi observado, o acido caféico possui muitas 

aplicabilidades, sobretudo na inflamação, consequentemente, 

estaria apto a ser utilizado no modelo de mucosite intestinal, 

uma vez que o quadro é desencadeado por um processo 

inflamatório, porém ainda não estudos publicados 

relacionando-os. Além disso as pesquisas demonstraram que o 

acido caféico tem como uma das suas vias de ação, a dos 

receptores TLR’s, e como exemplificado neste trabalho, os 

receptores participam diretamente do processo inflamatório, 

consequentemente, expressos e ativados na mucosite 

intestinal.   

Portanto vê-se no ácido caféico uma nova fonte de 

estudos que possam comprovar sua ação na mucosite intestinal 

pelas vias dos TLR’s, apesar de poucos estudos publicados 

com essa temática, as novas pesquisas acabam gerando uma 

pesperctiva de que esse possa desenvolver um fármaco para o 
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tratamento efetivo da mucosite intestinal causada pelo 

tratamento de quimioterapia antineoplásica, a partir desse  e 

outros compostos fenólicos, que por ventura tenham atividade 

não testada.  

Estudos como esses promovem a intensificação de 

propostas e modelos que visem a melhora do tratamento ou 

prognóstico de várias doenças, no câncer, os efeitos 

indesejados da terapia antineoplásica não iriam interferir no 

tratamento da neoplasia,  ele não seria interrompido e 

consequentemente o sucesso da terapêutica poderia ser mais 

eficaz. 
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RESUMO: Os esteroides cardiotônicos são conhecidos por 
serem capazes de inibir a Na+/K+-ATPase e desempenhar 
várias atividades biológicas, incluindo atividade anti-
inflamatória. Ainda não há relatos na literatura sobre o papel da 
marinobufagina, um esteroide cardiotônico endógeno, no 
processo inflamatório. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar o efeito anti-inflamatório da marinobufagina em 
modelo de cultura de macrófagos peritoneais estimulados com 
lipopolissacarídeo (LPS) in vitro. Para isso, os macrófagos 
isolados da cavidade peritoneal de camundongos foram 
cultivados em placas 96 poços e foram tratados com a 
marinobufagina (10, 100 e 1000 nM), na presença ou ausência 
de LPS por um período de 24 horas. Em seguida, foi realizada 
a análise da citotoxicidade pelo método do MTT e os 
sobrenadantes foram recolhidos para determinação do óxido 
nítrico (NO) pelo método de Griess e quantificação das citocinas 
(IL-6 e TNF-α) por ELISA. Observou-se que as diferentes 
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concentrações da marinobufagina não interferiram na 
viabilidade dos macrófagos peritoneais. Além disso, o LPS foi 
capaz de aumentar os níveis de NO e das citocinas pró-
inflamatórias avaliadas. Por outro lado, tratamento com a 
marinobufagina foi capaz de reduzir a produção desses 
mediadores inflamatórios nos macrófagos estimulados com o 
LPS. Portanto, a partir da análise dos resultados, pode-se 
sugerir que a marinobufagina possui papel anti-inflamatório in 
vitro.  
Palavras-chave: Esteroides cardiotônicos. Imunomodulação. 

Inflamação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A marinobufagina é uma substância que faz parte do 

grupo dos esteroides cardiotônicos, tradicionalmente 

conhecidos como digitálicos. Esses compostos apresentam a 

capacidade de se ligar e inibir a Na+/K+-ATPase e por esse 

mecanismo, aumentar o inotropismo cardíaco (FONTANA, 

2013). Além disso, vários trabalhos vem relatando que esses 

esteroides desempenham várias atividades biológicas, como a 

atividade anti-tumoral, anti-proliferativa e anti-inflamatória 

(CHOU et al., 2018; GALVÃO et al., 2017; LEITE et al., 2015; 

LIMA, 2016; MACHADO et al., 2018).  

Posteriormente descrita como uma substância endógena 

presente em mamíferos (BAGROV et al., 1998), a 

marinobufagina é um esteroide originalmente isolado do veneno 

do sapo Bufo marinus (atualmente denominado Rhinella 

marina) (BAGROV, 1995). Assim como outros esteroides 

cardiotônicos, a marinobufagina foi encontrada em tecidos, 

como no cérebro e glândulas suprarrenais e em fluidos 
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corporais, como no plasma, urina e no líquido cefalorraquidiano 

(FEDOROVA et al., 2002).  

Os esteroides cardiotônicos endógenos, como a 

marinobufagina e a ouabaína, podem ser identificados no 

plasma humano em concentrações de picomolares a 

nanomolares e pelo fato de serem sintetizados pela adrenal e 

hipotálamo e por estarem envolvidos na fisiologia do organismo, 

como substâncias natriuréticas e vasoconstrictoras, são 

consideradas hormônios esteroidais (BAGROV; SHAPIRO; 

FEDOROVA, 2009; SCHONER et al., 2003).  

A secreção da marinobufagina e da ouabaína são 

estimuladas pelo aumento da concentração plasmática de 

sódio, volume extracelular, angiotensina II e hormônio 

adrenocorticotrófico. Diversas evidências demonstram que as 

secreções desses dois esteroides podem se alterar de acordo 

com o estado fisiológico ou patológico em que se encontra o 

organismo, uma vez que foram encontrados níveis aumentados 

de marinobufagina e ouabaína em pacientes hipertensos, 

pacientes com insuficiência cardíaca e em mulheres grávidas 

(FEDOROVA et al., 2005; PACZULA; WIECEK; PIECHA, 2016; 

SCHONER et al., 2003). Adicionalmente, estudos sugerem que 

os esteroides cardiotônicos desempenham atividade 

imunomoduladora (LEE et al., 2018; LEITE et al., 2015). Dessa 

forma, essas substâncias têm sido bastante estudadas por suas 

capacidades em interferir em mecanismos regulatórios da 

homeostasia do organismo. 

O sistema imunológico é constituído por uma rede de 

órgãos, células e moléculas que são capazes de manter ou 

reestabelecer a homeostasia do organismo. Esse sistema, 

entre várias outras funções, desempenha um papel 
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fundamental no reconhecimento rápido e eliminação de 

microrganismos patogênicos por diferentes processos, como a 

indução da inflamação (BRODIN; DAVIS, 2017; COTA; 

MIDWINTER, 2015). A inflamação é definida como uma 

resposta fisiológica que pode ser desencadeada, dentre outros 

estímulos, por padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs) ou danos (DAMPs) (CAVALCANTE-SILVA et al., 

2017; MEDZHITOV, 2008). Além disso, o processo inflamatório 

pode também ser compreendido como uma resposta de 

adaptação ao mal funcionamento de tecidos ou desequilíbrio 

homeostático. Portanto, a inflamação é uma resposta 

imunológica reconhecida como um processo benéfico, capaz de 

estabelecer a homeostasia do organismo. No entanto, quando 

o processo inflamatório está desregulado, pode tornar-se 

prejudicial e contribuir para o  desenvolvimento de diversas 

doenças, tais como, artrite reumatoide, asma, câncer, 

hipertensão, obesidade, entre outras (COX; WEST; CRIPPS, 

2015; DIAKOS et al., 2014; GALVÃO et al., 2017; MCMASTER 

et al., 2015).  

Durante o processo inflamatório, vários mediadores são 

liberados desencadeando sinais mediados por várias 

substâncias, como o óxido nítrico (NO). O NO é um gás solúvel 

produzido por diversos tipos celulares, tais como, células do 

sistema imunológico, células endoteliais e neurais, entre outras. 

Esse gás é sintetizado pela ação da sintase do óxido nítrico 

(NOS), na qual catalisa a reação de oxidação de um dos 

nitrogênios do aminoácido L-arginina, convertendo-o em L-

citrulina e óxido nítrico (RATH et al., 2014; TRIPATHI, 2007). 

Está descrito na literatura que existem três isoformas da NOS: 

a neuronal (nNOS), a endotelial (eNOS) e a induzível (iNOS), e 
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é essa última que está envolvida nas respostas imunológicas 

(MARLETTA, 1994; MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). O 

NO produzido por macrófagos ativados, é liberado em grandes 

quantidades e desenvolve uma reação inflamatória por levar a 

um aumento na síntese de mediadores pró-inflamatórios, como 

as citocinas (LOK et al., 2016).  

Citocinas são substâncias pleiotrópicas e fontes solúveis 

de sinais reguladores, sendo produzidas por células do sistema 

imunológico e outros tipos celulares. Essas proteínas regulam 

o início, a manutenção e o término das reações inflamatórias 

pela modulação das células do sistema imunológico (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2015). Dessa forma, são determinantes no 

processo de migração celular e para os efeitos sistêmicos 

durante uma inflamação aguda. Entre as citocinas envolvidas 

em processos inflamatórios, destacam-se a interleucina 6 (IL-6) 

e o fator de necrose tumoral α (TNF-α) (LACY; STOW, 2011).  

O nível sistêmico da IL-6 está relacionado com a 

gravidade de doenças, tais como, obesidade, diabetes e vários 

tipos de câncer (DMITRIEVA et al., 2016). Assim, essa citocina 

está envolvida em vários processos inflamatórios e desenvolve 

suas ações ao interagir com um receptor presente na 

membrana (IL-6Ra) que está ligado a via de sinalização JAK-

STAT. Essa via de sinalização ativada, por sua vez, regula a 

expressão de genes responsáveis pela proliferação celular, 

angiogênese e apoptose (WANG et al., 2013).  

O TNF-α desenvolve importante papel no processo 

inflamatório, pois está envolvido na indução da expressão 

endotelial de moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1; ativação 

de neutrófilos e macrófagos, aumento da permeabilidade 

vascular, além de atuar como um fator de crescimento para 
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fibroblastos e angiogênese (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 

2004). Além disso, o TNF-α é capaz de ativar a via das 

proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPK), 

representada pelas vias da ERK1/2, ERK5, JNK e p38. Essas 

proteínas, por sua vez, são capazes de ativar fatores de 

transcrição, como exemplo o NF-kB, que regulam a transcrição 

de genes inflamatórios (KALLIOLIAS; IVASHKIV, 2016; 

NENNIG; SCHANK, 2017). 

Nosso grupo vem demonstrando a capacidade da 

ouabaína em atuar como uma substância anti-inflamatória 

(CAVALCANTE-SILVA et al., 2017); por reduzir migração de 

células para o sítio inflamado sob vários estímulos, como 

zimosan (LEITE et al., 2015), concanavalina A (DE 

VASCONCELOS et al., 2011) e Leishmania amazonensis 

(JACOB et al., 2013); inibir citocinas pró-inflamatórias, como IL-

1β e TNF-α; reduzir a atividade da MAPK p38 e do fator de 

transcrição NF-kB (RODRIGUES-MASCARENHAS et al., 2008, 

2009 e 2014) e modular negativamente o processo inflamatório 

pulmonar, pela redução na migração eosinofílica, citocinas do 

perfil Th2 e atenuação da produção de muco nos bronquíolos 

(GALVÃO et al., 2017). Enquanto a ouabaína possui vários 

estudos sobre seu efeito na inflamação, ainda não há relatos na 

literatura sobre o papel da marinobufagina nesse aspecto. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar o efeito 

da marinobufagina em culturas de macrófagos peritoneais 

estimuladas com LPS, através da análise da viabilidade celular, 

NO e citocinas inflamatórias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Animais 

 

Para a realização deste trabalho, os protocolos 

experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA/UFPB) com o registro número 125/2016. Na 

realização dos experimentos foram utilizados camundongos 

Swiss albino fêmeas com peso corporal entre 25 e 35g. Os 

animais foram fornecidos pelo biotério Prof. Thomas George da 

Universidade Federal da Paraíba e mantidos com livre acesso 

a água e a uma dieta controlada a base de ração do tipo pellets 

em uma sala com temperatura entre 24 ± 1 °C e ciclos 

claro/escuro de 12 horas.  

 

Obtenção e preparação da marinobufagina  

 

A marinobufagina foi purificada a partir do veneno dos 

sapos Rhinella schneideri (sapo cururú) no Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). O extrato bruto foi obtido de 360 espécimes (sapo 

cururu) capturados em Brasília, Distrito Federal, e Bacabal, 

Maranhão (licença IBAMA/RAN nº. 097/06 - Processo 

02010.000832/04-74).  

Após o procedimento de purificação, o composto isolado 

(marinobufagina) foi submetido as análises por infravermelho e 

ressonância magnética nuclear (AMARAL, 2011). Na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a amostra foi 

solubilizada em dimetilsulfóxido (DMSO) em uma concentração 

de 5 mg/mL e armazenada no freezer (-20 ºC).  

 

Cultura de macrófagos 
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Para realização dos experimentos foram utilizados 

macrófagos peritoneais de camundongos Swiss albino. Para 

isso, os animais foram estimulados previamente com uma 

injeção intraperitoneal de 2 mL de tioglicolato (Sigma-Aldrich) a 

4%. Quatro dias após o procedimento, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical e a cavidade peritoneal 

lavada com 5 mL de meio PBS (salina tamponada com fosfato) 

gelado. A suspensão de células obtida a partir da lavagem 

peritoneal foi, em seguida, centrifugada a 1500 rpm durante 5 

minutos a 4 °C. O sobrenadante, posteriormente, rejeitado e o 

pellet ressuspenso em 2 mL de meio RPMI-1640 completo 

(Gibco) (estreptomicina: 10 mg/mL, penicilina: 6 mg/ml, e 

canamicina: 2 mg/mL), suplementado com 10% de soro fetal de 

bovino (SFB) (Gibco). A viabilidade celular foi determinada 

utilizando o corante Azul de Tripan com o auxílio de uma 

câmara de Neubauer. 

As células peritoneais foram semeadas em placas de 96 

poços a uma concentração de 4×105 células/poço em um 

volume final de 200 μL e incubados overnight (18 h) com meio 

de cultura suplementado com SFB em estufa de CO2 (atmosfera 

de 5% de CO2 a 37°C). Em seguida, as células não aderentes 

foram removidas por aspiração e as células remanescentes 

foram estimuladas com lipopolissacarídeo (LPS) na 

concentração de 1 μg/mL e tratadas com diferentes 

concentrações da marinobufagina (10, 100 e 1.000 nM). Após 

24 horas de cultura, as células foram utilizadas para o teste de 

viabilidade celular e o sobrenadante foi recolhido para 

quantificação dos níveis de NO e citocinas.  
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Análise da viabilidade celular 

 

A viabilidade celular foi determinada através do método 

de MTT (brometo de 3-metil-[4-5dimetiltiazol-2-il]-2,5 

difeniltetrazólio) descrito por Mosmann (1983). Esse método é 

baseado na capacidade das enzimas mitocondriais 

(desidrogenases) de células viáveis transformar o sal de 

tetrazólio (MTT), de cor amarela, no seu derivado formazan azul 

(cor violeta). Dessa maneira, quanto maior a intensidade da cor 

violeta, mais células metabolizaram o MTT em cristais de 

formazan e assim, maior a viabilidade celular. Sendo assim, 

após coleta do sobrenadante, foi adicionado à placa 90 μL de 

meio RPMI e 10 μL de MTT a 5 mg/mL e a mesma foi incubada 

por 4 h em estufa de CO2. Após isso, o sobrenadante foi 

removido e adicionado 100 μL de DMSO para dissolver os 

cristais de formazan formados. A viabilidade celular foi 

quantificada pela medida da densidade óptica no comprimento 

de onda de 570 nm, determinada por um leitor de placas. 

 

Determinação dos níveis de óxido nítrico (NO) 

 

A produção de NO foi quantificada, in vitro, pela dosagem 

do seu produto de degradação mais estável, o nitrito, pelo 

método colorimétrico indireto conhecido como Reação de 

Griess. O reagente de Griess é constituído por 0,1% 

naftiletilenodiamino e 1% sulfonamina p-aminobenzeno em 

ácido orto-fosfórico 5%. Para esse ensaio foram adicionados 50 

μL de reagente de Griess a 50 μL dos sobrenadantes obtidos 

da cultura com macrófagos peritoneais murinos deixando reagir 
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durante 10 minutos à temperatura ambiente. A absorbância de 

540 nm foi determinada utilizando um leitor de placas.  

 

Ensaio imunoenzimático para dosagem de citocinas  

 

As citocinas IL-6 e TNF-α presentes no sobrenadante da 

cultura de macrófagos peritoneais foram quantificadas pelo 

método do ELISA sanduíche (BIOSCIENCE, Inc. Science 

Center Drive, San Diego, CA-USA). Nesse método, o anticorpo 

para um antígeno específico, chamado de anticorpo de 

captura é, inicialmente, adsorvido no poço da placa de 96 

poços. Após isso, a amostra com o antígeno (sobrenadante da 

cultura) é adicionada e se liga a esse anticorpo. Logo após, é 

adicionado outro anticorpo específico para o antígeno, 

chamado anticorpo de detecção e em seguida, é adicionada a 

enzima, que irá reagir com o substrato adicionado, gerando 

cor. A intensidade da coloração é proporcional à quantidade de 

antígeno presente. A absorbância de 450 nm foi determinada 

utilizando um leitor de microplacas. 

 

Análise estatística 

 

Todos os dados foram expressos como media ± e.p.m e 

analisados pelo software GraphPad Prism 7.0 usando análise 

de variância one-way (ANOVA) seguida pelo pós-teste de 

Tukey. Os resultados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p < 0,05. 

 

RESULTADOS 
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Citotoxicidade da marinobufagina em macrófagos 

peritoneais  

 

Como mostrado na figura 1, os macrófagos peritoneais 

tratados com a marinobufagina, na ausência ou presença de 

LPS, não demonstraram alteração da viabilidade celular nas 

diferentes concentrações da substância (10, 100 e 1000 nM), 

quando comparados ao grupo controle (meio de cultura). 

 

Figura 1. Efeito da marinobufagina na viabilidade de 
macrófagos peritoneais  

 

 

O gráfico representa a densidade óptica de absorbância do 

formazan de acordo com os diferentes grupos de tratamento. Os dados 

numéricos foram apresentados em média ± e.p.m. de dois experimentos 

em triplicata.  
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Produção de óxido nítrico na cultura de macrófagos 

peritoneais 

 

De acordo com os nossos dados, foi observado que os 

macrófagos peritoneais estimulados com o LPS (1 μg/mL) 

foram ativados, pois aumentaram a produção de NO em 

comparação com o grupo controle, demonstrando a 

funcionalidade do modelo. O tratamento com a marinobufagina 

nas concentrações de 10, 100 e 1000 nM foram capazes de 

reduzir 32%, 30% e 31% os níveis desse mediador em relação 

ao grupo LPS, respectivamente. Além disso, o tratamento 

apenas com a substância, na ausência do LPS, não alterou os 

níveis da produção basal do NO, em comparação ao grupo 

controle (Figura 2). 

 

Figura 2. Efeito da marinobufagina nos níveis de NO em 
macrófagos peritoneais com o estímulo do LPS 
 O gráfico representa as concentrações de nitrito de acordo com os grupos 

de tratamento. Os dados numéricos foram apresentados em média ± e.p.m. 
de dois experimentos em triplicata. # p<0,05 significativo em relação ao 
grupo controle. * p<0,05 significativo em relação ao grupo LPS. 
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Níveis de citocinas pró-inflamatórias na cultura de 

macrófagos 

 

Os macrófagos estimulados com LPS apresentaram 

aumento significativo das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e 

TNF-α, em comparação com o grupo controle. Em relação  a IL-

6, o tratamento com a marinobufagina nas concentrações de 

10, 100 e 1000 nM foi capaz de reduzir em 42%, 30% e 33% os 

níveis dessa citocina em comparação ao grupo LPS, 

respectivamente (Figura 3a). Em relação ao TNF-α, o 

tratamento com a marinobufagina apenas na menor 

concentração (10 nM) foi capaz de reduzir em 28% os níveis 

dessa citocina, quando comparada ao grupo LPS. As outras 

concentrações da marinobufagina (100 e 1000 nM) não 

interferiram na produção do TNF-α no sobrenadante de 

macrófagos estimulados (Figura 3b). Além disso, o tratamento 

apenas com a substância, na ausência do LPS, não alterou os 

níveis da produção basal dessas citocinas (IL-6 e TNF-α), em 

comparação ao grupo controle. 
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Figura 3. Efeito da marinobufagina sobre os níveis das 
citocinas pró-inflamatórias  
 

     

Os dados numéricos foram apresentados em média ± e.p.m. de 

dois experimentos em triplicata. # p<0,05 significativo em relação ao grupo 

controle. * p<0,05 significativo em relação ao grupo LPS. 

 

DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho avaliou o efeito imunomodulador do 

esteroide cardiotônico marinobufagina, através da cultura de 

macrófagos peritoneiais estimulados com LPS e análise da 

citotoxicidade celular, NO e citocinas pró-inflamatórias.  

Inicialmente, os macrófagos peritoneais foram utilizados 

para a análise da citotoxidade da marinobufagina. Nosso 

resultado demonstrou que o tratamento desse esteroide com o 

   A  .                   b. 
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estímulo do LPS ou não, foi capaz de manter as células viáveis 

em todas as concentrações testadas (Figura 1). Esse resultado 

corrobora nossos dados com a ouabaína, no qual esse digitálico 

também não altera a viabilidade dos macrófagos (LEITE, 2015). 

Vários estudos demonstram que esteroides cardiotônicos em 

altas concentrações são capazes de induzir apoptose via 

inibição da Na+/K+-ATPase. No entanto, é descrito que em 

baixas concentrações (nanomolar), esses esteroides, por sua 

vez, induzem proteção contra a apoptose (DE REZENDE 

CORREA et al., 2005; FONTANA et al., 2013). Desta forma, 

neste trabalho, os efeitos da marinobufagina parecem ser 

independentes de morte celular, visto que esse digitálico não 

demonstrou efeito citotóxico nas concentrações estudadas. 

O LPS é uma endotoxina liberada por bactérias Gram-

negativas. Esse componente está presente na parede celular 

dessas bactérias e é reconhecido pelo receptor do tipo toll 4 

(TLR4) na superfície celular dos macrófagos. Esta interação 

LPS-TLR4, resulta na ativação de uma sinalização intracelular 

através principalmente da proteína MyD88. Essa molécula, leva 

a ativação da via das proteínas quinases ativadas por mitógeno 

(MAPKs) e translocação de fatores de transcrição, os quais 

induzem a expressão de vários mediadores como, o NO e 

citocinas pró-inflamatórias (XIAOLONG et al., 2014).  

Nosso resultado evidenciou que o estímulo do LPS 

induziu aumento da liberação de NO em macrófagos 

peritoneais. Por sua vez, o tratamento com a marinobufagina 

em todas as concentrações, foi capaz de reduzir a produção 

desse mediador nos macrófagos estimulados por LPS (Figura 

2). Esse resultado, demonstra que a marinobufagina possui 

capacidade em modular os níveis de NO in vitro. 
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Diferentemente, a ouabaína nesse modelo não foi capaz de 

alterar a produção desse mediador (LEITE, 2012).  

 O NO e as demais espécies reativas de nitrogênio e 

oxigênio, possuem papel fisiológico importante para o 

hospedeiro. Esses mediadores estão associados à capacidade 

antimicrobiana dos leucócitos a participam diretamente do 

processo inflamatório pois, estão envolvidos em dano 

celular/tecidual e ativação de diversas vias inflamatórias (FARO 

et al., 2014). Dessa forma, a redução do NO pela 

marinobufagina é uma evidência da capacidade dessa 

substância em modular negativamente o processo inflamatório.  

Além do NO, nossos resultados demonstraram que a 

estimulação com o LPS foi capaz de aumentar os níveis de IL-

6 e TNF-α. O tratamento da marinobufagina foi capaz de reduzir 

a IL-6 (em todas concentrações) e o TNF-α (apenas na 

concentração de 10 nM) (Figura 3). Isso possivelmente está 

relacionado a sinalização celular ocasionada pela ligação da 

marinobufagenina a Na+/K+-ATPase em concentrações 

endógenas. Dessa forma, esse resultado demonstra que a 

marinobufagina é capaz de modular as citocinas pró-

inflamatórias (IL-6 e TNF-α) in vitro. Esse efeito pode estar 

relacionado com a capacidade desse esteroide em atenuar a 

atividade da MAPK ERK 1/2, descrita em glioma (LAN et al., 

2018). Adicionalmente, nossos resultados com a oubaína em 

modelo in vivo de lesão pulmonar aguda (LPA), demonstra que 

esse esteroide também possui capacidade em reduzir essas 

duas citocinas (SILVA, 2016).   

As citocinas pró-inflamatórias atuam no processo 

inflamatório, garantindo que as reações ocorram e que o 

estímulo seja eliminado. No entanto, a produção exarcerbada 
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desses mediadores causam ações adversas ao organismo e 

assim, o controle na liberação desses elementos é fundamental 

para a homeostasia corporal (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2015). Nesse contexto, a redução das citocinas IL-6 e TNF-α 

pela marinobufagina demonstra que há evidências de que essa 

substância exerça papel imunomodulador.  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante da análise dos resultados, pode-se sugerir que 

a marinobufagina apresenta potencial anti-inflamatório em 

modelo in vitro, pois essa substância demonstrou habilidade em 

modular negativamente os níveis de óxido nítrico e citocinas 

pró-inflamatórias. 
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RESUMO: Atualmente as frutas desempenham um papel 
fundamental na saúde humana, por serem ricas em nutrientes, 
vitaminas e minerais, saudáveis e saborosas, sua procura vem 
aumentando cada vez mais. A secagem é uma técnica utilizada 
para a remoção da água e outros líquidos contidos no alimento, 
podendo alterar as características sensórias e seu valor 
nutricional, no entanto preservando a qualidade do mesmo. O 
processo está relacionado no geral à temperatura, tempo de 
secagem e dimensão do alimento, assim como teor de umidade 
e encolhimento do produto. Com a desidratação alguns 
nutrientes são perdidos, por exemplo, as vitaminas devido o 
tratamento térmico, Em contrapartida o alimento apresenta o 
aumento da vida útil, fácil transporte e comercialização, pois o 
alimento seco é leve e compacto e permanecem inteiros por 
longos períodos. A partir do exposto o objetivo do presente 
trabalho foi analisar o processo de secagem em amostras de 
maçã e goiaba com geometria cilíndrica e plana através da 
transferência de massa. O processo de secagem solar foi 
realizado em um protótipo de secador solar de exposição direta 
com coletor solar acoplado. O processo de secagem solar 
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apresentou excelentes resultados, pois o secador solar permitiu 
aumentar a temperatura interna da câmara de secagem. As 
amostras com geometria cúbica atingiram a umidade de 
equilíbrio mais rapidamente. 
Palavras-chave: Secagem. Maça. Goiaba.   
 
Introdução 
 

A maçã é um fruto da árvore do gênero Pyrus Malus, de 

pele fina e impermeável, comercializada como fruta fresca, 

sabor agridoce, ácido ou farináceo, dependendo da espécie, e 

de polpa homogênea. Um fruto com elevado teor de água que 

sofre alterações bioquímicas durante o amadurecimento. A 

mesma é capaz de ser desidratada, pois apresenta boa textura, 

alto teor de açúcares e está pronta para o consumo. Por possuir 

alto teor de potássio e por produzir boas quantidades de fibras, 

é indicada para a prevenção de doenças cardíacas e para 

dietas alimentares (QUEIROGA, 2012; SHISHIR; CHEN, 2017; 

LI; CHEN, 2017). 

A maçã é originária da Ásia Central, precisamente na 

região do Sul do Cáucaso, uma das frutas mais antigas da 

humanidade, sendo encontradas sementes fossilizadas que 

mostram a existência deste fruto no período da pré-história. Em 

termos de composição, além da água a maçã apresenta 

carboidratos, estando o açúcar presente em maior quantidade 

a 5% frutose, 2,6% glicose e 1,7% sacarose, também possui 

minerais e vitaminas, como a vitamina C, altamente perecível, 

por isso devem ser refrigeradas ou processadas o mais rápido 

possível para diminuir as perdas (QUEIROGA, 2012). 

A goiaba (Psidium guajava) está entre as frutíferas mais 

cultivadas da América latina que abrange os comércios internos 

e externos. São frutos baciformes, de formado ovoide, que 
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apresenta casca fina, lisa, de cor esverdeada quando imaturas, 

e amareladas quando maduras, sua polpa é frágil de cor 

vermelha ou branca de acordo com sua variante, de sabor 

característico, apresentando inúmeras sementes pequenas, 

firmes, de cor amarelada (HAIDA, 2015; OLIVEIRA; SILVA, 

2004; OSORIO; CARRIAZO, 2011). 

Em geral, o fruto apresenta uma vida de prateleira curta, 

um dos motivos principais é a perda da firmeza, que influencia 

na redução da qualidade de comercialização. O fruto é bastante 

apreciado por apresentar cor, sabor e aroma marcante, sendo 

consumido na forma in natura e processado A goiaba tem 

grande importância no ponto de vista nutricional e possui ampla 

aplicação na indústria, na forma de polpa processada, doces, 

geleias, gelatinas, entre outros (BITTENCOURT, 2011; 

FRABETTI; DURIGON; LAURINDO, 2018). 

A goiaba é da família Myrtaceae. Esta é composta por 

mais de 100 gêneros abrangendo um total de 3800 espécies de 

arbustos e árvores de coloração esverdeada que ao decorrer 

do ano podem atingir 6 m de altura. É uma baga, de polpa 

carnosa, sabor doce-acidulada e levemente aromático, 

internamente apresenta um mesocarpo de textura firme e 4 a 5 

lóculos, cheios por uma massa de consistência pastosa, onde 

contém numerosas sementes pequenas e muito duras. Devido 

a suas propriedades nutritivas, sensoriais e funcionais possui 

uma boa aceitação no mercado. Em geral é indicada para 

qualquer tipo de dieta, sendo contraindicado para pessoas com 

aparelho digestivo delicado ou que possuem problemas 

intestinais (ABREU et al., 2012). Seu consumo se dá tanto in 

natura como na forma processada. Por ser um fruto perecível 

faz-se necessário a busca por meios de conservação através 

de processamento de modo a aumentar sua vida útil. 
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A vida de prateleira de um produto para a sua 

comercialização é de suma importância, para que não ocorra 

perda de qualidade, assim é necessário a aplicação de métodos 

de conservação. A escolha para aplicação do método é 

fundamental, pois o tipo de processamento aplicado poderá 

afetar a qualidade do produto. A secagem realizada em frutas, 

é mais empregada e eficaz, mostrando eficiência no aumento 

da vida de prateleira, permanecendo características inalteradas 

como o sabor e redução de volume, propiciando sua 

disponibilidade nos mercados para seu consumo (KEK; CHIN; 

YUSOF, 2013). 

A secagem em alimentos consiste em um processo de 

conservação que permite a obtenção de produtos de baixo teor 

de umidade de água. Tal conhecimento possibilita prolongar a 

vida útil de produto, recomendado para pequenas e médias 

agroindústrias, podendo ser aplicada em regiões de clima 

quente, com alta taxa de radiação solar (DEFRAEYER; RADU, 

2018; DEFRAEYER, 2017). 

A secagem natural, por ser a mais convencional e de 

baixo custo, favorece o desenvolvimento de pequenos e médios 

produtores. O manuseio do equipamento é simples e além dele, 

é necessário somente o uso de bandejas para a desidratação e 

sistemas protetoras contra insetos. Na desidratação de frutas, 

o açúcar natural se concentra com a retirada da água, 

conseguindo um sabor e cor acentuado, as frutas com pouco 

açúcar apresentam produtos descorados, menos doces e 

poucos saborosos, já as frutas muito maduras resultam em 

produtos de cor escura por causa da produção de pigmentos 

(melanoidinas) com a exposição do ar quente de secagem 

(REZAUL; CHEN, 2017). 
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Em geral, antes do processo de desidratação é 

realizado o branqueamento. Este processo consiste em um pré-

tratamento para minimizar o número de microrganismos 

contaminantes que estão nas superfícies dos alimentos, 

contribuindo com o processo de conservação (WILKINS; 

BRUSEY; GAURA, 2018; PEZYBYL et al., 2018; 

DEHGHNNYA; HOSSEINLAR; HESHMATI, 2018; FONTENA 

et al., 2018). 

O estudo do coeficiente de difusão na secagem de frutas 

é realizado através das Leis de Fick para transferência de 

massa e da equação da continuidade. Transferência de massa 

é um fenômeno ocasionado pela diferença de concentração, 

maior para menor, de um determinado soluto em certo meio 

(INCROPERA et al.; 2008). 

A equação da continuidade mássica de um soluto A, 

surge do balanço material, a qual flui através das fronteiras de 

um elemento de volume eleito no meio contínuo e daquela taxa 

que varia no interior desse volume de controle. Realizando-se 

um balanço de massa em todas as direções do volume de 

controle tem-se: 
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 O termo rAxyz corresponde à taxa de produção de 

massa de A por reação química no interior do elemento de 

volume, onde rA é a taxa de produção de A por unidade de 

tempo e de volume devido à reação química. O sobrescrito (‘’’) 
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indica que a reação química ocorre em todos os pontos no 

interior do volume de controle (CREMASCO, 2008). 

Utilizando a definição de derivada parcial e simplificando 

os termos comuns, obtém-se a equação da continuidade 

mássica de um soluto A: 
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Esta é a equação da continuidade mássica para o 

componente A e representa a variação da concentração 

mássica, A, fruto do movimento de A e da sua produção ou 

consumo (CREMASCO, 2008). 

 A equação da continuidade mássica para uma espécie B 

é escrita, por analogia, à que foi desenvolvida para a espécie A. 

Pela adição das duas equações, pode-se escrever para uma 

mistura binária (A+B): 
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Da lei de conservação da massa, rA+rB = 0. Da definição 

de propriedades de mistura, sabe-se que a concentração 

mássica da solução, , é a soma das concentrações mássicas 

dos seus componentes, o que é válido também para o fluxo 
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mássico, que é escrito como o produto v. Assim, a equação da 

continuidade mássica assume a forma: 

  0

0
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A equação obtida descreve a variação da concentração 

mássica da solução referenciada a eixos fixos como 

consequência da variação do vetor velocidade mássica 

(CREMASCO, 2008; INCROPERA et al.; 2008). 

A Segunda Lei de Fick descreve os processos difusivos 

em estado não estacionário, Crank (1975) propôs um ajuste 

experimental, considerando a razão de umidade para placas 

planas: 

 

 

onde: Xt = umidade em um determinado tempo Xo = umidade 

inicial (kg/kg ms); Xe = umidade no equilíbrio (kg/kg ms); Def = 

difusividade efetiva (m2 /s); L = meia espessura (m); t = tempo 

de processo. 

E para a geometria cilíndrica, Brooker (1992) apresenta 

a solução analítica:  
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em que r= raio equivalente (m). (CREMASCO,  2008). 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 
As maças e goiabas foram adquiridas em comércio 

local da região de Pombal-PB. Os experimentos foram 

conduzidos no Laboratório de Operações Unitárias e 

Fenômenos de Transporte (LOUFT) da Unidade Acadêmica de 

Tecnologia de Alimentos, do Centro de Ciências e Tecnologia 

Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande, 

Campus Pombal, Paraíba. 

O processo de secagem solar conduziu-se em um 

protótipo de secador solar de exposição direta com coletor solar 

acoplado. 

As frutas foram submetidas a lavagem e posteriormente 

a sanitização com 100ppm de cloro ativo por 15 minutos. 

Transcorrido o tempo, as amostras de maças foram cortadas 

em fatias circulares, com um raio de 2,5 cm, e retangulares, com 

comprimento de 2,0 cm. As amostras de goiabas foram 

submetidas a cortes nas geometrias, retangular e circular, nas 

dimensões 2 cm X 1 cm para a geometria retangular, e de 1 cm 

de espessura para a geometria circular. As amostras foram 

submetidas a um tratamento térmico, sendo realizado um 

branqueamento por 15 segundos em temperatura próxima dos 

100 °C para inibir reações enzimáticas.  

Em seguida pesaram-se os cestos vazios para tarar a 

balança, e pesaram-se as amostras de goiaba e maçã. 

Colocou-se o material no interior do secador solar, e a cada 

hora verificava-se a temperatura da câmara de secagem e os 

cestos eram recolhidos para verificar a perda de massa. A 
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secagem terminou ao ser constatado, na pesagem das 

amostras, massa constante em três pesagens.  

A partir dos resultados da massa de sólido úmido obtidos 

nos tempos pré-determinados ao longo da corrida de secagem, 

determinou-se o teor de umidade das amostras pelas equações 

abaixo: 

𝑋𝑏𝑠 =
𝑚𝑠𝑢−𝑚𝑠𝑠

𝑚𝑠𝑠
            

Onde: msu é a massa em base úmida e mss é a massa em base 

seca.  

Nas Figuras 1 e 2 estão apresentados os perfis dos 

cortes realizados nas amostras de frutas. 

 

Figura 1 - Perfil dos cortes retangulares e circulares das 

amostras de goiaba antes da secagem. 

 

Figura 2 - Perfil dos cortes retangulares e circulares das 

amostras de maçã antes da secagem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentados os resultados da 

relação entre os valores do teor de água (base seca) 

experimental em função do tempo para a secagem das 

amostras de goiaba e maçã em geometria cilíndrica e cúbica, 

respectivamente. 
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Figura 3 - Curva de secagem para as amostras de goiaba em 

geometria cilíndrica e cúbica. 
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Figura 4 - Curva de secagem para as amostras de maçã em 

geometria cilíndrica e cúbica. 

 
 

Observa-se que a geometria cúbica proporcionou maior 

velocidade de secagem pela transferência de massa, 

significando que perdeu água mais rapidamente em relação à 

geometria cilíndrica. Diante disso, o corte em cubos apresenta 

maior difusividade efetiva. 

A Segunda Lei de Fick descreve os processos difusivos 

em estado não estacionário, De acordo com Crank (1975) o 

ajuste experimental, considerando a razão de umidade para 

placas planas apresenta a solução analítica: 
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onde: Xt = umidade em um determinado tempo Xo = umidade 

inicial (kg/kg ms); Xe = umidade no equilíbrio (kg/kg ms); Def = 

difusividade efetiva (m2 /s); L = meia espessura (m); t = tempo 

de processo. 

E para a geometria cilíndrica, Brooker (1992) apresenta 

o modelo:  

 
em que r= raio equivalente (m). 

Com base nessas equações foi possível verificar a 

difusividade para cada tipo de geometria estudada. Para a 

goiaba a geometria cilíndrica apresentou difusividade de 

0,001653 m2 /s e a cúbica de 0,61 m2 /s. Os resultados obtidos 

com a maça mostram valores de difusividade de 0,001500 m2 

/s e a cúbica de 0,60 m2 /s. 

As amostras de corte circular para goiaba, obtiveram um 

tempo maior para atingir o seu peso constante, com tempo de 

duração 57% a mais que a geometria retangular. Isso 

possivelmente esta entrelaçado ao fato que, a área de 

superficial da amostra e a corrente de ar quente, são fatores 

que determinam a rapidez do processo de secagem. A 

evaporação da umidade do alimento é motivada por diversos 

fatores intrínsecos e extrínsecos.  

Com relação à curva de secagem, a retirada da 

umidade acontece devido à movimentação da água, decorrente 

de uma diferença de pressão de vapor d’água, entre a 
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superfície do produto e o ar quente que circula (SILVA; 

AFONSO; DONZELLES, 2000; CASTRO; MAYORGA; 

MORENO, 2018; DANTAS et al.; 2018; DATTOLA et al.; 2019; 

SHASHIREKHA et al., 2008). Nas primeiras horas, acontece 

uma rápida redução do teor de água, caracterizado pela saída 

da água livre, presente nas camadas superficiais. A partir da 

segunda hora para a geometria cúbica e da terceira hora para 

a cilíndrica, o processo tornou-se mais lento, possivelmente 

devido à maior dificuldade de perda da água do interior de 

ambas as amostras. Quando as curvas atingem a estabilidade, 

significa que alcançaram a umidade de equilíbrio para as 

condições do sistema de temperatura e umidade do ar isso 

pode ser verificado nas Figuras 5 e 6.  
 

Figura 5 - Variações da temperatura da camada, ao longo do 

tempo para a as amostras de goiaba. 
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Figura 6 - Variações da temperatura da camada, ao longo do 

tempo para as amostras de maça. 

 

 
 

  

 

CONCLUSÕES 

 

De maneira geral, com base nos resultados 

alcançados, conclui-se que as amostras de maça e goiaba 

apresentaram comportamento similar no processo de secagem, 

vale salientar que as amostras que apresentavam a geometria 

cúbica atingiram a umidade de equilíbrio mais rapidamente. 

O processo de secagem solar apresentou elevada 

eficiência, pois o equipamento apresenta grande capacidade de 

absorver e aumentar a temperatura interna da câmara de 

secagem.  
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RESUMO: Os produtos naturais há séculos vêm sendo 
utilizados como agentes terapêuticos. Dentre eles, podem ser 
citados os terpenos, microcomponentes encontrados em óleos 
essenciais de vários vegetais. O β-cariofileno é um 
sesquiterpeno bi-ciclico, não-tóxico, de origem vegetal que 
apresenta atividades antinflamatória, anticancerígina e anti 
oxidante. Reconhecendo sua importância biotecnológica, o 
objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção tecnológica 
de pedidos de patentes depositados nos bancos de dados 
USPTO, WIPO, EPO e INPI sobre a utilização do β-cariofileno. 
O levantamento foi realizado em setembro de 2018, sendo 
investigados todos os documentos de patentes disponíveis para 
consulta até a data de realização pesquisa. Pode-se observar 
que há um número relativamente promissor de patentes acerca 
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do β-cariofileno, principalmente na União Europeia. Os dados 
encontrados sugerem que o desenvolvimento  de estudos e 
produtos a partir da utilização do beta cariofileno tem crescido 
e que quem possuir interesse em trabalhar com esse produto 
deve focar na área relacionada a necessidades humanas, 
principalmente na produção de inseticidas, cosméticos e 
fármacos. Os resultados demonstraram que os estudos para a 
produção de produtos a partir do β-cariofileno, são promissores 
dependendo da área da produção.  
 

Palavras-chave: Sesquiterpenos. Produtos Naturais. Patentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Produtos naturais têm sido, a cada dia, mais amplamente 

utilizados para a obtenção de agentes terapêuticos para as 

mais diversas patologias (OLIVEIRA et al., 2018; NARANG; 

JIRAUNGKOORSKUL, 2016; MZID et al., 2017; EL-HAWARY 

et al., 2016). Entre o ano de 1981 a 2014 já foram publicados 

pelo menos 1328 artigos referentes a utilização de produtos 

naturais para o tratamento de aproximadamente 70 doenças 

distintas (NEWMAN, CRAGG, 2016). 

Dentre esses produtos podemos citar os sesquiterpenos, 

como o β-cariofileno ou cariofileno, um sesquiterpeno bi-ciclico, 

não-tóxico, comumente ingerido com alimentos vegetais, 

encontrado nos óleos essenciais de especiarias, como canela, 

orégano e pimenta preta, e em vários vegetais, como Cannabis 

sativa e Copaifera spp. Sua utilização é comum em cosméticos 

e como aditivo alimentar (DE LA CRUZ et al, 2013; 

KATSUYAMA et al., 2013; FARZAEI et al., 2015; SANTOS et 

al., 2018). Estudos já demostraram, por exemplo, a sua 
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atividade apoptótica, anti cancerígena, anti-inflamatória, na 

atenuação do estresse oxidativo e antimicrobiana (ABBAS et 

al., 2013; KIM et al., 2014; YANG et al., 2017; OJHA et al., 2016; 

BINA et al., 2018; DA SILVA et al., 2016) 

A prospecção tecnológica pode ser definida como um 

meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma 

significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como 

um todo (KUPFER; TIGRE, 2004). 

Diante disso, e tendo em vista as diversas atividades 

farmacológicas já encontradas a partir da utilização do Beta- 

Cariofileno, este trabalho teve como objetivo realizar uma 

prospecção tecnológica a fim de verificar a quantidade de 

patentes já depositadas referentes ao Beta-Cariofileno, bem 

como analisar se a produção de estudos e produtos a partir 

desse composto é considerado um mercado promissor para a 

indústria farmacológica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada tendo por base um 

levantamento de pedidos de patentes depositados nos bancos 

de dados: United States Patent and Trademark Office (USPTO), 

European Patent Office (EPO), World Intellectual Property 

Organization (WIPO) e no Banco de dados do Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil.  

O levantamento foi realizado em novembro de 2018, 

sendo investigados todos os documentos de patentes 

disponíveis para consulta até a data de realização da referida 

pesquisa (21/11/2018). As pesquisas foram realizadas 
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utilizando como palavras-chave os termos “Beta Cariofileno” e 

“Beta caryophyllene” em todas as bases, selecionando patentes 

que apresentavam a palavra nos títulos ou resumos, como 

detalhado no fluxograma presente na Figura 1.  

Foram excluídas desta análise as patentes repetidas. Os 

dados foram analisados também quanto ao ano de pedido de 

depósito, país, Classificação Internacional de Patentes (CIP) e 

atividade farmacológica, e plotados utilizando o software 

Excel®. 

 

Figura 1. Fluxograma metodológico. 

 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira análise realizada foi relacionada a 

quantidade de patentes depositadas em cada base de dados a 
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partir dos descritores. Inicialmente, quando se utilizou o termo 

“Beta Cariofileno” na base de dados INPI foram encontrados 

quatro depósitos de patente, dentre os quais apenas uma 

patente apresentava o descritor no título. Na base de dados 

USPTO, foram encontradas 13 patentes depositadas com o 

descritor “Beta Caryophyllene”, onde apenas uma apresentava 

o descritor no título. Na base EPO, o número subiu para 81 

patentes depositas, sendo 12 patentes com o descritor no título. 

Já na base de dados WIPO, foram encontradas 77 patentes, 

onde 15 se utilizaram do termo Beta Caryophyllene no título 

(Tabela 1).   

Sendo assim, podemos observar que a base de dados 

EPO apresenta 46% das patentes depositadas em relação as 

bases de dados pesquisadas, enquanto a WIPO apresenta 

44%. Juntas, essas bases de dados apresentam 90% das 

patentes depositadas sobre o tema. Enquanto que as bases de 

dados USPTO e INPI apresentam apenas 10% das patentes, 

demonstrando uma diferença exorbitante em relação a 

preferência de base de dados pelos depositores de patentes. 

Não foi encontrada nenhuma patente na base de dados INPI 

com a utilização do descritor em inglês, bem como não foram 

encontradas patentes nas demais bases de dados a partir da 

utilização do descritor em português. 

 

 

 

Tabela 1. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta-

caryophyllene” e “Beta cariofileno” nas bases de dados INPI, 

USPTO, EPO e WIPO, quanto ao número de patentes 

depositadas em cada base de dado. 
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BETA 

CARIOFILENO 

BETA 

CARYOPHYLLENE 

BASE DE 
DADOS 

Título 
Título/ 

Resumo 
Title 

Title/ 

Abstract 

INPI 1 4 0 0 

EPO 0 0 13 81 

WIPO 0 0 15 77 

USPTO 0 0 1 13 

TOTAL 4 171 

 

A fim de verificar uma melhor distribuição das patentes, 

foi realizada uma análise dos Países onde foram depositads os 

pedidos de patentes presentes na base de dados EPO (Figura 

2). Observou-se que a China depositou 51,85% das patentes 

nessa base e 42% das patentes, se levado em consideração as 

quatro bases de dados utilizadas no estudo. Se levado em 

consideração as bases WIPO,EPO e USPTO, os Estados 

Unidos depositaram 22,4% das patentes em relação ao número 

total de patentes encontradas, ficando atrás apenas da China.  

A pesquisa demonstrou que o Brasil detém apenas 

4,08% das patentes depositadas em relação ao número total, 

superando apenas Taiwan e Reino Unido, quando comparado 

a quantidade de depósitos. Os dados das patentes Brasileiras 

não foram demonstradas em gráfico, uma vez que só foram 

encontradas patentes depositas pelo Brasil na base de dados 

INPI, havendo uma ausência de patentes brasileiras nas 

demais bases de dados. Esses dados demonstram o quanto é 

importante os pesquisadores e empresas brasileiras se 

interessarem mais pelo depósito de patentes sobre o tema. 
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Figura 2. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta-

caryophyllene” na base de patentes EPO, quanto aos países de 

depósito dos pedidos de patente  

 
Legenda: (WIPO) Organização Mundial da Propriedade Intelectual, do inglês 
World Intellectual Property Organization. 
 

Em relação a base de dados WIPO, assim como nas 

bases de dados EPO e USPTO, a China foi o país que mais 

realizou depósito de patentes em relação ao total depositado; 

em segundo lugar os Estados Unidos e a Coréia, não havendo 

muita diferença em relação aos países de depósito de patentes 

nas três bases de dados (Figura 3). Confirmando o interesse 

dos países considerados de primeiro mundo, no depósito de 

patentes sobre o Beta Cariofileno. Essa análise pode servir de 

incentivo, para que países emergentes, como o Brasil, 
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comecem a se interessar pela produção de produtos e estudos 

sobre o tema. 

 

Figura 3. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta-

caryophyllene” na base de patentes WIPO, quanto aos países 

de depósito dos pedidos de patente  

 
Legenda: (PCT) Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, do inglês 
Patent Cooperation Treaty; gerenciado pela WIPO. 
 

Esses dados demonstram que está ocorrendo um maior 

número de depósitos relacionados ao Beta Cariofileno na 

Europa e Estados Unidos em relação ao Brasil e demais países 

emergentes. Isso pode ser levado em consideração para que 

haja um maior interesse dos pesquisadores brasileiros para a 

realização de estudos que possam gerar produtos nessa área. 

A continuação das análises de patentes na base de 

dados EPO demonstrou um crescimento do número de 

depósitos de 1959 até o ano de 2015, tendo o seu maior 
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aumento entre os anos de 2014 e 2015. No entanto, ocorreu um 

decréscimo desse número no ano de 2016 e 2017(Figura 4).  

 

Figura 4. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta 

caryophyllene” na base de patentes EPO, quanto aos períodos 

ou anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 
 

Na USPTO, as patentes foram depositadas entre os anos 

de 1995 a 2018, a média foi de uma patente por ano, tendo 

alguns anos sem depósito de patentes sobre o beta cariofileno 

e o ano de 1999 com depósito de duas patentes.  

No INPI, a partir do descritor utilizado, duas patentes 

foram depositadas no ano de 2013 e uma patente no ano de 

2016 (dados não mostrados), enfatizando que as poucas 

patentes depositadas nessa base datam dos últimos cinco 

anos, o que pode sugerir um surgimento “recente” do interesse 

no Beta cariofileno no Brasil. 
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Figura 5. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta 

caryophyllene” na base de patentes WIPO, quanto aos períodos 

ou anos de ocorrência dos depósitos dos pedidos de patente. 

 
 

Na base de dados WIPO, os depósitos de patente 

ocorreram durante os últimos 10 anos. A média até 2014 foi de 

3,5 patentes por anos, enquanto de 2014 a 2018 essa média 

subiu para 9,5 patentes por ano, demonstrando um aumento de 

interesse pelo Beta Cariofileno nos últimos quatro anos, 

resultado um pouco similar ao encontrado nas demais bases de 

dados (Figura 5). 

Além da distribuição anual e por país, foi realizada uma 

verificação da origem do depósito de patentes, quanto ao tipo 

de depositor. Ou seja, se a patente foi depositada por uma 

universidade, empresa ou pessoa física. Foi possível observar 

que o maior número de depósitos sobre patentes relacionadas 
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ao beta cariofileno foi depositada por empresas e, além disso, 

que essas empresas na sua maioria (40,4%) depositaram 

apenas uma patente sobre o assunto (Figura 6). 

 

Figura 6.Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta 

caryophyllene” e “Beta cariofileno” nas bases de patentes 

USPTO, EPO , INPI e WIPO quanto ao seu depositor 

 
 

Em segundo lugar, temos as pessoas físicas (18,0%) 

seguido das universidades (15,9%). As duas empresas que 

mais depositaram patentes foi a Cotton INC e a Shiseido CO 

LTD, cada qual com qual patentes. A média da quantidade de 

patentes pelas outras empresas foi de duas patentes (Figura 6). 

A fim de melhorar o entendimento sobre esse panorama, 

analisamos as patentes depositadas pelas duas empresas com 

maior número de patentes. Verificamos que as patentes 

depositadas pela empresa Cotton, tanto na USPTO quanto 

EPO e WIPO, estão relacionadas à produção de produtos 

inseticidas, sendo a empresa uma produtora de algodão. Já as 



ESTUDOS PARA A PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MÉTODOS A 
PARTIR DO BETA CARIOFILENO SÃO PROMISSORES? UMA PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA 

616 
 

patentes da empresa Shiseido estavam relacionadas à 

alteração da expressão gênica, sendo a empresa do ramo 

cosmético e de perfurmaria.  

Ao se observar o CIP das patentes depositadas, 

verificou-se um maior número de patentes com CIP A01, e A061 

(Figura 7). A sessão A está relacionada a necessidades 

humanas, onde A01 se refere a agricultura; silvicultura; 

pecuária; caça; captura em armadilhas e pesca, bem como 

produtos alimentícios e tabaco e a sessão A061 se refere a 

Ciências Médicas, Veterinária e Higiene. Esses dados estão de 

acordo com a produção da Cotton e Shiseido, respectivamente, 

demonstrando o motivo do interesse das empresas em 

patentear ideias sobre o beta-cariofileno nessas áreas, uma vez 

que parece promissor, levando em consideração o maior 

número de patentes nessas sessões. 

Ainda levando em consideração o grande número de 

patentes depositadas na sessão A61, verificou-se que quase 

30% do número total de patentes depositadas nas três bases 

de dados são referentes a produção de medicamentos e 

produtos relacionados ao tratamento de doenças. E que os 70% 

restantes, em sua maioria, se dividem entre produção de 

produtos inseticidas e cosméticos/perfumes. 

 

 

 

Figura 7. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta 

caryophyllene” nas bases de patentes USPTO, EPO , INPI e 

WIPO quanto à CIP. 



ESTUDOS PARA A PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E MÉTODOS A 
PARTIR DO BETA CARIOFILENO SÃO PROMISSORES? UMA PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA 

617 
 

 
 

Explorando ainda mais as patentes depositadas que se 

relacionavam a produtos para tratamento de doenças, pode-se 

observar que a sua maioria estava relacionada a modificação 

da expressão gênica, levando ao tratamento por exemplo de 

síndromes metabólicas, inflamações e infecções microbianas 

(Tabela 2).  

No entanto, os depósitos de patentes não se limitam 

apenas a se tratar dessas doenças, estando relacionadas ao 

tratamento de mais 14 patologias, como infecções virais, 

transtornos psíquicos, linfomas, tumores e desejo sexual. Esses 

dados, juntamente com os dados anteriores, demonstram que 

os estudos na área da saúde, relacionado ao tratamento das 

mais diversas doenças, a partir da utilização do beta cariofileno, 

podem ser considerados promissores. 
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Tabela 2. Resultados obtidos para a busca pelo termo “Beta 

caryophyllene” e “Beta cariofileno” nas bases de patentes 

USPTO, EPO e INPI quanto as patentes relacionadas ao 

tratamento de doenças. 

 

Tratamento da doença Porcentagem de patente 

Antimicrobiano 15% 

Antiinflamatório 15% 

Expressão gênica 11% 

Dor 7% 

Tumor 7% 

Fraqueza muscular 4% 

Síndrome metabólica 4% 

Anorexia 4% 

Antialérgico 4% 

Antiansiolítico 4% 

Antipsicótico 4% 

Broncodilatação 4% 

Linfoma 4% 

Desejo sexual 4% 

Doença Periodontal 4% 

Doença viral 4% 

Esquizofrenia 4% 

 

CONCLUSÕES  
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A partir da prospecção tecnológica realizada na bases de 

dados podemos observar que há um número relativamente 

promissor de patentes acerca do Beta cariofileno, 

principalmente na União Europeia, com uma maior ênfase pelos 

países desenvolvidos. Essa diferença pode servir de sugestão 

para que países emergentes comecem a se interessar pela 

produção de produtos a partir do elemento pesquisado, o que 

pode vir a gerar renda extra para o país. 

Além disso, os dados encontrados sugerem que o 

desenvolvimento nessa área tem crescido e que quem possuir 

interesse em trabalhar com esse produto deve focar na área 

relacionada à necessidades humanas, principalmente na 

produção de inseticidas, cosméticos e fármacos.  

A pesquisa demonstra que os estudos relacionados ao 

tratamento de doença são considerados promissores e devem 

continuar ocorrendo. Há um grande número de empresas 

detentoras de apenas uma patente e um pequeno número de 

empresas detentora de mais de uma patente. Diante disso, 

empresas que visem crescimento na área de desenvolvimento 

de fármacos devem aumentar o número de pesquisas sobre o 

tema, a fim de reduzir a desigualdade em relação ao número de 

detenção de patentes sobre o Beta Cariofileno, uma vez que 

caso o produto chegue ao mercado farmacêutico vai gerar 

renda para as empresas que investiram estudos no produto e 

que o patentearam. 

 A prospecção e análise de dados foi considerada 

satisfatória, uma vez que possibilitou a visualização do histórico 

e panorama atual sobre o tema pesquisado, demonstrando a 

importância de estudos de prospecção que devem ser 
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realizados, por exemplo, antes do início de pesquisas científicas 

e desenvolvimento de produtos. 
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RESUMO: Chikungunya vírus (CHIKV) e Mayaro vírus (MAYV) 

são Alphavirus, que se apresentam clincamente como febre, 

poliartralgia e erupções cutâneas. Vacinas baseadas em 

epitopos são promissoras, por apresentarem segurança, baixa 

toxicidade, fácil produção, baixo custo, especificidade, 

estabilidade e sustentabilidade. O genoma viral é um RNA que 

codifica proteínas estruturais e não estruturais, envolvidas com 

a replicação. O presente trabalho tem por objetivo realizar a 

predição in silico de epítopos ligantes de alelos MHC-I da 

proteína RNA polimerase dependente de RNA (nsP4) de MAYV 

e CHIKV isolados no Brasil identificando regiões conservadas 

entre esses vírus. As sequências de MAYV - KT754168.1 - e 

CHIKV- KU940225.1- da nsP4 foram obtidas do NCBI e 

submetidas para a predição de epítopos aos alelos de HLA de 

classe I, no Immune Epitope Database (IEDB).Posteriormente, 

os epítopos foram submetidos a analises partir da ferramenta 

online de predição de imunogenicidade do IEDB. Foram 

encontrados um total de 22 e 21 epítopos nas proteínas do 
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MAYV e CHIKV respectivamente, com os epítopos 

FLARNYPTV128-136 HLPTGTRFK415-423 KSGMFLTLF429-437 

RRLNAVLLP332-340 ITDEYDAYL141-149 ELVRRLNAV328-337 

conservados em ambas as proteínas, ligando-se aos alelos 

HLA-A*03:01 HLA-A*02:01 HLA-A*03:01 HLA-B*58:01 HLA-

B*27:05 HLA-B*08:01 e HLA-A*01:01 respectivamente. Os 

epítopos conservados podem favorecer o desenvolvimento de 

uma futura vacina contra CHIKV e MAYV baseada na 

construção de epítopos múltiplos que possam ser reconhecidos 

pela maioria dos alelos HLA da população mundial. 

Palavras-chave: Chikungunya vírus. Mayaro vírus. Predição de 

epítopos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os arbovírus são um grupo de vírus caracterizados por 

infectarem artrópodes vetores hematófagos e possuírem ciclos 

replicativos exógenos ao hospedeiro intermediário. Existem 

aproximadamente 545 espécies de arbovírus, dentre as quais, 

150 estão relacionadas com às infecções provocadas em seres 

humanos, cujo a maioria pode ser zoonótica. Ademais, 

apresentam uma ampla distribuição geográfica ao redor do 

mundo e no Brasil destacam-se por apresentarem facilidade de 

disseminação devido à geografia do território e as condições 

climáticas, além da grande quantidade de zonas florestais, as 

quais ocupam mais de 1/3 do território nacional, possuindo 

grande diversidade de espécies suscetíveis a sua transmissão 

(DE FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2014; GIOVANNI DE-

SIMONE, 2014; LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014). 

Dentre os arbovírus, o chikungunya vírus (CHIKV) e 

mayaro vírus (MAYV), ambos da família Togaviridae 
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pertencentes ao gênero Alphavirus, destacam-se devido aos 

surtos recorrentes no território brasileiro (ESPOSITO; 

FONSECA, 2017; NUNES et al., 2015).  A infecção pelo CHIKV 

foi registrada pela primeira vez em 1952 nas áreas de fronteira 

Tanzânia-Moçambique (GANESAN; DUAN; REID, 2017). No 

entanto, o vírus ganhou notoriedade durante o seu enorme 

surto nas ilhas do Oceano Índico e na Ásia entre 2005 e 2011. 

Além do mais, surtos foram registrados na Itália em 2006 e na 

França em 2010 chegando posteriormente nas Ilhas do Caribe 

em 2013 e assolando as Américas em 2014 (HASAN et al., 

2015). Por conseguinte, o MAYV foi isolado pela primeira vez 

em 1954 em Trinidad em amostras de sangue de cinco 

trabalhadores rurais, os quais apresentavam quadro febril. Em 

1955, o vírus foi isolado no Brasil ocorrendo surtos na região 

amazônica entre 1955 a 2011 onde é considerado endêmico. 

Além disso, foram registrados outros casos da doença além da 

região amazônica como o datado de 1987 em Goiás e 2000 em 

São Paulo (ACOSTA-AMPUDIA et al., 2018; DE OLIVEIRA 

MOTA et al., 2015; GIOVANNI DE-SIMONE, 2014; HALSEY et 

al., 2013). 

O CHIKV, por sua vez, é transmitido pelos mosquitos 

Aedes aegypti e Aedes albopictus, sendo causador da febre 

chikungunya, caracterizada por ser uma doença infecciosa com 

características reemergentes cujo os sintomas são: febre, 

poliartralgia, náuseas, dor muscular e erupções cutâneas 

(CAGLIOTI et al., 2013; DE BRITO et al., 2016; MEJÍA; LÓPEZ-

VÉLEZ, 2018; WHO, 2017). Todavia, linhagens virais podem 

está associadas com atipias. Lyra et al. (2016) em seu estudo 

relatou o potencial de transmissão congênita a partir do relato 

de dois casos após o surto de chikungunya em Salvador. 

Outrossim, Cunha et al. (2017) em seu estudo mostrou que 
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linhagens virais isolados no Rio de Janeiro apresentavam 

mutações em suas proteínas conferindo ao vírus uma maior 

aptidão para infectar diferentes hospedeiros. Por outro lado, o 

MAYV é o causador da febre do mayaro cujo os sintomas são 

similares aos da febre chikungunya, tais como: febre, erupções 

cutâneas e dores nas articulações (MACKAY; ARDEN, 2016; 

SLEGERS et al., 2014; THEILACKER et al., 2013). Esse vírus 

é transmitido por mosquitos do gênero Haemagogus, e em 

experimentos laboratoriais, pelo Ae. aegypti, determinando uma 

replicação viral produtiva tanto in vitro quanto in vivo. Dessa 

forma, a transmissão deste vírus ganha notoriedade visto que o 

Ae. aegypti é um vetor importante para muitos arbovírus, sendo 

portanto, um dos maiores problemas de saúde pública em 

muitos países, incluindo o Brasil  (GIOVANNI DE-SIMONE, 

2014; LONG et al., 2011). 

O ciclo replicativo dos Alphavirus inicia-se com a ligação 

ao receptor na superficie celular. Após a adsorção, a partícula 

é endocitada mediante vesículas recobertas por clatrinas. Ao 

ser internalizada, ocorre a liberação do nucleocapsídeo no 

citoplasma. Uma vez no citoplasma, o RNA genômico 49S, bem 

como um 26S é traduzido em proteínas não estruturais. Essas 

permitem o processamento de RNA em mRNA subgenômico 

que serve como modelo para a transcrição das proteínas 

estruturais virais. Durante a tradução da proteína do capsídeo 

(C), uma clivagem proteolítica local é exposta, resultando na 

liberação de um peptídeo sinal que promove sua translocação 

para o retículo endoplasmático. O envelope glicoprotéico é 

então sintetizado, glicosilado no complexo de Golgi e 

transferido para a membrana plasmática. Posteriormente, as 

proteínas do capsídeo sofrem automontagem com o RNA 

genômico 49S que estão associados com a membrana 
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plasmática, levando ao brotamento das novas partículas virais 

por meio de vesículas exocíticas (ACOSTA-AMPUDIA et al., 

2018; GIOVANNI DE-SIMONE, 2014; J. JOSE, A TAYLOR, 

2017; VANCINI; HERNANDEZ; BROWN, 2015; YAP et al., 

2017). 

Por sua vez, o genoma viral desses Alphavirus são 

formados por uma cadeia de RNA simples, de sentido positivo 

e com aproximadamente 12 Kb de comprimento (KUMAR et al., 

2015; ROUGERON et al., 2015). Além do RNA genômico, o 

RNA subgenômico que codifica as proteínas estruturais 

também é gerado, ambos contendo um cap 5’ e uma cauda poli-

A (RUPP et al., 2015). A sequência de codificação consiste em 

dois grandes quadros de leitura aberta (ORFs): o N-terminal 

que codifica a poliproteína não-estrutural e a C-terminal que 

codifica a poliproteína estrutural (GIOVANNI DE-SIMONE, 

2014; RASHAD; MAHALINGAM; KELLER, 2014). As proteínas 

nsP1, nsP2, nsP3 e nsP4 são as não estruturais e tanto elas 

quanto seus intermediários de clivagem estão envolvidos na 

replicação do RNA viral (RUPP et al., 2015). Já as proteínas C, 

E3, E2, 6K, E1 são as estruturais e tanto elas quanto seus 

intermediários de clivagem são necessários para a 

encapsulação viral e brotamento (GIOVANNI DE-SIMONE, 

2014). Dentro desse contexto, a proteína nsP1 possui 

aproximadamente 60 kDa e desempenha tanto atividade de 

guanina-7-metiltransferase como de guanilil transferase, ambas 

sendo responsáveis pela adição do cap 5’ em novos 

sintetizados oriundos de RNA genômicos e subgenômicos 

(GIOVANNI DE-SIMONE, 2014; RUPP et al., 2015). A proteína 

nsP2 tem aproximadamente 90 kDa e atua como uma RNA 

trifosfatase / nucleosídeo trifosfatase, assim como, helicase na 

metade N-terminal, enquanto sua metade C-terminal codifica a 
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protease cisteína viral necessária para o processamento da 

poliproteína não estrutural (RUPP et al., 2015). A nsP3 tem 

aproximadamente 60 kDa e apresenta atividade de ligação ao 

RNA (RASHAD; MAHALINGAM; KELLER, 2014). A proteína 

nsP4 é a proteína mais conservada entre os Alphavirus, possui 

aproximadamente 70 kDa e 610 aminoácidos de comprimento,  

atuando como uma RNA polimerase dependente de RNA 

contendo um domínio C-terminal com um motivo catalítico GDD 

e um domínio N-terminal específico de Alphavírus, crucial para 

a replicação viral e interação com outras proteínas no complexo 

de replicação (PIETILÄ; HELLSTRÖM; AHOLA, 2017; RUPP et 

al., 2015). Do ponto de vista estrutural, a proteína C é 

responsável pela montagem do capsídeo (GIOVANNI DE-

SIMONE, 2014). Já o papel da proteína estrutural E3 apresenta 

ser indefinida, e segundo a literatura a mesma parece variar 

entre as diferentes espécies englobadas no gênero Alphavirus. 

As glicoproteínas E1 e E2 do envelope são proteínas 

transmembranas do tipo 1 responsáveis pelo reconhecimento 

de receptores celulares e entrada do vírus na célula hospedeira 

por fusão de membranas (BYRD; KIELIAN, 2017; DE 

FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2014; FIELDS; KIELIAN, 2013). 

A proteína 6K é descrita como uma proteína estrutural envolvida 

no processamento viral, brotamento de partículas virais e 

permeabilização celular (GIOVANNI DE-SIMONE, 2014). 

O tratamento para as infecções provocadas pelo CHIKV 

e MAYV é totalmente sintomático. Quando medicamento, pode 

ser usadoanalgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, 

corticosteroides e opioides dependendo da fase clínica da 

doença (BRASIL, 2017; ESPOSITO; FONSECA, 2017). 

Quando não farmacológico,  têm-se a fisioterapia,  a crioterapia, 

a confecções de órteses e o apoio psicológico (BRASIL, 2017). 
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Assim, vasta a complexidade das fases clínicas e a 

possibilidade de cronicidade com dificuldade de manejo clínico, 

uma alternativa para redução dos casos de infecção é o 

desenvolvimento de vacinas, visto que a vacinação está entre 

os melhores tratamentos médicos já desenvolvidos, 

promovendo a imunização da população nas zonas de risco. A 

vacinação clássica usando organismos inteiros promove uma 

imunidade duradoura frente aos patógenos, no entanto, elas 

não estão isentas de desvantagens e apesar dos avanços na 

área, ela pode desencandear uma resposta autoimune além de 

respostas alérgicas devido aos insumos para sua produção 

(SKWARCZYNSKI; TOTH, 2016).  

Vacinas que integram imunogenética com bioinformática 

apresentam-se como uma estratégia inovadora frente à 

imunização. Avanços na bioinformática associados aos 

conhecimentos pré-estipulados sobre vacinação levaram ao 

desenvolvimento de vacinas eficazes contra tumores e outras 

doenças parasitárias (WAHEED et al., 2017). Dessa forma, a 

utilização da abordagem in-silico para a determinação de 

antígenos está ganhando importância devido aos avanços nas 

pesquisas em sequenciamento de proteínas, human leukocyte 

antigen (HLA) e bancos de dados de sequenciamento de 

patógenos (ALONSO-PADILLA; LAFUENTE; RECHE, 2017; 

PATRONOV; DOYTCHINOVA, 2013). 

Nesse contexto, as vacinas baseadas em epitopos têm 

se mostrado promissoras, por apresentarem segurança no uso, 

possuírem menos efeitos colaterais que vacinas convencionais, 

possuírem baixos custos de produção, ser facilmente 

produzidas e não dispor do patógeno completo, além de 

apresentar uma melhor especificidade, estabilidade e 

sustentabilidade (GOTTLIEB; BEN-YEDIDIA, 2014; 
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PATRONOV; DOYTCHINOVA, 2013; SETTE; FIKES, 2003; 

WAHEED et al., 2017). 

 Não obstante, as moléculas de HLA (MHC de classe I) 

tem importante função na imunidade adptativa, sendo de 

grande importância no clearance de infecções virais, visto que 

apresentam peptídeos imunogênicos, podendo esses serem 

derivados do processamento de proteínas virais, culminando 

assim na ativação de linfócitos T citotóxicos, e com isso, 

eliminando células infectadas por vírus (ROCK; REITS; 

NEEFJES, 2016; WIECZOREK et al., 2017). 

Tendo em vista a patogenicidade e os problemas de 

saúde causados pelo CHIKV e MAYV, há uma necessidade de 

intensificação dos estudos em busca de uma vacina baseada 

em epítopos que possa conduzir uma resposta eficaz e que 

apresente menos riscos ao indivíduo exposto. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivos: realizar a predição in 

silico de epítopos ligantes de alelos MHC de classeI que foram 

preditos como imunogênicos da proteína RNA polimerase 

dependente de RNA (nsP4) e que se apresentam conservados 

entre os vírus Mayaro e Chikungunya. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Obtenção das sequências de RNA polimerase dependente 

de RNA do chikungunya vírus e Mayaro vírus 

 

 As sequências da nsP4 foram obtidas a partir dos 

genomas completos do MAYV e CHIKV isolados no Brasil, 

disponíveis no site do National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), sob nº acesso KT754168.1 e KU940225.1 

respetivamente. 
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Predição de epítopos ligantes de HLA de classe I 

 

Para a predição de epítopos derivados das proteínas 

nsP4 e suas respectivas afinidades de ligação aos alelos, foi 

utilizada a ferramenta de predição de epítopos do Immune 

Epitope Database (IEDB) (http://tools.iedb.org/mhci/), a qual 

analisa, dentro de uma dada sequência protêica, quais serão os 

peptídeos formados a partir de sua degradação via 

proteassoma e determina a capacidade de tais peptídeos de se 

ligar a uma molécula de HLA de classe I específica por meio de 

scores. 

Nesse aspecto, foi analisada a afinidade de ligação dos 

peptídeos aos alelos HLA-A*01:01, HLA-A*02:01, HLA-

A*03:01, HLA-A*24:02, HLA-B*08:01, HLA-B*27:02, HLA-

B*27:05, HLA-B*44:02, HLA-B*44:03, HLA-B*58:01, HLA-

B*58:02, HLA-B*07:02, determinada a partir do algoritmo 

Consensus (ann/smm) e considerando o percentil cutoff ≤ 2,19, 

onde valores iguais ou inferiores a 2,19 representam epítopos 

de boa ligação aos alelos de HLA de classe I (KIM et al., 2012). 

Dessa forma, os peptídeos preditos que possuíram 

comprimento de 9 aminoácidos e apresentaram score ≤ 0,5 

foram selecionados para o estudo. 

 

Predição de imunogenicidade de epítopos ligantes de HLA 

de classe I 

 

 Os epítopos da proteína nsP4 do CHIKV e MAYV que 

apresentaram score ≤ 0,5 foram submetidos a analises partir da 

ferramenta online de predição de imunogenicidade do IEDB 

(disponível em: http://tools.iedb.org/immunogenicity/) utilizando 
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a configuração default do algoritmo. Nesse contexto, essa 

ferramenta analisa as propriedades dos aminoácidos, bem 

como suas posições dentro do peptídeo para prever a 

imunogenicidade de um complexo MHC-peptídeo (pMHC), 

resultando em um score. Dessa forma, quanto maior o valor do 

score, mais imunogênico determinado peptídeo será, 

apresentando assim maiores probabilidades de elicitar 

respostas imunes (CALIS et al., 2013). 

 

  

Predição de estrutura tridimensional de epítopos 

conservados da proteína RNA polimerase dependente de 

RNA 

  

 A estrutura tridimensional dos epítopos preditos  

conservado entre os dois vírus  foi determinada por meio da 

ferramenta online PEPstr (disponível em: 

http://osddlinux.osdd.net/raghava/pepstrmod/index.php). O 

PEPstr é uma ferramenta que prediz a  estrutura terciária de 

sequências peptídicas com comprimento variando entre 7 e 25 

resíduos baseado no método de predição de estrutura 

secundária via PSIPRED e informações de voltas β preditas 

pelo Beta Turns Tool (SINGH et al., 2015). 

As estruturas tridimensionais obtidas foram então 

visualizadas usando o programa QuteMol (disponível em: 

http://qutemol.sourceforge.net/). 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Predição de epítopos da proteína nsP4 de MAYV e CHIKV e 

identificação de epítopos conservados 
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 Foram identificados um total de 22 peptideos, com 9 

resíduos, da proteína nsP4 do MAYV, com valores de rank 

percentil inferior ou igual a 0,5 (Tabela 1). Destes, destacaram-

se os peptídeos AETAKAHTY90-98, ATDANRSRY56-64, 

HTYHVRYAK96-104 e SEIEVALAS566-574, por apresentarem os 

menores ranks percentis, de 0,11, 0,11, 0,12 e 1,13 

respectivamente, sendo caracterizados como excelentes 

ligadores. 

Não obstante, quando realizamos a predição da proteína 

nsP4 do CHIKV, foram identificados um total de 21 epítopos 

com 9 resíduos que apresentaram percentil inferior a 0,5 

(Tabela 2). Entre estes, descataram-se os epítopos 

SETSKVPTY90-98, YLMSETSKV87-95, TLDSAVFNV217-225 e  

KFACNQEYW230-238, os quais apresentaram os menores 

percentis dentre todos os epítopos da proteína nsp4 do CHIKV, 

e portanto, preditos como bons ligadores. 
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Tabela 1. Epítopos da proteína nsP4 do MAYV e seus 

respectivos alelos ligantes. 

Epítopo Posição Alelo Método Percentil 

AETAKAHTY 90-98 HLA-B*44:02 e 
HLA-B*44:03 

Consensus 
(ann/smm) 

0,11 e 0,11 

ATDANRSRY 56-64 HLA-A*01:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,11 

HTYHVRYAK 96-104 HLA-A*03:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,12 

IEVALASRY 566-574 HLA-B*44:02 Consensus 
(ann/smm) 

0,13 

SEIEVALAS 564-572 HLA-B*44:03 Consensus 
(ann/smm) 

0,18 

RLSSATIAV 114-122 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,2 

TLDSAVYNV 217-225 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,2 

FLTLFINTV 433-441 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,2 

KPRYSVPVM 104-112 HLA-B*07:02 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,2 

YPKHHAYHM 172-180 HLA-B*08:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,2 

KYACNNEYW 230-238 HLA-A*24:02 Consensus 
(ann/smm) 

0,25 

FLARNYPTV 128-136 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,3 

HLPTGTRFK 415-423 HLA-A*03:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,36 

KSGMFLTLF 429-437 HLA-B*58:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,4 

RRLNAVLLP 332-340 HLA-B*27:05 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,4 

ELVRRLNAV 329-337 HLA-B*08:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,4 
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ITDEYDAYL 141-149 HLA-A*01:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,42 

HSMKNFSAL 591-599 HLA-B*07:02 e 
HLA-B*08:01 

Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,46 e 0,5 

RRALYDEVK 547-555 HLA-B*27:05 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,46 

QEVPMDRFI 279-287 HLA-B*44:03 Consensus 
(ann/smm) 

0,47 

LMADRCATW 478-486 HLA-B*58:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,5 

VLLPNIHTL 337-235 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sidney2

008/smm) 

0,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Interessantemente, os peptídeos  AETAKAHTY90-98 e 

SETSKVPTY90-98, que seapresentaram como melhores ligantes 

dentre os peptídeos de MAYV e CHIKV respectivamente, 

mostraram-se ambos como ligantes do alelo HLA-B*44:02. 

Ambos os peptídeos possuíram resíduos idênticos nas 

posições 2 enquanto que apresentaram resíduos de alanina e 

valina, ambos aminoácidos de cadeia hidrofóbica, na posição 

na 6, além de se encontrarem na mesma posição dentro 

proteína. Dessa forma, infere-se que peptídeos possuidores de 

tais aminoácidos nessas dadas posições possuam uma grande 

afinidade com o alelo HLA-B*44:02, corroborando com os 

resultados de Sidney e colaboradores (2008). 

  



PREDIÇÃO DE EPÍTOPOS DE CÉLULAS T CONSERVADOS DA RNA 
POLIMERASE RNA DEPENDENTE DOS VÍRUS CHIKUNGUNYA E MAYARO 

635 
 

Tabela 2. Epítopos da proteína nsP4 do CHIKV e seus 

respectivos alelos ligantes. 

Epítopo Posição Alelo Método Percentil 

SETSKVPTY 90-98 HLA-B*44:02 Consensus 
(ann/smm) 

0,15 

YLMSETSKV 87-95 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,2 

TLDSAVFNV 217-225 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,2 

KFACNQEYW 230-238 HLA-B*58:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,2 

AVFNVECFK 221-229 HLA-A*03:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,21 

LEKAVYSRY 566-574 HLA-B*44:02 Consensus 
(ann/smm) 

0,23 

FLARNYPTV 128-136 HLA-A*02:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,3 

IRWQRTGLI 555-563 HLA-B*27:05 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,3 

LMAARCATW 478-486 HLA-B*58:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,3 

YPKQHAYHA 172-180 HLA-B*08:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,3 

IIDAVVSLK 493-501 HLA-A*03:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,32 

EEVHEEKCY 28-36 HLA-B*44:03 Consensus 
(ann/smm) 

0,35 

HLPTGTRFK 415-423 HLA-A*03:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,36 

RRLNAVLLP 332-340 HLA-B*27:05 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,4 

KSGMFLTLF 429-437 HLA-B*58:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,4 

ELVRRLNAV 329-337 HLA-B*08:01 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,4 
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ITDEYDAYL 141-149 HLA-A*01:01 Consensus 
(ann/smm) 

0,42 

TQMRELPTL 210-218 HLA-A*02:06 Consensus 
(ann/smm) 

0,43 

TWMNMEVKI 485-483 HLA-A*24:02 Consensus 
(ann/smm) 

0,44 

APYFCGGFI 502-510 HLA-B*07:02 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,5 

RRALADEVI 547-555 HLA-B*27:05 Consensus 
(ann/comblib_sid
ney2008/smm) 

0,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não obstante, observou-se que nenhum dos epítopos 

preditos constavam no banco de dados IEDB, além de diferirem 

dos epítopos preditos em trabalhos anteriores (KORI; SAJJAN; 

MADAGI, 2015; WAHEED et al., 2017). Sendo assim, tal fato 

indica que todos os epítopos da nsP4 aqui descritos, até o 

presente momento, são inéditos. 

Adicionalemnte, observou-se que 6 epítopos mostraram-

se totalmente conservados entre as duas espécies de vírus 

trambem encontrando-se na mesma posição dentro da 

proteína, são eles: FLARNYPTV128-136, HLPTGTRFK415-423, 

KSGMFLTLF429-437, RRLNAVLLP332-440, ELVRRLNAV329-337, 

ITDEYDAYL141-149 (Figura 1), ligando-se aos alelos HLA-

A*02:01, HLA-A*03:01 HLA-B*58:01 HLA-B*27:05 HLA-

B*08:01 e HLA-A*01:01. Por outro lado, os epítopos 

TLDSAVYNV217-225 e TLDSAVFNV217-225 diferiram apenas por 

um resíduo na sétima posição, contudo, tais resíduos de tirosina 

e valina possuem características em comum, ambos sendo de 

cadeia hidrofóbica, o que pode sugerir que pertencam ao 

mesmo supertipo de HLA (SETTE et al., 2008). 

 

  



PREDIÇÃO DE EPÍTOPOS DE CÉLULAS T CONSERVADOS DA RNA 
POLIMERASE RNA DEPENDENTE DOS VÍRUS CHIKUNGUNYA E MAYARO 

637 
 

Figura 1. Estrutura tridimensional dos epítopos conservados.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Imunogenicidade dos epítopos de CHIKV e MAYV 

 

 As células T reconhecem peptídeos apresentados via 

moléculas de MHC, sendo ativados e elicitando respostas 

imunes. Nesse contexto, uma grande quantidade de estudos 

vêm demonstrando que certos peptídeos possuem 

propriedades que conferem aos mesmos maiores ou menores 

capacidades de induzir uma resposta imune, conferindo a eles, 

desta forma, diferentes imunogenicidades (CALIS et al., 2013). 

 Nesse contexto, observou-se que dos 22 epítopos 

preditos da proteína nsP4 do MAYV, 13 deles apresentaram 

scores positivos como resultado dos estudos de 

imunogenicidade de classe I (Tabela 3), indicando assim que 
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estes possuem alta probabilidade de elicitar uma resposta 

imune. Dentre estes, destacaram-se os peptídeos  

FLTLFINTV433-441, SEIEVALAS564-572 e HLPTGTRFK415-423 por 

possuírem os melhores scores, sendo estes de 0,257, 0,234 e 

0,217 respectivamente, sendo os peptídeos da proteína nsP4 

do MAYV com maior probabilidade de elicitar respostar imunes. 

 Por outro lado, 9 dos 22 epítopos apresentaram scores 

negativos, indicando assim que os mesmos possuem uma 

baixa probabilidade de se ligarem aos HLAS e assim, não 

elicitam respostar imunes. 

Tabela 3. Imunogenicidade dos epítopos de MAYV. 

Peptídeo Posição Score 

FLTLFINTV 433-441 0.25794 

SEIEVALAS 564-572 0.23448 

HLPTGTRFK 415-423 0.21708 

ITDEYDAYL 141-149 0.15609 

VLLPNIHTL 337-235 0.1542 

HTYHVRYAK 96-104 0.14001 

RRALYDEVK 547-555 0.12744 

ELVRRLNAV 329-337 0.12284 

LMADRCATW 478-486 0.09037 

FLARNYPTV 128-136 0.06832 

RRLNAVLLP 332-340 0.05101 

YPKHHAYHM 172-180 0.04666 

KYACNNEYW 230-238 0.0284 

RLSSATIAV 114-122 -0.01035 

ATDANRSRY 56-64 -0.02039 

IEVALASRY 566-574 -0.03058 

QEVPMDRFI 279-287 -0.0358 

KSGMFLTLF 429-437 -0.03586 

AETAKAHTY 90-98 -0.07122 

TLDSAVYNV 217-225 -0.08921 

KPRYSVPVM 104-112 -0.0944 

HSMKNFSAL 591-599 -0.28686 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Adicionalmente, constatou-se que dos 21 epítopos 

preditos na proteína nsP4 do CHIKV, 13 apresentaram scores 
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positivos (Tabela 4) indicando que os mesmos possuem grande 

probabilidade de elicitar uma resposta imunológica. Dentre 

esses peptídeos, destacam-se HLPTGTRFK415-423 

APYFCGGFI502-508 AVFNVECFK221-229 com maior 

afinidadesendo, portanto os peptídeos com maiores 

probabilidades de elicitar respostas imunes dentre todos os 

epitopos da proteína nsP4 do CHIKV. 

          Em contraste, 8 dos 21 peptídeos apresentaram scores 

negativos, indicando que os mesmos possuem uma baixa 

probabilidade de elicitar respostar imunes. 

 

Tabela 4. Imunogenicidade dos epítopos de CHIKV. 

Peptídeo Posição Score 

HLPTGTRFK 415-423 0.21708 

APYFCGGFI 502-510 0.193 

AVFNVECFK 221-229 0.18884 

RRALADEVI 547-555 0.16914 

ITDEYDAYL 141-149 0.15609 

ELVRRLNAV 329-337 0.12284 

LMAARCATW 478-486 0.10742 

TQMRELPTL 210-218 0.09546 

FLARNYPTV 128-136 0.06832 

IRWQRTGLI 555-563 0.0644 

RRLNAVLLP 332-340 0.05101 

EEVHEEKCY 28-36 0.0242 

TLDSAVFNV 217-225 0.01271 

IIDAVVSLK 493-501 -0.02047 

KSGMFLTLF 429-437 -0.03586 

KFACNQEYW 230-238 -0.07455 

YPKQHAYHA 172-180 -0.10245 

LEKAVYSRY 566-574 -0.10329 

TWMNMEVKI 485-483 -0.23142 

SETSKVPTY 90-98 -0.31169 

YLMSETSKV 87-95 -0.35505 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O peptídeo HLPTGTRFK415-423, o qual se manteve 

conservado entre o CHIKV e MAYV também estava dentre os 
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epitopos com alta probabilidade de elicitar respostas imunes, 

indicando assim que através dele, há grande possibilidade de 

reconhecimento cruzado pelo sistema imune, gerando 

respostas imunes compartilhadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Devido à alta conservação dos epítopos observados no 

presente estudo, sugerimos que os dados obtidos possam 

favorecer o  desenvolvimento de uma futura vacina contra 

CHIKV e MAYV baseada na construção de epítopos múltiplos 

que possam ser reconhecidos pela maioria dos alelos HLA da 

população mundial. Desta forma, ensaios bioquímicos que 

avaliem a afinidade de ligação de cada peptídeo predito para 

cada alelo, bem como que correlacionem a afinidade de ligação 

de cada peptídeo para cada alelo com o perfil de positividade 

para cada alelo na população, ou seja, a frequencia de 

pacientes com resposta positiva para o alelo em questão dentro 

da população estudada, podem validar os peptídeos preditos 

neste ensaio e contribuir para o entendimento das respostas 

imune protetora ou patogênica, visando a construção de uma 

vacina baseada em epítopos múltiplos. 
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RESUMO: Os probióticos estão presentes nos hábitos 
alimentares há muito tempo, principalmente na Ásia. Seu 
consumo de forma contínuarefletem na melhoria da qualidade 
de vida e na longevidade da população. Encontrados em 
lácteos fermentados, os probióticos apresentam o potencial de 
regular a microbiota intestinal, que por consequência atua 
positivamente na interação bidirecional entre o intestino e o 
sistema nervoso. O objetivo deste trabalho foi revisar os 
diversos benefícios dos probióticos como alimento funcional,os  
aspectos legais e de produção, e o seu consumo no Brasil e no 
mundo. Para a metodologia, ao pesquisa foi embasada em 
dados consultados na literatura, publicados a partir de 2013, 
nas plataformas NCBI, Google Scholar e SciELO. Também 
foram realizadas pesquisas no acervo de instituições 
governamentais sobre legislação. Verificou-se que os 
probióticos possuem grandes benefícios como antidiarreicos, 
hipocolesterolêmicos, promotores de melhora na motilidade 
intestinal e controladores de infecções. Além disso, diante da 
crescente demanda, faz-se necessário a introdução desses 
microrganismos em matrizes tanto lácteas como não lácteas, 
visandoatender os mais diversos públicos.Sendo assim, tendo 
em vista o aumento de produtos funcionais lançados e o 
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crescimento desse mercado em todo o mundo, investimentos 
no desenvolvimento desse setor alimentício no país se fazem 
necessários. O estreitamento de relação entre universidades e 
empresas/indústrias poderiam trazer benefícios tecnológicos, 
econômicos, de súde e sociais para diversas populações.  
Palavras-chave: Bactérias lácteas. Alimento funcional. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A relação entre saúde humana e alimentação é antiga, e 

muito se conhece sobre alimentos como promotores de saúde 

e bem-estar. Observa-se que reflexos nos índices de qualidade 

de vida, doenças e longevidade da populaçãotem relação direta 

com o hábito alimentar da população (MORAES; COLLA, 

2006). 

A partir do século XX, o mundo passou por um processo 

chamado "transição nutricional", caracterizado por excesso de 

doenças crônicas não transmissíveis, obesidade e também 

subnutrição. Esse processo foi favorecido por questões 

econômicas, sociais e demográficas, que ao atingirem hábitos 

alimentares das pessoas, afetam os perfis de saúde da 

população. Fatores como novos hábitos e comportamentos 

alimentares, baixa escolaridade e renda, alterações no 

ambiente familiar e mudanças de rotina afetam os hábitos 

alimentares. Dessa forma, discussões que relacionam alimento 

e saúde voltam a ser frequentes (VAZ; BENNEMANN, 2018). 

Atualmente, observa-se o empenho nas pesquisas em 

desenvolvimento de novos alimentos de propriedades mais 

nutritivas e que possuam um apelo de promoção da saúde. Os 

probióticos participam desse mercado crescente, sendo os 

alimentos funcionais de destaque no setor. Por definição, 

probióticos são microrganismos vivos que, quando 
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administrados em quantidades adequadas, confere um 

benefício à saúde do indivíduo (BRASIL, 2018). 

            A pesquisa com probióticos cresceu exponencialmente 

durante as duas últimas décadas.. Pode-se observar, por 

exemplo, o fato de que, durante o período de 1980-2000, 180 

artigos com os termos “probiotics Lactobacilli” foram 

depositados, em comparação com 5700 artigos na mesma área 

que foram publicados entre 2000–2014 na base PubMed. 

Tantos estudos e pesquisas envolvendo a temática 

demonstram a relevância do tema (PANDEY; NAIK; VAKIL, 

2015). 

Os produtos de perfil probiótico e prebiótico fomentam 

um mercado crescente no mundo. A partir de 2000, o 

crescimento de depósitos de patentes em probióticos foi 

significativo, sendo o maior no ano de 2011. A relevância do 

tema também é mostrada por haver  cada vez mais 

comprovação científica na área, espalhados em periódicos 

nacionais e internacionais. McFarland (2015) aponta uma 

explosão no número de publicações em Probióticos na base 

PubMed, constanto num período de 14 anos, mais de 12 mil 

publicações na área. Nesse sentido, o Brasil tem acompanhado 

o desenvolvimento científico e tecnológico na área e é 

considerado o segundo país da América Latina que mais realiza 

solicitação de depósitos de patentes envolvendo prebióticos e 

probióticos (PIRES et al., 2015).  

A relação do homem com microrganismos é antiga e 

global, desde que utilizava os mesmos em processos 

fermentativos a fim da produção de alimentos, aplicando-os em 

lácteos, vegetais, pães, carnes e bebidas, como vinho, cerveja 

e vinagre, por exemplo. Com isso, os povos antigos 

observavam que, ao realizarem processos fermentativos em 

alimentos, a vida útil dos mesmos era prolongada e os mesmos 
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adquiriam novas características sensoriais desejáveis, sem 

ainda saber dos benefícios à saúde (GOGINENI et al., 2013). 

Em muitas civilizações, os microrganismos, até então 

desconhecidos, participavam da fermentação do leite, por 

exemplo. “The vedic hymns” da Índia, com cerca de 2.000 a.C.,  

indica que os hindus bebiam leite fermentado desde os tempos 

pré-históricos. Entre 2000 e 3000 a.C., muitas etnias possuíam 

registros de leite fermentado, queijo e manteiga sendo  

comumente consumidos (GOGINENI et al., 2013). 

Hipocrates (Grécia) e  Plinius (Roma), importantes 

personalidades para a época, ressaltaram o leite fermentado 

como um potencial remédio para desordens intestinais. 

Hippocrates ainda declarou “Faça do seu alimento o seu 

remédio”, frase que reverbera até hoje com seu significado 

(GOGINENI et al., 2013). 

Em 1899 Henry Tissier apontou as bifidobactérias como 

componentes da microbiota intestinal do ser humano em seus 

estudos, e passou a recomendar tal espécie para combater a 

diarreia infantil. Em 1908, Metchnikoff recebeu o Prêmio Nobel 

por suas contribuições na área de imunologia, advindas de 

estudos envolvendo ingestão de microrganismos. Em sua obra, 

trazia substâncias que alterariam favoravelmente a microbiota 

intestinal. A partir de estudos como esse, observou-se a 

importância do intestino no bem-estar e saúde do ser humano, 

sendo posteriormente reconhecido mais do que um órgão 

responsável apenas por funções digestivas (OZEN; DINLEYICI, 

2015). 

Diante dessa mudança de paradigma de que o intestino 

é responsável apenas pela digestão, sabe-se hoje que esse 

órgão possui uma grande rede de neurônios que estão 

interligados (os sensoriais, os motores e os interneurônios). 

Eles controlam diversas funções do órgão, como motilidade, 
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absorção, digestão, excreção, secreção e defesa, 

caracterizando o sistema nervoso entérico (SNE), e  por isso, 

também é conhecido como “segundo cérebro”. Além disso, sua 

função pode ser afetada ou modulada por sinais de neurônios 

externos vindos do sistema nervoso central e, da mesma forma, 

o SNE também pode afetar locais fora da periferia através das 

vias vagal, espinhal, pélvica e simpática (CHESNÉ; CARDOSO; 

VEIGA-FERNANDES, 2018).  

Alguns estudos mostram que alterações do microbioma 

podem ocasionar doenças mentais como transtorno do 

espectro autista, depressão, ansiedade e esquizofrenia e 

resposta exacerbada ao estresse, evidenciando assim a 

importância desse órgão (ZORZO, 2017). 

Além disso, grandes evidências sugerem que a 

microbiota intestinal influencia fortemente nas interações 

bidirecionais entre o intestino e o sistema nervoso. Devido a 

essa interação, esse órgão regula a química do cérebro e 

influencia os sistemas neuroendócrinos que se relacionam à 

resposta ao estresse, ansiedade e função da memória 

(CARABOTTI et al., 2015). 

Ademais, muitos desses efeitos são provavelmente 

específicos para determinadas linhagens, como o Lactobacillus 

rhamnosus e o Bifidobacterium longum, indicando portanto, um 

papel potencial dessas linhagens probióticas específicas como 

uma estratégia auxiliar para desordens neurológicas 

(CARABOTTI et al., 2015). 

Nessa mesma linha de pesquisa, Collins, Kassam e 

Bercik (2013) mostraram, através de alguns experimentos, a 

relação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso central. 

Para isso, realizaram transplantes da microbiota fecal entre 

camundongos e foram observadas alterações químicas e 

comportamentais no cérebro dos animais, ressaltando-se a 
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importância da integridade e normalidade do microbioma. Além 

disso, os autores também sugeriram a possibilidade de que 

esse tipo de transplante se torne um tratamento alternativo 

contra doenças que atingem o sistema nervoso. 

Dentre os alimentos que regulam de forma benéfica o 

intetsino estão os que possuem alegações funcionais. Nestes, 

incluem-se os probióticos. Em 2002, a FAO/OMS formulou 

diretrizes sobre a avaliação de probióticos em alimentos, dada 

a demanda por pesquisa e consumo deste tipo de produto no 

mundo (PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015).   

Considerando-se o exposto,  foi objetivo deste trabalho 

realizar uma revisão de literatura sobre probióticos e sua 

correlação com questões de saúde, abordando definições, 

requisitos, aspectos legais, aspectos de produção, benefícios e 

tendências de consumo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este capítulo constitui-se de uma revisão sobre 

probióticos e suas demais relações envolvendo saúde, 

benefícios, consumo, aspectos legais e aspectos de produção. 

Para isso foi realizada uma seleção da literatura cujos trabalhos 

foram publicados no período entre 2013 e 2018. Considerou-se 

como critério de inclusão na pesquisa bibliográfica artigos que 

apresentassem obrigatoriamente conteúdo relacionado com o 

tema central. 

Os descritores utilizados na literatura especializada 

foram: alimentos funcionais, probióticos, histórico dos alimentos 

funcionais, legislação, consumo, benefícios dos probióticos, 

tendências de pesquisa com probióticos e biotecnologia de 

alimentos. Os descritores foram utilizados nos idiomas 

português e inglês. Foram obtidos e analisados 72 trabalhos. 
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Após a leitura dos artigos e, admitindo-se como critério de 

exclusão o caráter científico mal estabelecido ou pouco 

fundamentado, foram selecionados e utilizados 36 trabalhos, 

sendo 22 internacionais e 14 nacionais. 

As consultas a livros e periódicos indexados utilizados 

nesta revisão bibliográfica foram obtidos nas bases do NCBI, 

Google Scholar e SciELO, além de pesquisa no acervo digital 

de instituições governamentais, acerca de assunto legais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversos países e alianças no mundo desenvolvem 

pesquisas relevantes e são pioneiros quando trata-se de 

alimentos funcionais, como é o caso do Japão,  Canadá, 

Estados Unidose a União Europeia. Estes países classificam o 

alimento funcional como aquele que,  além de nutrir a 

população, oferece também benefícios para a saúde do 

consumidor. No entanto, apenas o Japão possui a expressão 

“alimento funcional” definida por lei. Além disso, de acordo com 

o Departamento de Saúde japonês, esses alimentos recebem 

um selo de certificação, garantindo aos indivíduos 

consumidores um determinado benefício para a saúde 

(COSTA; ROSA, 2016). Nesse país, os alimentos funcionais 

pertencem à categoria formal chamada de “Foods for Specific 

Health Uses”, também conhecidos como FOSHU. Para se 

enquadrar nessa categoria, os alimentos funcionais japoneses 

devem possuir eficácia em estudos clínicos, segurança em 

estudos clínicos e não clínicos e determinação dos 

componentes ativos e efetivos. Além disso, é necessário um 

requerimento com evidências científicas que confirmem a 

ligação médica ou nutricional, a dose sugerida do alimento, a 

sua segurança e as descrições das qualidades físicas e 
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químicas do mesmo (MARTIROSYAN; SINGH, 2015). 

 No Brasil, a legislação não reconhece o termo “alimentos 

funcionais”, mas menciona o termo alegação funcional através 

da Resolução nº 19, de 30 de Abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

Nesta legislação, o Ministério da Saúde adverte que, para 

alegar um produto com propriedade funcional, o nutriente ou 

não nutriente deve ter um papel metabólico ou fisiológico no 

crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções 

comuns do organismo humano. Em relação ao registro de um 

produto com alegação de propriedade funcional pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a resolução exige 

alguns elementos como, por exemplo, a comprovação de uso 

pela população de forma tradicional sem gerar danos à saúde 

e a necessidade de ter evidências abrangentes na literatura 

científica (BRASIL, 1999). Além disso, os alimentos com 

propriedades funcionais devem ser consumidos na alimentação 

cotidiana e, para que tragam os devidos benefícios, devem ser 

ingeridos de forma regular (KALIL, 2016). 

Muitas vezes, o alimento funcional pode ser entendido de 

forma equivocada como nutracêutico, termo criado em 1989 por 

Stephen Defelice. O pesquisador definiu o termo nutracêutico 

como qualquer substância que é um alimento ou está contida 

em um e que, além de nutrir, fornece benefícios para a saúde, 

inclusive prevenção e tratamento de doenças (GULATI; 

ANAND; RAY, 2016). Além disso, os nutracêuticos podem se 

apresentar em formulações farmacêuticas como cápsulas, por 

exemplo. Já  os alimentos funcionais devem ter 

obrigatoriamente apresentação de alimento in natura (GOMES; 

MAGNUS; SOUZA, 2017). 

Os nutrientes e não nutrientes que, de acordo com a 

ANVISA têm propriedade funcional, estão listados na tabela 1 

com suas respectivas alegações. No entanto, é necessário que 
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o consumo seja associado a uma alimentação balanceada e a 

hábitos saudáveis (BRASIL, 2016). 

 

Tabela 1. Lista de nutrientes e não nutrientes com suas respectivas 

alegações funcionais.  

Nutriente ou não 
nutriente 

Alegação funcional 

 
Ácidos graxos 
ômega 3 (EPA e 
DHA) 
 

Auxiliam na manutenção de níveis saudáveis de 
triglicerídeos 

Carotenóides Ação antioxidante que protege as células contra os 
radicais livres 

Fibras 
alimentares 

Auxiliam o funcionamento do intestino. Algumas 
contribuem para a redução do colesterol, outras 
para o equilíbrio da flora intestinal e para a redução 
da absorção de gordura 

Polióis Alguns não produzem ácidos que danificam os 
dentes 

Probióticos Contribui para o equilíbrio da flora intestinal 

Proteína de soja Pode ajudar a reduzir o colesterol 

EPA= ácido graxo eicosapentaenoico, DHA= ácido graxo docosaenóico. 
Fonte: BRASIL, 2016. 
 

Dentre esses itens, uma classe que se destaca é a dos 

probióticos que, de acordo com a Resolução nº 2 de 7 de 

Janeiro de 2002, são microrganismos (MOs) vivos que 

possuem a capacidade de melhorar o equilíbrio da microbiota 

intestinal, gerando efeitos que beneficiam a saúde do indivíduo 

(BRASIL, 2002). 

Os probióticos também são definidos como 

microorganismos vivos que, se ingeridos em concentrações 

adequadas, conferem benefícios à saúde do consumidor, 
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podendo constituir-se de leveduras ou bactérias. Esses 

microganismos estão presentes em diversos alimentos, 

principalmente os lácteos fermentados que são nutritivos e 

podem apresentar tais microrganismos vivos (GILLE et al., 

2013).  

O termo probiótico advém do latim “pro” e do grego 

“bios”, e significa literalmente "para a vida". Foi usado pela 

primeira vez em 1953 por Kollath , se referindo a suplementos 

orgânicos e inorgânicos que se acreditava ter a capacidade de 

restaurar a saúde de pacientes desnutridos (GOGINENI et al., 

2013). A  Food and Agriculture Organization (FAO), Fundação 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e a World 

Health Organization (WHO), Organização Mundial da Saúde, 

explanam, conjuntamente, diretrizes para avaliação eficaz de 

probióticos adicionados em alimentos para alegações de saúde 

e benefícios. As diretrizes da FAO/OMS sobre probióticos 

poderiam ser adotadas internacionalmente para avaliar 

probióticos em alimentos que poderiam resultar na 

fundamentação de alegações de saúde. Estes organismos 

incluem identificação da linhagem e depósito da mesma em 

coleção internacional. As diretrizes também requerem 

biossegurança a partir de estudos in vitro, em animais e em 

seres humanos, sob os parâmetros duplo-cego, randomizado e 

placebo. Ainda há a exigência de caracterização funcional das 

linhagens a partir de testes in vitro e em animais (PANDEY; 

NAIK; VAKIL, 2015). 

 De acordo com estas diretrizes internacionais, o 

alimento probiótico deve conter em sua rotulagem: gênero, 

espécie e linhagem utlizados, o número mínimo de 

microrganismos viáveis no final da vida de prateleira, detalhes 

de condições de armazenamento adequado e as formas de 

contato com a empresa (BRASIL, 2018).  
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Vários mecanismos estão associados aos efeitos 

benéficos dos probióticos, como produção de substâncias 

inibitórias por exemplo H2O2, bacteriocinas, ácidos orgânicos, e 

outros; bloqueio de sítios de adesão para bactérias patogênicas 

no intestino; concorrência com as bactérias patogênicas por 

nutrientes; degradação de toxinas, bem como o bloqueio dos 

receptores de toxina; modulação de respostas imunes (por meio 

de estimulação de citocinas e imunoglobulinas) (PANDEY; 

NAIK; VAKIL, 2015).  

No Brasil, a ANVISA estabelece alguns requisitos para 

comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos 

probióticos para uso em alimentos na resolução da diretoria 

colegiada, a RDC Nº 241, de 26 de julho de 2018. Na seção I 

do Art. 4, fica estabelecido que o uso de probióticos em 

alimentos requer a comprovação da sua segurança e benefícios 

a saúde, e que tal comprovação deve seguir a um protocolo de 

petição de avaliação de segurança e eficácia (BRASIL, 2018). 

A resolução em questão (BRASIL, 2018), abrange os 

microrganismos potenciais probióticos e os alimentos 

adicionados desses microrganismos. A legislação também 

aborda, no Capítulo II, Seção II, Art.7 que, as linhagens das 

espécies a serem reconhecidas como probióticos devem ser 

descritas com o nome da espécie, linhagem, origem da mesma 

e depósito da linhagem em coleção internacionalmente aceita. 

A mesma deve apresentar um nível de biossegurança 

comprovada, histórico de uso seguro, ausência de fatores de 

virulência e metabólitos tóxicos, ausência de resistência a 

antibióticos e susceptibilidade a pelo menos dois (Seção 3, Art. 

8). Quanto à origem do microrganismo, o mesmo pode ser 

isolado da microbiota humana ou de alimentos, mas caso não 

seja, são necessários testes envolvendo mutagenicidade e 

genotoxicidade, toxicidade aguda, subcrônica e a longo prazo 
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(Seção 3, Art.9) Há também a necessidade de haver 

comprovação de seus benefícios, podendo ter caráter geral e 

específico, considerando-se a totalidade e o nível das 

evidências (BRASIL, 2018). 

Por requisição, o microrganismo deve sobreviver ao trato 

gastrintestinal humano a partir de estudos em população, testes 

in vitro, considerando-se a concentração mínima prevista. Em 

caso de associação de duas ou mais espécies desses 

microrganismos a serem avaliados, há a necessidade de testes 

dos mesmos isolados e em conjunto para assegurar que o 

benefício seja proporcionado (Seção 3, Art. 12, 13,14 e 15). O 

restante da resolução ainda estabelece ainda mais diretrizes 

burocráticas relacionadas ao tema (BRASIL, 2018). 

Para ser considerado probiótico, a quantidade mínima 

viável de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) deve estar 

compreendida entre 108 a 109 UFC, coforme a recomendação 

diária do produto. Alguns valores menores que esses podem 

ser aceitos se a empresa do produto comprovar a eficácia do 

probiótico. A documentação necessária para comprovação de 

que o produto é eficiente são: um laudo que indique que há 

quantidade mínima viável do MO até o prazo final da validade, 

e um teste de resistência desses MO aos sais biliares e à acidez 

estomacal (BRASIL).  

Para a legislação brasileira, são considerados 

probióticos os MOs pertencentes aos gêneros Lactobacillus, 

Bifidobacterium e Enterococcus, conforme listado na Tabela 2 

(BRASIL).   

Tabela 2. Microrganismos considerados probióticos pela ANVISA. 

Microrganismos probióticos Formato 
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Lactobacillus acidophilus Bacilo 

Lactobacillus casei shirota Bacilo 

Lactobacillus casei variedade rhamnosus Bacilo 

Lactobacillus casei variedade defensis Bacilo 

Lactobacillus paracasei Bacilo 

Lactococcus lactis Coco 

Bifidobacterium bifidum  Bacilo 

Bifidobacterium animallis (incluindo a 
subespécie B. lactis) 

Bacilo 

Bifidobacterium longum Bacilo 

Enterococcus faecium Coco 

Fonte: BRASIL. 

 

Alguns dos microrganismos probióticos mais comumente 

utilizados são linhagens de  Lactobacillus rhamnosus, L. reuteri, 

algumas linhagens de L. casei, L. acidophilus, bifidobactérias e 

Bacillus coagulans, Escherichia coli estirpe Nissle 1917, certos 

enterococos e Saccharomyces boulardii. Esses probióticos são 

adicionados aos alimentos, especialmente em produtos lácteos 

fermentados, sendo esses adicionados individualmente ou em 

associações. As pesquisas na área avançam, prospectando 

outras espécies candidatas a serem consideradas probióticas 

(PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015). 

 Alguns benefícios dos probióticos são relatados com 

resultados concisos, provenientes de estudos como a 

prevenção e redução de agravos ou doenças. Nesse sentido, 

quadros como a diarreia causada por rotavírus e por uso de 
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antibióticos, pode ser tratada pela ingestão de estirpes 

probióticas, especialmente de Lactobacilli. Algumas culturas de 

bactérias, presentes em iogurte principalmente, são conhecidas 

por promoverem a digestão da lactose, pois as mesmas 

possuem a enzima B-galactosidase, possibilitando a digestão 

desse açúcar em indivíduos intolerantes a ele (VASUDHA; 

MISHRA, 2013). 

 Algumas cepas, como Lactobacillus casei subesp. 

shirota e Bifidobacterium longum BB536 estão relacionadas a 

estudos clínicos no aumento da frequência da evacuação e 

melhoria na maciez das fezes. Tais estudos comprovaram o 

efeito que o ácido láctico promove na motilidade intestinal 

(VASUDHA; MISHRA, 2013). 

 Na década de 1970, foram evidenciados por Mann e 

Spoerry os efeitos redutores dos níveis séricos de colesterol 

pelo consumo de leites fermentados  no povo Maasai. Com 

esses resultados, foram sugeridos que tais efeitos eram 

proporcionados graças à inibição da síntese de colesterol do 

acetato, um precursor da acetil-coenzima A. Após tal estudo,  

que relatou o efeito redutor de colesterol trazido pelo leite 

fermentado por uma linhagem de Lactobacillus, outros estudos 

foram realizados a fim de averiguar os efeitos 

hipocolesterolêmicos de  bactérias do ácido láctico, 

particularmente das linhagens de L. bulgaricus, L. reuteri e 

Bacillus coagulans. Outros resultados provenientes de 

pesquisas com consumo de probióticos demonstram resultados 

similares, como reduções da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL) e do colesterol total.. Outros estudos descobriram 

aumentos na lipoproteína de alta densidade (HDL), redução da 

pressão arterial sistólica (PAS), aumento da atividade 

antioxidante e influência na regulação da leptina (GANDHI; 

DAS; HAZRA, 2013). 
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 Estudos em humanos com leite fermentado por L. 

acidophilus L1 demonstraram uma redução no colesterol sérico. 

Além disso, o consumo de iogurte desnatado contendo 

Bifidobacterium longum BL1 em um ensaio envolvendo 32 

hipercolesterolêmicos resultou em declínio significativo nos 

triglicerídeos e colesterol LDL. Tantos efeitos significativos 

podem ocorrer devido a alguns fatores, como diminuição da 

hidroxil-metil-glutaril-Coenzima-A redutase no fígado; 

conversão significativa de colesterol em ácidos biliares; 

incorporação do colesterol nas membranas celulares dos 

probióticos  durante o crescimento; desconjugação enzimática 

dos ácidos biliares pelo probióticos. Ao serem desconjugados, 

tais moléculas são absorvidas pelo intestino, levando à sua 

eliminação nas fezes e, assim, reduzindo o colesterol sérico. 

Tornam-se necessários testes in vivo a fim de comprovar tais 

alegações fundamentadas em estudos in vitro (THUSHARA el 

al. 2013). 

 Além disso, ainda sobre os efeitos desses 

microrganismos, estudos sugerem que soluções probióticas 

fontes de Lactobacilli, fornecidas por via oral ou intravaginal, 

podem fornecer um tratamento para ajudar a controlar 

infecções urogenitais em mulheres. Ademais, um estudo de 

caso-controle com 139 mulheres com infecção aguda do trato 

urinário  revelou que o consumo de leite fermentado contendo 

bactérias probióticas foi associado com a diminuição do risco 

de recorrência de infecção do trato urinário (VASUDHA; 

MISHRA, 2013). 

     A associação de probióticos com outros tipos de 

problemas a fim de trazer melhorias precisam de mais estudos 

para comprovação, porém, síndrome do intestino irritável, 

enterocolite necrosante, alergia e dermatite atópica 

(VANDENPLAS; GUYS; DAUBE, 2015), diabetes, sobrepeso, 
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hipertensão (THUSHARA et al, 2013) possuem evidências de 

serem melhoradas em algum grau pelo uso de probióticos. No 

entanto, são necessários estudos mais aprofundados para 

alegações concisas. 

É sabido que os produtos lácteos são os principais meios 

para a introdução de culturas probióticas. Isso se deve, por 

exemplo, devido à facilidade de não ser necessário alterar os 

processos de produção nem a tecnologia utilizada. Além desses 

fatores, muitas pessoas já se mostram acostumadas ou 

dispostas a consumir esses microrganismos nesse tipo de 

produto (PIMENTEL et al., 2015). No entanto, há necessidade 

da incorporação dessas culturas em outros tipos de matrizes 

alimentares (BEVILACQUA, 2013). Tal estratégia seria 

importante por dois principais motivos: aumentar as opções de 

probióticos no mercado e atender outros públicos, como os 

intorelantes à lactose, os alérgicos à proteína do leite, os 

estritamente vegetarianos, as pessoas com hipercolesterolemia 

e as que não apreciam os derivados lácteos (PIMENTEL et al., 

2015). 

Pesquisas envolvendo a aplicação de culturas 

probióticas em diferentes matrizes alimentares podem se 

caracterizar como um grande desafio no que tange à viabilidade 

dos probióticos e manutenção do seu potencial benéfico, cujo 

sucesso vai depender do número final de células viáveis que 

modificam beneficamente a microbiota intestinal do hospedeiro 

(SHORI, 2016). Ao avaliar a eficácia da incorporação dos MOs 

em diferentes matrizes alimentares, deve ser considerado, além 

da segurança, a compatibilidade do produto com o MO e a 

manutenção da sua viabilidade através do processamento de 

alimentos, embalagem e condições de armazenamento 

(KECHAGIA, 2013).  
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Alguns estudos abordam exemplos de possíveis 

matrizes não lácteas como meios de incorporação de culturas 

probióticas, como biscoitos e salsichas. Além desses alimentos, 

outros já foram testados e apresentaram resultados 

promissores, como sucos de frutas e vegetais, frutas pouco 

processadas, vegetais crus e fermentados, cereais, 

alcachofras, salada de frutas e azeitonas através de tecnologias 

como microencapsulação, impregnação a vácuo e imobilização 

(MARTINS et al., 2013, 2016; VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 

2015). 

No entanto, mais estudos devem ser realizados para 

testar outros ingredientes e analisar outros tipos de meio que 

não tenham sido utilizados pela indústria, para assim atender 

mais públicos-alvo (WEDAJO, 2015). Para isso, estudos 

voltados para a identificação de bactérias probióticas que 

aumentaram sua tolerância ao estresse também tem 

despertado o interesse de pesquisadores, tendo em vista seus 

potenciais de sobrevivência durante a produção, 

processamento e armazenamento de produtos alimentares, o 

que também pode acarretar no oferecimento de novos 

microrganismos funcionais para o uso na indústria de alimentos 

e farmacêutica (GANDHI, 2016; FOLIGNÉ, 2013). 

Considerando-se os avanços em pesquisa no país, 

principalmente nas duas últimas décadas, o Brasil ainda 

permanece carente de inovação tecnológica. Um baixo baixo 

número de depósitos de patentes refletem numa posição de 

menor destaque no que se refere a gerar produtos novos e 

assim se distanciar da dependência de tecnologia e inovação 

estrangeira, já bem consolidada. Ademais, existe uma escassa 

quantidade de contratos de transferência de tecnologia geridos 

pelas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) (NUNES, 

2014). Isso pode ser notado pela quantidade de patentes no 
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setor alimentício registradas no país que, segundo o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), representa apenas 

22,45% das patentes depositadas. Nesses casos, as maiores 

depositantes são constituídas por empresas, as quais 

contribuíram com 77,55% dos pedidos, enquanto 16,33% dos 

depósitos foram efetuados por universidades. No setor 

alimentício, rdestaca-se a Nestlé® S.A. como uma das maiores 

depositantes (SANTOS, 2014a). 

A fim de melhorar esse quadro, e aproximar cada vez 

mais as empresas das ICTs, foi regulamentada a Lei da 

Inovação, que facilita a cooperação entre esses dois setores e 

assim culmina em uma ampliação das capacidades 

tecnológicas e agregação de valores, aumentando a produção 

científica no país (SANTOS, 2014b). 

É possível notar que o principal impasse do 

desenvolvimento tecnológico e inovação, principalmente do 

setor alimentício,  se dá pelo baixo investimento e 

reconhecimento nacional, problemática essa encontrada em 

toda a América Latina. Isso pode ser confirmado a partir das 

diferenças significativas de valores movimentados no ano de 

2013 que, foi de US$ 264 bilhões, na qual a América Latina 

representa apenas 17% do mercado de alimentos e bebidas 

funcionais, movimentando valor próximo a US$ 45 bilhões, 

sendo que o Brasil é responsável por US$ 14,6 bilhões desse 

total (SANTOS, 2014a). 

A principal explicação para essa discrepância de 

inovação no setor alimentício, comparado a outros países 

é,sem dúvida, a grande carência de pesquisadores atuando no 

setor industrial, gerando incompatibilidade entre o número de 

profissionais qualificados e os que realmente atuam no 

mercado (SANTOS, 2014b). Tal fato remete à dificuldade de 

acolhimento e escassez de vagas do mercado para 
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profissionais extremamente qualificados no país, ficando esses 

retidos em instituições de ensino e vinculados aos perfis 

acadêmicos. 
 

CONCLUSÕES 

 

É notório o crescimento na demanda por  alimentos 

funcionais no mundo, especialmente pelos probióticos. A 

biotecnologia de alimentos aplicada à indústria, é responsável 

pelo desenvolvimento de tais produtos funcionais, é 

indispensável para a elaboração de produtos alternativos 

exclusivos e contribui para a concepção e aplicação de 

processos inovadores. Os avanços nesta área fornecem  

soluções quanto à estabilidade e viabilidade probiótica, e 

alternativas para sua associação em novas matrizes 

alimentares, buscando atender as demandas do consumidor. 

Sendo assim, baseado nas discussões anteriores, é é 

imprescindível reconhecer a importância do consumo de 

probióticos e os benefícios gerados por eles. Maiores 

investimentos e estímulos à pesquisa e inovação nesse setor  

representaria vantagens econômicas e tecnológicas. 

Consequentemente, ações que estimulam a inovação e a 

parceria entre os setores acadêmico e privado são importantes 

e podem propulsionar o desenvolvimento de produtos benéficos 

direcionados às demandas do consumidor moderno, ávido por 

saúde e bem estar. A aproximação e estreitamento de relações 

entre as esferas acadêmica e industrial, especialmente 

relacionadas à biotecnologia de alimentos, com vistas ao 

estudo e desenvolvimento de alimentos probióticos, podem 

impulsionar o setor e colocar o Brasil em posição de destaque 

e conforto tecnológico em relação aos seus concorrentes 

comerciais. 
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras e apresentações de 
trabalhos, subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da 
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, 
reiterar o intuito Educacional, Biológico e Ambiental de 
inserir todos que formam a Comunidade Acadêmica 
para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
 Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 
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